
قیمت اجناس در بازار کنترل شود

پیشرفت فیزیکی 45درصدی فاز 
سوم پروژه ابن شهر آشوب

مصرف روزانه بنزین در گیالن
 ۲5 درصد کاهش یافت

دســتگیری 4 کارمنــد مرکز 
بهداشت کالله به اتهام اختالس
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ساخت خودروی تک سرنشین توسط
 دانشجویان گیالنی

دانشجویان گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودسر واملش موفق به طراحی و ساخت خودروی تک سرنشین 
شدند.

خبرنگار جام جم گیالن: وحیده اسماعیلی، حبیب کریمی، عضو هیات علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد واحد رودسر 
و املش و اســتاد راهنمای طرح در خصوص طراحی و ســاخت این خودرو گفت: ســاخت این خودرو تک سرنشین کامال به 
صورت دانشجویی انجام شده است.  وی افزود: ساخت خودرو تک سرنشین در طول مدت 6 ماه و با استفاده ازقطعات دست 

دوم و اوراقی انجام شده و کل هزینه صورت گرفته ازسوی ...

صادرات مرکبات
 2 برابر می شود
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با تالش نیروهای محیط بان و مردمی؛

 آتش پارک  ملی گلستان  مهار  شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران:

برگزاری جشنواره گل نرگس 
در جویبار

www.jamejamdaily.ir

استان های 

شمالی

Saterday - 2019 Dec 28 | 5561 شــنبه  7 دی 1398 | اول جمــادی االول 1441 | 4 صفحــه | ســال بیســتم - شــماره

روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

2

فرماندار جویبار از برگزاری دومین جشنواره گل نرگس 
از دوم تا ششم دی در شهرستان خبر داد.

www.daneshpayam.ir4

مهندس مهدی رجایی، شهردار لنگرود:

۶2 میلیارد تومان برای بودجه شهرداری در سال ۹۹ پیشنهاد شد 
سینمای آبی در پارک فجر لنگرود ایجاد می شود

در راســتای ارائــه گــزارش عملکرد 
شــهرداری های استان به ســراغ  »سید 
مهدی رجایی«، شــهردار جــوان لنگرود 
رفتیــم. وی درایــن مصاحبه در خصوص 
پــروژه های زیربنایی و در دســت اقدام 
شهرداری لنگرود توضیحاتی ارائه داد. 

ابوالفضل شــکری- خبرنــگار جام جم 
گیالن: »ســید مهــدی رجایــی « در ابتدا 
با اشــاره بــه اینکــه شــهرداری لنگرود 
برنامه هــای میان مــدت و درازمدت در 
دســتور کار دارد، پیگیــری اعتبــارات 
پــروژه های ملــی را از مهمترین آنها بیان 
کــرد و گفــت: با توجه به وضع نامناســب 
درآمدی شــهرداری های کل کشور، نمی 
توان با اعتبارات استانی کارخاصی انجام 
داد، لــذا بــه دنبــال اخذ اعتبــارات ملی 
هســتیم . ما هم با توجه همکاری و تعامل 
مناســبی که بــا آقای »مهــرداد الهوتی« 
نماینــده مجلس لنگرود داریم و ایشــان 
نیــز ارتباطات خوبــی با تهــران دارند، با 
هماهنگی ایشــان ســفرهایی به تهران 
بــرای دریافت اعتبارات ملی داشــتیم. 
تــا کنون نیــز درهرکدام از این ســفرها 
موفق شــدیم اعتباراتــی را محقق کنیم 
و نتیجــه دریافــت آنها عملکردی اســت 
که شــهرداری لنگرود در بحث آسفالت، 
پیاده روســازی مسیرهای مختلف، احیای 
بــاغ ملی و پارکینگ محوطه پل خشــتی و 
لوله گذاری آبهای ســطحی انجام داده می 

توان دید. 
رجایــی در خصوص لوله گــذاری های 
جدیدی کــه درخیابان جمهــوری درحال 
اجراســت افزود: دیواره سازی رودخانه 
هــا دردو ســال گذشــته انجام شــد که 
خوشــبختانه در بارانهــای شــدید مــاه 
های اخیر شــاهد آبگرفتکــی زمین های 
اطراف نبودیم. تا کنون 5 میلیارد تومان 
از اعتبــارات ملــی  برای دیواره ســازی، 

الیروبــی و ســاماندهی رودخانــه هــای  
اطراف شهر لنگرود دریافت کردیم. الزم 
به تاکید اســت دیواره ســازی و الیروبی  

رودخانه ها ادامه خواهند داشت.
 وی درخصــوص بحث آســفالت شــهر 
لنگرود نیــز بیان داشــت: در حدود 20 
میلیــارد تومــان درایــن باره قــرارداد 
داشــتیم که تــا کنــون 15 میلیــارد آن 
اجرایی شــده و بقیه نیز دردست اقدام 
قــرار دارد. این مبلــغ از طریق اعتبارات 

ملی محقق خواهد شد.
 شــهردار لنگــرود دربــاره کارخانــه 
کمپوســت نیز بیان کــرد: مبحث دیگر ما 
بحث کارخانه کمپوســت لنگرود اســت. 
قــرارداد این پــروژه 11 میلیارد تومان 
اســت که  با توجه به بخشنامه جبران نرخ 
ارز ایــن قرارداد بــه 16 میلیارد تومان 
افزایــش پبدا کرده اســت. بــا پیگیری 
هــای نماینده لنگرود و جــذب اعتباراتی 
کــه برای حــل زباله لنگرود در ســال 98  
انجام شد توانستیم تمام اعتبارات مورد 
نیاز اجرای این پروژه را از طریق سازمان 
شهرداری ها جذب کنیم. در دیداری که با 
معاون محترم رئیس جمهور نیز داشتیم. 
از سوی ایشــان تخصیص اعتبار کارخانه 
کمپوســت صورت گرفت. از ایشان برای 
نــگاه ویــژه ای که به مدیریت پســماند و 
زباله اســتانهای شــمالی دارند تشکر می 
کنیــم و امیدواریــم با توجه بــه دریافت 
این اعتبار شهرداریهای استانهای شمالی  
بتوانند با تمام توانشان مشکل پسماند و 

زباله را برطرف کنند.
رجایــی ادامــه داد: نکتــه ای در بحث 
پســماند الزم اســت توضیــح بدهــم. 
متاســفانه شنیده می شــود که برخی می 
گویند کمپوســت و روش تبدیل زباله به 
ماده بی ضرر روش منســوخ شــده ای در 
دنیاست و در دنیا روشهای دیگری انجام 

می شــود. الزم اســت توضیــح بدهم ما 
چیــزی به نام کارخانه زباله ســوز نداریم 
. مــا در مناطقی می توانیــم کارخانه زباله 
سوزداشــته باشــیم کــه  حتمــا کارخانه 
کمپوست وجود داشــته باشد و کارخانه 
هــای فعلی همان ریجکت سوزهســتند. 
یعنی باقیمانده هــای زباله ای که از محل 
تبدیــل زباله به کمپوســت باقی می ماند 
و در واقــع 40 درصــد اســت را درایــن 
دســتگاه می ســوزانند. اینگونه نیست 
کــه زباله های خام از در منازل جمع آوری 
شــده و در دســتگاه تبدیل به خاکســتر 
شــود و هیچ آســیب هم به محیط زیست 

وارد نکند. 
شــهروندان  اســت  الزم  بنابرایــن 
دربحث کاهش تولید زباله دقت بیشتری 
داشته باشند. یعنی ما کارخانه کمپوست 
را بسازیم و بعد از آن هم  بیاییم کارخانه 

زباله سوز احداث کنیم، اما باز نمی توانیم 
ادعا کنیم با وجود این دو کارخانه مشکل 
زیست محیطی ناشــی از زباله مرتفع می 
شود. پس ما باید در کاهش تولید زباله و 
تفکیک آن به شهرداری کمک کنیم و بحث 
تفکیک زباله خشک از ترخیلی مهم است. 
چون یکســری از زباله های خشــک مانند 
شیشه اگر وارد کارخانه کمپوست شوند 
درفراینــد تبدیل زباله به کود مشــکل 
ایجــاد مــی کنند، لــذا مردم مــا در قبال 
محیط زیست خود مسئولیت دارند که چه 
زبالــه ای را در جلوی منــازل بگذارند که 
کمترین آســیب را به محیط زیست وارد 
کند. ما امســال توانســتیم 12 میلیارد 
ریال ابالغ اعتبار برای کارخانه کمپوست 
لنگرود را دریافــت کنیم و امیدواریم تا 
پایان سال مالی 98 که ابتدای تیر 99 می 
شود کارخانه کمپوست شروع به کار کند.

وی تاکیــد کــرد: کارخانــه زباله ســوز 
به حجــم زیــادی از زباله نیازمند اســت 
تــا بتواند فعالیت داشــته باشــد. لذا به 
صورت منطقه ای به دنبال این هســتیم 
که کارخانه ریجکت ســوز در شرق استان 
داشــته باشیم تا ریجکت تبدیل زباله به 
سوخت دراین کارخانه انجام شود و برای 
این کار نیاز اســت همه شــهرهای شرق 
اســتان دست به دست هم بدهند تا یک 
مرکز زباله ســوز در شــرق گیالن احداث 
شود. چون  یک شهر به  تنهایی نمی تواند 
زباله مــورد نیاز یک کارخانه زباله ســوز 

کند.
وی ادامه داد: پروژه دیگر شــهرداری 
تجمیــع اســتخرهای پارک فجــر لنگرود 
اســت. درحال حاضر برنامه این است که 
دو تا از این اســتخرها را در فاز اول با هم 
تجمیع کنیم و بعد از رضایت مندی مردم 
اقدام به شــروع فازدوم پــروژه کنیم و 
استخر ســوم را به این دو استخر تجمیع 
شده اضافه کنیم تا در نهایت یک استخر 
بــزرگ و زیبــا در شــهر لنگرود داشــته 
باشیم تا مردم و گردشگران بتوانند هم 
ازبحــث ورزش های آبی و ســینمای آبی 

استفاده کنند.
 پروژه ســینمای آبی پروژه ای میلیون 
دالری اســت کــه درخارج از کشــور هم 
انجــام شــده و با توجه به اینکه ســازنده 
این ســینما در خارج از کشور یک ایرانی 
بوده و همسرشــان نیز لنگرودی است با 
ایشــان مذاکراتی داشــتیم و قرار شده 
به قیمت تمام شــده محصــوالت این کار 
را انجام دهیم و امیدوارم در سال آینده 
بعد از تجمیع استخرها بحث سینمای آبی 
نیــز اجرایی شــود.  یکی دیگــر از پروژه 
های خیلــی بزرگ که شــهرداری لنگرود 
ازابتدای دوره پنجم شورای شهر پیگیر 
بوده بحث ممیزی امالک شهرداری است. 

در ســال 1372 ممیزی امالک شهرداری 
انجام شده است. کاری که باید هر 5 سال 
یک بار باید انجام شــود که متاســفانه در 
20 گذشته صورت نگرفته  است. بزودی 
کار اجرایی ممیزی امالک آغاز می شــود و 
افرادی با کارت شناســایی معتبر به درب 
منازل شهروندان برای دریافت اطالعات 
مراجعــه مــی کننــد و الزم اســت مردم 
همکاری الزم را داشته باشند. شهرداری 
باید گزارشاتی از امالک خود داشته باشد 
تا در مواقع بحرانی و حوادث غیرمترقبه 
بتواند از آنها بدرســتی اســتفاده کند و 
االن ایــن اطالعات در شــهرداری لنگرود 
وجــود نــدارد. با توجه به اینکــه این کار 
هرینه باالیی داشت شهرداران سابق به 
دنبــال این کارنرفتند و در 2 ســال اخیر 
در تعاملــی که صــورت گرفتــه در صدد 
اجرای این کار هســتیم. قطعــا با ممیزی 
امالک شــهرداری لنگرود مردم هم بهره 
مند خواهند شــد و چون ایــن یک کار دو 
طرفه است از شهروندان انتظارهمکاری 

داریم. 
ســید مهــدی رجایی گفت: در جلســه 
شــورای شــهر لنگرود رقمــی بالغ بر 62 
میلیــارد تومــان بــرای بودجه ســال 99 
پیشــنهاد شــد. وی افزود: امســال 25 
میلیــارد تومــان از محل اعتبــارات ملی 
و 54 میلیــارد تومــان از بودجــه داخلی 
شــهرداری لنگــرود صــرف پروژه هــای 

شاخص شهرداری شده است.
شــهردار لنگرود اظهار کرد: در دیدار 
با رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشور، 
تخصیــص اعتبــار ویــژه بــرای دیــون و 
پروژهای شهرداری لنگرود تصویب شد 
.رجایــی در پایــان تأکید کــرد: با حمایت 
درســت و منطقــی از ســرمایه گذاران، 
می تــوان بــه پیشــرفت کارها ســرعت 

بخشید.



بهزیســتی  مدیرکل  تقدیر 
گیالن از قهرمانان تیم ورزشی 

بانوان بهزیستی 
مدیرکل بهزیســتی گیالن ضمــن تبریک مقام 
چهارم کشوری بانوان همکار در این مسابقات عنوان 
کرد: موفقیت شــما سبب ارتقای روحیه همکارانتان 
در اداره کل بهزیســتی گیالن گردیده و خوب است 
بدانید مهمتر از کسب عناوین، ایجاد احساس همدلی 
و یگانگی در بین اعضاء تیم ورزشی بوده است.حسین 
نحوی نژاد افزود: در تیم های ورزشی با ایجاد احساس 
وفاق و همدلی، پست ها و مناصب کمرنگ و دوستی 
ها بیشتر شده و این عامل موفقیت می گردد. امکانات 
و شرایط محیطی و اجتماعی از ملزومات ورزشکاران 
بوده اما بحث روانی و ایجاد روابط عاطفی و ســالمت 
روان نقایص فنی را برطرف می کند و شما این فعل را 
در خــود ایجاد کردید و روحیه همکاران را باال بردید. 
مدیرکل بهزیستی گیالن با اشاره به اینکه افتخارات 
سازمانی همانند افتخارات ملی است بیان داشت: در 
این شرایط مردم به صورت یکپارچه شده و مشکالت 
را فراموش می کنند. با کسب این افتخارآفرینی ها ما 

شاهد این همدلی و شادمانی در همکاران بوده ایم .

مصرف روزانــه بنزین در 
گیالن ۲۵ درصد کاهش یافت

متوســط روزانه مصــرف بنزین در اســتان ۳,6 
میلیــون لیتر بود که با اجرای قانون مدیریت مصرف 
سوخت به ۲.۷ میلیون لیتر و کاهش ۲۵ درصد رسیده 

است . 
به گــزارش روابط عمومی شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه گیالن ؛ مصرف یک ماهه 
بنزین در گیــالن پس از تغییر نرخ )۲۴/۸/۹۸ لغایت 
۲۳/۹/۹۸( ۸۲ میلیون و 6۲۷ هزار لیتر و مصرف یک 
ماهه قبــل از آن )۲۴/۷/۹۸ لغایت ۲۳/۸/۹۸ ( ۱۰۹ 
میلیون و ۵۱۴ هزار لیتر اســت که کاهش ۲6 میلیون 
و ۸۸۷ هزار لیتری بنزین را در پی داشته است. کاهش 
مصــرف بنزین در گیالن یک مــاه پس از تغییر نرخ 
نســبت به ماه گذشــته ۲۵ درصد و نســبت به زمان 
مشــابه سال گذشــته ) ۲۷/۸/۹۷ لغایت ۲۳/۹/۹۷ ( 

۱۰,۴ درصد است.

خبر

دانشجویان گروه مکانیک دانشــگاه آزاد اسالمی واحد رودسر واملش 
موفق به طراحی و ساخت خودروی تک سرنشین شدند.

وحیده اسماعیلی خبرنگار جام جم گیالن: حبیب کریمی، عضو 
هیات علمی گروه مکانیک دانشــگاه آزاد واحد رودســر و املش و اســتاد 
راهنمــای طرح در خصوص طراحی و ســاخت این خودرو گفت: ســاخت 
این خودرو تک سرنشــین کامال به صورت دانشــجویی انجام شده است.  
وی افزود: ســاخت خودرو تک سرنشــین در طول مدت 6 ماه و با استفاده 

ازقطعات دست دوم و اوراقی انجام شده و کل هزینه صورت گرفته ازسوی 
دانشجویان، ۵ میلیون تومان بوده است.

این اســتاد دانشگاه افزود: ســرعت خودرو ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر درساعت 
پیش بینی شــده اســت و در حال کار و بررســی جهت افزایش سرعت آن 
هســتیم. درحال حاضر در تولید اولیه سوخت خودروی تک سرنشین بنزین 
است و قصد داریم درتولیدات بعدی و با بهینه سازی و تغییراتی که در کالچ 
و گیربکــس آن صورت می گیرد، موتورخودرو را به ژنراتور برق وصل کنیم 
و این ماشین به خودرو برقی تبدیل شود. ایمنی و مقاومت این خودرو درحد 

استانداردهای الزم و تایید شده است.
 وی با اشاره به اینکه خودروی طراحی شده مصارف تفریحی دارد گفت: 
ازاین خودرو می توان در ســواحل، جاده و مناطق کوهســتانی با شیب کم 
اســتفاده کرد. درصورتی که بخواهیم این خودرو را به تولید انبوه برســانیم 
نیازمند حمایت دستگاه های متولی استان و بخصوص پلرک علم وفناروی 

وسازمان صمت دراین زمینه هستیم. 

فرشاد ثامنی، معاون دانشــگاه آزاد اسالمی واحد رودسر و املش نیز در 
این رابطه گفت: این دانشــگاه از تمام طرحهای پژوهشــی و دانش بنیان  
دانشــجویان حمایت می کند. ازاین رو برای  ســاخت  این خودرو قطعات و 
ابزار الزم  را دراختیار دانشــجویان  قرار داد و آمادگی دارد تمام هزینه های 

انجام شده در ساخت این دستگاه را متقبل شود.
 وی در خصوص حمایت ازتولید انبوه و ســرمایه گذاری بروی این طرح 
گفت: مرکز رشد و فناوری دانشــگاه رودسر، ایده های دانشجویی را بارور 
می کند. ما نیزاز طریق رایزنی با سازمان صنایع استان و خودروسازان تالش 
خواهیم کرد این خودرو را در قالب طرح دانش بنیان به تولید انبوه رســانده 
و بــازار فروش برای آن فراهم کنیم تا در درازمدت برای برای دانشــگاه و 
دانشــجویان سازنده درآمدزایی به دنبال داشته باشد. گفتنی است دو تن از 
دانشــجویان رشته مکانیک دانشگاه آزاد رودســر و املش به نامهای امیر 
حســین محمدی و علی پلرودی، طراحی و ســاخت این خودرو را برعهده 

داشتند. 

ساخت خودروی تک سرنشین توسط
 دانشجویان گیالنی

مدیرکل بیمه ســالمت گیالن گفت: در ســال 
جــاری حــدود ۱۹۳ میلیارد تومان بــه طرف های 
قرارداد با بیمه ســالمت این اســتان پرداخت شده 

است.
ســمیه جوان- خبرنگار جام جم گیالن: 
علــی اکبری  در نشســت خبری و شــورای اطالع 
رســانی در جمــع خبرنگاران رســانه های گروهی 
اســتان گیالن در رشــت اظهار داشــت: در زمان 
حاضر، در پرداخت به موسســات طــرف قرارداد با 
بیمه ســالمت گیالن در سال جاری به روز هستیم. 
وی بــا بیان این که ۱۰۰ میلیــارد تومان از معوقات 
ســال گذشــته طرف های قرارداد با بیمه سالمت 

گیالن شــامل یکی دو ماه باقــی مانده، افزود: ۵۰ 
میلیــارد تومان از این مبلغ مربــوط به بخش های 
خصوصی و ۵۰ میلیارد تومان دیگر مربوط به مراکز 
دولتی است که سازمان بیمه سالمت پیگیر پرداخت 
ایــن معوقات اســت که به محض تامیــن اعتبار به 
طرف های قرارداد طلبکار بیمه ســالمت اســتان 

پرداخت خواهد شد.
وی الکترونیکــی شــدن خدمــات بیمه ای را از 
برنامــه هــا و اولویت های بیمه ســالمت عنوان و 
خاطر نشــان کرد: نسخه نویســی الکترونیک یکی 
از این برنامه هاســت که در بیمارستان های دولتی 
انجام می شــود، در اجرای ایــن برنامه بیماران در 

مراجعه به مراکــز درمانی با ارائه کد ملی از خدمات 
الزم شــامل ویزیت، دارو و غیره بهره مند می شوند. 
مدیرکل بیمه ســالمت با بیان این که نسخه نویسی 
الکترونیک در برخی از مطب ها در حال اجراســت، 
اظهار کرد: در زمان حاضر در اجرای نســخه نویسی 
الکترونیک، پزشــکان در ۳۰ درصد مطب ها برای 
اجــرای این برنامه اعالم آمادگــی کردند که باید تا 

پایان )ســال ۹۹(، ۱۰۰ درصد مطب ها انجام شود.
وی دربــاره ارائه دفترچه بیمه ســالمت به افراد 
تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( در گیالن 
نیــز بیان داشــت: با توجه به این کــه ارائه خدمات 
درمانی، بســتری و ســرپایی در مراکــز دولتی به 

مددجویــان کمیته امداد امام خمینی )ره( با دفترچه 
بیمه ســالمت امکان پذیر اســت، تا کنون ۱۹ هزار 
نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد استان دفترچه 

را دریافت کرده اند.

مدیر کل بیمه سالمت گیالن مطرح کرد؛

الکترونیکی شدن خدمات بیمه ای از اولویت های بیمه سالمت 

پژوهشــگران  از  تجلیل 
برتر در بخش کشاورزی و 

منابع طبیعی گیالن

۳۰ آذر ســال جــاری به مناســبت هفته 
پژوهــش و فنــاوری، مراســم تجلیــل از 
پژوهشــگران برگزیده و همــکاران اثرگذار 
در بخش کشــاورزی و منابــع طبیعی مرکز 
تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 
گیالن با حضور حجت االسالم رزاقی نماینده 
ولی فقیه در مدیریت جهاد کشاورزی رشت، 
الماسی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان 
جهاد کشاورزی اســتان، اکبرزاده مدیر امور 
زراعت ســازمان جهاد کشــاورزی استان و 
پارســافر مدیر امور باغبانی ســازمان جهاد 

کشاورزی استان برگزار گردید. 
به گزارش روابــط عمومی مرکز تحقیقات 
و آموزش کشــاورزی و منابع طبیعی گیالن 
در این مراسم ابتدا مصطفوی راد رئیس مرکز 
ضمن خیر مقدم در خصوص اهمیت پژوهش 
و فناوری و نقش بســزای مراکز تحقیقاتی در 

این زمینه سخنرانی نمود.
 در ادامه الماســی معــاون بهبود تولیدات 
گیاهی ســازمان جهاد کشــاورزی استان و 
حجت االســالم رزاقی نماینده ولی فقیه در 
مدیریت جهاد کشــاورزی رشت بیاناتی ارائه 

داشتند.
 در پایــان مراســم ۱۵ نفــر از محققین و 
پژوهشــگران برتر و همــکاران اثر گذار در 
بخش کشــاورزی و منابع طبیعی با اهداء لوح 

مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند.

خبر
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آیت اهلل رســول فالحتــی در دیدار مدیــرکل، معاونین، 
قضات و روسای دوایر ســتادی اداره کل تعزیرات حکومتی 
اســتان گیالن با اشاره به افزایش ۲ هزار تومانی قیمت بنزین 
اظهــار کرد: تمام مدیران و عقــالی جامعه می دانند مصرف 
انرژی در ایران نســبت به دیگر کشــورها باالتر است و هیچ 

کشــوری مانند ما به طور گســترده و بی رویه مصرف ندارد. 
وی به حضور خوب دســتگاه های متولی برای رصد و کنترل 
قیمت ها در بازار اشــاره کرد و یادآور شــد: در بخش کاالی 
اساســی نیز باید نظارت ها باشــد و تنها بــه بخش خوراکی 

اکتفا نشود.

به گــزارش روابط عمومــی دفتر نماینده ولــی فقیه در 
گیالن، امام جمعه رشــت با تاکید براینکه نظارت باید بر تمام 
بخش های بازار باشــد، بیان کــرد: افزایش قیمت در بعضی 
موارد طبیعی اســت اما باید به گونه ای باشد که مردم به این 

باور برســند و برای جامعه قابل پذیرش باشد.

نماینده ولی فقیه در گیالن: قیمت اجناس در بازار کنترل شود
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شرکت انبوه سازان 
سبزاندیشان در نظر دارد 

اقالم خــود در بخش هــاى ذیل را در 
قالب مزایده عمومى به فروش برساند.

1 بخش ابنیه: ســنگ، ســرامیک، موزائیک و 
غیره.

۲  بخش تاسیســات برقی: کلید و پریز، اعالم حریق، 
آیفن تصویرى و غیره.

3  بخش تاسیسات مکانیکی: لولــه و اتصاالت آب و فاضالب، 
شیرآالت و سینک و غیره.

4  بخش اموال: میز، صندلى، بخارى، لوازم کارکرده و غیره.
5  بخش ضایعات: قوطى و نبشى، فنس، لوله هاى پالستیکى و غیره.

مهلت بازدید، دریافت و تحویل اسناد مزایده: یک هفته پس از 
انتشار آگهی می باشد.

 مکان بازدید: گیالن- رشــت- خیابان الکان- ســایت مسکن مهر- 
فلکه دوم- روبروى استخر آبسار- پروژه 650 واحدى مسکن مهر رشت.

 شماره تماس: 09111154760 آقای مهندس میرزاده
  هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

آگھی مزایده عمومی
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در مراســم آئین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان، از 
۱۱ واحد تولیدی صادرکننده مســتقر در شهرکهای صنعتی 

مازندران تجلیل شد.
خبرنگار جام جم مازندران: به گزارش روابط عمومی 
شــرکت شهرکهای صنعتی مازندران، در مراسم آئین تجلیل 

از صادرکنندگان نمونه استان که با حضور استاندار مازندران، 
رئیس اتاق ایران، رئیس کل ســازمان توسعه تجارت، جمعی 
از مســئولین استانی و واحدهای تولیدی و صنعتی برگزار شد، 
از ۱۱ واحد تولیدی صادرکننده مستقر در شهرکهای صنعتی 
مازندران تجلیل به عمل آمد.الزم به توضیح است، در مراسم 

تجلیل از صادرکنندگان نمونه ســال ۹۸ در استان مازندران، 
واحدهای تولیدی کوچین، فرآورده های لبنی دوشه هراز آمل، 
الرین لبن پارس، آرمین آمل، صنایع غذایی نسیم صباح مازند، 
خشــکبار الماس یار، مازرون فوم، مخزن فوالد رافع، میالن 

گاز، خزر الکتریک و گروه صنعتی فوالد بهمن تجلیل شدند.

تجلیل از 11 واحد تولیدی صادرکننده نمونه در شهرک های صنعتی مازندران
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نشســت اندیشه ورزی اعتالی فرهنگ اقامه نماز 
با حضور حجت االســالم حجازی، رئیس ستاد اقامه 
نماز اســتان،  باقرزاده مدیرکل صدا و سیمای استان 
گیالن و اعضای شورای اقامه نماز استان برگزار شد .

باقرزاده با اشــاره به اینکه نماز معراج مومن است 
و توفیق اهل عبادت بــودن مهم ترین موهبت الهی 
است گفت: صدا و سیمای گیالن به موضوعات دینی 
بویــژه فریضه الهی نماز پرداخت می کند و تاکنون از 
همه ظرفیتهای مختلف سیاستگذاری و برنامه ریزی 
و تولیدی در امر ترویج نماز اســتفاده نموده است. وی 
اظهار داشــت: برنامه های ایــن مرکز با موضوع نماز 
همــواره در رقابتهای ملی و اســتانی جایگاه خوبی را 
به خود اختصــاص داده و تالش خواهیم کرد که آثار 
فاخری در این راســتا تولید کنیــم. مدیرکل مرکز با 

اعالم عملکرد ۹ ماهه نخست سال ۹۸ رسانه استانی 
بــا موضوع نماز گفت: حوزه ســیما بــا تولید بیش از 
۱6۰۰۰دقیقــه برنامه، حوزه صــدا بیش از ۱6۰۰۰ 
دقیقــه برنامه، حوزه خبر حــدود ۵۸۵ دقیقه و حوزه 
فضــای مجازی بیــش از 6۰ مورد موشــن گرافی، 
اینفوگرافی، عکس نوشــت و ... با موضوع نماز تهیه و 
تولید کرده اند. در این نشست حجت االسالم حجازی 
ضمن تقدیر و تشــکر از از فعالیتها ی صدا و ســیمای 
اســتان در تولید برنامه های متنوع و فاخر در راستای 
ارتقاء فرهنگ اقامه نماز گفت: صدا و ســیما به عنوان 
پرچم دار جبهه جنگ نرم با توجه به هجمه گســترده 
غرب علیه باورهای دینی، مذهبی و اعتقادی علیرغم 
وجــود تنگناهــا و کمبودهای موجود همــواره تبلیغ 
و ترویــج فرهنگ نماز و نیز ســایر اصول ارزشــی را 

ســرلوحه برنامه های خود قرار داده و با تولید آثار فاخر 
در بیست و هشتمین اجالس سراسری نماز و پنجمین 
اجالس استانی نماز تاثیرگذار بوده است. وی با اشاره 

به نقش اثر گذار رســانه از صدا و سیمای مرکز گیالن 
خواســت که در عرصه اقامه نماز همچون گذشــته 

درخشان عمل کند.

در صدا و سیمای گیالن؛

نشست اندیشه ورزی اعتالی فرهنگ اقامه نماز برگزار شد

تجویز و تحویــل 2میلیون 
و500 هــزار قلم دارو بین بیمه 
شدگان تامین اجتماعی گیالن

در6 ماهه نخســت سال جاری بیش از ۲میلیون و 
۵۰۰ هــزار قلم دارو تجویز و تحویل بیماران مراجعه 
کننده به مراکز درمانی تامین اجتماعی گیالن گردید.

سمیه جوان- خبرنگار جام جم گیالن: 
مدیر درمان تامین اجتماعی اســتان گیالن با اعالم 
خبر فوق اظهار داشت در 6 ماهه نخست سال جاری 
پزشکان تامین اجتماعی گیالن در ۱۳ مرکز درمانی 
بیش از 66۰هزار نسخه به صورت الکترونیکی صادر 

نمودند.
شهدی نژاد با اشــاره به مراجعه بیش از ۸6 هزار 
نفر به آزمایشگاه های مراکز ملکی تامین اجتماعی 
اســتان افزود: در این مدت بیــش از ۵۱6 هزار مورد 
آزمایش برای بیماران مراجعه کننده به مراکز ملکی 

تامین اجتماعی استان انجام شد.
وی در ادامه اظهار داشت: در همین مدت نزدیک 
به ۱۳۰۰ نفر به واحد پاتولوژی بیمارســتان حضرت 
رسول اکرم )ص( ارجاع شدند که بیش از ۲۲۰۰ مورد 
آزمایش پاتولوژی و سیتولوژی برای بیماران نیازمند 

انجام شد. 
مدیر درمان تامین اجتماعی اســتان همچنین به 
فعالیت تنها واحد فیزیوتراپی اســتان در بیمارستان 
حضرت رســول اکرم )ص( رشت در این مدت اشاره 
داشت و بیان نمود: بیش از 6هزار و 6۰۰ نفراز خدمات 
این واحد بهره مند شــدند. وی همچنین خاطر نشان 
کرد: واحد سی تی اسکن بیمارستان حضرت رسول 
اکرم )ص( رشــت هم در این مدت توانست بیش از 
۱6۰۰ ســی تی برای بیماران نیازمند اســتان انجام 

دهد.

خبر

مــرگ ۲۳ نفــر بــر اثر 
عوارض ناشــی از مصرف 

مواد مخدر در مازندران

مدیرکل پزشــکی قانونی مازندران از مرگ 
۲۳ نفر براثر عوارض ناشی از مصرف مواد مخدر 

طی سال جاری در استان خبر داد.
خبرنــگار جام جم مازنــدران: علی 
عباســی اظهار داشت: در هشت ماه سال جاری 
۲۳ نفر بر اثر عوارض ناشــی مصرف مواد مخدر 
در اســتان جان خود را از دست دادند که این رقم 
در مقایســه با مدت مشابه ســال قبل ۸ درصد 
کاهــش یافت و از کل فوتی های ســوء مصرف 

مواد مخدر هفت نفر مرد و بقیه زن هســتند.
وی گفت: آمار فوتی ناشــی از ســوء مصرف 
مواد مخدر در ســال گذشــته 6۴ نفر شامل ۵۲ 
مرد و مابقی زن بوده اســت و در ســال جاری، 
اردیبهشــت و خرداد هر کدام با 6 نفر بیشترین 
و تیر و مرداد هــر کدام با ۲ مورد کمترین ماهی 
اســت که مرگ ناشی از سوء مصرف مواد مخدر 

در آن ثبت شده است.
مدیر کل پزشــکی قانونی اســتان مازندران 
خاطر نشــان کرد: معمواًل مرگ و میر ناشــی از 
ســوء مصرف مواد مخدر در نیمه دوم ســال به 
دلیل عوارضی از جمله ســوء تغذیه و سرمازدگی 

در کارتن خواب های معتاد بیشتر است.
ایــن مقام اجرایی اســتان، افزایش ســطح 
آگاهی در مورد عوارض ویرانگر اعتیاد و آموزش 
صحیح پیشــگیری از بروز ســوء مصرف مواد را 
اساســی ترین گام در مبارزه با این بالی خانمان 

سوز دانست.

خبر

3 دستگاه سی تی اسکن به ناوگان سالمت گیالن اضافه شد

در اقدامی بی ســابقه، ســه دستگاه سی تی اســکن به ناوگان 
سالمت استان اضافه شد.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی دانشــگاه علوم پزشکی گیالن 
ارسالن ســاالری، رئیس دانشگاه علوم پزشــکی استان گیالن با 

بیان این مطلب که ســه شهرستان آستارا، الهیجان و رودبار مجهز 
به دســتگاه سی تی اسکن در بیمارســتان های دولتی شدند، اظهار 
داشــت: یکی از دغدغه هایی که حوزه سالمت همواره با آن دست 
به گریبان بوده و هســت، فقدان تجهیزات و امکانات تشــخیصی 
می باشــد و در این بین، تجهیز بیمارســتان های دولتی به دستگاه 
سی تی اســکن به دلیل هزینه قابل توجه آن، همواره چالشی برای 

دانشــگاه علوم پزشکی استان گیالن محسوب می شد.
ســاالری افزود: از آنجایی که همواره ارتقای کیفیت و تســریع 
روند درمان بیماران در بیمارســتان های دولتی برای ما در اولویت 
قرار دارد، از ابتدای حضور خود در جایگاه ریاســت دانشــگاه علوم 
پزشــکی گیالن، همه توان و ظرفیت موجــود را به کار گرفتیم و با 
رایزنی های مکرر با وزارت بهداشــت و جلسات مستمر با مسووالن 
وزارتــی، باالخره در اقدامی بی ســابقه موفق بــه خرید و تحویل 
همزمان ســه دستگاه سی تی اســکن برای شهرستان های آستارا، 

الهیجان و رودبار شــدیم که در شرایط کنونی و موانع موجود، این 
موضوع موفقیت و دســتاوردی قابل توجه برای اســتان محسوب 

می  شود.
وی ادامه داد: در گذشــته بیماران این شهرستانها مجبور بودند، 
جهــت اقدامات تشــخیصی و طی مراحل درمان به رشــت و حتی 
اســتان های همجوار عزیمت کنند که با راه اندازی و شــروع به کار 
این دســتگاه ها که از بهترین برندهای روز دنیا می باشــند، دیگر 
نیازی به اعزام بیماران بویژه بیماران تصادفی در این شهرســتان ها 
نیست. رئیس دانشگاه علوم پزشــکی گیالن با تاکید بر این مطلب 
که هدف دانشــگاه تجهیز همه بیمارســتان های دولتی در رشت و 
ســایر شهرستان های گیالن به دستگاه سی تی اسکن می باشد، از 
رایزنی های دانشــگاه  برای خرید تعداد قابل توجهی سی تی اسکن 
با هدف ایجاد زیر ســاخت های تشــخیصی برای همه بیمارستان 

های دولتی در شهرستان ها خبر داد.

آتش پارک ملی گلستان مهار شد
آتش سوزی پارک ملی گلستان که 
در چنــد نقطه از این پارک جنگلی آغاز 
شد، بامداد پنجشنبه با تالش نیروهای 
محیط بــان و مردمی به طــور کامل 

خاموش شد.
 بــه گــزارش ایرنا آتــش از عصر 
سه شــنبه حدود ۵ هکتــار از دو منطقه 
دره شمالی و قوشه چشمه در پارک ملی 

گلستان را در برگرفته بود. 
رئیس پارک ملی گلســتان گفت: 
در آتش ســوزی هــر دو منطقه عالوه 
بر نقش مشهود عامل انسانی، گرمای 
هوای چند روز گذشــته، خشک شدن 
بــرگ درختان و وزش بــاد در افزایش 

سرعت و گستره آتش موثر بود.
مهــدی تیمــوری اظهار داشــت: 
همچنین چهارشــنبه شب بر اثر روشن 
کردن آتش توســط چند راننده در کنار 
جــاده اصلی گــرگان - بجنورد، آتش 
حدود نیــم هکتار از مســیر کنار جاده 
پارک ملی گلســتان را فرا گرفت که با 

تــالش نیروهای محیط بان و همیاری 
مردم ساعت ۱:۳۰ بامداد این آتش نیز 
به طور کامل خاموش شــد. وی افزود: 
با توجــه به احتمال همیشــگی وقوع 
آتش ســوزی در پارک ملی گلستان از 
مسووالن خواسته ایم با هدف حفاظت 
بهتر و پیشگیری از آتش سوزی، شرایط 
را برای اســتقرار گشــت های موقت 

آتش بانی در منطقه فراهم کنند.
تیمــوری گفت: هــم اینک آتش  
در پارک ملی گلســتان خاموش شده 

اما با توجه بــه وضعیت جوی، بادهای 
شدید و خشک شدن سطح جنگل بویژه 
انباشــت برگ ، نیروهای محیط بانی در 

حالت آماده باش قرار دارند.  
آتش عالوه بر پارک ملی گلســتان، 
۱۰ عرصه دیگر جنگلی این اســتان را 
نیز در برگرفت که با وجود دشــواری در 
تردد به دلیل ســخت گذر بودن مناطق 
دچار آتش ســوزی، با حضور نیروهای 
امدادی و مردمــی این آتش ها به طور 

کامل خاموش شد.

پارک ملی گلســتان قدیمی ترین 
پــارک ملــی ثبت شــده در ایــران و 
پناهگاهی کم نظیر برای حیات وحش 
اســت که یک هزار و ۳۵۰ گونه گیاهی 
و ۳۰۲ گونــه جانــوری از جمله نیمی 
از گونه هــای پســتانداران ایران را در 
حدود ۹۰۰ کیلومتر مربع گســتره خود 
جــای داده و به همیــن دلیل به عنوان 
ذخیره گاه زیست کره در میراث جهانی 

یونسکو به ثبت رسیده است.
 ایــن پــارک ملــی از بهتریــن 
زیستگاه های پستانداران بزرگی چون 
پلنگ، خرس قهوه ای، گرگ، وشــق، 
مرال، شــوکا، گوســفند وحشــی و بز 
وحشــی، آهوی ایرانی و گراز اســت و 
به ویژه به خاطــر جمعیت فراوان قوچ 
و میش اوریال معروف اســت. بیشــتر 
گســتره این پارک در استان گلستان، 
حدود ۳۴ درصد آن در اســتان خراسان 
شــمالی و بخش ناچیزی نیز در استان 

سمنان قرار دارد.
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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

با حضــور رئیس گروه پیک ســایی شــرکت توانیر 
برنامه های عبور موفق شرکت توزیع برق مازندران در گذر 

از پیک سال ۹۹ بررسی شد. 
خبرنگار جام جم مازندران: مدیرعامل شرکت 
توزیــع نیروی بــرق مازندران در جلســه تدوین و تبیین 
برنامه های عبور موفق این شرکت در گذر از پیک سال ۹۹ 
گفت: گذر از پیک ســال ۹۸ یک دستاورد بزرگ بوده است 
که به عنوان برگ زرین در کارنامه صنعت برق کشور ثبت 

و ماندگار خواهد شد . 
رضا غفاری افزود: تشکیل مدیریت عالی سمت تقاضا، 
شناســایی مولدهای خود تامین مشترکین و تهیه بانک 
اطالعاتی مربوط به همکاران، ســمینار آموزشــی برای 
سازمانهای برخوردار از دیزل ژنراتورها، برگزاری سمینار 

آموزشی علمی کاربردی کیفیت توان در شبکه های توزیع، 
ادامه پروژه های نصب سکســیونرها و تجهیزات فرمان 
از راه دور با سیســتم مانیتورینگ جهت مدیریت بارهای 
غیرحساس و جایگاه های  CNG و شهرکهای صنعتی و 
شالیکوبی ها، خرید و نصب کنتورهای فهام، کنترل و پایش 
برخط ســقف پیک بار امورها، پایش مشترکین همکار در 
تعرفه های مختلف، استفاده از ظرفیت تجمیع کننده های 
پاســخگویی بار برای مشترکین خانگی و تجاری از جمله 
برنامه ای این شــرکت جهت گذر موفق از  پیک بار سال 

۹۹ می باشد . 
وی با بیان اینکه از ظرفیت رســانه ها برای برنامه های 
تبلیغــی، فرهنگی و اطالع رســانی بهره خواهیم گرفت 
خاطرنشــان کرد: راه نیل به مقصود بهینه سازی مصرف 
را از طریق رسانه ها می توان طی کرد و بذر اطالع رسانی از 
طریق  رسانه ها می توان پاشید و فرهنگ مصرف بهینه را 
جز با کمک گرفتن از رسانه ها نمی شود احیاء کرد، بنابراین  
برای نیل به هدف مصرف بهینه  نباید از رسانه ها غافل شد 
بلکه با تمام وجود به سمت رسانه ها  رو کرد و به عنوان شاه 

کلید حل معما آنها را در اختیار گرفت . مدیرعامل شــرکت 
توزیع نیروی برق مازندران یادآور شد: رسانه زبان گویای 
جامعه امروزی اســت که می توان در آن واحد با یک زبان 
مشــترک با تمام انســانهای یک جامعه صحبت کرده و 
اطالعات و دانش روز را به آن منتقل کند. از این رو می توان 
آنها را به عنوان کوتاهتریــن و بهترین راه برای برقراری 

ارتباط با مصرف کنندگان به کار گرفت. 
غفاری تصریح کرد: اولین رسالت رسانه ها باید این باشد 
که با اطالع رســانی، ابتدا مصرف کنندگان را به بینش و 

دانش مصرف بهینه برق مجهز کنند . 
وی بزرگترین مصرف کننده ها را مشــترکین خانگی 
کــه ۷6 درصد از کل مشــترکین توزیع مازنــدران را به 
خودش اختصاص می دهد و مســافران دانســت و یادآور 
شــد: بزرگترین مصرف کنندگان برق، استفاده کنندگان 
از وســایل سرمایشی هســتند که حضور مسافران نیز در 
افزایش مصارف مزید بر علت خواهد شد و گاهی مشاهده 
شــده که ۲۴ ساعته کولرها را روشن و هیچ توجهی هم به 
زمانهای مصرف و پاسخگویی یا عدم پاسخگویی شبکه 

ندارند. رئیس گروه پیک ســایی شــرکت توانیر نیز که به 
منظور بررســی برنامه های عبور موفق شــرکت توزیع 
نیروی برق مازندران در گذر از پیک ســال ۹۹  به مازندران 
سفر کرده بود، در جلسه کارگروه پیک سایی این شرکت در 
ساری گفت: امسال از ۱۰۰ امتیاز هر شرکت، امتیاز مربوط 
به کاهش  پیک ۴۰ امتیاز  به رعایت ســقف پیک می باشد 
که  بر اساس دستورالعمل صادره، ارائه بموقع گزارش ها و 
نشستن گزارشها در سرور توانیر، برنامه زمانبندی، ارسال 
بموقع گزارش به توانیــر و گزارش پایانی جهت تدوین و 
ارســال گزارشها از ســوی توانیربه وزارت نیرو از وظایف 
اصلی شرکت های توزیع در رعایت دستورالعمل ها ی توانیر 
می باشــد . عبداالمیر احمدی زاده  ضمن تقدیر و تحسین  
از  تالشــهای مدیرعامل و مجموعه شــرکت توزیع برق 
مازندران جهت عبور موفق ازپیک تابستان سال ۹۸ افزود: 
یکی از چالشهای امسال این شرکت، عدم نصب سکسیونر 
در زمان مقرر بود که برای ســال بعد منتظر فیدبک های 
مثبت این شرکت هستیم و با رفع اشتباهات و مشکالت، 

امسال قطعا  نتیجه بهتری به دست خواهید آورد . 

بررسی برنامه های عبور موفق توزیع برق مازندران 
در گذر از پیک سال ۹۹  

در دریای مازندران؛
صید ترال توسط خارجی ها 

نداریم

مدیرکل شیالت مازندران گفت: صید صنعتی 
ترال توسط چینی ها و خارجی ها مشابه آنچه که در 

دریای جنوب رخ داد، در دریای مازندران نداریم.
خبرنگار جام جــم مازندران: ولی اهلل 
محمدزاده با بیان اینکه روش های صید در دریای 
مازندران از نوع پره و نوری اســت گفت: صید ترال 
ماهیان شبیه دریای جنوب در دریای استان نداریم.

وی درباره ذخایر آبزیان با بیان اینکه این ذخایر 
در معرض خطر هســتند، آلودگی هــا را از جمله 
عواملی برشمرد و گفت: صید غیرمجاز گونه ها از 
جمله تهدیدات است.وی فشار صید در کشورهای 
حاشیه خزر و آلودگی رودخانه ها را در کاهش ذخایر 
آبزیان ماهیان خاویاری مؤثر دانســت و گفت: در 
حال حاضــر صید ماهیان خاویاری در دریای خزر 

ممنوع است تا این گونه خود را احیا کند.
مدیرکل شــیالت مازنــدران ادامــه داد: در 
ســال های اخیر به دلیل آلودگی رودخانه ها، ورود 
صیادان غیر مجــاز به دریا بخصــوص درزمان 
تکثیر ماهی و ... ذخایر آبزیان با کاهش شــدیدی 
مواجــه بوده که تعامل و همــکاری بیش از پیش 
دســتگاه های مختلف از جملــه دریابانی و یگان 
حفاظت منابع و... را در مقابله با صیادان غیر مجاز 

برای حفظ و بازسازی ذخایر آبزیان می طلبد.
وی با اظهار اینکه وضعیت صید پره در اســتان 
خوب است و با رشد صید ماهیان استخوانی مواجه 
هســتیم گفت: میزان صید در استان به حدود هزار 
تن رسیده اســت.محمدزاده، رشد صید کپور را در 
ســال جاری اتفاق جالب در فصل صید دانست و 
گفت: آلودگی ها در جمعیت آبزیان تأثیر دارد و باید 
عوامل آلوده کننده را حذف کنیم زیرا به شــرایط 

بهتر زیست آبزیان کمک می کند.
مدیرکل شــیالت مازندران بــا بیان اینکه در 
دریای مازندران صید ترال توسط چینی ها نداریم 
گفت: بیشــتر روش های صید پره و با روش های 

پره نوری است.

دستگیری ۴ کارمند مرکز 
بهداشــت کالله به اتهام 

اختالس
دادستان عمومی و انقالب کالله از دستگیری 
۴ نفر از کارمندان مرکز بهداشت این شهرستان به 

اتهام اختالس خبر داد.
به گزارش ایسنا علی خانی گفت: این افراد وجه 
دریافتــی از مراجعان به مراکــز درمانی را به جای 
واریز به حســاب دانشگاه علوم پزشکی استان، به 
حساب خودشان منتقل می کردند. وی افزود: این 
افراد در پی بررســی های سازمان بازرسی استان 
لو رفتند و در دادســرای این شهرستان برای آنان 
پرونده تشکیل شد. دادستان کالله با بیان این که 
تحقیقات برای بررســی اسناد و گردش مالی این 
افــراد به منظور برآورد میزان دقیق مبلغ اختالس 
ادامه دارد، گفت: بررسی بخشی از اسناد و مدارک 
تاکنــون بیش از ۳۰۰ میلیــون تومان اختالس را 
نشان می دهد. خانی بیان کرد: متهمان تا تکمیل 
تحقیقات به قید وثیقه فعال آزادند . چندی پیش نیز 
دو کارمند مرکز بهداشــت در شهرستان آق قال به 

اتهام اختالس دستگیر شدند.

قدردانــی از برترین های 
مهارتي  علمــي-  المپیــاد 

فوریت هاي پزشکي کشور
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران در 
نشســت با اعضای تیم فوریتهاي پزشکي قطب 
شمال کشور که در هفتمین المپیاد علمي، مهارتي 
فوریت هاي پزشکي کشور مقام سوم این رقابت ها 

را کسب کردند از نفرات برتر این تیم تجلیل کرد.
خبرنگار جام جم مازندران: در این نشســت که 
با حضور مدیر مرکز حوادث و  فوریتهای پزشــکي 
دانشگاه علوم پزشکي مازندران و جمعي از اعضاي 
تیم فوریت هاي پزشکي قطب شمال کشور برگزار 
شد ســید عباس موســوي رئیس دانشگاه علوم 
پزشکي مازندران ضمن تبریک بابت کسب مقام 
در این رقابت هــا از تعدادی از نفرات برتر این تیم 

تقدیر کرد.
گفتنی است در هفتمین المپیاد علمی مهارتي 
فوریت هاي پزشــکي کشــور و در پایــان دو روز 
رقابت هاي فشرده که با حضوربیش از ۱۰۰ نفر از 
تکنسین های فوریتهای پزشکي در قالب  ۱۰ تیم 
۱۰ نفره از  قطب های دانشگاهی کشور در روزهای 
۲۲ و۲۳ آبــان در تهران برگزار شــد، تیم منتخب 
قطب شــمال کشــور  پس از قطب های زنجان و 

خراسان موفق به کسب مقام سوم شد .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
مازندران:

صادرات مرکبات ۲ برابر 
می شود

رئیس ســازمان جهادکشــاورزی مازندران 
جایگاه کشاورزی این اســتان را در دنیا کم نظیر 
دانســت و گفت: سیستم برداشت، سورت و بسته 

بندی مرکبات در استان اصالح شده است.
خبرنگار جام جم مازنــدران: عزیزاله 
شــهیدی فــر در جلســه هماهنگــی چهارمین 
جشــنواره ملــی تخصصی مرکبات با اشــاره به 
برداشــت مرکبات از ۱۵ آذر بیان کرد: مازندران 
در حــال حاضر در نقطه اوج برداشــت قرار دارد 
وتاکنون 6۰ هزار تن صادرات مرکبات داشته ایم 
که این رقم تا پایان سال دو برابر خواهد شد و این 
در حالیســت که در کل سال گذشته مازندران ۵۸ 

تا 6۰ هزار تن مرکبات، صادر کرده است .
وی از گام هــای رو به جلو در صادرات مرکبات 
نــام برد و افــزود: این گام ها نشــان می دهد که 
باغداران ما خوب عمل کرده اند و سیستم برداشت 
ما اصالح شده و سیســتم سورت و بسته بندی ما 

بهتر شده است.
شــهیدی فر در خصــوص شــایعاتی کــه به 
شکستن قیمت تامسون دامن می زد، توضیح داد: 
فضاهایی در کشــور و استان حاکم شد که برخی 
افراد خواســتند نرخ مرکبات و تامسون را بشکنند 
وبه شــایعاتی دامن زدند که می توانست خسارت 
سنگینی به باغداران وارد کند که با تدابیر استاندار 
و ســازمان جهاد کشــاورزی با مقابله با اینگونه 

شایعات، توانستیم قیمت مرکبات را ارتقا دهیم.
وی به باغداران نوید داد با خیال راحت و بدون 
دغدغه برداشــت محصوالت خود را تا نیمه دی 
ادامه دهند زیرا زمســتان یخبندانی هم نخواهیم 
داشــت و در روزهای آینده هم مرکبات افزایش 

قیمت پیدا خواهد کرد.
وی تصریح کرد: امسال ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار 

تن تولید مرکبات در کشور خواهیم داشت.

مازنــی   ۲ درخشــش 
در جشــنواره بیــن المللی 

قصه گویی

دو قصه گوی مازندرانی توانستند رتبه نخست 
و جایزه ویژه هیئت داوران، جشــنواره بین المللی 

قصه گویی را کسب کنند.
خبرنــگار جــام جــم مازنــدران: 
بیست ودومین جشــنواره بین المللی قصه گویی با 
معرفی برگزیدگان در ســه بخش ملی، بین الملل 
و قصــه ۹۰ ثانیه در تهران بــا حضور قصه گویان 

منتخــب داخلی و خارجی به کار خود پایان داد.
هیئــت داوران بخش ملی، متشــکل از بهرام 
شــاه محمدلو، ایــرج طهماســب، حمیدرضــا 
شــاه آبادی، رؤیا نونهالی و آزیتا حاجیان در ســه 
گــروه زنان و مردان، دختران و پســران ۱۲ تا ۱۸ 
ســال و مادربزرگ هــا و پدربزرگ ها برگزیدگان 
خود را اعالم کردند که بر اساس آن، ۲ مازندرانی 
توانســتند رتبه اول و دریافــت جایزه ویژه هیأت 

داوران را به دست آورند.
در بخش ملی )زنان و مردان(، حسین کاظمی 
با قصه »شال و مشت حسن« از استان مازندران، 
شهرســتان محمودآبــاد به عنوان نفــر اول این 
جشنواره توانســت ضمن تحسین هیأت داوران 

رتبه نخست را کسب نماید.
در بخــش دختــران و پســران نیــز مرجان 
حسینی نشــتایی با قصه »بیژن و منیژه« از استان 
مازندران، شهرستان نشــتارود به عنوان انتخاب 

ویژه هیأت داوران شناخته شد.
گفتنی اســت: بیش از هزار جشن قصه گویی 
در سراســر ایران برگزار شــد که ۳۱ جشنواره در 
استان ها اجرا شد که بر اساس آن ۱۷ هزار قصه گو 
در این جشــنواره حضور یافتنــد و افراد برگزیده، 
بخش های متعدد استانی و منطقه ای را پشت سر 
گذاشــتند تا به مرحله نهایی در بخش ملی و بین 

الملل راه یافتند.
در نهایــت از این میان به طور کلی۳۱۳ ایرانی 
و ۱۹۳ نفــر خارجی در بخش بین الملل با یکدیگر 
رقابت کردند تا بیســت و دومین جشــنواره بین 
المللی قصه گویی برگزیدگان خود را معرفی کند.

خبر

شــرکت  گاز اســتان گیالن در همایش مدیرعامل 
از ۲ ســال گذشــته با تالش امدادگــران گاز گفــت: 
مدیره شــرکت، طــرح طبقه و پیگیری هــای هیئت 
نیروهــای پیمانکاری گاز اعم بندی مشاغل را در سطح 
امدادگر و نشــت یاب به اجرا از کنتورخــوان، گازبان، 
شــرایط مناســبی را در میان در آوردیــم و بحمــداهلل 
پیمانــکاری  فراهم آمده است.پرســنل 

به گزارش روابط عمومی گاز گیالن حسین اکبر با اشاره به خدمت رسانی شایسته در بحران برف 
در ســال ۸۳ اظهار داشــت: انتظار ما از نیروهای امدادگر به عنوان پیشانی شرکت، نظم و مسئولیت 
پذیری اســت، زیرا با تحقق این مهم و اجرای مناسب وظایف محوله موجبات ارتقای وجهه شرکت 
گاز اســتان گیالن در میان ذینفعان و جامعه فراهم خواهد آمد. مهندس اکبر همچنین با قدردانی از 
زحمات و تالش های کارکنان مرکز پیام و اتفاقات گاز گفت: خدمات پس از فروش شرکت گاز باید 

روز به روز بهینه تر شود و قدم های موثرتری به جلو برداشته شود.

مدیرعامل شرکت گاز گیالن:
 امدادگران با نظم و مسئولیت پذیری 

به مشترکین خدمت نمایند 

خبر

سرپرست استان  مازندران: محسن گرجی  011-۳۳۳۴1۵۵۳
سرپرست استان گیالن: مهدی شریعت ناصری 01۳-۳۳۲۳006۴

سرپرست استان گلستان: اعظم دستجردی  017-۳۲۴۲۴۴۳0

۳۴۴۸ میلیــارد تومــان منابــع برای اســتاندار گلســتان با بیــان اینکه 
مختلف اعم از زیرســاخت، کشاورزی پرداخت خســارت سیل در بخش های 
بود، گفــت: تاکنــون ۳۰۸۰ میلیارد و مســکن در اســتان پیش بینی شده 
تسهیالت پرداخت شده است.تومان خســارت، شــامل بالعوض و 
در بیســت و نهمیــن جلســه قرارگاه به گزارش ایسنا هادی حق شناس 
اســتان، اظهار کرد: تاکنون ۹۷ درصد بازســازی و نوسازی مناطق سیل زده 
قرارداد با بانک هــا را انجام داده اند. واحدهای مســکونی احداثــی انعقاد 

وی افزود: ۹۴ درصد واحدها پی کنی و بیش از ۵۷ درصد ســقف گذاری و ۲۲ درصد واحدها نیز تحویل مالکان شــده 
است. 

اســتاندار گلســتان تصریح کرد: امیدواریم از هفته آینده، تحویل واحدهای مســکونی سرعت بیشتری گرفته و در 
دهه فجر شــاهد تحویل همه واحدهای مسکونی احداثی باشیم.

حق شناس با اشاره به پرداخت مرحله دوم خسارات بخش کشاورزی، گفت: به دلیل اختالفات جزیی میان سازمان 
فضایی کشــور و برخی دستگاه ها، پرداخت خسارات به تعویق افتاد که به محض حل موضوعات، پرداخت خواهد شد.

پرداخت ۳۰۸۰ میلیارد تومان برای جبران 
خسارت سیل در گلستان
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پیشرفت فیزیکی 45درصدی فاز سوم پروژه ابن شهر آشوب
کریمی معاون فنی و عمرانی شــهرداری ساری، 
گفت: فاز سوم پروژه ابن شهر آشوب با پیگیری های 
مستمر شهرداری ساری با سرعت بخشی ادامه دارد 

و اکنون پیشرفت پروژه به ۴۵ درصد رسیده است.
به گــزارش روابــط عمومی و امــور بین الملل 
شــهرداری ســاری، لطف اهلل کریمی معاون فنی و 
عمرانی شــهرداری ســاری با اعالم اینکه فاز سوم 
پروژه ابن شــهر آشوب در حال اجراست، اظهار کرد: 
نگاه ما توســعه گردشــگری به تمامی پروژه های 
بزرگ شــهری اســت و از هر ظرفیتــی باید برای 
جذب گردشگر با توسعه زیرساخت های گردشگری 

استفاده کنیم.
 وی مســاحت کل فاز سوم این پروژه را ۸ هزار و 
6۰۰ متر عنــوان کرد و افزود: ۱6۵ واحد تجاری در 
سه طبقه برای اجرای این فاز پیش بینی شده است.

 معاون فنی و عمرانی شهرداری ساری پیشرفت 

فیزیکی این پــروژه را ۴۵درصد اعالم کرد و گفت: 
این پروژه در تقاطع خیابان های جمهوری اسالمی، 
شیخ طبرسی، رازی و فردوسی واقع  وبا هدف احیاء 
بافت فرسوده با رویکرد معماری بومی و اسالمی در 
ضلع شمال شرقی این تقاطع  آغاز شده است که فاز 
یک و دو میدان ابن شهر آشوب ساروی پیش از این 

احداث و به بهره برداری رسید.
 کریمــی با بیان اینکــه ما با اتکا بــه نیروهای 
درون ســازمانی متخصص و مجــرب و بهره گیری 
از مشــاوران خوشفکر به دنبال بومی سازی و تلفیق 
معماری اسالمی و مدرن در اجرای پروژه ها هستیم، 
ادامه داد: هم اکنون این پروژه با واگذاری به سازمان 
عمران و بازآفرینی شــهرداری ســاری که بازوان 
توانمند اجرایی شــهرداری در اجــرای پروژه های 
عمرانی است ؛عملیات احداث آن در حال اجراست.

 وی تصریح کــرد: افزایش شــتاب پروژه های 

عمرانی موجبات رضایتمندی شــهروندان را فراهم 
میآورد از اینرو سرعت بخشی به این پروژه  با نظارت 
کافی در راســتای اجرای درست و با کیفیت کارها از 

تاکیدات مهم شهردار ساری است.
کریمی ادامه داد: همزمــان با احداث این پروژه 
جابجایی شــبکه برق و کانال هــا نیز در حال انجام 
اســت و بناداریم تا پایان ســال بخش زیادی از کار 

احداث را به اتمام برسانیم.
 معاون فنی و عمرانی شــهرداری ساری با اشاره 
بــه اقدامات خوب  شــهرداری در زمینــه احداث 
پروژه های شــهری با رویکرد گردشــگری ،گفت: 
توسعه زیر ساخت ها و اماکن رفاهی موجب می شود 
تا مسافران و گردشگران زیادی ساری را مقصد سفر 
خود برگزینند و مدت زمان بیشــتری را برای اقامت 

در این شهراختصاص دهند .
وی بیان کرد: با توجه به ترکیب طبیعت زیبا و روح 

نوا و بناهای تاریخی شهر ساری، تعریف پروژه های 
عمرانی با هدف توســعه گردشگری از رویکردهای 
مهم شهرداری ساری است، هرچند گام هایی در این 
راستا برداشته شده است.  شهرساری  با بیش از ۳۰۰ 
هزار نفر جمعیت دارای سه منطقه شهری مجموعه 
ای از جاذبه هــای تاریخی و طبیعی بی نظیری رادر 
خود جای داده و در ایام ســال پذیرای گردشــگران 

داخلی و خارجی فراوانی است.

فرمانــدار جویبار از برگزاری دومین جشــنواره گل 
نرگس از دوم تا ششم دی در شهرستان خبر داد.

خبرنگار جام جم مازندران: ســید علی اسد در گفتگو 
با خبرنگاران با اعالم اینکه دومین جشنواره گل نرگس 
در ۸۰ غرفه در میدان میوه و تره جویبار برگزار می شود، 
گفــت: ۳۰ غرفه مربوط به تولیدکنندگان شهرســتان 
جویبار بوده و در بخش های اقتصادی، صنایع تبدیلی، 
غذایــی، محصوالت خانگــی و گل نرگــس در این 

جشنواره حضور دارند.

وی با اشــاره به اینکه برگزاری نخستین جشنواره 
گل نرگس در ترغیب کشــاورزان منطقه برای کشت 
گل نرگــس در زمین های ســاحلی و کم بازده بســیار 
تاثیرگذاربوده اســت، تصریح کرد: سال گذشته سطح 
زیر کشــت این محصول در شهرستان حدود ۵۰ هکتار 
بوده و این سطح زیر کشت امسال به 6۰ هکتار افزایش 
یافته اســت.وی راه اندازی صنایع تبدیلی گل نرگس 
را دررونق کســب و کار شهرستان مهم ارزیابی کرد و 
افزود: برگزاری جشنواره ها با هدف قرار گرفتن آن شهر 

ومکان به کانون توجه ســرمایه گذاران، رونق کسب و 
کار وافزایش ســودآوری بوده است و ما نیز باید در این 

بخش ها تالش دوچندانی داشته باشیم.
وی بیان کرد: ســال گذشته این جشــنواره در 6۷ 
غرفــه و با حضور تولید کننــدگان گل نرگس، صنایع 
کشاورزی، صنعتی، سوغات و صنایع دستی برگزار شد 
و در آســتانه برگزاری دومین جشــنواره گل نرگس با 
اســتقبال تولید کنندگان مواجه شــدیم و امسال تعداد 

غرفه ها به حدود ۸۰ غرفه رسیده است.

برگزاری جشنواره گل نرگس در جویبار

رئیس دانشگاه آزاد اســالمی استان گلستان گفت: 
۲6 هزار و ۵۰۰ دانشــجو در دانشــگاه های آزاد گلستان 
در حال تحصیل اند که ۳۷ درصد دانشــجویان استان را 

شامل می شود.
به گزارش ایسنا حجت االســالم سیدعلی طاهری 
در نشســت خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: دانشگاه 
آزاد اســالمی بعد از انقالب اســالمی متولدشده است و 
از افتخارات دانشــگاه آزاد اســالمی این است که بدون 
یــک ریال هزینــه از دولــت در ادوار مختلف، با کمک 
مردم توانسته افتخارآفرینی بزرگی در زمینه های علمی، 
فرهنگی و پژوهشــی داشته باشد.وی ادامه داد: دانشگاه 
آزاد اســالمی در گلســتان دارای 6 واحد و 6 مرکز است. 
واحدهای دانشگاه آزاد شــامل گرگان، علی آبادکتول، 

آزادشــهر، گنبدکاووس، بندرگز و مینودشــت و 6 مرکز 
وابســته به این واحدها در آق قال، کردکوی، گمیشــان، 
بندر ترکمن، کالله و گالیکش اســت. رئیس دانشــگاه 
آزاد اسالمی گلســتان بیان کرد: در این مراکز و واحدها 
مجموعاً ۷۸ رشــته کاردانی پیوسته، ۱۱۹ رشته کاردانی 
ناپیوســته، ۱۷۱ رشته کارشناســی پیوسته، ۱۱۵ رشته 
کارشناســی ناپیوسته، ۱۲۰ رشته کارشناسی ارشد و ۴۹ 
رشــته دکتری تخصصی به دانشــجویان آموزش داده 
می شود.طاهری، تعداد اعضای هیئت  علمی این دانشگاه 
را ۴۴۴ نفــر اعالم کرد و گفت: ۴۵6 نفر همکار به صورت 

رســمی و قراردادی در دانشگاه آزاد استان داریم. وی در 
ادامه به فعالیت های پژوهشــی این دانشگاه اشاره کرد و 
گفت: ۱۸ هســته فناور، ۷ واحد فناوری، ۴ مرکز رشد، ۴ 
شــرکت بنیان و ۲۲۹ آزمایشگاه در استان داریم. رئیس 
دانشگاه آزاد اسالمی گلســتان یادآور شد: دانشگاه آزاد 
اسالمی در استان ۱۰ سالن ورزشی، ۲ استخر سرپوشیده 
و ۷ ســالن آمفی تئاتــر دارد. طاهری خاطرنشــان کرد: 
شــهرک گلخانه ای دانشگاه آزاد واحد گرگان با ۲۵ هزار 
مترمربع فضای سرپوشــیده و ۷۰ هزار مترمربع فضای 

روباز، در اختیار جامعه گذاشته شده است.

تحصیل ۳۷ درصد دانشجویان گلستان در دانشگاه آزاد


