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۷ مســئول اداری در نور به ۲۵ سال 
زندان محکوم شدند

رامســر میزبان اجالس روسای رادیو و 
تلویزیون اکو می شود

سید مهدی رجایی، شهردار لنگرود:

لنگرود، پیشرو در احداث کارخانه 
4کمپوست
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در 6 ماهه نخست سال جاری؛

300 کیلومتر به شبکه توزیع برق مازندران افزوده شد
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طرح های آبخیزداری گلستان
 نیازمند اعتبار

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: برای تکمیل پروژه های آبخیزداری در استان ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
نیاز است.

ابوطالب قزلســفلو اظهارداشــت: حوزه های آبخیز استان گلستان حدود 2 میلیون هکتار وسعت دارد که تاکنون طرح های 
آبخیزداری در بیش از ۵۰۰ هزار هکتار اجرا شده است.

وی گفت: همچنین مطالعات اجرایی این طرح ها در 8۰۰ هزار هکتار دیگر از اراضی اســتان به پایان رســیده است و حدود 
1۰۰ میلیارد تومان نیز پروژه مطالعه شده آماده اجرا در استان وجود دارد.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بیان داشت: 

امسال 22.۵ میلیارد تومان از اعتبارات صندوق توسعه ملی برای...

بیمارستانی در تراز 
مردم گیالن نداریم
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مدیرعامل شــرکت گاز استان گلستان 
از آغازفرآینــد حذف قبوض کاغذی گاز در 

استان خبر داد.
محمدرحیم رحیمی اظهارکرد: حسب 
دســتورالعمل ابالغی، شــرکت ملی گاز 
ایران، نسبت به طرح حذف قبوض کاغذی 
گاز که بــا هدف بهبود کیفیت و توســعه 
خدمات الکترونیک به مشترکان و صیانت 

از محیط زیســت، از آذر ماه امسال اجرایی 
می شود در اســتان گلستان این طرح هم 

شروع خواهد شد.
وی افزود: این شرکت در اجرایی کردن 
این طرح  همزمان با سایر شرکت های گاز 
اســتانی، بستر و زیرســاخت های الزم  را 
ایجاد کرده و توانســته زمینه های اجرای 

این موضوع را  فراهم کند.

رحیمی ادامه داد: در حال حاضر اطالع 
رســانی جامعی هم از کانال های مختلف 
تبلیغاتی، شــبکه های  مجازی  و رســانه 
ای در ســطح اســتان صورت پذیرفته  و از 
ابتدای آذرماه این فرآیند همزمان با ســایر 
استان ها اجرایی خواهد شد.وی با تاکید بر 
همراهی و همکاری مشترکان گاز طبیعی 
بــه منظور ســهولت در انجــام  این طرح 

اظهار کرد: مشترکان جهت تکمیل و ثبت 
اطالعات خود )کدپســتی، شماره اشتراک 
و شــماره تلفن همراه( می توانند با یکی از 
روش ها  شامل، مراجعه به سایت اینترنتی 
شرکت گاز استان گلستان، ارسال )شماره 
اشتراک*1( به سامانه پیامکی 1۰۰۰1۹۴، 
تماس با شــماره تلفن ۳1۹۴ و ثبت شماره 
تلفن همراه و شــماره اشــتراک گاز و کد 

پســتی،  مراجعه به ادارات گاز شهرها اقدام 
کنند.

آبخیــزداری  طرح هــای 
گلستان، نیازمند اعتبار

مدیرکل منابع طبیعی 
آبخیزداری گلســتان  و 
بــرای تکمیل  گفــت: 
پروژه هــای آبخیزداری 
در اســتان ۵۰۰ میلیارد 

تومان اعتبار نیاز است.
ابوطالب قزلسفلو اظهارداشت: حوزه های آبخیز 
استان گلستان حدود 2 میلیون هکتار وسعت دارد که 
تاکنــون طرح های آبخیزداری در بیش از ۵۰۰ هزار 

هکتار اجرا شده است.
وی گفت: همچنین مطالعات اجرایی این طرح ها 
در 8۰۰ هزار هکتار دیگر از اراضی اســتان به پایان 
رسیده اســت و حدود 1۰۰ میلیارد تومان نیز پروژه 
مطالعه شده آماده اجرا در استان وجود دارد.مدیرکل 
منابــع طبیعی و آبخیزداری اســتان بیان داشــت: 
امســال 22.۵ میلیارد تومــان از اعتبارات صندوق 
توســعه ملی برای اجرای پروژه های آبخیزداری به 

استان گلستان اختصاص داده شده است.
وی ادامه داد: تکمیل ســازه های آبخیزداری در 
حوزه های کوهســتانی و دشــت استان نیاز به ۵۰۰ 

میلیارد تومان اعتبار دارد.
قزلسفلو بیان داشــت: در این سال ها 18۵ سازه 
خاکی، یک هزار و 2۰۰ ســازه گابیونی و 1۴۰ سازه 
ســنگی و مالتی در حوزه های آبخیز اســتان ایجاد 
شده است که ساالنه بیش از 12۰ میلیون مترمکعب 
رسوبات را جمع می کند.به گفته وی استان گلستان 
دارای 6 حوزه آبخیز اصلی و ۹6 زیرحوزه به مساحت 

بیش از 2 میلیون هکتار است.

اجرای طرح سرکشــی از 
ضایعات فروشی های استان 

در مخابرات منطقه گلستان

طرح سرکشــی از ضایعات فروشــی های 
ســطح اســتان بــا هماهنگی اداره حراســت 
مخابرات گلســتان ، معاونت فرماندهی نیروی 
انتظامــی وامور توزیع نیروی برق اســتان اجرا 

گردید.
در راســتای بررســی علل و عوامل سرقت 
تجهیزات مخابراتی و پیرو پیشــنهاد مهندس 
شــهمرادی ،مدیر مخابرات منطقه گلســتان 
با حضور رابطین حراســت، کارشناســان فنی 
مخابرات،پلیــس آگاهی ونماینــده اداره برق 
شهرســتان ها طرح سرکشی وبازدید از تمامی 
ضایعات فروشــی های سطح اســتان به عمل 

آمد .
گفتنی است در تعدادی از ضایعات فروشی ها 
مقداری تجهیزات مخابراتی کشف وبه رؤسای 
شهرستانها توصیه شــد از طریق اداره حقوقی 

طرح دعوی داشته باشند.

خبر
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جلسه شورای اداری مخابرات منطقه گلستان با حضور مدیر مخابرات 
منطقه گلستان واعضای شورای اداری برگزار گردید .

در این جلسه  شــهمرادی از تالش های همکاران خود در جای جای 
اســتان جهت عملکرد مطلوب مخابرات منطقه گلســتان در شش ماهه 
اول سال ۹8 که مورد عنایت وتوجه هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران 

قرار گرفته است تقدیر وتشکر کرد.
وی گفت: با وجود تکالیف ســنگینی که تا پایان ســال داریم با تداوم 

این تالش ها روند رو به بهبودی خواهیم داشت .
غالمعلی شــهمرادی، مدیــر مخابرات منطقه گلســتان با بیان این 
مطلب که آن چیزی که برای ما به عنوان دســتگاه خدمت رســان بسیار 

حائز اهمیت است ارائه خدمات مطلوب به مشتریان ورضایت مردم است 
گفــت: هیچ کاری در شــرکت مهم تر از جلب رضایت مردم ومشــتری 

مداری نیست .
وی ارائــه محصوالت وخدمات با کیفیت باال و پشــتیبانی قوی را از 

معیارهای اصلی رضایتمندی مردم اعالم کرد.
همچنیــن وی برتکریم مشــتریان ،  مدیریــت نقدینگی ، مدیریت 
عملکرد پرســنل ، توجه به همکاران ، تقدیر وتشویق همکاران ؛ حفاظت 
ومراقبــت از تجهیزات وامکانات در اختیار ، تقویت تعامالت بین حوزه ها 
،حضور درجلسات و بررســی مصوبات ، رعایت قوانین شرکت مخابرات 

ایران ، سالمت اداری و... تأکید نمود.
در ادامــه معاونت شــبکه ، مدیریت های تجاری ،فن آوری اطالعات 
،ارتباطات ســیار ونیروی انسانی گزارشــی از عملکرد حوزه های خود در 

زمینه اهداف اولویت دار مخابرات منطقه گلســتان در شش ماه اول سال 
۹8 ارائه نمودند .

در این جلســه غالمعلی شــهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان 
ضمن تقدیر از سه سیمبان برتر در استفاده  بهینه از اپ سیمبان ،عملکرد 
شــش ماهه نیرو های تحت امر خود را در سایر شهرستانها مورد ارزیابی 

قرار داد و برترین شهرســتانها  معرفی و تجلیل شدند.
در همین راســتا، شهرستان های گالیکش ، بندرگز و کالله حائز کسب 
مقام  اول تا ســوم شــدند و رؤســای شهرســتانهای برتر آقایان مهدی 
صمــدی، نصیرخاری و مهــران مرادی خواجه نفس مــورد تقدیر قرار 

گرفتند.
رئیس شهرستان گالیکش آقای مهدی صمدی نیز به جهت رشد قابل 

مالحظه شهرســتان نسبت به دوره قبل  مورد تقدیر مجدد قرار گرفت .

تکریم ارباب رجوع و رضایتمندي مردم؛ 
هدف نهایی مخابرات گلستان

وژیه استان اهی  شمالی
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نیمی از جمعیت گیالن، تحت پوشش بیمه سالمت 

مدیرکل بیمه ســالمت گیالن در گفتگو باخبرنگاران افزود: 
بیمه سالمت گیالن ماهانه ۳۹/۵ میلیارد تومان هزینه بابت بیمه 
شدگان به طرف های قرارداد پرداخت می کند که ۷۰ درصد این 
پرداخت هــا مربوط به بخش دولتی و ۳۰ درصد مربوط به بخش 

خصوصی است.

سمیه جوان - خبرنگار جام جم گیالن: وی اضافه 
کرد:باید با اجرای برنامه های ششم توسعه در جهت نیل به نقطه 
مطلوب حرکت کنیم که ارائه خدمات به اقشــار آســیب پذیر ، 
ارتقای کیفیت و کمیت خدمات ، راه اندازی سامانه 1666 ، فعال 
کــردن نظارت اجتماعی و مطالبه گری مردم بخشــی از نقاط 

مطلوب توسعه در بیمه سالمت است.
اکبری اذعان داشــت: نظام سالمت و بیمه باید متحول شده 
و در کنار هم به ارائه خدمات به مردم بپردازند و با هدفمند کردن 
یارانه ها ، از این سرمایه کشور در راستای بیمه سالمت همگانی 
و ارائه خدمات به اقشــار کم درآمد استفاده شود.مدیر کل بیمه 
ســالمت گیالن درمورد سالمت محوری گفت:تغییر فرهنگ 
پزشکی در تجویز دارو و … ، تغییر در رفتار و سبک زندگی مردم 

، تغییر نگاه بخش خصوصی مبتنی بر درمان ، ارتقای سطح سواد 
و آگاهی مردم در بخش سالمت و تغذیه مدیریت منابع و ارتقای 
ســالمت جامعه نگاه سالمت محوری را به دنبال خواهد داشت. 
دکتر اکبری اجرای طرح های نظام ارجاع الکترونیک ، نســخه 
نویسی الکترونیک ، استحقاق سنجی و الکترونیکی شدن سند 
بســتری را از طرح های مهم ســازمان بیمه سالمت در راستای 

مدیریت هزینه ها و ارائه خدمات بهتر عنوان کرد. 
مدیر کل بیمه ســالمت گیالن در خصــوص بیمه اجباری 
ســالمت همگانی خاطرنشان کرد:بر اســاس بند الف ماده ۷۰ 
قانون برنامه ششم توسعه، تمام آحاد جامعه باید از خدمات بیمه 

استفاده کنند.
وی افزود:خانوارهــای فاقد هرگونه بیمه که مجموع درآمد 

آنها از ۴۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار پایین 
تر باشد می توانند برای دریافت دفترچه رایگان به دفاتر پیشخوان 
دولت مراجعه کنند و تمامی حق بیمه آنها از سوی دولت پرداخت 
می شــود.وی تصریح کرد:خانوارهایی که حداقل دستمزدآنها 
بین ۴۰ تا 1۰۰ باشد دهک چهارم محسوب شده و باید ۵۰ درصد 
حــق بیمه و همچنین دهک های ۵ تا 1۰ نیز برای بهره مندی از 

مزایای بیمه باید کل حق بیمه خودرا پرداخت کنند.
اکبری با اشاره به فرصت شش ماهه برای افراد فاقد هر گونه 
پوشــش بیمه ای در اجرای بیمه اجباری و ارزیابی وسیع اظهار 
داشــت: افراد فاقد هرگونه پوشش بیمه ای برای بهره مندی از 
این فرصت، باید به ســایت وزارت رفاه یا دفاتر پیشخوان طرف 

قرارداد با بیمه سالمت استان مراجعه کنند.

خبر

در دیدار وزیر بهداشت با نماینده ولی فقیه در گیالن مطرح شد؛



ابوالفضــل شــکری-خبرنگار جــام جــم گیالن:  
شهرستان لنگرود یکی از شهرستان های استان گیالن 
اســت که ازغرب به شهرســتان الهیجان و در شرق به 
شهرســتان رودسر منتهی می شــود. این شهرستان با 
وســعتی درحدود 480 کیلومترمربع درناحیه شــرق 
گیــالن قرار گرفته  اســت و فاصله آن با مرکز اســتان 
60 کیلومتر اســت. شهرســتان لنگرود با جاذبه های 
طبیعــی و تاریخــی همچون مجموعه اســتخرهای پارک 
فجر، بندر و ســاحل چمخاله، لیال کوه ، پل خشتی و خانه 
هــای منجم باشــی و دریا بیگی از پتانســیل و ظرفیت 
باالیی درگردشــگری برخوردار اســت. » سید مهدی 
رجایی« شــهردار لنگرود از پاییز 96 سکان مدیریت 
شــهری این شهر را برعهده دارد. وی متولد 1360 در 
لنگرود و دارای مدرک تحصیلی کارشناســی ارشد در 
رشــته عمران مدیریت ســاخت و کارشناســی رشته 

عمران است. 
مهدی رجایی درگفت و گو با روزنامه جام جم گیالن 
به تشــریح عملکرد واقدامات صورت گرفته در پروژه 
های عمران شــهری ، دفع آبهای ســطحی و جلوگیری از 
آبگرفتگی ، بافت فرسوده و مبلمان شهری پرداخت. 

* الیروبی و لوله گذاری آب های سطحی
رجایی با اشــاره به باران شــدیدهفته گذشــته 
دراســتان گفت: شهرســتان لنگرود همیشه ازبارش 
های شدید آسیب دیده اســت. اما خوشبختانه هفته 
گذشــته با اقدامــات بموقع شــهرداری درراســتای 
جلوگیری از خســارت بارشهای سیالبی، این بار شاهد 
آبگرفتگی درخیابانهای شهرنبودیم. لذا دراین راستا 
درهمه خیابانهــای لنگرود، پروژه دفع آبهای ســطحی 
انجام شد. در خیابان امام خمینی، حافظ ، سعدی و جاده 
چمخالــه این پروژه انجام شــد و اکنــون نیز درخیابان 
جمهــوری پــروژه دفع آب های ســطحی درحــال انجام 
شــدن اســت. مضاف براینکه در تمام ایــن پروژه ها 
بحث الیروبی سیســتم های موجود دفع آبهای سطحی 
با همکاری شــرکت آب و فاضالب شــهری انجام شــد. 
نتیجــه این اقدامات آنگونه که مشــاهده کردید عدم 

آبگرفتگی در باران هفته گذشته بود.
وی تاکید کرد: چند نقطه دیگر شــهر نیازمند لوله 
گذاری دفع آبهای ســطحی اســت و تا زمانیکه این کار 
نهایی نشــود نمی توانیم بگوییم مشکل آبگرفتگی در 

لنگرود بطور کامل حل شده است. 
درهرحــال پیگیرجذب اعتبارات جهت ســرعت 
بخشیدن به این پروژه هستیم. در حال حاضر نیزلوله 
های مورد نیاز برای جمع آوری آبهای سطحی خریداری 
شــده و در جنــب میــدان طبیعت دپو شــده اســت تا 
اقدامات الزم برای عقد قرارد داد با پیمانکار استارت 

بخورد.
رجایی میزان اعتبار تخصیص داده شــده به این 
پــروژه را در حدود 5 میلیارد تومان اعتبار بیان کرد و 
افزود: بــا انجام این پروژه درخیابان امام حســن )ع( 
بــه ســمت چمخاله و اطــراف آن و چال کیا ســر و جاده 
موبنــدان و مســیرهای منتهــی بــه این میــدان برای 

همیشه مشکل آبگرفتگی حل می شود.

* لنگرود، پیشرو در احداث کارخانه کمپوست
شــهردار لنگــرود درادامه به بحث پســماند در 
لنگــرود اشــاره کرد و افزود: پســماند در اســتانهای 
شمالی یکی از دغدغه های مدیران و مسووالن اجرایی 
اســت. به همین منظور از دوره پنجم شــورای اسالمی 
لنگــرود با همــکاری اعضای شــورا و نماینده مجلس و 
فرمانداروقــت پیگیــر این موضوع هســتیم و تالش 
کردیم دراین شــهر چنــد گام از مناطق دیگر اســتان 
جلوتر باشــیم. وی تاکید کرد: دراین دوره تنها شهری 
هســتیم که توانســتیم اســتارت کارخانه کمپوســت 
را بزنیــم و ســوله آن را احداث کرده و دســتگاهها را 
خریداری کنیم. البته شــهرهای دیگرنیز همزمان با ما 
مصوب احداث کارخانه کمپوســت را داشتند که شهر 

لنگرود در این کار پیشرو بوده است. 
وی ادامه داد: درجلســه ای که درتهران داشتیم 
پیگیــر تخصیص کامل اعتبــارات آن بودیم و نماینده 
شهرســتان نیــز درتمام جلســات ما با معــاون رییس 
جمهور حضورداشتند و توانستیم به واسطه تالشهای 
آقای الهوتی کل هزینه اعتبارات کمپوست را دریافت 
کرده  و کاررا شروع کنیم. قرار داد کارخانه کمپوست 
در ابتــدا 11 میلیــارد تومان بود که بعد از بخشــنامه 
ای کــه دولت به دلیل گرانــی ارز و افزایش قیمت آن 
صــادر کرد ایــن اعتبار به 16 میلیارد تومان رســید و 
ســازمان شهرداری های کشور نیز قول پرداخت کامل 
آن را داد. البتــه 3 میلیارد این اعتبار با کمک نماینده 
مجلس از محل دیگری تامین شد و توانستیم درجلسه 
ای با حضور معاون ســازمان شهرداری های کشور این 

قول را بگیریم و پیمانکار هم کامال آماده شروع به کار 
اســت. این پروژه دارای مشــاور ذی صالح اســت و با 

سرعت خوبی در حال کار هستیم. 

* تاثیــر حضور شــهرداران درهمایــش پدافند 
غیرعامل بر آرامش شهری 

شــهردار لنگرود درخصوص حضــور درهمایش 
سراســری پدافنــد غیرعامــل درتهــران گفــت: این 
همایش با حضور سردار جاللی رییس سازمان پدافند 
غیرعامل کشــور و دکتــر جمالی نژاد رییس ســازمان 
شهرداریهای کشور برگزار شد که به سایر شهرداران 
اســتان  توصیه می کنم درچنین همایش هایی شرکت 
کننــد. پدافند غیرعامل مجموعه اقداماتی اســت که 
موجب می شود حرکات و آفندهای دشمن بی اثر شوند. 
درحال حاضر شهرهای ما ازاین منظر دروضعیت خوبی 
قرار ندارند و نیاز اســت که شــهرداران دراین قبیل 
همایش ها شــرکت کنند. مهمترین چیزی که یک مدیر 
شــهری می تواند برای مردم شهرش به ارمغان بیاورد 
آرامش در زمان آفند ، جنگ و بحران است در غیر این 
صــورت در زمان آرامش هر کســی قــادر به مدیریت 
شــهری اســت. به همین دلیل حضوردر این همایشها  
را تاثیر گذار می دانم و امیدوارم از این دست برنامه 
ها در کشــور بیشتر برگزار شــود تا بتوانیم شهرهای 
خود را در مقابل حمالت جنگی یا ایدئولوژیکی از سوی 

دشمنان ایمن کنیم.

* شناسایی ظرفیتها و نقاط قوت شهری لنگرود
سید مهدی رجایی در ادامه به شناسایی ظرفیتها و 
نقاط قوت شهری لنگرود با دعوت از یک تیم از مدیران 
ســابق شهرداری مشهد اشاره کرد ودراین باره گفت: 
درهفته گذشــته جلســه ای با تیمــی از مدیران عالی 
سابق شــهرداری مشــهد که درحال حاضر با تجربیات 
باال بازنشســته شــدند و اکنون هولدینــگ مدیریت 
شــهری را احداث کردند، داشــتیم. بــا توجه به اینکه 
مشهد دومین کالنشهر کشور و بعد از تهران بیشترین 
جمعیت را در خود جای داده اســت این تیم توانســته 
پتانسیلها و ظرفیتهای مختلفی را در مشهد ایجاد کند.

 از ایــن رو بــا دعوت از این تیم از آنها خواســتیم 

با حضــوردر لنگرود، ظرفیت ها و نقاط قوت لنگرود را 
شناســایی کرده برنامه ریزی الزم برای کســب  درآمد 
زایی از این ظرفیت ها را انجام بدهند تا این درآمدها 
در راســتای زیباسازی و ســرمایه گذاری شهر لنگرود 

هزینه شود. 
رجایــی تاکید کرد: شــهر لنگــرود دارای ظرفیت 
های مهمی گردشــگری اســت که می توانــد به پاتوق و 

مرکز گردشگران شمال کشور تبدیل شود.

* تجمیع استخرهای پارک فجر لنگرود
رجایی یکــی از برنامه های مهم مدیریت شــهری 
لنگــرود را تجمیع اســتخرهای پارک فجــر عنوان کرد 
وافزود: درپارک فجر یک اســتخر طبیعی به مســاحت 
9 هکتار وجــود دارد که برای آن برنامه ای نداریم اما 
برای سه اســتخر دیگر که در مجموع 9 هکتار هستند 
مقــرر کردیم به دلیــل جدا بودن ازهم و کوچک  بودن 
، با هم تجمیع و یکپارچه شــوند. این تجمیع موجب می 
شــود تا این استخر قابلیت اجرای برنامه های ورزشی 
و تفریحــی و احــداث آب نما را پیدا کنــد. اعتباری که 
برای پارک فجر درخواست کردیم در حدود 2 میلیارد 
تومان بوده است و اکنون منتظر اختصاص آن هستیم.

* دیواره سازی رودخانه لنگرود
شــهردار لنگرود درخصوص پروژه دیواره سازی 
رودخانه های لنگرود گفت: برای دیواره سازی رودخانه 
لنگرود سال گذشته بیش از یک ملیارد و600 میلیون 
تومان هزینه کردیم . امسال نیز ازمحل اعتبارات ملی 
و پیگیــری های اعضای شــورا توانســتیم بودجه الزم 
برای دیواره ســازی را کسب کنیم و االن کاردرمرحله 
اجــرای مناقصه و انتخــاب پیمانکار ذی صالح اســت. 
محل این دیواره ســازی در راه پشته و روبروی مسجد 

غروی است . 
این قسمت ازرودخانه فاقد دیواراست وبرنامه 
این اســت که کل مســیر رودخانه در شــهر را دیواره 
ســازی کنیم تا در زمــان بحران هــای آبگرفتگی و باال 
آمــدن آب رودخانه خطرات احتمالی را کاهش بدهیم 
. وی همچنین به افتتاح  ســد رادارکومه شــهر لنگرود 
اشــاره کرد و گفت: پیگیر این پروژه در ادامه دیواره 

ســازی رودخانه لنگرود هســتیم. با افتتاح این د، آب 
رودخانه شــهر لنگــرود افزایش پیدا مــی کند. حتی 
درجلساتی که با آب و فاضالب کشورو استان داشتیم 
قــول مســاعد دادند که فاضــالب شــهری را که وارد 

رودخانه های لنگرود می شود ساماندهی کنند. 

* اتصــال لنگرود به دریا از طریق تردد با قایق در 
رودخانه 

شــهردار لنگــرود گفــت: بــا رفع مشــکل ورود 
فاضالب به رودخانه و افزایش آب از ســد رادارکومه،  
یکی از برنامه هایی که در دست اجرا داریم ایجاد محور 
گردشگری و تردد در رودخانه حد فاصل بین لنگرود و 
چمخاله است که ایستگاه آن در پل خشتی خواهد بود. 
این مسیر تا خود چمخاله محور تردد شهروندان لنگرود 
به چمخاله تبدیل می شــود. پیش بینی ما این است که 
تا دو ســال آینده به این موضوع دســت پیدا می کنیم 
و درحال تهیه طرح توجیه و ورود ســرمایه گذار بخش 
خصوصی هســتیم چون قطعا برای ســفر گردشگران 
حتما باید از ســرمایه گذاری بخش خصوصی استفاده 
کنیم . درسالهای گذشته شهروندان لنگرودی از نبود 
ساحل و دریا ناراحت بودند که اینجا اعالم می کنم شهر 
لنگرود با رودخانه اش به ساحل چمخاله و دریا متصل 

خواهد شد. 
رجایی در خصوص افتتاح سد رادار کومه گفت : با 
افتتاح این سد قادر خواهیم بود سطح آب رودخانه در 
لنگرود را برای تــردد قایق باال نگه داریم. این پروژه 
از لحاظ گردشــگری در سطح کشــور بسیار مورد توجه 

قرار خواهد گرفت.

* ارائه تسهیالت بافت فرسوده در لنگرود
شــهردار لنگــرود درخصــوص بافت فرســوده 
لنگرود نیز بیان کرد: برای بازگشــایی بافت فرســوده  
وبازآفرینــی شــهردر واقــع تعهیدات ویــژه ای را در 
مدیریت شــهری درنظر گرفتیم. چــون اعتقاد داریم 
بــه جــای اینکه برویــم ســاختمانهای جدیــد در بافت 
های جدید فاقد زیرســاخت شــهری احداث کنیم می 
توانیــم با کمترین هزینــه دربافت فرســوده که این 
زیر ســاختها در آنها فراهم است مردم را صاحب خانه 
کنیم. لذا درمناطقی که گلوگاه و معضل شهری بوده به 
صورت ویژه با مالکین در دریافت نکردن بهای پروانه 
ســاختمانی در چارچــوب مقــررات  همــکاری واقدام 
کردیم. با این کار موفق به بازگشــایی محورهای زیادی 

از جمله مسیر رکج محله شدیم. 
اگــر بخواهیــم به مجموعــه هزینــه و منافعی که 
شــهرداری از آن گذشــت تا بتواند بافت فرســوده را 
احیا کند اشــاره کنم رقمی نزدیک به 6 میلیارد تومان 
بود که بابت صدور پروانه می توانستیم ازشهروندان 
دریافت کنیم اما برای بازگشــای مســیرها و جلوگیری 
از بحران و ضرورت دسترســی شهروندان به خدمات 
اورژانس و آتش نشــانی از ایــن هزینه و مبلغ صرف 
نظر کردیم واکنون با مصوبه شــورای شــهر می توانیم 
بگوییــم  هیــچ نقطــه ای در لنگــرود وجود نــدارد که 
خودروهــای خدمــات شــهری نتوانند خــود را بموقع 
برســانند. طرح دیگری که دولت به طور کلی در بخش 
بافت فرســوده انجــام داده ارایه تســهیالت کم بهره 
اســت. با توجه به ســود پایین این تســهیالت از مردم 
می خواهیم ازاین موقعیت اســتفاده کنند و نسبت به 

نوسازی امالک خود دربافت فرسوده اقدام کنند. 

* افزایش اعتبارات شهری لنگرود
شــهرداری لنگرود درخصوص جــذب اعتبارات 
شهرســتانی گفت: هرساله ضمن جذب تمام اعتبارات 
در نظر گرفته شــده ســعی می کنیم از اعتبارات سایر 
دستگاه هایی که موفق به جذب و تخصیص نشدند نیز 
در شــهرداری استفاده کنیم. سال گذشته کل بودجه 
شهرداری 38 میلیارد تومان بود امسال این بودجه به 
48 میلیارد رسیده و پیش بینی می کنیم تا پایان سال 

بتوانیم آن را به 60 میلیارد تومان برسانیم.

* اجرای مبلمان شهری و پیاده راه 
رجایی درخصوص مبلمان شهری نیز گفت: میدان 
و پارک مرکزی شــهر ســالها به اشتباه از سوی مردم از 
آن به عنوان پارکینگ استفاده می شد. اکنون محوطه 
پارکینــگ ســابق مردم  بــه صورت مجموعــه تفریحی 
درآمــده و مرکــز تفریــح و تجمع مردم لنگرود شــده 
است. از گذشته نیز مردم شهرعالقه مند بودند که از 
فلکه شهر برای پیاده روی و استراحت استفاده کنند. 
ایــن مجموعه اکنــون در کنار پل خشــتی مبلمان 
شده است و همچنین عملیات پیاده راه طبیعت شهرکه 
به خاکریزی نیاز داشت انجام شده و بزودی بحث پیاده 

راه سازی و مبلمان شهری در آن اجرا می شود.

ضمیمه رایگان روزنامه جام جم 2
سید مهدی رجایی، شهردار لنگرود:

لنگرود، پیشرو در احداث کارخانه کمپوست
با انجام پروژه دفع آب های سطحی، لنگرود دیگر دچار سیالب و آبگرفتگی نمی شود
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فرمانــده انتظامی بابل از اجرای طرح نظــارت بر اماکن عمومی و پلمب ۵2 واحد 
صنفی متخلف در این شهرستان خبر داد. 

خبرنگار جام جم مازندران: ســرهنگ سیدمحسن جعفری اظهار داشت:به 
منظور ارتقاء امنیت عمومی و جلوگیری از کســب و کارهای غیر مجاز طرح نظارت 
بر اماکن خرید و صنوف شهرســتان بابل در دســتور کار پلیــس امنیت عمومی این 

فرماندهی قرار گرفت.فرمانده انتظامی شهرســتان بابل، افزود: در اجرای این طرح، 
مامــوران اداره نظارت بر اماکن عمومی از ۳86 واحد صنفی این شهرســتان از قبیل 
هتل ها، آشپزخانه ها، رستوران ها، دکه ها ، مراکز خرید و تعمیرگاه های این شهرستان 
بازدید کردند.سرهنگ جعفری، خاطرنشان کرد: در این طرح نظارتی ۵2 واحد صنفی 

متخلف پلمب شد و به ۹۴ واحد صنفی دارای تخلف نیز اخطار پلمب داده شد.

وی از اخــذ تعهــد از متصدیان ۹1 واحد صنفی دارای تخلف نیز خبر داد و گفت: در 
همین راستا ۵ هزارو ۵۵6 عدد انواع قرص و داروهای غیر مجاز کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل از دستگیری 11 نفر از عرضه کنندگان انواع قرص 
و داروهای غیر مجاز و اعتیاد آور در این عملیات خبر داد و گفت: متهمان پس از تشکیل 

پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

۵۲3 واحد صنفی متخلف در بابل پلمب شد  ضمیمه رایگان 
روزنامه جام جم

دوره آموزشــی الگوی سنجش سالمت اداری با کد آموزشی ۰۵۰۴۴ 
برای نخســتین بار در سطح شــرکت ملی گاز با حضور دبیران، سفیران و 
کارشناسان ســالمت اداری شرکت های گاز استانی در شهرستان فومن 

استان گیالن برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی گاز گیالن حســین اکبر مدیرعامل شرکت 
گاز اســتان گیالن در دوره آموزشی الگوی سنجش سالمت اداری ضمن 
عــرض خیرمقدم به مدعوین و مهمانان، گزارشــی از اقدامات و عملکرد 

شرکت در سالهای گذشته را بیان نمود.
مدیرعامل شــرکت گاز استان گیالن با اشاره به نزدیک شدن به پایان 
عملیات توســعه گازرســانی در استان گفت: شــرکت گاز استان گیالن 
همراســتا با سیاست های شــرکت ملی گاز در نیم قرن دوم فعالیت خود، 
پروژه های کیفی گســترده ای از قبیل قرائت آنالین صورتحســاب گاز، 
مرکز پیام و اتفاقات متمرکز گاز، تلفن ۳۴1۵ جهت اســتعالم و پرداخت 
صورتحســاب و نرم افزار موبایلی خدمــات الکترونیک گاز گیالن را  به 
منظور افزایش رضایتمندی مردم و مشــترکین عزیز و در راستای ارتقاء 

سالمت اداری به انجام رسانده است.
حســین اکبر ادامه داد: اجرای موفقیت آمیز پروژه های کیفی در کنار 
اجرای درســت و نظام مند ســایر امور ســبب گردید که این شرکت در 
جشــنواره ســرآمدی و بهبود مستمر شــرکت ملی گاز موفق به دریافت 

تندیس شود.
وی همچنین با اشاره به کسب رتبه دوم سالمت اداری توسط شرکت 
گاز استان گیالن برای دومین سال پیاپی در سطح شرکت های گاز استانی 
گفت: این موفقیت با تالش و زحمات همه همکاران به ثمر نشسته و الزم 
است این روند همانند گذشته با جدیت دنبال شود.مدیرعامل شرکت گاز 
استان گیالن گفت: این شرکت در سال ۹6 با  الگوپذیری از استان اردبیل 
اقدام به راه اندازی پروژه قرائت آنالین صورتحســاب نمود و توانست به 
عنوان اولین شــرکت گاز اســتانی، این پروژه را در سراسر استان به اجرا 

درآورد.
وی افزود: اجرای پروژه مذکور زیرساخت الزم برای اجرای طرح حذف 
صورتحساب کاغذی گاز به طور کامل فراهم نموده است و هم اکنون پس 

از دو ماه از شروع اطالع رسانی درخصوص این طرح، بیش از ۷۰ درصد از 
مشــترکین اطالعات خود را به شرکت گاز استان گیالن ارسال کرده اند.

وی در خاتمه از دســت اندرکاران سالمت اداری درخواست نمود تا با 
بررســی الگوی سنجش ســالمت اداری، نقاط قوت و ضعف را در جهت 

افزایش ســطح سالمت و کاهش تخلفات در سازمان مشخص نمایند.
در ادامه این دوره دبیران، ســفیران و کارشناسان طی دو روز در قالب 
کارگاه آموزشی به بررسی نقاط قوت و ضعف و ابهامات و اشکاالت موجود 

در سنجش سالمت اداری پرداختند.
همچنین به دستور مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در جهت بهره 
مندی حداکثری از دوره مذکور، 2۳ نفر از پرســنل گاز گیالن که در حوزه 

سالمت اداری فعال می باشند، در این دوره شرکت کردند.

دوره آموزشی الگوی سنجش سالمت اداری 
شرکت گاز گیالن برگزار شد

معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جرم 
دادگســتری گیالن ازقتل عام یک خانــواده ۴ نفره 
گیالنی به همراه یک شــخص دیگر با ضربات چاقو 

در بخش کوچصفهان رشت خبر داد.
: وحیده اســماعیلی -خبرنگار جام جم  ن گیــال

احمد آقایی با اشــاره به زمان وقوع این حادثه افزود: 
این قتل فجیع ساعت 2 بامداد روز دوشنبه در روستای 
گورابســر کوچصفهان از توابع شهرستان رشت اتفاق 
افتاد. طی این حادثه اعضای یک خانواده ۴ نفره شامل 
یک زن و شوهر، دختر و دوست او و همچنین پدربزرگ 

خانواده با ضربات چاقو به  طرز فجیعی کشــته شدند.

وی تاکیــد کرد: هنوز دالیــل و انگیزه وقوع این 
قتل مشــخص نشده است اما طبق بررسی های انجام 
شــده پدر این خانــواده یکی از بازاریان سرشــناس 
کوچصفهان اســت. وی اظهار کرد: بر حسب دستور 
رئیس کل دادگستری استان و قاضی کشیک پرونده، 
گروه بررسی صحنه جرم، پزشکی قانونی، کارشناسان 
تشخیص هویت، اداره آگاهی و پزشکی قانونی و افراد 

مربوط به پرونده در صحنه جنایت حضور یافتند.
وی افزود: به نظر می رســد این قتل  قبل از خوردن 
شــام اتفاق افتاده باشــد؛ چرا که غذایی که برای شام 
فراهم کرده بودند، بدون استفاده در صحنه مانده بود.

آقایــی با بیان اینکه در این جنایت پدر، پدر بزرگ، 
مادر، دختر دانشــجو و دوست دختر خانواده که او نیز 
دانشجو بود به قتل رسیده اند، افزود: این قتل ها در دو 
خانه مجزا واقع در یک محوطه مشــترک اتفاق افتاده 
که پدر و پدربزرگ خانواده در یک خانه قدیمی و مادر، 
دختر و دوســت دختر خانواده در خانه تازه ساز حضور 
داشــتند. در بررسی های انجام شــده به هیچ یک از 
مقتوالن زن، تعرضی نشده و همه مقتوالن با ضربات 

چاقو به قتل رسیده اند.
آقایی گفت: معاینه بالینی انجام شــده و اجساد به 
پزشــکی قانونی منتقل شــده اند و بررسی اجساد نیز 

انجام شــده ضمن اینکه تحقیقات و بازجویی ها برای 
یافتن ســرنخ جهت شناســایی قاتل یا قاتالن از تنها 
بازمانده این خانواده که پســری دانشجو می باشد، در 
حال انجام اســت. به گفته  پسر خانواده ، وی  ساعت 
1۰ شــب از منزل خارج شده و ســاعت دو و نیم شب 
برگشــته که با صحنه کشته شــدن اعضای خانواده 
اش روبه رو شده اســت.معاون دادگستری گیالن با 
بیان اینکه  به نظر می رســد این جنایت یک درگیری 
خانوادگی باشــد، خاطرنشــان کرد: پلیس و دستگاه 
قضایی اهتمام دارند که هر چه سریعتر قاتل یا قاتالن 

این جنایت را شناسایی کنند.

ســوخت رســانی به ۲۲۰ 
اتوبوس زائران در مرز آستارا 

مدیــر شــرکت ملی 
نفتی  فرآورده های  پخش 
منطقه گیالن ، علی اصغر 
عباسی ، از سوخت رسانی 
به بیش از 22۰ دســتگاه 
اتوبــوس حامــل زائران 

آســیای میانه کربالی معلی در جایگاههای شهر 
مرزی آســتارا خبر داد . وی گفت : از جایگاههای 
عرضه سوخت شهرستان آســتارا مقدار ۹۰ هزار 
لیتــر نفتگاز به اتوبوس های حامــل زوار ورودی 
ازمرز آســتارا  ســوخت تحویل شد که این رقم در 
مقایسه با سال گذشته بیش از ۵۰ هزار لیتر افزایش 
داشته است . مدیر منطقه گیالن از ورود  16 هزار و 
۹۵۰ زائر از مرزهای آذربایجان ، داغستان و حوزه 
قفقاز به مرز آســتارا خبر داد و گفت : این تعداد زائر 

با 22۰ دستگاه اتوبوس وارد کشور شدند . 

کارگروه  رئیــس  انتصاب 
اجرایی مدیریت جامع کیفیت 

منابع آب گیالن
طی حکمی از ســوی 
معــاون وزیر در آب و آبفا 
، مدیرعامل این شرکت 
بعنوان رئیــس کارگروه 
اجرایــی مدیریت جامع 
کیفیت منابع آب اســتان 

گیالن منصوب شد.
بــه گزارش دفتــر روابط عمومــی و آموزش 
همگانی شــرکت آب و فاضالب اســتان گیالن، 
براســاس مصوبه کارگــروه سیاســتگذاری در 
راهبری مدیریت جامــع کیفیت منابع آب وزارت 
نیرو با حکم تقی زاده خامســی معاون وزیر در آب 
و آبفا، ســید محسن حسینی سالکده رئیس هیأت 
مدیره و مدیرعامل آبفای گیالن به مدت 2 ســال 
به عنوان رئیس کارگــروه اجرایی مدیریت جامع 

کیفیت منابع آب استان گیالن منصوب شد.

رودخانه های  الیروبی  مشکل 
لنگرود با وجود سنبل آبی

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای گیالن پس 
از بازدیــد از آب  بندان هــا و رودخانه های شهرســتان 
لنگرود ،الیروبی رودخانه های لنگرود را با وجود سنبل 

آبی،مشکل ارزیابی کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه 
ای گیــالن خّرمی رییس هیات مدیــره و مدیرعامل 
شــرکت آب منطقه ای گیالن در حاشیه این بازدید به 
خبرنــگار روابط عمومی آب گیــالن گفت : امیدواریم 
بتوانیم با توجه به بازدیدهایی که انجام شــده اســت 
برنامه ریزی الزم برای تســهیل در الیروبی رودخانه ها 
از لنگــرود تــا چمخاله انجام دهیم تــا در فصل بارش 
شــاهد وقوع سیالب نباشیم.خّرمی با اشاره به درگیری 
رودخانه های این شهرســتان با گیاه مهاجم سنبل آبی 
افزود: سنبل آبی مشکل را مضاعف و الیروبی را سخت 
کرده اســت که انتظار می رود با همکاری سایر ارگان ها 
این طرح بزودی اجرایی شــود.وی در ادامه با تأکید بر 
اینکه شــرکت آب منطقه ای گیالن برنامه ریزی برای 
الیروبی رودخانه ها را انجام داده و برداشــت های الزم 
از طریق مشــاور صورت گرفته اســت، گفت: بزودی 
پیمانکار برای الیروبی رودخانه های شهرستان لنگرود 
اعزام خواهد شد. وی با بیان اینکه حل مشکل سنبل آبی 
تنها از توان یک ســازمان خارج است، تأکید کرد: همه 
دســتگاه ها باید برای حل این معضل زیست محیطی 
همکاری  الزم را با متولیان امر داشته باشند.وی با اشاره 
به اینکه وجود سنبل آبی در سیالب های پیش رو قطعا 
با رشــد سریع  خود و جذب رسوبات راه عبور آب را تنگ 
و ســبب خارج شدن آب از مسیر اصلی خود خواهد شد، 
تصریح کرد: وقــوع چنین اتفاقی قطعا ارت هایی برای 

تاسیسات اطراف به دنبال خواهد داشت. 

خبر خبر

قتل عام خانوادگی در کوچصفهان

در 6 ماهه نخست سال جاری؛

300 کیلومتر به شبکه توزیع برق مازندران افزوده شد 

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی بــرق مازندران از 
افزایــش 300 کیلومتر شــبکه توزیع بــرق مازندران 

در 6 ماهه اول امسال خبر داد. 
خبرنــگار جام جم مازنــدران: مهنــدس رضا غفاری 
گفــت: در 6 ماهه نخســت  ســال جــاری 124 کیلومتر 
شــبکه فشــار متوســط و 176 کیلومتر شــبکه فشــار 
ضعیــف در حوزه توزیــع برق مازندران احداث شــده 
اســت که طول شبکه فشار متوسط به 16 هزار و 573 
کیلومتر و طول شبکه فشار ضعیف به 12 هزار و 298 

کیلومتر رسیده است. 

وی افــزود: همچنیــن در ایــن مدت 693 دســتگاه 
پســت زمینــی و هوایی بــا ظرفیــت 83 مگاولت آمپر 
در حوزه توزیع برق مازندران نصب شــده اســت و در 
حال حاضر تعداد پســت های  هوایی شبکه توزیع برق 
مازندران به 32 هزار و 454 دســتگاه با ظرفیت ســه 
هــزار و 566 مگاولــت آمپر و تعداد پســت زمینی نیز 
به 790 دســتگاه با ظرفیت 549 مگاولت آمپر رسیده 

است. 
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی بــرق مازندران از 
تحویــل  3 میلیــارد و 45 میلیــون و 486 هزار و 257 
کیلووات ســاعت انرژی شبکه توزیع به مشترکان خبر 

داد . 
غفاری خاطرنشــان کرد: از این میــزان، یک میلیارد 
و 510 میلیــون و 737 هــزار و 11 کیلــووات ســاعت 
در بخــش خانگــی، 521 میلیــون و 255 هزار و 824 
کیلووات ساعت در بخش صنعتی، 418 میلیون و 967  
هزار و 461 کیلووات ساعت در بخش کشاورزی، 289 
میلیون و 425 هزار و 758 کیلووات ســاعت در بخش 
عمومــی و 289 میلیــون و 797 هزار و 833 کیلووات 

ســاعت در بخش سایر مصارف بوده است. 
وی حداکثــر بار غیرهمزمان شــرکت در ســال جاری 
را 1849 مــگاوات اعالم کرد که بــا همکاری، همدلی و 
همراهی احاد مردم و مشــترکان در زمان پیک کاهش 
داشــتیم که نتیجه آن نیز تابســتان بدون خاموشــی و 
آســایش و آرامش مشترکان عزیز استان بوده است. 

معــاون هماهنگــی امــور عمرانی 
اســتانداری مازندران گفت: اولین رویداد 
استارت آپی پســماند و محیط زیست با 
مشارکت شــرکت های دانش بنیان در 

استان برگزار می شود.
خبرنگار جــام جم مازندران: 
مهدی رازجویان در جلسه بررسی و برنامه 
ریزی برگزاری اولین رویداد استارت آپی 
پسماند و محیط زیست  با بیان اینکه این 
رویــداد مهم با حمایت صندوق نوآوری و 
شکوفایی کشور و با مشارکت شرکت های 
دانش بنیان و شــهرداری ها در  مازندران  
برگزار می شــودافزود: براســاس برنامه 

ریزی صورت گرفته مقرر شــد در ســه 
مــاه آینده ترتیبی اتخاذ شــود که ضمن 
فراهم شدن شرایط مذاکره شهرداری ها 
با شــرکت های دانش بنیان در خصوص 
موضوعات پسماند از محل قراردادهای 
منعقده به صورت تســهیالت کم بهره 
توســط صندوق نوآوری و شــکوفایی 
حمایت مالی شوند رازجویان تصریح کرد: 
تســریع در پرداخت تسهیالت کم بهره 

از جمله مسائلی اســت که باید منجر به 
خروجی مناسب از این رویداد استارت آپی 
شــود و فراخوان و دعوت از شرکت های 
تخصصی در حوزه شیمی پلیمر کمپوست 
در راستای توانمند سازی در حوزه پسماند 
و بهره گیری از ظرفیت شرکت های فوق 
باید از اولویت های اصلی این رویداد باشد 
تا به نوعی موجب اقدامات مساعد در حوزه 

پسماند و محیط زیست شود.

معاون استاندار مازندران:

اولین رویداد استارت آپی پسماند در مازندران برگزار می شود
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تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم
تبسمی کن و جان بین که چون همی سپرم

چنین که در دل من داغ زلف سرکش تست
حافظبنفشه زار شود تربتم چو درگذرم

آیت اهلل رســول فالحتی در دیدار وزیر بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــکی و هیئت همراه با اشاره به اینکه زمانی گیالن به لحاظ بیمارستانی 
استان نخست کشــور بود اظهار کرد: اکنون گیالن رتبه آخر در سازه های 

بیمارستانی را دارد و می طلبد مسئوالن مربوطه این استان را دریابند.
به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در گیالن، وی به وجود 
دو رودخانه زرجوب و گوهررود در رشــت اشــاره کرد و افزود: رودخانه های 
مذکور با توجه به پســماندی که در رشــت داریم، آسیب پذیری هایی برای 

مردم گیالن ایجاد کرده است.
امام جمعه رشت با بیان اینکه واکاوی عیب ها و آسیب هایی که به جامعه 
شــهری و روستایی وارد می شود مفید است، تصریح کرد: در سال های اخیر 
کاری برای استان انجام نشده و فاقد بیمارستان در تراز مردم گیالن هستیم.

آیت اهلل فالحتی، بیمارستان های پورسینا و دکتر حشمت را دارای قدمت 
یکصد ســاله دانست و بیان کرد: برای گیالن با وجود تقدیم 8 هزار شهید و 
وجود شایســتگان جهانی مانند سالر دیلمی از قرن های گذشته، می طلبد 

توجه به سازه های بیمارستانی استان شود.
وی، گیــالن را قطب پذیرش بیمار از اســتان های همجوار عنوان کرد 
و گفت: انتظار داریم مســئوالن مربوطه به اولویت های اســتان توجه ویژه 

داشته باشند.
نماینــده ولی فقیه در گیالن در ادامه با اشــاره به وظایف قانونگذاری و 
نظارت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی، خاطرنشان کرد: عزل و 
نصب مدیران وظیفه نمایندگان نبوده و به عهده دولت است اما نمایندگان 
به عنوان مشاوران عالی مسئوالن استان می توانند نظر خود را اعالم کنند.

آیت اهلل فالحتی به شــرایط کشور با توجه به اعمال تحریم ها اشاره کرد 

و یادآور شــد: شرایط ایجاد شــده را درک می کنیم اما اکنون گیالن واجد 
اولویت هایی است و انتظار داریم به اولویت های استان توجه ویژه شود.

وی با بیان اینکه پیشــگیری مقدم بر درمان اســت، اظهارکرد: گیالن 
به دلیل شــرایط اقلیمی، سوء تغذیه و نبود اطالع رسانی مناسب واجد بروز 
مشــکالت پزشــکی بوده بنابراین توجه به بیمه سالمت در کاهش هزینه 
حائزاهمیت است.امام جمعه رشــت، اراده برای کار و پاکدستی مسئوالن 
را مهم ذکر کرد و افزود: داشــتن خط فکر و اندیشه سیاسی برای بنده مهم 
نبوده بلکه ارائه طرحی نو برای برطرف کردن معضالت مهم اســت ضمن 

اینکه به خروجی فعالیت ها باید توجه شود.
آیت اهلل فالحتی ادامه داد: داشتن روحیه مجاهدانه، خالقیت، اراده و اتاق 

اندیشه ورز برای انجام فعالیت ها توسط مسئوالن تاثیرگذار است.
وی با اشــاره به اینکه رشت فاضالب شهری مناسب ندارد، بیان کرد: در 

گذشته بعضی از امور خردورزانه صورت نگرفته است.
نماینده ولی فقیه در گیالن ســالمت جسم و دین را همواره در کنار هم 

دانست و خاطرنشان کرد: عقل، فکر و عبادت سالم در بدن سالم است.
*  اتمام بیمارســتان الکان رشت؛ اولویت نخست وزارت 

بهداشت
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی نیز در دیدار مذکور وجود آیت 
اهلل فالحتــی به عنوان یک عالم عمیــق نگر و ژرف اندیش را برای گیالن 
نعمت عنوان کرد و گفت: حضور و بازدید حضرتعالی از مراکز درمانی استان 

برای ما دلگرم کننده است.
ســعید نمکی، ســفر به نقاط مختلف کشــور را به نیت برطرف کردن 
معضــالت عنوان کرد و گفت: حضور در گیــالن به منظور برطرف کردن 

مشکالت این استان است.
وی با بیان اینکه آالینده های تاالب انزلی یکی از عمده ترین مشکالت 
زیســت محیطی گیالن اســت، تصریح کرد: سال های گذشته گزارشی از 

رودخانه های گوهررود و زرجوب و پسماند سراوان تهیه کردیم.
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی به آگاهی آیت اهلل فالحتی 
نسبت به کلیدی ترین معضالت سالمت گیالن اشاره کرد و یادآور شد: قبل 
از سفر به گیالن معضالت پزشکی و سالمت استان را احصا کردیم و اولویت 

نخست را اتمام بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی الکان رشت در نظر گرفتیم.
نمکی با اشــاره به اینکه اتمام سازه بیمارستان الکان رشت نیاز به 1۰۰ 
میلیــارد تومان و 1۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز آن اعتبار دارد، بیان 
کــرد: اعتبارات مذکور را اختصاص می دهیــم تا این پروژه به بهره برداری 
برسد.وی به وجود ساالنه ۳8۰ هزار مرگ در کشور اشاره کرد و گفت: 1۰۰ 
هزار مرگ مربوط به فشــار خون اســت بنابراین برای مردمی کردن نظام 

سالمت برنامه داریم.

در دیدار وزیر بهداشت با نماینده ولی فقیه در گیالن مطرح شد؛

بیمارستانی در تراز مردم گیالن نداریم
۶۰ میلیــارد تومان برای 
هدایت آب های سطحی در 

رامسر نیاز است
شهردار رامسر اظهار کرد: اجرای طرح هدایت 
آبهای ســطحی نیازمند اعتبار 6۰ میلیارد تومانی 

است.
خبرنــگار جام جم مازنــدران: رضا 
کحالی در جلســه شــورای اداری به اعتبار 6۰ 
میلیارد تومانی برای اجرای طرح هدایت آب های 
ســطحی اشــاره کرد و با بیان اینکه احداث پل 
چهارم ) پل پردســر( سبب کاهش ترافیک جاده 
جواهرده و شــهر می شود گفت: ۵ میلیارد تومان 
اعتبار برای ساخت این پل اختصاص یافته است 
که از تالش اســتانداری و فرماندار در این زمینه 

تقدیر و تشکر می کنم.
وی افزود: همچنین در راســتای ایمن سازی 
رودخانه ها و جداره ســازی ســه میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون تومان به شهرســتان رامســر اختصاص 
یافــت و در مجموع اختصاص بودجه نســبت به 
1۰ ســال گذشــته ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده 
که نشانه مدیریت عالی و جهادی مدیران است.

شهردار رامسر با اشاره به اینکه مطالعات دفع 
آبهای سطحی به پایان رسید و اجرایی کردن آن 
نیازمند 6۰ میلیارد تومان اعتبار است خاطر نشان 
کرد: فاز اول هدایت آبهای ســطحی در چهار راه 

دادگستری و شرکت تعاونی عملیاتی می شود.
کحالی گفت: در شهر رامسر ۵2 هزار متر مربع 
سطوح آسفالت داشتیم که 8۰ درصد کار به پایان 

رسید و ۳۰ هزار متر مربع لکه گیری شد.
 شــهردار رامسر پیاده رو ســازی را نیاز اصلی 
مــردم دانســت و افــزود: عدم وجــود پیاده رو 
مناســب سبب نقض حقوق شهروندی می شود و 
شــهرداری رامسر در این راستا، نسبت به احداث 

پیاده رو اقدام کرده است.
وی دربــاره احیای بــاغ ۳۳ هکتاری تصریح 
کرد: در راســتای احیای این باغ اعتبار الزم برای 
طراحی گرفته شــد و پــس از تصویب در میراث 

فرهنگی عملیاتی خواهد شد.
کحالی دیگر اقدامات شــهرداری را توســعه 
ورودی و خروجی شــهر و بازگشایی خیابان 16 
متری عنوان کرد و گفت: عالوه براین، مدیریت 
و ســاماندهی زباله به پیمانکار واگذار شــد و در 
این بخش فرمانداری، شهرداری و محیط زیست 
بر کار پیمانکار نظارت کنند چون شــهرداری به 

تنهایی عهده دار این کار نیست.
وی با اشــاره به مشــکل فاضالب کشتارگاه 
افزود: سیســتم تصفیه خانه فاضالب کشتارگاه 
نصب و برای ساخت و اجرای آن ۵ میلیارد تومان 

هزینه شد.

تشکیل گروه »دوستداران 
مازندران در سال ۱۴۵۰« 

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری مازندران 
از تشــکیل گروه دوســتداران مازندران در سال 
1۴۵۰ خبر داد و گفت: در این گروه، مسائل استان 
به صورت تخصصی و پژوهشی بررسی می شود.

خبرنگار جام جم مازندران: حســین 
منفــردی از آغاز فعالیت انجمــن علمی پدافند 
غیرعامل در اســتان خبر داد و اظهار داشت: این 
انجمن در بســیاری از شهرستان ها شکل گرفته 
است و به عنوان قوی ترین سازمان مردم نهاد در 

حال فعالیت هستند.
وی اســتفاده از ظرفیــت و توانمندی هــای 
حقیقی و حقوقی اســتان را از دیگر اقدامات بیان 
کــرد و گفت: بــرای اولین بــار اداره کل پدافند 
غیرعامل با یک برنامه و چشــم انداز مازندران را 
در ســال 1۴۵۰ مورد بررسی قرار می دهد و گروه 
دوستداران مازندران در 1۴۵۰ شکل گرفته است.

منفــردی یادآور شــد: مطالب بــه صورت 
تخصصی و پژوهشــی در گروه فضای مجازی 
دوســتداران مازندران در 1۴۵۰ بررسی می شود، 
همچنین کمیته مشورتی صاحبنظران و خبرگان 

نیز تشکیل شده است.
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری مازندران 
ادامه داد: در مجموع رتبه مازندران در کشــور در 
حوزه پدافند غیرعامل رتبه ســوم است و تاکنون 
1۴ کارگروه تخصصی فعال در اســتان تشکیل 
شــده که کارگروه پولی و مالی و آموزش عالی از 

جمله آن است.
وی ادامه داد:تمام مخازن آب شــرب استان با 
عنوان بانک اطالعاتی جمع آوری شــد و مسائل 
بیوتروریسم آن در حال بررسی است تا آب شرب 

استان از دیدگاه پدافند غیرعامل مصون شود.
منفردی همچنین از تهیــه بانک اطالعاتی 
مکان هــای اضطراری برای اســکان خبر داد و 
گفت: طبق این طرح، هر شهر پهنه بندی خواهد 
شــد و اماکن اضطراری به مردم اطالع رســانی 

می شود.
وی با اظهار اینکه طرح جامع پدافند غیرعامل 
در اســتان تهیه شده اســت افزود: این طرح در 
ســاری و بابل دارای پیشرفت ۳۰ درصدی بوده و 
قرار است طرح شهرستانی در بابلسر و فریدنکنار 

نیز اجرایی شود.

اجالس  میزبان  رامســر 
روسای رادیو و تلویزیون اکو 

می شود

فرماندار رامســر گفت: این شهرســتان میزبان 
اجــالس روســای رادیــو و تلویزیون و ســفرای 

کشورهای عضو اکو خواهد شد.
خبرنگار جام جم مازندران: محمد آزاد در 
جلســه شورای اداری با بیان اینکه اجالس روسای 
رادیو و تلویزیون ها و ســفرای کشورهای عضو اکو 
در رامسر با جلسات تخصصی، اجالس و نمایشگاه 
در 11 و 12 آبان برگزار می شــود از دســتگاه های 
اجرایی خواستار همکاری برای برپایی مطلوب این 

اجالس شد.
وی با تاکید بر مشارکت مردمی و تعامل مدیران 
در راستای ایجاد امنیت وبرگزاری یازدهمین دوره 
انتخابات مجلس شــورای اســالمی در اسفند ۹8 
تصریح کرد: همه دســتگاه های اجرایی، نهادها و 
سازمان ها در برگزاری انتخابات همکاری کنند تا با 
مشارکت حداکثری مردم حقوق انتخاب کنندگان 

و انتخاب شوندگان رعایت شود.
وی افــزود: در برگزاری انتخابات فرمانداری به 
عنوان دستگاه اجرایی و همه دستگاه ها،سازمان ها 

و نهادها برابر قانون باید همراهی کنند.
نماینده عالی دولت در شهرســتان رامسر گفت: 
حق الناس در همه مراحل انتخابات باید رعایت شود 
و زمانی که دســتور انتخابات از ســوی وزیر کشور 
صادر و تا زمانی کــه اعتبار نامه نماینده در مجلس 

قرائت می شود باید طبق قانون پیش رویم.
محمــد آزاد با بیان اینکه دســتگاه ها، نهادها و 
سازمانها حق فعالیت برای کاندیدا و نامزد را ندارند 
خاطر نشان کرد: تمامی ادارات رصد می شوند و اگر 
فعالیتی داشــته باشــند با آنها برخورد خواهد شد و 
نباید از ظرفیت خود برای کاندیداها استفاده کنند.

فرماندار رامســر تصریح کرد: مدیران در تکریم 
ارباب رجوع نهایت همراهی را داشته باشند و گاهی 
اربــاب رجوع به ما مراجعه و گالیه مند هســتند که 
باید خواســته و نیاز مراجعــه کنندگان طبق قانون 

انجام شود.
حجت االسالم حسین تقی پور امام جمعه رامسر 
نیز در جلسه شورای اداری با بیان اینکه کالم قرآن 
بهترین کالم الهی است گفت: انسانهای باطل گرا 

جایگاهی نزد انسانهای اهل معرفت ندارند.
وی با اشاره به اینکه خدمت به مردم آسایش این 
دنیــا و آرامش آن عالم را تداعی می کند گفت: طی 
دو ماه که در رامســر حضور دارم فقط خوبی و نیکی 

در مردمانش دیدم.

بــرای  مالــی  مشــکل 
پروژه هــای زباله ســوز در 

مازندران وجود ندارد
 مدیرکل دفتر امور شهری استانداری مازندران 
با اشاره به ساخت ســه نیروگاه زباله سوز در استان 
گفت: مشــکل مالی برای تکمیل این طرح ها وجود 

ندارد.
خبرنــگار جام جم مازنــدران: محمد 
محمدی تاکامــی در کارگروه مدیریت پســماند 
اســتان با بیان اینکه پروژه های نیروگاه های زباله 
ســوز استان از نظر بودجه و اقتصادی مشکل ندارند 
افزود: در حال حاضر بحــث فنی و تجهیزات زباله 
سوزها مســئله بسیار مهمی اســت و باید در ثبت 
ســفارش و آوردن تجهیزات از کشــورها در برنامه 
زمانبندی قرار گیرد.وی اظهار داشــت: قرار است 
پروژه نیروگاه زباله سوز ساری در چند شیفت و بدون 
وقفه فعالیت کند و از شــهرداری ساری و پیمانکار 

تقاضا داریم با جدیت به تعهدات خود عمل کنند.
وی ادامه داد: خوشــبختانه برای زباله ســوزی 
ســاری ۳8 میلیارد تومان بودجه پیش بینی شــده 
است و همچنین برای ساماندهی مرکز دفن زباله در 

چهاردانگه ساری نیز اعتبار پیش بینی شده است.
محمــدی تاکامی با اظهار اینکه در فاز اول 1۰۰ 
میلیــارد تومان بودجه بــرای تکمیل نیروگاه های 
زباله ســوز استان درنظر گرفته شده است گفت: در 
مراحل بعدی نیز اعتباری درنظر گرفته خواهد شد.

مدیرکل دفتر شهری اســتانداری مازندران، با 
بیان اینکه مشکل بودجه برای تکمیل نیروگاه های 
زباله سوز نداریم خواستار تسریع در تکمیل پروژه ها 

در ساری، نوشهر و دیگر مناطق استان شد.
وی همچنین بــا انتقاد از آتش زدن کاه و کلش 
خواســتار فرهنگ ســازی و اجــرای برنامه های 

ترویجی برای پیشگیری از این اقدام شد.
محمدی تاکامی یادآور شــد: در زمینه کارخانه 
کمپوست نیز باید برنامه ریزی الزم صورت گیرد و 

این طرح ها به حال خود رها نشوند.

خبر

 سرپرست اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری 
و حمــل و نقل جــاده ای مازندران گفــت: به منظور 
فرهنگ سازی تعداد ۵۰۰ عدد کاله به صورت نمادین 

در روستاها بین موتورسواران توزیع شد.
خبرنگار جام جم مازندران: ناهید شهرامی نیا 
اظهار داشت: با توجه به اقبال مردم به خصوص جوانان 
به اســتفاده از موتورسیکلت به علت ارزانی و سهولت 

اســتفاده ، طرح ارتقای ایمنی تردد موتورســواران در 
سالهای اخیر در دســتور کار این اداره کل قرار گرفته 

است. 
شــهرامی نیا ضمن اشاره به شناسایی روستاهایی 
که بیشــترین تصادفات راکبین موتور سوار را داشته ، 
تصریــح نمود :  اقدامات فرهنگی با محوریت آموزش 
اصــول و مقررات ایمنی عبور و مــرور در 6 ماهه اول 

سال جاری در ۳۴ روستا با حضور کارشناسان خبره در 
زمینه تصادفات اجرا شد.

سرپرســت اداره ایمنی و ترافیک راهداری و حمل 
و نقل جاده ای مازندران خاطرنشــان کرد: با عنایت به 
لزوم تداوم اقدامات فرهنگی در اثربخشی آن و تسری 
در بطــن جامعه ، این طرح با توزیع بیش از 1۰۰۰ کاله 
ایمنی و شــبرنگ آشکار ســازی جهت نصب بر بدنه 

موتور ســیکلت در 6 ماهه دوم سالجاری اجرا خواهد 
شد.

توزیع ۵00 کاله ایمنی موتورسواری در روستاهای مازندران 

خبر

سرپرست استان  مازندران: محسن گرجی  ۰۱۱-333۴۱۵۵3
سرپرست استان گیالن: مهدی شریعت ناصری ۰۱3-33۲3۰۰۶۴

سرپرست استان گلستان: اعظم دستجردی  ۰۱7-3۲۴۲۴۴3۰

شرکت توزیع نیروی برق مازندران موفق به اخذ گواهینامه HSE شد 

۷ مسئول اداری در نور به ۲۵ سال زندان محکوم شدند
رئیس کل دادگستری استان مازندران از صدور احکام 
قطعی برای برخی از مســئوالن اداری سابق فرمانداری، 
بخشــداری، جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن نور خبر داد و 

گفت: هفت نفر به 2۵ سال زندان محکوم شدند.
خبرنگار جام جم مازندران: حجت االســالم 
محمدصادق اکبــری از صدور احــکام قطعی برخی از 
مســئوالن اداری ســابق فرمانداری، بخشداری، جهاد 
کشاورزی و بنیاد مسکن شهرســتان نور خبر داد و بیان 
کرد: حکم قطعی مسئوالن اداری شهرستان نور از جمله 
فرمانداری، بخشــداری، جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن 
که با اخذ و پرداخت رشــوه و دریافت هــای غیرقانونی 
وغیرمشــروع از افراد متقاضی دریافت مجوز ســاخت و 
تغییر کاربری، مبادرت به تغییر کاربری و ســاخت و ساز 

غیرمجاز می کردند، صادر شــد.رئیس کل دادگســتری 
اســتان مازندران با اشاره به نقش مهم و اثر گذار دادستان 
شهرستان نور و همکاری و پیگیری سربازان گمنام امام 
زمان )عج(، درشناســایی افراد خاطی بیان کرد: با تالش، 
ســرعت و دقت در رســیدگی همکاران قضایی شــعب 
رســیدگی کننده در این پرونده، هفت نفر به جزای نقدی 
جمعــا به میزان بیش از ۳6 میلیــارد 1۵2 میلیون ریال و 
تحمل 2۵ سال حبس و انفصال موقت از خدمات دولتی و 

تحمل ضربات شالق محکوم شدند.
وی در ادامــه تصریح کرد: علــی اکبر مرزی رئیس 
ســابق شورای شهر نور عضو فعلی شــورای هندومرز و 
مدیرعامل شرکت تعاونی دهیاری نور،  فضل اهلل حسینی 
پور بخشــدار وقت مرکزی نور، ایرج قلی پور بازنشســته 

بخشداری و مشاور بخشدار، حسین خاکپور رئیس سابق 
جهاد کشــاورزی، مجید قربانی کارشناس بنیاد مسکن، 
بیت اهلل کالرســتاقی )کارچاق کن( و علی کالرستاقی 

)کارچاق کن( محکومان این پرونده هستند.
حجت االسالم اکبری اظهار کرد: این افراد، متاسفانه با 
اخذ و دریافت رشوه و دریافت های غیرقانونی و غیرمشروع 
از افراد متقاضی دریافت مجوز ســاخت و تغییر کاربری 
مبادرت به تغییر کاربری و ساخت و ساز غیرمجاز در ده ها 
قطعه حدود 6۰ هکتار از اراضی کشــاورزی در منطقه نور 
شــده و این اراضی را تبدیل به شهرک های مسکونی و یا 

واحدهای ویالیی و آپارتمان کرده اند.
رئیس کل دادگستری استان مازندران افزود: با بررسی 
حدود ۹۰ پرونده اقراری، مشــخص شد که تمامی موارد، 

قطعات بین 1۰۰ تا هزار متر خارج از بافت روستا واقع شده 
که متهمان با اخذ رشوه نسبت به صدور پروانه ساختمانی 
خالف واقع اقدام کردند.وی تصریح کرد: بررسی ها نشان 
می دهد در یک نمونه در روســتاهایی بنــام گنج یاب و 
دارجار، ویالهای ساخته شده در اراضی کشاورزی توسط 
افراد غیربومی، بیشتر از منازل افراد بومی در آن روستاست.

دکتر قریشی سرممیز خارجی سیستم مدیریت کیفیت 
که به منظور بررسی از نظامهای مدیریتی شرکت توزیع 
نیروی برق مازندران از بخش های مختلف این شــرکت 
در ســتاد و امورهای توزیع برق شمال بابل به مازندران 
ســفر کرده بود پس از بررســی همه جانبه از سیســتم 

مدیریت کیفیت در ایمنی ، بهداشــت و محیط زیست در 
جمع معاونین  و مدیران این شــرکت گفت : تعهد و التزام 
مدیریت مهمترین نقطه قوت در ممیزی شــرکت توزیع 

نیروی برق مازندران است . 
خبرنگار جام جم مازندران: وی نظم بخشی در 
سیســتم مدیریت کیفیت سازمان ها را بسیار موثر و مفید 
دانســت و افزود : در شرکت توزیع نیروی برق مازندران 
روی سیستم های مدیریتی کارهای خوبی صورت گرفته 
و موفق عمل کرده و توانسته ضمن شناسایی فرصت های 
بهبود، آنها را در جهت بهبود فرآیند که روند کار را آســان 
نموده اســت . قریشــی تمرکز ممیزان را بیشــتر روی 
موضوعات طرح ریزی و تعریف عنوان کرد و گفت : طرح 
ریزی و تعریف در هر سه مقوله بهداشت ، ایمنی و محیط 

زیست مثبت بوده و جمع بندی کلی از ممیزی یک جمع 
بندی بسیار خوبی است .

سر ممیز خارجی شرکت توزیع نیروی برق مازندران 
با تقدیر از مهندس غفاری مدیریت شــرکت و مهندس 
قاســمی مدیر امور توزیع نیروی برق شمال بابل و مدیر 
و کارشناســان دفتــر ایمنی و تمام معاونیــن و مدیران 
 ، HSE ســتاد و امورهای توزیع جهت اخذ گواهینامه
خاطرنشــان کرد: ما در یافته ها به نتایج خوبی رسیدیم و 
روز بزرگــی برای ممیزان بود  و حضور در این مجموعه و 
در جمع معاونین ، مدیران و کارشناســان بسیار ارزشمند 
بوده اســت .وی از زحمات مدیریت و مجموعه  زحمت 
کش این شرکت در پیشبرد اهداف و برنامه های صنعت 

برق قدردانی کرد . 

وی یادآور شد : ممیزی روال مبتنی بر نمونه برداری و 
به صورت تصادفی و اتفاقی بود و این ســنجش و ارزیابی 
می تواند در موفقیت بیش از پیش ســازمان موثر و مفید 
باشد . مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران نیز 
در این نشســت ضمن تقدیر از زحمات و تالش های تیم 
ممیزی ، تالش و همکاری مدیران و کارکنان شرکت در 
انجام فرآیند ممیزی ، بر ضرورت اهتمام به مقوله بهبود 

مستمر سازمان و تقویت آن تاکید کرد . 
مهندس غفاری هدف از ممیزی را افزایش بهره وری 
، ارزش افزوده و سنجش همدلی ها و همراهی مجموعه 
شرکت دانست . وی خواســتار ادامه روند بهبود مستمر 
شــرکت با همــت و جدیت کارکنان در ســال جاری و 

سال های آتی شد . 

بخش تخصصی تشــخیصی و درمانی اختالالت 
خواب ) پلي ســومنوگرافي( با اعتباري بالغ بر 2۰ میلیاد 
ریال در مرکز ســوختگي و روانپزشکي زارع ساري به 

بهره برداري رسید.
خبرنگار جام جم مازندران: دکتر سید عباس 
موسوی رییس دانشگاه علوم پزشکي مازندران در آیین 
بهــره برداري از این مرکز گفت: این بخش نخســتین 
بخش دانشــگاهي و مجهز در شــمال کشور است که 
به شناســایي و درمان اختاالت خواب   می پردازد.دکتر 

ســیدعباس موســوی اظهار کرد : با راه اندازی بخش 
تخصصی تشــخیص و درمان اختالالت خواب زمینه 
همکاري گروه هاي بالیني بخصوص گروه روانپزشکي، 
روانشناســي و علوم اعصاب دانشگاه فراهم شده و  هم 

اکنون تست خواب برای افراد مختلف انجام می شود.
در بخش پلــی ســومنوگرافی ارزیابــی خواب و 
ارگان هاي بدن حین خواب صورت مي گیرد. مغز، قلب، 
تنفس، اکســیژن خون و فعالیت عضالت  در تمام زمان 
حضور بیمار ثبت می شــود و اطالعات به دســت آمده 

توسط پزشک متخصص تحلیل می شود. این اطالعات 
به تشــخیص و درمان  مشکالت تنفسی حین خواب از 

جمله آپنه خرخر، بی خوابی و همچنین 
خــواب،  حرکتــي  و  رفتــاري  اختــالالت 
آریتمي هایپوکســي حین خواب ، خواب آلودگي روزانه 

به دست مي آید.
با درمان اختالالت خــواب عالوه بر بهبود کیفیت 
زندگی فرد  و در مواردی که بیمارهایی از جمله فشارخون 
و دیابت وجود داشــته باشد به کنترل بیماري زمینه اي 

کمک فراواني مي شــود. درمان بیماري هاي خواب و 
ریسک بروز مشکالت بعدي از جمله فشار خون، دیابت، 

سکته قلبي و مغزي را کم مي کند .

راه اندازی بخش تشخیص و درمان اختالالت رفتاری خواب در بیمارستان زارع ساري


