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بوســتان عبادت در گرگان ساخته 
می شود

3 نیــروگاه بــزرگ در مازندران 
ساخته می شود

ورود نخستین محموله کشاورزی 
از طریق راه آهن به گیالن

4
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نارنگی نوبرانه مازندران، در راه بازارهای خارجی 

4

کاهش ۱۴ درصدی تصادفات جاده های 
برون شهری گلستان

 رئیس پلیس راه گلســتان از کاهش ۱۴ درصدی تصادفات برون شهری گلستان خبرداد.
به گزارش خبرنگار مهر، ســرهنگ علی عبدی در نشســت خبری با اصحاب رسانه گلستان اظهارکرد: تعداد کل 

تصادفات جاده های برون شــهری در ۶ ماهه ۹۸ نســبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴ درصد کاهش یافته است.
وی در خصوص آمار تلفات افزود: در این مدت ۱۶۸ نفر در ســوانح ترافیکی اســتان جان خود را از دست داده اند 

که در مقایسه با سال گذشته ۹ درصد...

سالمت انتخابات فدای 
حضور حداکثری نشود
2

1

پنجمین  جلسه ارزیابی و هماهنگی رابطین بازرسی مخابرات منطقه 
گلستان ۱0مهر با حضور شهمرادی و تعدادی ازهمکاران اداره بازرسی و 

رابطین شهرســتانهای تابعه و حوزه های ستادی برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه گلســتان این نشســت با 
تــاوت قرآن کریم آغاز وپس از قرائت دســتور کارجلســه وخیرمقدم  
،رئیــس اداره بازرســی به ارائه گــزارش عملکرد پرداخــت .همچنین  
مشــکات رابطین ستاد ، شــرق وغرب اســتان مطرح و راهکارهایی 

ارائه گردید .

در ادامه شــهمرادی مدیــر مخابرات منطقه گلســتان ضمن تقدیر 
وتشــکر از عملکرد اداره بازرسی ، نظارت بیشتر برارائه خدمات و توسعه 
خدمات غیرحضوری وهمچنین افزایش رضایتمندی مشــتریان را برای 

مخابرات منطقه گلســتان بسیار حائز اهمیت دانست .
وی  با تاکید بر احترام به حقوق شهروندان گفت: خدمات  باید با دقت 
و حساسیت باال به مشتریان واگذار شود و درخواستهای منطقی مردم در 

کوتاهترین زمان ارائه گردد. 
وی بــا بیان این مطلب کــه ارتقاء دانش مشــتریان از اهداف مهم 

مخابرات منطقه گلســتان است، اشــراف همکاران به دستورالعمل ها 
وبخشــنامه ها را بسیار ضروری ومهم عنوان کرد .

در پایان جلسه از رابطین واپراتورهای ۱۱۸ نمونه استان  با اهداء لوح 
وجوایز تقدیر به عمل آمد .

پنجمین جلسه ارزیابی و هماهنگی رابطین 
مخابرات منطقه گلستانبازرسی در 

 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان بااشاره 
به اینکــه اطاعی از اعتــراض جنگلبانان کردکویی 
نــدارم، گفت: اگر اعتراض قرقبانــان به حقوق معوق 

باشد، درست است چراکه تخصیص ها به روز نیست.
ابوطالــب قزلســفلو در گفتگو با خبرنــگار مهر در 
خصوص اعتراض قرقبانــان کردکویی اظهار کرد: از 
صبــح در ماموریت کاری به ســر می برم و اطاعی از 

اعتراض قرقبانان کردکویی ندارم.
وی در پاسخ به این موضوع که ظاهرا اعتراض این 
قرقبانان به پرداخت نشــدن حقوق در سه ماه گذشته 
اســت، افزود: اگر اعتراض نسبت به حقوق معوق باشد 

درست است چراکه تخصیص ها به روز نیست.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان با بیان 

اینکه ســه ماه حقوق معوق نداریم، ادامه داد: گلستان 
حدود ۵00 قرقبان دارد که دریافتی های آن ها متفاوت 
اســت اما نیروهای  حفاظتــی بین یک تا دو ماه حقوق 

دریافت نکرده اند.
وی با تاکید بر اینکه هیچ یک از قرقبانان گلستانی 
ســه ماه حقوق معوق ندارند، تصریح کرد: مثل گذشته 
نیســت که حقوق قرقبانان از برداشت چوب شرکت ها 
پرداخت شــود بلکه قرارداد قرقبانان با شــرکت های 

پیمانکاری با اعتبار دولتی به امضاء رسیده است.
قزلســفلو توضیح داد: ما باید اعتبار به شرکت های 

پیمانــکاری تخصیص دهیم تا آن هــا بتوانند حقوق 
قرقبانان را پرداخت کنند.

به گفتــه وی مبنــای پرداخت حقــوق قرقبانان 
گلســتانی قانون کار بوده و بر مبنای ســنوات خدمت 

و تعداد فرزندان متفاوت است.
شــایان ذکر اســت؛ بنا بر اظهار شــاهدان عینی 
قرقبانان جنگل های کردکوی به نشانه اعتراض برای 
حفاظت از عرصه های جنگلی این شهرستان در محل 

کار خود حاضر نشدند.

توزیعبســتهآموزشــي
میــان بــرق صنعــت
دانشآموزانسیلزدهآققال

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان 
در نخســتین روز سال تحصیلی با اشاره به اینکه از 
ابتداي مهرقبوض کاغذي برق در سراسر کشور و 
استان حذف خواهد شد، گفت: همزمان با آغاز سال 
تحصیلــي جدید، از محل منابع مالي صرفه جویي 
شــده این طرح ۱00 هزار بسته آموزشي در میان 
دانش آموزان مناطق محروم کشور و 2000 بسته 

در گلستان توزیع مي شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی 
برق گلســتان ؛ علی اکبر نصیری در نخستین روز 
سال تحصیلی به همراه مشاور مدیرعامل توانیر ، 
معاون وزیر آموزش و پرورش و اســتاندار، ضمن 
حضور در مدرســه نبوت شهر سیل زده آق قای 
اســتان خطاب بــه دانش آموزان حاضــر در این 
مراسم، گفت: شما مي توانید با مصرف صحیح برق 
در کشور همیاران انرژي برق باشید و زمینه استفاده 
سایر دانش آموزان از این انرژی پاک و حیاتي و مهم 

را فراهم کنید. 
نصیری ادامــه داد: اجراي طرح حذف قبوض 
کاغــذی مانع از قطع ۱2 هزار درخت در ســال به 

منظور چاپ قبوض کاغذي برق خواهد شد.

بوســتانعبادتدرگرگان
ساختهمیشود

 شــهردار گرگان گفــت: برای اولیــن بار در 
شــهرداری گرگان طراحی بوســتان عبادت در 

دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش روابط عمومی شــهرداری گرگان، 
عبدالرضــا دادبــود، اظهار کرد: بــرای اولین بار 
در شــهرداری گرگان طراحی بوســتان عبادت 
در دســتور کار قرار گرفته اســت که می تواند در 
موضوعات گردشــگری مورد توجــه قرار گیرد.

وی اضافــه کرد: این پارک بــه صورت پایلوت در 
گرگان ســاخته خواهد شد و امیدواریم تا دهه فجر 
امســال بتوانیم مطالعات آن را به پایان برسانیم و 
در ســال آینده آن را اجرایی کنیم.شهردار گرگان 
تصریح کرد: ما در ســطح شهر ۵۳ پارک داریم که 
مــی خواهیم در مطالعات اولیه کلبه هایی با عنوان 
کبله های فرهنگی با هدف ترویج مباحث دینی و 

فرهنگی بسازیم. 
دادبود گفــت: این کلبه ها عــاوه بر تقویت 
اقدامات فرهنگی می تواند سطح امنیت در پارک ها 

افزایش خواهد یافت.

حضورنمایندهمخابراتمنطقه
گلستاندرجلسهپلیسانفال

نماینده مخابرات منطقه گلســتان در جلسه پلیس 
انفال متشــکل از مدیران دستگاه های اجرایی  شرکت 

کرد.
پیــرو منویــات رهبر معظــم انقاب اســامی 
درخصوص حفظ و صیانت از منابع طبیعی و پیشگیری 
از وقوع ساخت و سازهای غیرمجاز خصوصا در منطقه 
های گردشــگری زیارت و توشن که معظم له با اعزام 
بازرســانی به استان خواستار رســیدگی جدی در این 
خصوص شــدند. بدین منظور کارگروهی متشکل از 
مدیران و دســتگاه های اجرایی شهرســتان با حضور 
نماینده دادستان در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
تشــکیل گردید. همچنین یکی از مصوبات این جلسه 
استعام هر گونه ارائه خدمات ساخت و ساز مخابراتی 
،خدمات آبرســانی  ،برق رسانی گاز از کارگروه مذکور 

می باشد . 

درسیســتمجامعمالــیIFSدر
شرکتگازگلستانبرگزارشد؛

کارگاهآموزشیفرآیندتغذیه
اطالعاتومدیریتهزینهها

 واحد آموزش شرکت گاز استان گلستان با همکاری 
امور مالی شرکت باهدف استفاده از قابلیت های سیستم 
جامع مالی) IFS (  کارگاه آموزشی را در راستای دانش 
افزایی مسئولین تنخواه ومباحث تغذیه، کنترل، نظارت 
ومدیریت هزینه ها  برای ۸0  نفر از کارکنان شرکت به 

مدت ۶۴0 نفرساعت برگزار نمود.
 به گــزارش روابط عمومی ، این دوره برای  ۳ گروه 
ازهمکاران شرکت اعم از مسئولین تنخواه، کارشناسان 
مرتبــط وکارکنان امور مالی  به مدت  ۳ روز اجرا شــده  
تا پس از آماده ســازی زیرســاخت ها ونصب نرم افزار 
مذکور  تمام اطاعات توســط مسئولین وکارشناسان 
تنخواه تکمیل گردد. شــایان ذکر اســت این سیستم 
از فواید و قابلیت ها باالیی شــامل جلوگیری ازدوباره 
کاری وکاهش اشــتباهات، تسریع درسندرسی اسناد 
هزینه ، کارسازی وجوه ، ترسیم تنخواه ، گزارش گیری 
مستمرمالی ، کنترل ونظارت بهینه وایجاد انضباط مالی 

برخوردار می باشد.

خبر خبر

ُقرقبانان گلستانی 2 ماه حقوق معوق دارند

 رئیس پلیس راه گلســتان از کاهــش ۱۴ درصدی تصادفات برون 
شهری گلستان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، ســرهنگ علی عبدی در نشســت خبری 
با اصحاب رســانه گلســتان اظهارکرد: تعداد کل تصادفات جاده های 
برون شــهری در ۶ ماهه ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴ درصد 

کاهش یافته است.
وی در خصــوص آمار تلفات افزود: در این مدت ۱۶۸ نفر در ســوانح 
ترافیکی استان جان خود را از دست داده اند که در مقایسه با سال گذشته 

۹ درصد کاهش را نشان می دهد.
عبــدی بیان کرد: همچنیــن هزار و ۴۱7 نفر از ابتدای امســال در 
تصادفات جاده ای اســتان مصدوم شــدند کــه ۱۱ درصد کاهش آمار 

مصدومان را شاهد هستیم.
رئیس پلیس راه اســتان گلستان در زمینه نقاط پرحادثه گفت: ۱۳۱ 

نقطه پرتصادف در جاده های اســتان با عوامل راهداری شناســایی که 
تاکنون ۴۸ نقطه آشکارسازی شده است.

وی ادامه داد: اواخر سال گذشته ایمن سازی 20 دوربرگردان ناایمن 
در اســتان به تصویب رســید که تاکنون اصاح یک بریدگی به اتمام 

رسید.
عبدی افزود: این 20 بریدگی تا پایان ســال ۹۹ اصاح و ایمن سازی 
خواهد شــد و دستگاه های متولی هم در این زمینه اقدامات خود را آغاز 

کرده اند.
رئیس پلیس راه اســتان گلســتان با بیان این که بیشــترین ساعات 
تصادفات در جاده های اســتان بین ســاعت ۱۶ تا 20 است، گفت: عدم 
توجــه به جلو بــا 2۹ درصد، رعایت عدم حق تقدم با ۱۹ درصد و تخطی 
از ســرعت مطمئنه با ۱۳ درصد بیشــترین علل تصادفات در جاده های 

برون شهری استان است.

کاهش 14 درصدی تصادفات جاده های برون شهری گلستان

وژیه استان اهی  شمالی
2 4

نمایندهولیفقیهدرگیالن:
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قاتــلشــهید»نیروی
انتظامــیگیــالن«بهدار

مجازاتآویختهشد
قاتل شهید نیروی 
انتظامــی گیــان » 
سروان حسن پاینده« 
دهــم مهــر در محل 
وقوع جــرم و در مأل 
عام در رشت قصاص 

شد.
شــهید پاینده از عوامل یگان امداد شهرستان 
رشت بود که آبان  سال گذشته در حال گشت زنی 
در درگیری با یکی از اراذل و اوباش با اصابت چند 
ضربه چاقو از ناحیه سر و گردن به شهادت رسید.

معاون دادستان مرکز اســتان گیان در این 
مراســم اظهار داشــت: با درخواست اولیای دم و 
با تائید رئیس دســتگاه قضــا این حکم در پارک 

دانشجوی رشت اجرا شد.
علی اصغر حیدرنژاد خاطرنشــان کرد: اراذل و 
اوباش بدانند دستگاه قضایی کشور در برخورد با 

آنها و حفظ امنیت جامعه کامًا جدی است.

اقداماتشهرداریرشت
برایپیادهرویاربعین

رئیس ستاد اربعین 
رشــت  شــهرداری 
از ارســال نخســتین 
موکب  بــه  محموله 
خــدام العتــره برای 
بــزرگ  پیــاده روی 

اربعین خبر داد.
علیرضا قانع با بیان اینکه حدود بیش از دو تن 
برنج، یک تن مرغ، یک تن سیب زمینی، یک تن 
پیاز، یک تن شــکر و تمام مــواد غذایی مصرفی 
جهت پخت غذای نذری و تأمین اقام و امکانات 
ایســتگاه های صلواتی توســط جمعی از خیرین 
تهیه شده، به موکب شهرداری ارسال شده است، 
گفت: خدمات مختلفی از سوی شهرداری رشت 

برای زائرین اربعین در نظر گرفته شده است.

ذبیح نیکفر نماینده الهیجان و سیاهکل در مجلس با انتقاد از کاهش تعرفه واردات 
چای از 20 به پنج درصد اظهار کرد: کاهش تعرفه واردات چای به وزیر صنعت، معدن 
و تجارت تذکر داده شده و قرار شده این کاهش تعرفه با حضور شخص وزیر در گیان 

بررسی شود.

به گزارش فارس وی با تأکید بر اینکه باید کاهش تعرفه واردت چای در کشور لغو 
شود، افزود: نباید تعرفه واردات چای در کشور پایین آورده شود هرچند در شرایط افزایش 
تعرفه نیز واردکنندگان سعی خود را برای انباشت بازار از چای خارجی انجام می دهند. وی 
با اشاره به استانداردسازی چای در کشور ازجمله پایتخت آن در الهیجان گفت: در حال 

حاضر سیاست گذاری استاندارد چای با استان سیستان و بلوچستان است درحالی که این 
اســتان نه چای دارد و نه از ما چای می خرد. وی با تأکید بر اینکه مرکز استانداردسازی 
چای باید به الهیجان به عنوان پایتخت چای کشور منتقل شود، خاطرنشان کرد: مجوز 
انتقال مرکز استانداردسازی چای از سیستان و بلوچستان به الهیجان گرفته شده است.

وزیرصمتبهگیالنسفرمیکند
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ضمیمهرایگان2
روزنامهجامجم

نماینــده ولی فقیــه در گیان در دیدار اعضــای هیئت نظارت بر 
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شــورای اسامی گیان اظهار کرد: 
از افتخارهای نظام مقدس جمهوری اســامی این اســت که پس از 
انقاب بیشــترین انتخابات و نگاه مردمی را در دنیای امروز بشر داشته 
است.وی به توجه ویژه مقام معظم رهبری به مردم اشاره کرد و افزود: 
در حکومت و نظام والیی اسام موضوع مردم مطرح است زیرا همین 
مردم بودند که امام)ره( را برای ایجاد انقاب عظیم اســامی حمایت 
کردند. امام جمعه رشت با بیان اینکه ایجاد فضای مناسب برای حضور 
حداکثری مردم اولویت نخســت در انتخابات است، تصریح کرد: البته 
در کنار حضور حداکثری مردم، ســامت انتخابات بسیار مهم است و 

نباید سامت را فدای حضور حداکثری کنیم.
به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در گیان، آیت اهلل 

فاحتی با بیان اینکه نســبت به دنیای پیرامونی خود باید توجه داشته 
باشــیم، تصریح کرد: اکنون شــرایط طوری رقم خورده که می توانیم 
صالحان را وارد میدان کنیم زیرا دشمن به طور کامل در موضع ضعف 
اســت.وی بر حفظ آبروی افراد در انتخابات تاکید کرد و گفت: اگر در 
فرآیند کار کسی رد صاحیت شد، گفتمان باید طوری باشد که آبروی 

فرد حفظ شود.
نماینده ولی فقیه در گیان با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری 
مبنی براینکه فتنه خط قرمز ماســت، بیان کــرد: رهبر معظم انقاب 
همچنان بر موضوع فتنه اصرار دارند بنابراین کســانی که سر در الک 
فتنــه دارند باید بــه طور عملی بگویند از فتنه گــران و اتاق فکر فتنه 

بیزاری می جویند.
حجت االسام مجتبی اشجری، رئیس هیئت نظارت بر انتخابات 

یازدهمین دوره مجلس شــورای اســامی گیان نیز در دیدار مذکور 
شــاکله نظام مقدس جمهوری اسامی را مردمی بودن آن عنوان کرد 
و گفت: تمام مســئوالن به طور مســتقیم و غیر مستقیم توسط مردم 

انتخاب می شوند.
رئیس هیئت نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شــورای 
اســامی گیان یادآور شد: در بررسی صاحیت ها هیچگونه تفاوتی 
بیــن داوطلبان نخواهد بود و نامزدهــا در صورت عدم صاحیت های 

الزم نمی توانند وارد صحنه انتخابات شوند.

نماینده ولی فقیه در گیالن در دیدار اعضای هیئت نظارت بر انتخابات مجلس:

سالمت انتخابات فدای حضور حداکثری نشود

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی گیان اظهار داشت: 
اگرچه موضوع آثار آزاد اســت اما هنرجویــان  باید مضامینی 
همچــون فرهنگ و ســنت ایران و اســام، دنیای معنوی و 
انســان معاصر، بنیان خانواده و تأثیرات مدرنیســم را مد نظر 

قرار دهند.
 بــه گــزارش روابط عمومــی اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اســامی گیان، فیروز فاضلی با اشــاره به انتشار فراخوان 
برگزاری دومین دوره جشــنواره آموزشــگاهی نمایشــنامه 
نویســی گیان از خرداد امســال، افزود: این جشنواره امسال 
با محوریت بزرگداشــت مرحوم استاد »فرهاد پاک سرشت« 

پیشکســوت عرصه نمایش استان برگزار می شود.
 وی خاطرنشــان کرد: هدف از برگزاری این جشنواره ارج 
نهادن به آموزش هنر، اســتعدادیابی و شناســایی هنرمندان 
جــوان و فعال، معرفی و تعالی ارزش های واالی هنر ایرانی و 
اســامی، ایجاد ارتباط هنری بین هنرمندان آموزشگاه های 
آزاد هنری گیان و ایجاد بســتر مناســب برای بروز و ظهور 
خاقیت هــای هنــری در قالب نمایشــنامه نویســی برای 

آموزشگاه هاست. هنرجویان 

 فاضلی یادآور شــد: ســال گذشته نخســتین دوره این 
جشــنواره با محوریت بزرگداشت اســتاد »یوسف فخرایی« 
و با اســتقبال خوب هنرمندان گیانی برگزار شــد و امســال 
برنامه یاد شــده در پاسداشت استاد فرهاد پاک سرشت برنامه 
ریزی شــده است.)فرهاد پاک سرشت شــاعر، طراح، نقاش 
و کارگــردان گیانی پس ازطی یــک دوره بیماری طوالنی 
شــامگاه یکشنبه 2۶ خرداد امسال در بیمارستان آریای رشت 

بدرود حیات گفت(.
 وی با بیان اینکه آخرین مهلت ارسال آثار به این جشنواره 
۳۱ شهریور اعام شــده بود ،اما با درخواست عاقه مندان به 
شرکت در جشــنواره، این فرصت تا پانزدهم مهر تمدید شد، 
یادآور شــد: آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره، دسته بندی شده 
و توســط هیات داوران ۱0 اثر برگزیده انتخاب و در نهایت از 

میان این آثار ســه اثر برتر انتخاب و تجلیل می شوند.

تا 15 مهر تمدید شد؛

مهلت شرکت در جشنواره نمایشنامه نویسی استاد »فرهاد پاک سرشت« 

۶۰درصدنقــاطحادثهخیز
کشوردرگیالنقراردارد

فرمانده پلیس راه کشــور در جلســه ایمنی حمل و 
نقل اســتان در سالن استانداری گیان در رشت اظهار 
داشــت: گیان 2 درصــد از آزادراه، 2 درصد بزرگراه، 
یک درصد راه هــای اصلی، ۳ درصد از راه های فرعی 
و ۵ درصد از راه های روســتایی کشور را در اختیار دارد.

به گزارش تســنیم، سردار ســید تیمور حسینی با 
بیان اینکه مجموع راه های گیان ۴ درصد از راه های 
کل کشور اســت گفت: کل تصادفات استان گیان ۶ 
درصد از تصادفات کل کشور است و تعداد جانباختگان 
تصادفات این اســتان نیز ۴ درصد از میزان این آمار در 

کل کشور را تشکیل می دهد. 
وی با اشــاره به اینکه ۶0 درصد از نقاط حادثه خیز 
کشــور متعلق به استان گیان اســت تصریح کرد: ۴ 
درصد از ترددهای کل کشــور در استان گیان است و 
همچنین ســرعت متوسط در ۶ ماهه نخست سال ۹۸ 

در این استان 7۳.۵ درصد است.
حســینی با اشاره با بیان اینکه اقدامات فرهنگی در 
اســتان گیان نتایج مثبتی را دربر دارد عنوان داشت: 
هر چه در رابطه با آموزش و فرهنگ ســازی در حوزه 
رانندگی در اســتان گیان سرمایه گذاری شود، بجا و 
سودبخش اســت زیرا مردم این دیار بسیار با فرهنگ 

و متمدن هستند.
وی معــدل اقدامات مربوط به حــوزه راهنمایی و 
رانندگی در استان گیان را خوب ارزیابی کرد و اظهار 
داشــت: امیدواریم با مدیریت کان در استان گیان 
اقدامات ایمنی منتج به نتایج ارزنده ای را کســب کنیم 

تا سیر منطقی موجود حفظ شود.
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هفته  نیروی انتظامی تبریک 
و تهنیت باد

علیزاده، مدیر رستوران ضیافت لنگرود

روز مبارک نیروی انتظامی را به شما حماسه آفرین 

بیداری و آیه درخشان عدالت تبریک وتهنیت عرض می نمایم

مهندس منافی، مدیرعامل شرکت خصیل دشت

هفته نیروی انتظامی را بر شجاع دالن 
سبزرنگ تبریک می گویم

مدیرعامل کارخانه برنجکوبی و بسته بندی برنج تکمتاز جنابی شلمان

کارگزار بیمه عشایری، روستایی لنگرود خبر داد؛

مزایای جدید برای بیمه شدگان عشایری، روستایی 
طالب کمالی راد، کارگزار  بیمه  عشایری و روستایی منتخب 
کشــوری بخش مرکزی لنگرود از مزایــای جدید این بیمه در 
شهرستان لنگرود برای بیمه شدگان خبرداد وگفت: افرادی 
که نزد ما بیمه عشــایری ،روســتایی شــده انــد می توانند با 
معرفــی نامــه ای از طرف بیمه گزار به برخی از فروشــگاهها ، 
سازمانهاو  ارگانها مراجعه کرده و از تخفیف 5الی15درصدی 

بهره ببرند.
آزمایشــگاه دکتر هاشم پور ، فروشــگاه لوازم کشاورزی 
مهندس امیربیگی ، داروخانه دامپزشــکی دکترمحمد نژاد، 
دامپزشــکی دکتر خجسته گزافرودی ، لوازم خانگی محمدی ، 
فروشگاه موتورآالت کشاورزی محمدی فرد از جمله مراکزی 
اســت که مشمول تخفیفات ویژه برای بیمه شدگان عشایری 

،روستایی بخش مرکزی لنگرود هستند.
کمالــی راد در ادامــه تعــداد بیمه شــدگان ایــن مرکز را 
3500نفر اعالم نمود و افزود : تصمیم داریم تا ســال آینده 
این تعداد را تا پنج هزار نفر افزایش دهیم. وی یادآورشد: 
افرادی که تمایل دارند از بیمه عشــایری ،روستایی استفاده 
کنند  با تماس تلفنی با کارگزاری ، مدارک از درب منزلشــان 

تحویــل گرفته شــده و فیش بیمه شــده درب منزل تحویل 
داده خواهد شد.

آدرس دفتر بیمه گزاری روستایی، عشایری بخش مرکزی 
لنگرود  :جنب فرمانداری شهرســتان لنگــرود ، پارک بازار ، 

روبروی پست بانک است.

درکومله لنگرود؛

اولین کارخانه آجرپزی ایتال گیالن افتتاح می شود

اولیــن کارخانه آجرپزی ایتال اســتان گیالن در بخش 
کوملــه از توابــع شهرســتان لنگرود در آینــده نزدیک 

مورد بهره برداری قرار می گیرد. 

این کارخانه که توســط احمد احمدی شــاد راه اندازی 
شــده تا کنون ســه میلیــارد تومان هزینه داشــته و خط 

آزمایشــی آن بزودی به بهره برداری  می رسد.
احمدی شــاد ، مدیر عامل ایــن کارخانه گفت : ظرفیت 
روزانــه خط تولید ایــن کارخانه چهل هــزار تا صد هزار 

قالب ایتال در ســایزهای مختلف  20،15،تا25  است.
مدیرعامل کارخانه ایتال کومله در ادامه یاد آورشد: 
ســازندگان بخش مســکن به جای اینکه سفال مورد نیاز 
را از اســتانهای دیگــر تامیــن کنند می تواننــد باهزینه 

بســیار کمتر از این کارخانه تهیه نمایند. 
وی درادامــه خاطرنشــان کــرد: این کارخانــه به  طور 

مســتقیم برای هفتاد نفر اشتغالزایی نموده است.
وی افزود: کارخانه مذکور ســالها بــه صورت مخروبه 
درگوشــه ای رها شــده بود که پس از بازســازی دوباره 

احیا  و راه اندازی شده است. 
احمدی شــاد اضافه شــدن تولید ســفال سقف به خط 
تولیــد کارخانه را از برنامه هــای دراز مدت خود عنوان 
نمود وگفت : ســقف ســفالی متناسب با شــرایط و اقلیم  

وطبیعت استان گیالن بوده است.

هفتۀ نیروی ااظتنمی ربسبزپوشان رپتالش مبارک باد

بابک علیزاده، لنگرود

هفته نیروی انتظامی گرامی باد

مهندس منوچهرمهدی پور، رئیس انجمن مسافربری
 لنگرود و املش

نیروی انتظامی نیاز یک جامعه آرمانی اسـت. هفته 
نیروی انتظامی مبارک باد

مهندس احمد احمدی شاد، مدیر کارخانه آجرپزی کومله

نیرویی خستگی ناپذیر که گام هایش همیشه محکم و استوار 
بوده است. روز نیروی انتظامی بر دالورمردانش مبارک

شهرداری و شورای اسالمی شهر رحیم آباد

هفته نیروی انتظامی بر دالورمردان عرصه امنیت

 و انضباط اجتماعی مبارک

مدیرعامل شرکت تولیدات پاک سم ایرانیان

روز نیروی ااظتنمی رب دالورمردانش مبارک

محمد تقی فریب،  رئیس اتاق اصناف شهرستان لنگرود

هفته نیروی ااظتنمی رب حماهس آفرینان رعهص عشق، ایثار و امنیت

 مبارک باد
شهرداری و شورای اسالمی شهر شلمان

هفته نیروی انتظامی گرامی باد

ارسالن صفری،  مدیر جزیره ارشیا در چمخاله

هفته نیروی ااظتنمی رب حافظان نظم و امنیت
 تهنیت باد

یوسف اکبری پور، رئیس اتاق اصناف الهیجان
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رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سویا 
محصولی استراتژیک برای اســتان گیان است، اظهار کرد: سویا یکی از مهم ترین 
و پرمصرف ترین محصوالت کشــاورزی در اســتان بوده که در زندگی غذایی مردم 

نقش بسیار مهمی دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس علی درجانی، با اشاره به واردات کنجاله سویا از جنوب 

کشــور گفت: در هفته جاری ۶0 واگن کنجاله سویا از جنوب کشور و از بندر ماهشهر 
وارد گیان و در ایستگاه راه آهن رشت تخلیه شده است.وی از افزایش حمل کاالهای 
کشــاورزی در استان گیان خبر داد و افزود: با تاش کشاورزان، تولیدات کشاورزی 
در اســتان گیان زیاد شــده و حمل این محصوالت در استان به ۱۵ هزار تن بزودی 
می رســد. درجانی با اذعان به اینکه زیرساخت های شبکه ریلی باعث کاهش هزینه 

جابه جایی می شود، تصریح کرد: در استان گیان ساالنه محصوالت کشاورزی بسیار 
زیادی تولید می شود که ۶0 تا 70 درصد آن به خارج از استان صادر می شود.

وی با تأکید بر لزوم اســتفاده از شــبکه ریلی در بخش کشــاورزی گفت: استفاده 
از راه آهن در بخش کشــاورزی بســیار مفید است زیرا ســاالنه ۱00 میلیارد تومان 
صرفه جویی در این بخش در بردارد و کمکی در کاهش هزینه های کشاورزان است.

3ورودنخستینمحمولهکشاورزیازطریقراهآهنبهگیالن ضمیمهرایگان
روزنامهجامجم

معاون عمرانی استانداری گیالن در جلسه شورای اسالمی شهر بندرانزلی:

شهردار انزلی جزو شهرداران موفق استان است
نشست رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر انزلی با 
مســئولین شهرستان و با حضور مهندس اکبری مقدم، 
معــاون هماهنگــی امور عمرانــی اســتانداری گیالن، 
مدیــرکل بنادر و دریانوردی اســتان گیالن، جانشــین 
فرماندهی نیروی دریایــی ارتش، معاونین فرماندار، 
جانشین نیروی انتظامی و مسئولین ادارات شهرستان 
بندرانزلی، شــهردار و اعضای شــورای اســالمی شهر 
بندرانزلی، با موضوع بررســی مشکالت شهری انزلی، 

در محل شــورای شهر انزلی برگزار شد.
به گــزارش اداره ارتباطات شــهرداری بندرانزلی، 
دکتــر پورقربــان شــهردار بندرانزلــي با بیــان اینکه 
بودجه ســال جاري بر اســاس مصوبه شــوراي محترم 
اســالمي حــدودا 115 میلیــارد تومــان اســت عنوان 
نمــود: به لطف خدا و همیاري همکاران گرامي در 5 ماه 

گذشــته حدود ۴0 درصد بودجه محقق شده است.
وي اظهــار نمــود: با توجه بــه اینکه انزلي یک شــهر 
گردشگرپذیر است در ایام خاص جمعیت شهر حداقل 
بــه دو برابر مي رســد که با همین نیروهــا و تجهیزات 
بایــد خدمات دو برابر بدهیــم و در ایام تعطیالت حجم 

زباله ها به باالي 200 تن مي رســد.
شــهردار بندرانزلي خاطر نشــان کــرد: در کارخانه 
کمپوســت عالوه برمدیریت ریجکت ها و محوطه سازي، 
تصفیه خانه اي را احداث کردیم و محل شــیرابه ها را 
لولــه گذاري کردیم که این اتفــاق قانونا باید همزمان 
با تحویل کارخانه اتفاق مي افتاد که ما بعد از 1۶ ســال 

این کار را انجام دادیم.
دکتر پورقربان با اشاره به اینکه در بحث عمراني بر 
اســاس بودجه مصوب شورا ۷۴ پروژه داشتیم اظهار 
نمــود: توانســتیم ۶0 درصــد پروژه هــا را به صورت 
تکمیل صد در صد اجرایي کنیم و 30 درصد پروژه ها 

با رشد فیزیکي 10 الي ۶0 درصد در حال انجام است 
و 10 درصد پروژه ها مشــکل اداري داشته است.

وي خاطــر نشــان کــرد: در هفته دولت امســال 3۸ 
پروژه بــا هزینه اجرایي 31 میلیــارد تومان را تقدیم 
مــردم انزلي کردیم در حالي که بودجه کل شهرســتان 
حــدود ۷2 میلیارد تومان بــوده و حدودا نصف بودجه 

شهرســتان را شهرداري توانسته محقق کند.
شــهردار بندرانزلــي بــا اشــاره بــه اینکــه احداث 
پارک هــاي محله اي را در دســتور کار قــرار داده ایم 
افــزود: توانســتیم پارک هــاي شــهید اختــر کاویان، 
آزادگان، آفتــاب، انصارالحســین را افتتاح و تجهیز و 
تکمیــل پارک هاي شــهر را در دســتور کار قرار دهیم 
کــه پروژه احداث پارک اختر کاویــان به عنوان پروژه 

برتر اســتان در دهه فجر در ســال گذشــته شــناخته 
شده است.

وي تصریــح نمــود: از دیگر اقدامات شــهرداري مي 
توان به تاسیس سازمان آرامستان ها، بهره برداري از 
ســالن چند منظوره غازیان، احداث گلخانه ، استاندارد 
ســازي جایگاه هاي ســي ان جي، کاشــت هزاران نهال 
و گل و گیــاه، بازگشــایي نقــاط مختلــف شــهر، تجهیز و 
توســعه طــرح سالم ســازي دریا، مدیریت ســواحل به 
طــول ۹ کیلومتر، افتتاح ایســتگاه های آتش نشــاني، 
بازســازي خودروها و ماشین آالت شهرداري بخصوص 
اتوبوس هــای شــهرداري، ســاخت جایــگاه احشــام 
ســرگردان، راه انــدازي باشــگاه شــهرداري بعــد از 
چندین ســال، اجــراي جشــنواره هاي بومــي، محلي و 

فصلــي واجراي طرح شــب هاي روشــن، کمــک به تیم 
ملوان و ... اشاره کرد.

در ادامه  علی اوســط اکبری مقدم، معاون هماهنگی 
امور عمرانی اســتانداری گیالن در این جلســه عنوان 
نمود: همه دستگاه های اجرایی برای توسعه و آبادانی 

شــهر باید کمک کنند و در یک مسیر حرکت کنند.
اکبری مقدم با اشــاره به اینکه آقای پورقربان یکی 
از شــهردارهای خوب و موفق اســتان می باشــد اظهار 
نمــود: وی در حوضه شــهرداری توانســته با داشــته 

نداشــته بخوبی مجموعه شهرداری را مدیریت کند.
وی افــزود: تحقــق ۴0 درصد بودجــه در 5 ماه اول 
ســال در هیچ شــهری اتفاق نیفتاده است و این نشان 
می دهد در پایان سال صد در صد بودجه تحقق خواهد 
یافت این در حالی اســت که در اکثر شــهرهای استان 

بین ۶0 تا ۷0 درصد بودجه محقق می شــود.
معــاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار با اشــاره 
بــه اینکه بایــد از همه ظرفیت ها و افــراد صاحب نظر 
اســتفاده کنیــم عنوان نمود:شــهرداری بــرای اینکه 
موفق باشــد باید کار آموزشی انجام دهد و آموزش ها 
را از ســطح پایه و مدارس ابتدایی شــروع کند که این 
مســئله باید به صورت هفتگی و مستمر اتفاق بیفتد.

اوســط اکبــری مقدم تصریــح نمود: متاســفانه نقاط 
زیادی از ســواحل در استان گیالن تبدیل به محل دفن 
زباله ها شــده است و انتظار داریم وقتی شهرداری ها 
از مــردم به هر عنوانی پول دریافــت می کنند خدمات 

هم عرضه شــود و باید کار فرهنگی انجام شود.
وی خاطر نشــان کرد: در ســفر ریاســت جمهور برای 
کارخانــه کمپوســت انزلی اعتبار دیده شــده اســت و 
امیــدوارم بعــد از تخصیــص بودجه، ایــن کارخانه به 

صــورت مدرن تر ادامه به کار دهد.

شرکت سحر گستر
به 15 ویزیتور آقا جهت الین جدید محصوالت 

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

گیالن - چوکام اطراف رشت- زمین صنعتی 
1000 متر- با کلیه امکانات-550 میلیون   

09117151699

به تعداد 20 نفر نیروی کار جهت نصب دیوار پیش 
ســاخته با حقوق ســه میلیون دراستان گیالن 

نیازمندیم.  
09111382628 

گروه صنعتی زر ماکارون به یک نفر نیروی کار خانم با 
حداقل یک سال سابقه بیمه جهت انجام امور اداری و 

دفتری با حقوق مکفی نیازمند است.
متقاضیان از روز شنبه لغایت پنجشنبه به

 آدرس: رشت- میدان سرگل- خیابان نبوت- نبش 
وحدت 4- ساختمان شهرآب- طبقه دوم، شرکت 

زرنگار پخش پایتخت مراجعه نمایند.       

013-33508353

گروه صنعتی زر ماکارون
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معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران 
گفــت: در جهت تعظیم و تکریم شــهدای گرانقدر 
و خانواده معظم شــهدا و ضرورت زنده نگه داشــتن 
نام و خاطرات شــهدا در نام گــذاری معابر و اماکن 
عمومی، نام شــهدای گرانقدر بایــد در اولویت اول 

شهرداری های استان قرار گیرد.
خبرنگارجــامجممازنــدران: مهدی 

رازجویان با عنوان اینکه حســب دســتور استاندار 
مازنــدران نام گذاری معابر و اماکــن عمومی باید با 
اولویت اول، نام شــهدای هشت سال دفاع مقدس، 
انقاب اســامی و شــهدای مدافع حرم در دستور 
کار شــهرداری های استان قرار گیرد، اظهار داشت: 
امنیت، آرامــش و اقتدار نظام جمهوری اســامی 
ایران مدیون خون شــهدایی است که در هشت سال 
دفاع مقــدس و رخدادهای پس از آن تقدیم انقاب 

اسامی شده است. 
رازجویان در ادامه با اشــاره بــه اینکه در جهت 
تعظیم و تکریم شــهدای گرانقــدر و خانواده معظم 
شــهدا و ضرورت زنده نگه داشــتن نام و خاطرات 
شــهدا در نام گذاری معابر و اماکن عمومی شهدای 
گرانقدر باید در اولویت اول شــهرداری های استان 
قرار گیرند، تصریح کــرد: پس از نام گذاری نیز حق 

تغییر وجود ندارد.

وی اظهار کــرد: در صورت تعویض تابلو و نصب 
تابلــوی جدید در معابر و اماکن جهت پیشــگیری از 
خطــای احتمالی ضمن نظــارت جدی بر اقدامات و 
فعالیت هــای پیمانکار مربوطه باید مراقبت شــود تا 
تابلوهای جدید مزین به نام شــهدا باشــند. گفتنی 
اســت در این خصوص مکاتبه ای نیز با شــهرداری 
های اســتان صورت گرفته که در آن نسبت به تغییر 

نام اماکن عمومی و معابر هشدار داده شد .

در نام گذاری معابر و اماکن عمومی؛

نام شهدا باید در اولویت اول شهرداری های 
مازندران باشد

پیــشبینــیکمک۴۰
مازندران خیران میلیاردی

بهدانشآموزاننیازمند

مدیرکل کمیته امــداد مازندران گفت: پیش 
بینی می شود مردم خیر استان بیش از ۴0 میلیارد 

ریال به دانش آموزان نیازمند کمک کنند.
خبرنــگارجامجممازنــدران:رضا 
نوروزی در حاشیه آئین جشن عاطفه ها در مدرسه 
شهید بخشتده رکاوند بهشهر اظهار داشت: جشن 
عاطفه های امسال در دو مرحله برگزار شد که در 
مرحله اول کمیته امداد این جشن را در شهریور در 
ســطح شهر و مساجد برگزار کرد و در مرحله دوم 
در مدارس اجرا می شــود. وی با بیان اینکه امروز 
در ۴هزار مدرسه مازندران جشن زنگ عاطفه ها 
نواخته شد، افزود: ۹ هزار دانش آموز و دانشجوی 
تحت پوشــش امداد از این کمک ها بهره مند می 
شــوند. مدیر کل کمیته امداد مازندران، اجرای 
چنین برنامه هایی در راستای ترویج نوعدوستی و 
همدلی دانست و خاطر نشان کرد: در سال گذشته 
۳۵ میلیارد ریال در جشــن عاطفه های مازندران 
جمع آوری شــد و امسال هم پیش بینی می شود 

۴0 میلیارد ریال جمع آوری شود.
نوروزی با بیان اینکــه ۴00 هزار پاکت میان 
دانش آموزان مازندران توزیع شــده است، بیان 
کرد: در جشــن عاطفه ها کــه در مدارس برگزار 
می شــود، تمام مبالغ و هدایای جمع آوری شده، 
در اختیــار مدیران برای کمک رســانی به دانش 

آموزان نیازمند قرار خواهد گرفت.

3نیــروگاهبــزرگدر
مازندرانساختهمیشود

مدیر عامل شــرکت برق منطقه ای مازندران 
و گلســتان به ســاخت نیروگاه هایی با مقیاس 
بزرگ در استان مازندران اشاره کرد و گفت: اخیرا 
ســاخت دو واحد نیروگاهی هر کدام به ظرفیت 
۱۶2 مگاوات در نیروگاه نکا آغاز گردیده که انشا 

ا... تا دو سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.
افضلی ادامه داد: ساخت نیروگاه ۵00 مگاواتی 
ســرخ رود شهرســتان محمودآباد نیز تا چند ماه 
آینده آغاز خواهد شــد. وی یادآور شد: همکاری 
ارزشمند مردم در مدیریت مصرف برق، احداث و 
اصاح شــبکه های انتقال و فوق توزیع و در مدار 
آمدن نیروگاه های فوق الذکر، شرایط تامین برق 
مطمئن و پایدار بهبود یافته و ان شــا ا... شــاهد 
افزایش بهره  وری در صنعت برق و جلب رضایت 

مردم خواهیم بود.

3۰میلیونتردددرراههای
مازندرانثبتشد

۳0 میلیون تردد در راههای مازندران ثبت شد. 
مدیرکل راهداری مازندران با اشاره به ثبت تردد 
۳0 میلیون خودرو نیمه اول امســال در راههای 
اســتان گفت: آمار تخلفات حادثه ســاز کاهش 

یافته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، عباســعلی نجفی 
اظهار داشــت:به طور میانگین در هر ساعت 7۶ 
هزار وســیله نقلیه نیمه اول امسال در محورهای 
اســتان مازندران تردد کردند کــه اوج ترافیک 
خودرویی ســاعت ۱7 تا 20 عصر بوده که بر این 
اســاس در نیمه نخست ســال جاری این استان 
پس از اســتان های البرز و تهران ، سومین استان 

پرتردد کشور بود.
وی اظهــار داشــت: براســاس اطاعــات 
ســامانه های تردد شــمار بر خط ۶ درصد از بار 
ترافیکی خودرویی کشــور را جاده های مازندران 

بر دوش می کشند.
مدیرکل راهــداری و حمــل و نقل جاده ای  
استان مازندران محورهای پرتردد استان را در این 
مدت ساری- قائمشهر، ساری- بابل- قائمشهر، 
بابل- آمل، آمل محمودآباد و بابل - بابلسر اعام 
و عنوان نمود : آمار نشــان مــی دهد که در نیمه 
نخست سال جاری ۳0 میلیون تردد خودرویی در 
محورهای مواصاتی ) ورودی- خروجی( انجام 
شــد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کمتر 

از یک درصد این تردد ها افزایش داشت.

افزایــش3۷درصــدی
زائراناربعیندرمازندران

مدیــر حج و زیــارت مازنــدران از افزایش ۳7 
درصدی ثبت نام کنندگان مراسم پیاده روی اربعین 

حسینی در استان خبر داد.
خبرنگارجامجــممازندران:حبیب اهلل 
ساداتی با بیان اینکه شمار ثبت نام کنندگان مراسم 
پیاده روی اربعین حسینی از مرز 70 هزار نفر گذشته 
اســت گفت: این میزان نسبت به سال گذشته رشد 
۳7 درصدی را نشــان می دهــد. وی با اظهار اینکه 
پیش بینی می شــود بیش از ۱00 هزار نفر از استان 
زائر کربای معلی و مســافر اربعین حسینی شوند به 
زائران توصیه کرد آنهایــی که نمی توانند در مدت 
باقیمانده گذرنامه دریافــت کنند برگه عبور موقت 
دریافت و مشموالن نیز در سیستم مجوز الزم برای 
ســفر را دریافت کنند. ســاداتی همچنین از زائران 
خواست تا در آســتانه هفته پدافند غیرعامل و سفر 
به کربای معلی و شــرکت در مراســم پیاده روی 
اربعین، علیه بیماری ها واکســینه شوند. 20 موکب 
از مازندران به زائران اربعین حســینی خدمات دهی 

خواهند کرد.

زنگعاطفههادرمدارس
مازندراننواختهشد

زنگ عاطفه ها همزمان با سراسر کشور با حضور 
مسئوالن در مدارس مازندران نواخته شد.

خبرنگارجامجممازندران: آیین نواخته 
شــدن زنگ عاطفه ها و مرحله دوم جشن عاطفه ها 
صبح چهارشنبه همزمان با سراسر کشور در مدرسه 
شــهید بخشنده روســتای رکاوند بهشهر با حضور 
مسئوالن برگزار شد. مازندران ۹ هزار دانش آموزان 
نیازمند و تحت پوشش کمیته امداد دارد و در مرحله 
اول جشن عاطفه ها بیش از ۱۵ میلیارد ریال توسط 
مــردم نیکوکار مازندران به دانــش آموزان نیازمند 
به صورت نقدی و غیرنقدی کمک شــد. همچنین 
۴00 هزار پاکت عاطفه ها بین دانش آموزان مدارس 
مازندران توزیع و کمک های جمع آوری شده برای 
ایــن بخش برای دانش آمــوزان نیازمند هزینه می 
شــود. مازندران ۵۳0 هزار دانش آموز دارد که چهار 

هزار و ۴۹2 مدرسه مشغول تحصیل هستند

برایپذیرایــیاززائراناربعین
حسینی؛

۴۰تــنآرددرمازندران
تامینشد

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران گفت: 
۴0 تن آرد برای پذیرایی از زائران اربعین حســینی 

تحویل ستاد عتبات عالیات استان شد.
خبرنگارجامجممازندران: محمد جعفری 
بــا بیان اینکه۴0 تن آرد مــورد نیاز برای تامین نان 
مصرفــی زائران امام حســین)ع( در اربعین ســال 
جاری در اختیار ستاد عتبات عالیات استان مازندران 
قرارگرفت تا موکب های شناسنامه دار بتوانند از این 
طریــق آرد مورد نیاز خود را تهیــه کنند گفت: این 
موکب ها مســئولیت اسکان هزاران زائر اربعین امام 
حســین )ع( و تغذیه آنها را بر عهده دارند. این میزان 
آرد طبق ســال گذشــته با همکاری انجمن صنفی 
کارخانجات آرد اســتان تامین شده است. جعفری 
تصریح کرد: موکب های مردمی مذکور برای توزیع 
آرد مورد نیاز به منظور تولید نان مصرفی تامین شده 
توســط اداره کل غله در مسیر نجف تا کربا مستقر 
می شــوند و اقدامات یاد شــده در راستای برگزاری 
باشــکوه مراسم اربعین ساالر شــهیدان است. وی 
افزود: این میزان آرد اختصاص داده شــده به ستاد 
عتبات عالیات استان براساس نیاز موکب داران بوده 

تا نان مصرفی زائرین اربعین را تولید کنند.

خبر

مدیرعامل شــرکت توزیع بــرق مازندران از اهدای ۳۴00 بســته 
آموزشــی به ارزش یــک میلیارد ریال معادل یکصــد میلیون تومان از 
محــل صرفه جویی های طرح حذف قبض های کاغذی مشــترکان و 
پیامکی شدن صورتحســاب برق بین دانش آموزان محروم و سیل زده 

استان خبر داد.
خبرنگارجامجممازندران:رضا غفاری گفت: با اجرای طرح 
ملی ســبز، قبض ســبز و ارسال صورتحســاب های برق مشترکان به 
صورت پیامکی  ســاالنه از قطع ۱2 هزار اصله درخت بزرگ جلوگیری 
می شود. وی افزود: این طرح در مجموع صنعت برق کشور ۳00 میلیارد 

تومان صرفه جویی اقتصادی در برخواهد داشت. 
مدیر عامل شــرکت توزیع برق مازندران خاطر نشان کرد: با اجرای 
این طرح از سفرهای غیر ضروری درون شهری و آلودگی محیط زیست 
نیز جلوگیری به عمل آمده و به حفظ منابع طبیعی نیز کمک خواهد شد.

غفاری خاطر نشــان کرد: از مزایای دیگر این طرح احترام به حقوق 
شــهروندی و کاهش مراجعات به منازل مردم است. وی اظهار داشت: 

به منظور تســهیل در پرداخت توسط مشترکان نیز روش های پرداخت 
متعددی در نظر گرفته شــده است تا کسانی که دسترسی به تلفن همراه 
و ثابت ندارند بتوانند قبض خود را از طریق دســتگاه های ATM  بانکی 
یا از طریق دســتگاه های کارتخوان در فروشــگاه ها و سوپر مارکت ها 

نیز پرداخت نمایند .

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران یادآور شد: تا کنون ۹7 درصد 
مشــترکان مازندرانی شماره شناسه ۱۳ رقمی خود را در سامانه شرکت 
توزیــع برق مازندران ثبت و صورتحســاب خود را بــه صورت پیامکی 

دریافت می نمایند.
 غفاری با تاکید بر ثبت شــماره شناســه بقیه مشــترکان که تا کنون  
موفق به ثبت قبض برق شــماره شناسه خود نشده اند، افزود: این دسته 
از مشــترکان می توانند با ارسال شناسه ۱۳ رقمی قبض هر اشتراک به 
شــماره ۱000۹۱2۱  یا  مراجعه به پایگاه اینترنتی شرکت توزیع نیروی 
برق مازندران به نشانی   WWW.MAZTOZI.IR   یا مراجعه به دفاتر 
پیشــخوان دولت در شهرها یا دفاتر پســت بانک روستایی در روستاها 
و مراجعــه حضوری به واحد خدمات مشــترکین امورهای توزیع با ارائه 
شناســه قبض و شــماره همراه خود ثبت تا صورتحســاب الکترونیکی 

پیامکی ( خود را دریافت نمایند .
گفتنی اســت مراســم اهدای بسته های آموزشــی در دبستان تقوا 
منطقه ســیل زده سیمرغ با حضور مسئوالن استان مازندران برگزار شد.

از محل صرفه جویی های طرح حذف قبوض کاغذی مشترکان؛

 3۴00 بسته آموزشی بین دانش آموزان محروم و سیل زده 
مازندران توزیع شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از برداشت بیش از ۴۵ هزار تن 
نارنگی پیش رس در اســتان خبر داد و گفت: نارنگی استان در راه بازارهای 

جهانی است.
خبرنگارجامجممازندران: عزیزاهلل شــهیدی فر با بیان اینکه 
مرکبات استان در راه بازارهای جهانی است گفت: تاکنون ۱۵0 تن نارنگی 

با کیفیت از شهرســتان میاندرود روانه بازارهای جهانی شــده است. وی 
روسیه، ترکمنســتان و عراق را مقصد نارنگی و مرکبات مازندران دانست 
و گفت: با توجه به کیفیت باالی مرکبات تولیدی اســتان قطعا امســال نیز 
شــاهد صادرات باالی مرکبات اســتان به خارج از کشور خواهیم بود. وی 
درباره تولید برنج اســتان نیز گفت: امســال یک میلیــون و ۴20 هزار تن 

شــلتوک در استان تولید شــد که رکورد تولید این محصول پس از دو دهه 
شکسته شد. مازندران 2.۵ میلیون تن مرکبات و ۱.۴ میلیون تن برنج کشور 

را تولید می کند.

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران شــمار مسافران مقیم استان در نیمه 
اول سال جاری را بیش از ۶2 میلیون نفر شب اعام کرد.

خبرنگارجامجممازندران:سیف اهلل فرزانه با اشاره به افتتاح سه 
هتل و شــش هتل آپارتمان در ســال ۹7 و شش ماهه نخست ۹۸ گفت: در 
مدت مشــابه پنج هزار و ۸۵2 مجوز برای تأسیسات گردشگری صادر شده 
و برای دو هزار و ۱۶۸ نفر به صورت مســتقیم شــغل ایجاد شده است. وی 
همچنین از اقامت ۵۸ میلیون و 2۴۸ هزار ۱۱۹ نفرشــب در سال قبل و ۶2 
میلیون 2۵۵ هزار ۹۴7 نفر شب در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۸ دراستان 

مازندران، خبر داد. 
مدیرکل میراث فرهنگی مازندران با اشــاره بــه ورود ۴۳0 هزار ۹۹۵ 
گردشگر خارجی در سال ۹7 به استان گفت: در این مدت ۸۶ هزار ۱۹۹ نفر 
گردشــگر خارجی در استان اقامت داشتند و این میزان در سه ماهه نخست 
سال ۹۸ به ۱۵ هزار ۴۳۳ نفر شب رسیده است. وی افزود: در سال ۹7 و شش 
ماهه نخست سال جاری بیش از سه هزار و ۵00 نفر در دوره های آموزشی 

گردشــگری شرکت کردند. سیف اهلل فرزانه از صدور ۱۳۵ موافقت اصولی 
در ســال ۹7 با پیش بینی حجم سرمایه گذاری ۸ هزار و ۸2۱ میلیارد ریال 
و همچنین صدور ۶0 موافقت اصولی با پیش بینی حجم ســرمایه گذاری 
۱۶ هزار و ۴۹۵ میلیارد ریال در شــش ماهه نخســت سال جاری خبر داد. 
وی افــزود: ۱72 پروژه با حجم ســرمایه گذاری 2۴۵ هزار میلیارد ریال در 
حال ســاخت می باشد که با تکمیل این پروژه ها برای ۱۵ هزار و 700 نفر، 

شغل پیش بینی می شود. 
مدیرکل میراث فرهنگی مازندران از شناسایی یک سرمایه گذار خارجی 
و معرفی به مرکز خدمات ســرمایه گذاری درســال ۹7 خبرداد و افزود: 2۹ 
فرصت ســرمایه گذاری جهت جذب ســرمایه گذارخارجــی به این مرکز 
معرفی شده است. وی همچنین از پرداخت ۹00 میلیارد ریال تسهیات به 

۳۶۹ طرح در سال ۹7 و شش ماهه نخست سال جاری خبرداد.

نارنگی نوبرانه مازندران، در راه 
بازارهای خارجی 

امسال 62 میلیون نفر شب مسافر در مازندران اقامت کردند

همایش » زنان بیدار حماســه« با مشــارکت اداره کل امور بانوان 
اســتانداری مازندران و با هدف تجلیل از خانواده معظم شهدا و بانوان 

ایثارگر در ساری برگزار شد.
خبرنگارجامجممازندران: مدیرکل حفظ آثار و نشــر ارزش 
های دفاع مقدس مازندران در همایش زنان بیدار حماســه در ساری با 
بیان اینکه برنامه های دفاع مقدس با حضور مردم با بصیرت اســتان و 
دســتگاه های مختلف بخوبی برگزار شد گفت: بیش از سه هزار برنامه 

در هفته دفاع مقدس در اســتان برگزار شده است.
 ســردار عبداهلل ملکی افزود: برخی از خانواده های استان پنج شهید 
تقدیم نظام مقدس اســامی کرده اند و باید قــدر این ایثارگری ها را 

دانست و پاس داشت. 
وی بــا بیــان اینکه مســیر دفاع مقدس امتداد مســیر عاشــورا و 
کرباســت تصریح کرد: در بهشــهر و منطقه هزار جریب در ماه های 
مرداد و شــهریور بیش از 20 یادواره شــهید در سطح کشوری برگزار 

می شــود که نشــان از پایبندی مردم به ارزش هاست. مدیرکل حفظ 
آثار  نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران با گرامیداشت یاد و خاطره 
شــهدای گرانقدر از جمله شهید ابوعمار و شــهید بلباسی تصریح کرد: 
شــهیدان زنده هستند و نزد خداوند روزی دریافت می کنند و بر اعمال 
ما نظارت دارند و باید اندیشــه های شهدا را به نسل جدید منتقل کنیم. 
مازندران ۱0 هزار و ۴00 شــهید در دوران دفاع مقدس و ۴0 شــهید 

مدافع حرم تقدیم کرده است.

همایش » زنان بیدار حماسه« در ساری برگزار شد

رتبه دوم سالمندی کشور به استان مازندران رسید
مدیر کل بهزیســتی مازندران گفت: این استان با دارا بودن بیش از 
۱2 درصد جمعیت سالمند، بعد از گیان رتبه دوم کشوری را داراست .

خبرنگارجامجممازندران:باقری افزود: بر اســاس آخرین 
آمار سرشــماری کشور، ۸ میلیون سالمند در ایران وجود دارد.

 وی با اشــاره به سرعت افزایش جمعیت ســالمندی در مازندران 

پیش بینی کرد تا ۳0 ســال آینده یک سوم جمعیت کشور را سالمندان 
تشکیل خواهند داد. 

مدیرکل بهزیســتی مازنــدران افزود: تغذیه و تحرک مناســب و 
نیز تغییر ســبک زندگــی از مهمترین نکات مــورد نیاز تجربه دوران 

سالمندی است .

خبر

سرپرستاستانمازندران:محسنگرجی۰11-333۴1553
سرپرستاستانگیالن:مهدیشریعتناصری۰13-3323۰۰۶۴

سرپرستاستانگلستان:اعظمدستجردی۰1۷-32۴2۴۴3۰


