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۴۵ درصد صادرات مازندران مربوط 
به فرآورده های لبنی است

گیالن؛ رتبه ســوم کشــور در فوت 
عابران پیاده و موتورسوار 

بیمــاری آنفلوآنزا در کالله تحت 
کنترل است
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آزادی ۱۷ زندانی نیازمند در مازندران
 با عواید موقوفات 

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: در دو مرحله آیین آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در قائمشهر و ساری ۱۷ زندانی 
نیازمند به کانون خانواده بازگشتند.

خبرنگار جام جم مازندران: حجت االســام ابراهیم حیدری جناســمی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری 
مرحله دوم آئین آزادی زندانیان جرائم غیر عمد )محکومیت مالی( در شهرســتان ســاری عنوان کرد: طی این آیین به برکت 
عوائــد موقوفــات و کمک خیران مازندرانی بدهی ۶ زندانی جرائم غیرعمد به مبلغ یک میلیارد ریال پرداخت شــد و به کانون 

خانواده خود بازگشتند...

اجرای ناموفق 
خصوصی سازی در 

صنعت گیالن
3

4

خواب آلودگی راننده در گرگان 
حادثه آفرید

رئیس پلیــس راهور 
استان گلســتان گفت: 
خــواب آلودگی راننده در 

گرگان حادثه آفرین شد.
مرتضی  ســرهنگ 
فخری اظهارکرد: صبح 
سه شــنبه یک دستگاه 
کامیون حامل بار گندم در 

ابتدای ورودی زیرگذر میدان معلم واژگون شد.
وی افزود: این کامیون حامل بار گندم که در مسیر غرب به 
شرق کمربندی شهید کانتری گرگان در حال حرکت بوده، 
در ابتدای زیر گذر میدان معلم از قســمت چرخ جلو راست با 
جداکننده پل زیر گذر معلم برخورد کرد و بر روی پهلوی چپ 
واژگون می شود. فخری با بیان اینکه این حادثه تلفات جانی 
نداشــته علت حادثه را عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و 
خواب آلودگی راننده اعام کرد. وی خاطر نشان کرد: از ابتدای 
فصل پاییز تا کنون کاهش ۳۳ درصدی تصادفات فوتی را در 
گلستان شاهد بوده ایم. فخری گفت: پرهیز از عجله و شتاب 
بی مورد ضامن ســامتی رانندگان و سایر استفاده کنندگان 

از راه هاست.

کارگاه آموزشــی پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی در مخابرات 

منطقه گلستان
آموزشــی  کارگاه 
پیشگیری از آسیب های 
اجتماعــی درمخابرات 
منطقه گلســتان برگزار 

شد.
کارگاه  ایــن  در 
آموزشــی که با موضوع » حجاب وعفاف « مختص بانوان 
شاغل درمخابرات برگزار شده بود غامعلی شهمرادی، مدیر 
مخابرات منطقه گلســتان با تاکید بر اینکه رعایت موازین 
اسامی بر همه افراد واجب است، رعایت بیشتر آن در محیط 
کار توســط کارکنان را الزامی دانســت. وی بااشاره به دوری 
کارکنان از حواشــی و پرداختن به رســالت اصلی که همان 
خدمتگزاری به مردم و ارائه خدمات به مشتریان است گفت: 
رســیدگی و اولویت قراردادن امــور خانواده از وظایف اصلی 

بانوان محسوب شده و نباید از این امر مهم غافل شوند.
در ادامه خانم احمدی از مدرســان دانشگاه در خصوص 
اهمیت حجاب و رعایت اصول اخاقی توسط بانوان مطالبی را 
مطرح کرد و گفت: بانوان جامعه  با عزت نفس و داشتن زیبایی 
باطنی می توانند نقش بســیار موثــری در اعتای فرهنگ 
حجاب و عفاف ایفا نمایند و با تکیه بر زیبایی درونی به جایگاه 

واقعی خود دست یابند.

رونمایی از اپلیکیشن آمار همراه در توزیع 
برق گلستان

طی مراسمی که با حضور مدیرعامل توزیع نیروی برق گلستان، معاونین 
و مدیران ســتادی برگزار شد از دستاوردهای جدید معاونت برنامه ریزی این 

شرکت رونمایی شد.
معاون برنامه ریزی شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت: خوشبختانه 
امروز به حول و قوه الهی و حمایت های مدیرعامل شرکت و زحمات و پشتکار 
پرسنل این معاونت، از دستاوردهای جدید معاونت برنامه ریزی رونمایی شد. 
جمال کمیلی فر گفت: در این مراســم از اپلیکیشــن آمار همراه و نرم افزار 
محاســبات روشنایی معابر بر اساس افق توسط مدیرعامل شرکت رونمایی 

شد.
 وی افزود: ثبت اختراع محافظ و کنترل بار کولر گازی و بانک منحصر به 
فرد مقاالت ۲۵ دوره کنفرانس های توزیع برق کشور از دیگر مواردی است 
که امروز مهندسین شرکت توزیع نیروی برق گلستان توانستند به این مهم 
دست یابند. در پایان از مدیران برتر در امر شاخص های کمی و کیفی و رابطین 

برتر آمار و فناوری اطاعات و کارشناسان کنترل کیفی کاال تجلیل شد.

خبر

رئیس اداره امور مالی اداره کل بیمه سامت گلستان گفت: طی 
هفته گذشــته بالغ بر 8 میلیارد تومان بدهی موسسات خصوصی 

پرداخت شد.
علی اکبر جهانشاهی در نشست خبری با اصحاب رسانه گلستان 
اظهارکرد: در هفته گذشــته سه مرحله تخصیص اعتبار در بخش 
خصوصی داشــتیم که شامل داروخانه، بیمارستان های غیردولتی 
دانشگاهی و سایر موسسات غیردولتی دانشگاهی به جز داروخانه، 
بیمارستان و موسسات است. وی در خصوص پرداختی های امسال 
افزود: بدهی داروخانه را تا شهریور، بدهی بیمارستان های غیردولتی 
را تا مرداد، بدهی پزشــکان را تا شهریور، بدهی پاراکلینیک ها را تا 
شــهریور و درمانگاه های دولتی غیردانشگاهی را تا مرداد پرداخت 
کردیم. جهانشــاهی با بیان این که بزودی اعتبار جدیدی تعلق می 
گیرد، گفت: در بخش دولتی و دانشگاهی خرداد ۹8 را قطعی کردیم و 

8۰ درصد علی الحساب ماه های تیر و مرداد هم پرداخت شد.
وی ادامه داد: در هفته گذشته هم سطح یک روستایی را در بخش 
پرسنلی تا شهریور ۹8 و به صورت 8۰ درصد علی الحساب و بخش 
غیر پرســنلی تا دو مرحله به صورت علی الحساب و بالغ بر هشت 

میلیارد تومان پرداخت کردیم.
جهانشاهی اضافه کرد: در این هفته چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون 
تومان به داروخانه ها، یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به بیمارستان 
خصوصی، یک میلیارد تومان به پاراکلینیک ها، بیش از ۷۰۰ میلیون 
تومان به پزشکان و بالغ بر ۱۰۰ میلیون تومان به درمانگاه غیردولتی 
پرداخت شــد. وی در خصوص مطالبــات ۹۷ گفت: بدهی بخش 
دولتی و دانشگاهی ۴۴ میلیارد تومان و بخش خصوصی ۱۲ میلیارد 

تومان بدهی است.
وی بیان کرد: بدهی بیمارســتان دولتی تا آذر پرداخت شــده و 
8۰ درصــد دی را پرداخت کردیم و در بخش خصوصی پزشــکان 
را تا بهمن، بیمارســتان خصوصی را تا آذر، پاراکلینیک ها را تا دی، 
درمانگاه را تا بهمن و داروخانه ها را تا بهمن پرداخت کردیم و سطح 

یک روستایی را کامًا تسویه کردیم.

پرداخت بالغ بر 8 میلیارد تومان بدهی درمانگاه های خصوصی گلستان

وژیه استان اهی  شمالی
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خبر

رتبه پنجم گلستان در تولید محصوالت کشاورزی
حال گیالن در صنعت خوب نیست؛

استاندار گلســتان با بیان اینکه گلســتان دارای رتبه پنجم 
تولید محصوالت کشــاورزی اســت، گفت: ۶۵۰ هزار هکتار از 
اراضی دیم و آبی استان گلستان به کشت محصوالت کشاورزی 
اختصاص دارد و ســاالنه چندین میلیون تــن محصول از این 

اراضی برداشت می شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، هادی حق شناس در 
همایش روز جهانی خاک که به میزبانی اســتان گلستان برگزار 
شد، اظهارداشت: خاک بســتر تولید پایدار در بخش کشاورزی 

بوده و نقش مهمی در امنیت غذایی دارد.
 وی با بیان اینکه گلستان دارای رتبه پنجم تولید محصوالت 
دیم اســت، گفت: ۶۵۰ هزار هکتار از اراضی دیم و آبی اســتان 
گلســتان به کشــت محصوالت کشــاورزی اختصاص دارد و 
ســاالنه چندین میلیــون تن محصول از این اراضی برداشــت 

می شود. استاندار گلستان افزود: گلستان از نظر سطح زیرکشت 
محصــوالت آبی و دیم در کشــور رتبه نهم را دارد و حفظ خاک 

در این شرایط باید یکی از مهم ترین اولویت های استان باشد.
وی با بیان اینکه بخشــی از خاک استان حاصلخیزی باالیی 
دارد، اظهارداشت: این استان در بسیاری محصوالت تولیدی از 

جمله گندم، توتون، کلزا، برنج و غیره رتبه های نخست کشور را 
دارد. حق شناس ادامه داد: در عین حال بخشی از خاک استان هم 
از نظر کیفیت دچار کمبود مواد آلی است که با احیای این اراضی 

می توان رونق تولید را در بخش کشاورزی رقم زد. 
وی گفت: برای خاک های شــور و لب شــور و اصاح آن نیز 
باید پروژه هایی مانند زهکشی را در دستور کار قرار داد که دولت 
هم در این زمینه پروژه های خوبی را در اســتان گلســتان اجرا 

کرده است. 
اســتاندار گلســتان با بیان اینکه باید زمینه تأمین آب بخش 
شرب، کشــاورزی، محیط زیست و غیره را هم در استان فراهم 
کرد، افزود: دولت ۱۰۰ میلیارد تومان برای اتمام ســد نرماب به 
اســتان اختصاص داد که بهره بــرداری از این پروژه می تواند به 

اصاح و حفظ خاک هم کمک کند.

رتبه پنجم گلستان در تولید محصوالت کشاورزی

مدیرکل بنیاد گلســتان بــا بیان 
اینکه ایثار و از خود گذشــتگی شهدا از 
مهم ترین عوامل حفظ انقاب اســت، 
عنوان داشــت: ما مردم ایران اسامی 
باید قــدردان خون شــهدا و فداکاری 
ایثارگــران بوده و ایــن بزرگمردان را 
ســرلوحه و الگــو در زندگی مان قرار 

دهیم.
اســرافیل وزیری در دیــدار چهره 
به چهــره با جامعه ایثارگری اســتان، 
با بیان اینکه شــهیدان از همه هستی 

خود گذشتند تا امنیت و آرامش را برای 
ما به ارمغــان آورند، گفت: امروز اقتدار 
و امنیت مــا مدیون حماســه آفرینی 
شــهیدان و ایثارگران است. وی ادامه 
داد: تا زمانی که فرهنگ ایثار و شهادت 
در جامعه ما حاکم باشد هیچ قدرتی فکر 
تجاوز و تعدی به این مرز و بوم را نخواهد 
کرد. وزیری با بیان اینکه شــهدا به ما 
درس ایثار، فداکاری و تبعیت از رهبری 
آموختند، افــزود: حفظ و ترویج روحیه 
ایثار در وصیت همه شــهدا به  وضوح 

دیده می شود. این شهدا بودند که با نثار 
خون خود اجازه ندادند راه امام و انقاب 
کم رنگ شــود و امــروزه هیچ قدرتی 
نمی توانــد این انقاب را از مســیرش 
منحرف نماید. وی با بیان اینکه ایثار و از 
خود گذشتگی شهدا از مهم ترین عوامل 
حفظ انقاب اســت، عنوان داشــت: 
ما مــردم ایران اســامی باید قدردان 
خون شــهدا و فداکاری ایثارگران بوده 
و این بزرگمردان را ســرلوحه و الگو در 

زندگی مان قرار دهیم.

ایثار و از خود گذشتگی شهدا از عوامل حفظ انقالب 

وفات حضرت معصومه )س( را تسلیت می گوییم
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افتتاح محل استقرار پایگاه 
مقاومت بســیج شهید میري 

شهرداري بندرانزلي

محل اســتقرار پایگاه مقاومت بسیج شهید میري 
در ساختمان مرکزي شهرداري بندرانزلي افتتاح شد.

بــه گــزارش اداره ارتباطات و امــور بین الملل 
شــهرداري بندرانزلي، پورقربان شــهردار بندرانزلي 
اظهار نمود: یکي از برنامه هاي پیشــنهادي من براي 
شــهرداري بندرانزلي احداث پایــگاه هاي مقاومت 
بســیج بوده و این موضــوع در برنامه هاي آتي ما نیز 

است و نگاه ما به این موضوع ویژه مي باشد.
 شــهردار بندرانزلي خاطر نشــان نمــود: پایگاه 
مقاومت بسیج  شــهرداري بندرانزلي ۱۲ سال فعال 
بوده است ولي متاسفانه تا کنون جاي مشخصي براي 
آن تعریف نکرده بودند و حدود ۱۵۰ نفر از همکارانمان 
در ایــن پایگاه عضو هســتند و این آمار قطعا با افتتاح 
این مکان و برنامه هایي که درآینده خواهیم داشــت 

افزایش مي یابد.

در آخرین جلسه شورای اســامی کانشهر رشت 
اســماعیل حاجی پور، رضا رســولی، فاطمه شیرزاد، 
محمدحسن علیپور و فرهام زاهد حاضر بودند و ۶ عضو 

دیگر اعضا حاضر نشدند.
به گزارش ایرنا، رئیس شــورای اسامی کانشهر 

رشــت در جلسه غیررسمی شورا بیان داشت: بر اساس 
وعــده ای که پیش از ایــن دادم، مبنی بر این که بعد از 
نیم ســاعت از زمان اعام شــده، اگر تعداد اعضا به حد 
نصاب نرسید، جلســه را برگزار نمی کنیم، این تصمیم 

پابرجاست.

حاجی پور با بیان این که متاســفانه این جلســه به 
حد نصاب نرســید، اظهار داشت: سیدامیرحسین علوی 
عدم حضور خود را اعام کرد و حجت جذب دیگر عضو 
شــورا بیمار است و از بقیه اعضا خبری ندارم. وی خاطر 
نشــان کرد: در سایت شورا غایبان و حاضران هر جلسه 

را اعام می کنیم، درســت نیست برای برگزاری جلسه 
یک ساعت و یا بیشــتر منتظر اعضا باشیم، ما اعضای 
شــورا باید به رای مردم احترام بگذاریم. گفتنی اســت 
جلسه گذشته شورای اسامی کانشهر رشت به دلیل 

به حد نصاب نرسیدن اعضا برگزار نشد.

برای دومین هفته متوالی؛جلسه شورای اسالمی شهر رشت به حد نصاب نرسید

خبر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه جام جم

رییس هیات مدیره و مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای گیان از 
پیشرفت فیزیکی ۹8/۵ درصدی سد الستیکی گالشکام لنگرود خبر 
داد و گفت : بزودی شاهد افتتاح و بهره برداری این سد خواهیم بود. 

به گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقــه ای گیان، وحید 
خّرمی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیان از 
نزدیک در روند اجرایی سد الستیکی گالش کام لنگرود قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیان در این بازدید ضمن اشاره 
به ســاخت ۱۱ سد الستیکی در اســتان گیان گفت : تا کنون ۳ سد 
الســتیکی دهنه ســر در آستانه اشرفیه ، پهلوان بســت در لنگرود و 

باغبانان در فومن افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفته اند .
وی به تشریح جزئیات سد الستیکی گالشکام لنگرود پرداخت و 
اظهار نمود : این سد الستیکی با حجم تنظیمی ۱/۱ میلیون مترمکعب 
و حجم مخزن ۲8۰ هزار مترمکعب و ارتفاع ســر ریز الســتیکی ۵/۲ 
متر و طول الســتیک در تاج ۵۳ متر ، با هدف بهبود ســطح زیر کشت  
۲۵۰۰ هکتار از اراضی شالیزارهای منطقه بر  روی رودخانه شلمانرود 

لنگرود در حال احداث است.

خّرمی به مهم ترین اهداف احداث ســد الســتیکی گالشکام و 
کاربردهای مهم این پروژه در منطقه اشاره و بیان کرد: توسعه و بهبود 
آبیاری اراضی شــالیزاری، ذخیره  سازی و تنظیم جریان آب رودخانه، 
ایجاد حوضچه مکش مناسب، پمپاژ آب و استفاده توریستی و تفریحی 

از مزیت های این طرح محسوب می شوند.          
وی تغذیه آب های زیرزمینی و کاهش فرســایش در رودخانه را از 
دیگر فواید مثبت ساخت سد الستیکی گالشکام عنوان کرد و اظهار 
داشــت : این پروژه در صورت تکمیل و بهره برداری برای تثبیت بستر 
و ســازه های موجود، پرورش آبزیان، ساماندهی رودخانه و جلوگیری 

از برگشت آب شور دریا نقش مهمی دارد.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای گیان احداث و بهره برداری از 
سدهای الستیکی در مناطق مختلف این استان را از جمله اولویت های 
کاری این شــرکت اعام کرد و اظهار داشــت: با توجه به پیشــرفت 
فیزیکی مطلوب پروژه سد الستیکی گالشکام ، بزودی شاهد افتتاح 

و بهره برداری این طرح خواهیم بود .
خّرمی در این بازدید ضمن اشــاره به پویــش» الف« ب- ایران ؛ 
تصریح نمود : وزارت نیرو در راستای آبادانی و خدمت رسانی به مردم، 
پویش افتتاح هفتگی طرحهای بزرگ و مهم صنعت آب و برق کشــور 
در نیمه دوم ســالجاری تحت عنوان  » الف« ب- ایران  با افتتاح ۲۲۷ 
پــروژه آب و برق  با اعتباری بالغ بر ۳۳ هزار میلیارد تومان راه اندازی 

نموده است.
رئیــس هیات مدیره و مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای گیان 
گفت: در این پویش سعی شده طرحهای زیرساختی صنعت آب و برق 
به میان مردم آورده شــود تا مردم ببینند کشوری که تحت شدیدترین 
تحریمهــای ظالمانه اقتصادی قرار گرفته، با اتکاء به توان داخلی خود 
موفق شده دستاوردهای بی نظیری را در عرصه آب و برق کسب کند .

  الزم به ذکر است ؛ سدهای الستیکی از یک تیوب بزرگ و حجیم 
تشــکیل شــده اند و بر روی یک بســتر بتنی نصب و به وسیله هوا پر 
می شوند و اتصال بدنه پاستیکی به بستر بتنی با استفاده از مهارهای 
فوالدی صورت می پذیرد و از مولفه های کاربردی مهم این ســدها،  
کنترل ســاده آن جهت تنظیم تعادل فشار درون تیوب، اجرای فرمان 

تخلیه یا پر کردن تیوب می باشد.
از مهمترین  اهداف اجرای طرحهای الســتیکی در استان گیان 
می توان به  توســعه اراضی کشاورزی، ایجاد حوضچه مکش مناسب 
و انحراف آب، تغذیه آب زیر زمینی، جلوگیری از کف کنی و بهسازی 
سواحل رودخانه ها، افزایش سطح ترازآب و امکان انتقال آب به مزارع 
اطراف به روش پمپاژ، ذخیره ســازی و تضمین آب اراضی حاشــیه 
رودخانه ها، بهره برداری تفریحی و توریستی، پرورش آبزیان، استفاده 
از آب مــازاد رودخانه هــاو هدایت آن به کانال های شــبکه آبیاری و 

جلوگیری از برگشت آب شور دریا اشاره نمود .

افتتاح و بهره برداری از سد الستیکی گالشکالم 
لنگرود، بزودی 

نحــوی نژاد مدیر کل بهزیســتی اســتان گیان 
در کنفرانس ویژه خبری به مناســبت گرامیداشــت 
روز جهانی معلولین با اشــاره به نامگذاری روز ســوم 
دســامبر به عنوان روز جهانی معلولین بیان داشــت: 
از معلــول یک تعریف جهانی وجود دارد و کشــورها با 
توجه به استانداردهای جهانی و کشور خود برنامه های 

توانبخشی برای معلوالن خواهند داشت.
ســمیه جوان - خبرنگار جام جم گیالن: 
مدیر کل بهزیســتی گیان در خصوص عوامل منتج 

به معلولیت افراد خاطرنشــان کرد: عوامل قبل از تولد 
که بخشی ناشی از کروموزم هاو یا براثر حوادثی در حین 
بســتن نطفه یا دوران بارداری اســت که جنین را دچار 

نقض خواهد کرد.
وی بــا تاکید بــر ضرورت شــناخت عوامل ایجاد 
معلولیت افزود: امروز با مشــاوره ژنتیک می توان مانع 
از تولــد نوزادان دچار نقص عضو شــد. نحوی نژاد در 
خصوص عوامل پس از تولــد بیماریهای غیر واگیر را 
بزرگترین آســیب و مصیبت جامعــه در معلولیت افراد 

خواند و گفت: مشــکاتی چون دیابت و هپاتیت و... و 
همچنیــن تروما از مهم ترین عوامــل ایجاد کننده در 
معلولیت افراد اســت.نحوی نژاد یادآور شد: در استان 
گیان ۹ مرکز مشاوره ژنتیک با قدمت حداقل ۳۰ ساله 
وجود دارد و ساالنه ۳ هزار نفر از مشاوره های تخصصی 
این مراکز اســتفاده می کنند.وی افزود: حوادث ناشی 
از  تروما در گیان ۳ برابر متوســط میانگین کشــوری 
است و در حال حاضر سازمان بهزیستی ساالنه ۷۰ هزار 
کودک در ســن ۳ تا ۶ سال را مورد معاینه و غربالگری 

قرار می دهد. همچنین ســاالنه ۲۴ هزار کودک متولد 
شده مورد غربالگری شــنوایی قرار می گیرد.مدیر کل 
بهزیستی گیان با تاکید بر نقش پیشگیری در حوادث 
منتج بــه معلولین تصریح کرد: در ایــران روز جهانی 
معلولین به یک هفته تبدیل شــده و هر ســاله سازمان 
جهانی بهداشت شعاری را بدان روز اختصاص می دهد.

لذا شعار امســال ارتقا و مشارکت افراد دارای معلولیت 
برای دستیابی به توسعه فراگیر عادالنه و پایدار است.

وی در خصــوص بحث قانون حمایــت ازحقوق 

معلولین خاطرنشــان کرد: تاشــهای ما در حمایت از 
معلــوالن منتج به تصویب قانون حمایت از معلولین در 
اردیبهشــت ۹8 بود که به دنبــال آن حمایتهای انجام 
شــده، امسال بودجه ای نیز از محل کسب حذف یارانه 
از دهک های پردرآمــد جامعه به معلوالن تخصیص 

یافته است.

فعالیت ۹ مرکز مشاوره ژنتیک با قدمت ۳۰ ساله در گیالن 

بازدید مسئوالن منطقه آزاد انزلی 
از پروژه اتصال ریل به بندر کاسپین 

محمــد ولی روزبهــان رییس هیأت مدیــره و مدیرعامل 
ســازمان منطقه آزاد انزلی از پروژه مجتمع بندری کاسپین به 

خط ریل سراسری کشور بازدید به عمل آورد.
بــه گــزارش مدیریت روابــط عمومی و امــور بین الملل 
ســازمان منطقــه آزاد انزلی، در جریان این دیــدار که معاون 
فنی و زیربنایی، پیمانکار و شــرکت مشــاور طرح نیز حضور 
داشــتند، ابتدا از خط جیرده بــه پیربازار که به طور ۲۶ کیلومتر 
می باشــد بازدید به عمل آمد و ســپس مســیر ۱۰ کیلومتری 
پیربازار به مجتمع بندری کاســپین که براساس دستور ریاست 
محترم جمهور و توافق منعقده میان این ســازمان و وزارت راه، 
همکاری در اجرای پروژه و تأمین قسمتی از اعتبار آن برعهده 
سازمان منطقه آزاد انزلی اســت، از سوی مدیرعامل سازمان 

مورد بررسی قرار گرفت.
در این بازدید گزارشــی از ابعاد مختلف تملک اراضی، تهیه 
مصالــح، نحــوه اجرای طرح و تأمین بودجــه به رئیس هیأت 
مدیره و مدیرعامل سازمان ارائه شد و روزبهان با تأکید بر لزوم 
تســریع در اجرای این طرح ملی، همراهی مسئولین کشوری و 
استانی در اتصال این خط ریلی را بیانگر اهمیت آن قلمداد کرد 
و تصریح نمود: با اتصال خط ریل سراســری به مجتمع بندری 
کاســپین، نه تنها حلقه های شــبکه ترانزیتی منطقه تکمیل 
می شــود بلکه این بندر اســتراتژیک شمال کشورمان به بنادر 
جنوبی کشــور متصل شده و امکان بهره برداری از مزیت های 
ترانزیتــی فرامنطقه ای ایران بــا تکیه بر ظرفیت های منطقه 

فراهم می شود.
وی اضافه کرد: اتصال منطقه آزاد انزلی به شــبکه ریلی که 
زمینه تکمیل شبکه حمل و نقل ترکیبی کشورمان با محوریت 
این منطقه را پدید می آورد، از طریق فعال ســازی کریدورهای 
بیــن المللی عبوری از منطقه، موجب رونق اقتصادی و تجاری 

استان و کشور می شود.

خبر

گیالن؛ رتبه سوم کشور در فوت عابران پیاده و موتورسوار 

شصت و هفتمین جلسه کمیسیون اجرایی 
مدیریت ایمنی حمل و نقل اســتان گیان با 
هدف ارتقاء ایمنی تــردد و کاهش تصادفات 
جاده ای به ریاســت معــاون هماهنگی امور 

عمرانی استانداری گیان برگزار شد.
ســمیه جوان - خبرنگار جام جم 
گیالن: شــصت و هفتمین جلسه کمیسیون 
اجرایــی مدیریت ایمنی حمل و نقل اســتان 
گیــان با هدف ارتقاء ایمنــی تردد و کاهش 
تصادفــات جــاده ای بــه ریاســت معاون 
هماهنگــی امور عمرانی اســتانداری گیان 

برگزار شد.
علی اوسط اکبری مقدم، معاون هماهنگی 
امور عمرانی اســتانداری گیان در این جلسه 
طی ســخنانی آموزش  موضوعــات مرتبط 
بــا قوانیــن و مقررات و نحوه تــردد ایمن در 
جاده هــارا عاملی موثــر در کاهش تصادفات 
رانندگی دانســت و  توجه جدی به امر آموزش 
در ســطح اقشار کم سن و ســال جامعه نظیر 
دانش آمــوزان مقطع ابتدایــی را موثرترین 
راهکار جهت نهادینــه کردن فرهنگ ایمنی 

دانست.
در این نشســت محمدرضا نازک کار، مدیر 
کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
گیان و دبیــر کمیســیون اجرایی مدیریت 
ایمنــی حمل و نقل اســتان گیــان نیز طی 
ســخنانی گفت: اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای اســتان گیان در راستای تحقق 

سیاستهای کمیسیون اجرایی مدیریت ایمنی 
حمل و نقل اســتان گیان ضمن تشــکیل 
کمیته کارشناســی ایمنی حمل و نقل استان 
، اقدام به انعقاد تفاهم نامه هایی با پلیس راه  و 
دانشگاه گیان برای دریافت جزئیات آماری 
تصادفات و تجزیه و تحلیل آنها نموده است.

وی ســپس ضمــن انتقــاد از افزایش بی 
رویه نصب ســرعت گیرهــای غیر ضروری 
در محورهای مواصاتی در محدوده ورودی 
شــهرها کــه موجب وارد آمدن خســارت به 
وســائط نقلیــه بویژه ناوگان باری و آســیب 
به رویه راهها شــده، خواســتار بررسی مجدد 
ســرعت گیرهای موجود و تصمیم گیری در 
خصوص برچیــدن یا اصاح آنها از ســوی 
کمیسیون اجرایی مدیریت ایمنی حمل و نقل 
اســتان گیان شــدند.در این نشست مهدی 
مخبــر، نماینده ســازمان راهــداری و حمل 
و نقــل جاده ای کشــور در دبیرخانه مرکزی 
کمیســیون مدیریت ایمنی حمل و نقل کشور 
گفت: استان گیان با دارا بودن سهم %۲8٫8 
در فــوت عابرین پیاده و ســهم ۲۹ درصدی 
در فوت موتورســوار رتبه سوم کشوری را در 
هر دو بخش به خود اختصاص داده اســت که 
ایــن وضعیت لزوم توجه جدی تر مســئولین  

و ارگانهــای ذیربط به امــر ارتقاء ایمنی تردد 
عابرین پیاده و موتورســواران در استان بویژه 
در زمینه فرهنگ سازی و آموزشهای مستمر 

را نمایان می سازد.
وی با اظهار امیدواری از روند نزولی تلفات 
رانندگــی در اســتان گیان افــزود: کاهش 
۱۲٫۷درصدی فوتی های تصادفات رانندگی 
استان در ۷ ماهه ابتدای سال جاری، علی رغم 
افزایش ۱٫۷درصدی تردد در راههای استان 
و کســب رتبه چهارم کشوری در این بخش را 

مثبت ارزیابی نمود.
نماینــده ســازمان راهــداری و حمل و 
نقــل جــاده ای کشــور در دبیرخانه مرکزی 
کمیســیون مدیریت ایمنی حمل و نقل کشور 
در بخــش دیگــری از صحبتهای خود محور 
رشــت – چابکسر را سومین محور پرتصادف 
کشــور معرفی نمــوده و در ادامه محورهای 
پونل- آســتارا، رشــت- فومن و جاده قدیم  
رشت- لوشان را از دیگر محورهای پرتصادف 
اســتان ذکر نمود.شایان ذکر می باشد، در این 
نشست  جانشــین پلیس راه استان،  گزارشی 
از تصادفات 8 ماهه و اقدامات آموزشی پلیس 
راه  استان و برنامه های پیشنهادی در راستای 

کاهش تصادفات ارائه نمود.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیان 
گفت: نیروگاه های؛ سیکل ترکیبی پره سر، 
سد آبی تاریک، سد سفید رود، برق آبی سینه 
هونی تالش، شهید بهشتی لوشان، مقیاس 
کوچک گیل و آذر ایرانیان، سیکل ترکیبی 

گیان، برق آبی شهر بیجار، بادی منجیل و 
مقیاس کوچک کاسپین وظیفه تولید انرژی 
برق در استان گیان را برعهده دارند.عظیم 
بلبل آبادی افزود: از ۱۰ نیروگاه فعال منطقه 
در هفت ماه نخست سال جاری 8.۶۷۶.۰88  

مگاوات ســاعت انرژی برق دریافت شده 
اســت که از این مقدار ۴.۵۷۲.۰۶۷ مگاوات 
ســاعت در استان گیان به مصرف رسید و 
مقدار ۴.۱۰۴.۰۲۱ مگاوات ساعت به استان 

های همجوار صادر شد.

دریافت بیش از 8  میلیون مگاوات ساعت انرژی برق از نیروگاه های گیالن
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بهزاد کوهســتانی رئیس جهاد کشــاورزی شهرستان سیاهکل اظهار 
داشــت: در شهرســتان ســیاهکل   ۶۵ هزار راس  دام سبک شامل  بز و 
گوســفند و ۳۰هزار راس دام ســنگین) گوساله و گاو (  وجود دارند که  در 
فصل کوچ حدود ۱۲ هزار و ۹۱۰ راس دام ســبک و دو هزار و ۶۰۰ راس 

دام ســنگین در شهرستان کوچ داده می شوند.

رئیس جهاد کشــاورزی ســیاهکل افزود: در کوچ ییاق به قشــاق 
دامداران از مناطق ییاقی وارد مناطق زمســتانی خود می شوند، اما قبل 
از آن یــک مرحله در مناطق میان بنــد توقف می کنند که این مناطق حد 
فاصل ییاق و قشــاق قــرار دارند که به آن کهلت مــی گویند و دامها 
بعد از چند ماه چرا،  با سردشــدن بیشــتر هوا به مناطق پایین دست کوچ 

داده می شــوند و در فصل بهار با گرم شدن هوا دوباره مهاجرت معکوس  
آغاز می شود.

یک هــزار و ۷۳۶ نفر در قالــب حدود ۳۰۰ خانــوار جمعیت کوچنده 
شهرستان سیاهکل را تشکیل می دهند. همه ساله کوچ پاییزه از شهریور 

آغاز می شــود و تا آذر به پایان می رسد.

3کوچ پاییزه دامداران سیاهکلی به مناطق جلگه پایان یافت ضمیمه رایگان 
روزنامه جام جم

حال گیالن در صنعت خوب نیست؛

اجرای ناموفق خصوصی سازی در صنعت گیالن
رسیدگی به 1۰۰ هزار درخواست 

در میز خدمت شرکت گاز گیالن 
مدیرعامل شــرکت گاز 
اســتان گیان با اعام خبر 
انجــام بیــش از ۱۰۰ هزار 
خدمت در این شرکت اظهار 
اجرای  درجهــت  داشــت: 
مناسب میز خدمت در شرکت 
گاز، جلســات توجیهــی به 
صورت منظم براي روســاي 
ادارات گاز شهرســتان هاو همچنین رابطین میز خدمت برگزار 

می شود.
بــه گزارش روابــط عمومی گاز گیان ،حســین اکبر بیان 
نمــود: به جهت اهمیت ویژه موضوع خدمت رســانی به مردم، 
گزارش خدمات ارائه شــده به مشترکین در سه بخش حضوری، 
الکترونیکي و دفاتر پیشــخوان به صورت ماهانه دریافت و مورد 

تحلیل و پایش قرار می گیرد. 
مهندس اکبر افزود: بیشــترین خدمات انجام شــده تا پایان 
آبان امســال متعلق به دفاتر پیشــخوان با انجام حدود 8۰ هزار 
خدمت می باشــد و پس از آن بخش حضــوری با ۱۵ هزار ۶۰۰ 
خدمــت و بخش الکترونیک با انجام ۹ هزار خدمت در رده های 

بعدی قرار دارند.
وی همچنیــن از اجرای دوره های آموزشــی مختلف برای 
مدیران و کارکنان شــرکت بویژه نیروهایی که ارتباط مستقیم با 
مردم دارند، در خصوص نحوه تعامل و رفتار مناسب با مشترکین 
خبر داد و برگزاری مســتمر ایــن آموزش هارا در جهت افزایش 

رضایتمندی مشترکین عزیز ضروری برشمرد.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان گیان گفت: این شرکت در 
جهت افزایش کیفیت پاســخگویی به مردم، راه های جدیدی از 
جمله نرم افزار موبایلی خدمات الکترونیک گاز را راه اندازی نموده 
است که در سال جاری نزدیک به یک هزار مشترک از خدمات آن 
استفاده نموده اند.مهندس اکبر در پایان با اشاره به اجرای پروژه 
حذف صورتحساب کاغذی گاز  از ابتدای آذرماه امسال در سراسر 
کشور از تمام مشترکینی که تاکنون اطاعات خود را به شرکت 
گاز ارائه نکرده اند درخواست نمود تا در اسرع وقت از طریق سایت 
شرکت گاز یا ارسال شماره اشتراک گاز به همراه ستاره و شماره 
یک )۱*شماره اشتراک( به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۹۴ یا سامانه 
پیامکی ۲۰۰۰۶۱۹۴، نســبت به ثبت اطاعات خود در سامانه 

شرکت گاز اقدام نمایند.

مدیرکل بنیاد شهید گیالن:
شهدا به همه درس ایستادگی 

و مقاومت آموختند
مدیر کل بنیاد شــهید 
و امور ایثارگران اســتان 
گیان در دیدار با خانواده 
شــهیدان واالمقام»اکبر 
اهلل  کلهر«،»عیــن 
عیل  ســما ا « ، » نی ما ز
بهمــن  « ، » د ا نژ نظر
رضایــی« و »نگهــدار 
سلطانشــاهی« در اســتان قزوین، با بیان اینکه امنیت 
و آرامــش ایــران اســامی مرهــون جانفشــانی و از 
خود گذشــتگی شــهدا و ایثارگران اســت،اظهار کرد: 
شــهدا،جانبازان و آزادگان و ایثارگــران و خانواده های 
معظم آنان ســند افتخار و موجب افتخــار آیندگان این 

کشور و مملکت هستند.
عبداهلل پاکاری با بیان اینکه شــهیدان پشتوانه های 
اصلی انقاب اســامی ایران هستند،عنوان کرد: شهدا 

به همه درس ایستادگی و مقاومت آموختند.
این مقام مســئول با بیان اینکه امروز آرامشــی که بر 
سراسر میهن عزیز اســامی مان سایه افکنده از برکت 
خون شــهیدان انقاب و جان بر کفان آن دوران اســت، 

افزود: راه شهادت همچنان باز است.
مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان گیان با 
بیان اینکه روحیه ایثار و شــهادت در جامعه موجب زنده و 
پویا شدن جامعه است، گفت:دیدار با خانواده های معظم 
شــهدا موجب تقویت روحیه خدمت رسانی در مسئوالن 

نظام و خادمان به شهداست.
پاکاری در ادامه با بیان اینکه همه ما نسبت به خانواده 
شــهدا تکلیف بزرگی برعهده داریم،خاطرنشــان کرد: 
تکریم از خانواده های شــهدا کمترین کاری است که ما 
می توانیم در مقابل گذشــت بزرگ آنها انجام دهیم و ما 
مدیون صبوری ها، عظمت و شوکت خانواده های شهدا 
هســتیم.وی خانواده های شهدا و ایثارگران را پشتوانه و 
ذخایر نظام و انقاب دانست و یادآور شد: دیدار با والدین 
شهدا، همسران و فرزندان شــهدا و ایثارگران تجلیل از 
صبر و ایثار ملتی قهرمان و ایســتاده در پای ارزش های 

انقاب اسامی است.

خبر خبر

آگهی مزایده

ف
دی

مساحت موضوع مزایدهر
)مترمربع(

قیمت پایه اجاره بهاء امکانات
یکساله)ریال(

سپرده شرکت در 
مزایده )ریال(

اجاره یکساله کافی شاپ بوستان 1
مادر

سازه چوبی و دارای امتیاز آب، 1۵
برق مشاعی

72/000/0003/600/000

شــهرداری تالــش در نظــر دارد بــه اســتناد آییــن نامــه مالــی شــهرداری هــا و مصوبــه صورتجلســه شــماره 12/98/1377۴ مــورخ 98/0۵/30 هیــأت 
عالــی معامــات شــهرداری، کافــی شــاپ واقــع در بوســتان مــادر را بــه مــدت یکســال از طریــق مزایــده عمومــی و بــا شــرایط ذیــل، بــه صــورت 
اجــاره بــه اشــخاص واجــد شــرایط واگــذار نمایــد. لــذا متقاضیــان مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت دوم بــه مــدت 10 روز جهــت دریافــت 
ــان امــام خمینــی )ره( مراجعــه و پیشــنهادات خــود را در پاکتهــای  اســناد مزایــده بــه واحــد امــور قراردادهــای شــهرداری واقــع در تالــش - خیاب
دربســته و الک و مهــر شــده بــه دبیرخانــه شــهرداری تســلیم و رســید دریافــت نماینــد. پیشــنهادات واصلــه رأس ســاعت 1۵ روز چهارشــنبه مــورخ 

1398/09/27 توســط هیــأت عالــی معامــات شــهرداری بازگشــایی و برنــده یــا برنــدگان مزایــده مشــخص خواهــد شــد.

1- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
2- هزینه نشر آگهی بر عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود.

3- چنانچــه برنــدگان اول، دوم و ســوم مزایــده از انجــام معاملــه در مهلــت مقــرر خــودداری نماینــد ســپرده آنــان بــه ترتیــب بــه نفــع شــهرداری 
ضبــط خواهــد شــد.

۴- شــرکت کننــدگان در مزایــده مــی بایســت بابــت ســپرده شــرکت در مزایــده یــک فقــره ضمانــت نامــه بانکــی بــا اعتبــار ســه ماهــه اخــذ و یــا 
مبلــغ ســپرده را بــه حســاب ســپرده ۰۱۰۹4545۳4۰۰۰ ایــن شــهرداری نــزد بانــک ملــی شــعبه تالــش واریــز و ضمانــت نامــه بــا فیــش واریــزی 

را در پاکــت الــف قــرار داده و بــه همــراه پاکــت پیشــنهاد قیمــت بــه دبیرخانــه شــهرداری ارائــه نماینــد.
۵- سایر شرایط و اطاعات در اسناد مزایده درج گردیده است.

شهرام غنی زاده، شهردار تالش

آگهی مزایده
شــهرداری تالــش بــه اســتناد مصوبــه بنــد 2 صورتجلســه شــماره 162 شــورای اســامی شــهر تالــش، در نظــر دارد آهــن آالت اســقاطی و ضایعــات موجــود در 
انبــار پــارک موتــوری شــهرداری واقــع در تالش-ســه راه ســیدنیکی-جاده قــروق- راهنمــا محلــه را بــه شــرح جــدول ذیــل از طریــق مزایــده عمومــی بــه فــروش 
برســاند. لــذا متقاضیــان مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت دوم بــه مــدت 10 )ده( روز کاری بــا مراجعــه بــه واحــد امــور قراردادهــای شــهرداری، اســناد 
مزایــده را دریافــت و جهــت بازدیــد از ضایعــات و آهــن آالت اســقاطی بــه نشــانی فــوق االشــاره مراجعــه و پیشــنهادات خــود را در پاکتهــای دربســته و الک و 

مهــر شــده بــه دبیرخانــه شــهرداری ارائــه و رســید دریافــت نماینــد.

شهرام غنی زاده، شهردار تالش

1-بهــای آهــن آالت و ضایعــات لزومــا مــی بایســت نقــدا بــه حســاب شــهرداری واریــز گــردد و تهاتــر بــا مطالبــات یــا تقســیط بهــای ضایعــات امــکان پذیــر نخواهــد 
ــه نفــع شــهرداری ضبــط  ــان بــه ترتیــب ب بــود.  2- چنانچــه برنــدگان اول، دوم و ســوم مزایــده از انجــام معاملــه در مهلــت مقــرر خــودداری نماینــد ســپرده آن
خواهــد شــد. 3- شــرکت کننــدگان در مزایــده مــی بایســت بابــت ســپرده شــرکت در مزایــده یــک فقــره ضمانــت نامــه بانکــی بــه مبلــغ300/000/ 83 ریــال بــا 
اعتبــار ســه ماهــه اخــذ و یــا مبلــغ ســپرده را بــه حســاب ســپرده شــماره ۰۱۰۹4545۳4۰۰۰ ایــن شــهرداری نــزد بانــک ملــی شــعبه تالــش واریــز و ضمانــت نامــه 
بــا فیــش واریــزی را در پاکــت الــف قــرار داده و بــه همــراه پاکــت پیشــنهاد قیمــت بــه دبیرخانــه شــهرداری تالــش ارائــه نماینــد. ۴- پاکتهــای پیشــنهادات واصلــه 
رأس ســاعت 1۵ روز چهارشــنبه مــورخ 1398/09/27توســط هیــأت عالــی معامــات شــهرداری بازگشــایی و برنــده یــا برنــدگان مزایــده مشــخص خواهــد شــد. 
۵-تمامــی هزینــه هــای نشــر آگهــی، تفکیــک، بارگیــری، حمــل و نقــل، مالیــات، عــوارض، هزینــه کارشناســی و غیــره بــر عهــده برنــده یــا برنــدگان مزایــده خواهــد 

بــود. 6-ســایر شــرایط و اطاعــات در اســناد مزایــده درج گردیــده اســت.

مقدار تقریبینوع ضایعات
)کیلوگرم(

قیمت پایه
)ریال(

قیمت پایه کل
)ریال(

سپرده شرکت در مزایده 
)ریال(

1/000100/000100/000/000آلومینیوم خشک1

83/300/000 60/0002۵/0001/۵00/000/000آهن آالت2

3/00022/00066/000/000پالستیک3

نوبت دوم

نوبت دوم

خصوصی ســازی در سنوات گذشته به بدترین 
شیوه ممکن درگیان انجام شده است. 

وحیده اســماعیلی - خبرنگار جام جم 
گیالن: رئیس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی 
گیان گفت: حــال گیان در بخش صنعت خوب 

نیست.
کیوان محمدی درجلسه ستاد اقتصاد مقاومتی 
که هفته گذشته در اســتانداری گیان برگزار شد 
گفت: در گذشته گیان جزو پنج استان برتر صنعتی 

کشور بود ولی امروز چنین جایگاهی نداریم.
محمــدی با اشــاره به وضعیت ســتاد اقتصاد 
مقاومتی اســتان، افزود: وضعیت اســتان دردولت 
تدبیــر و امید بهبود یافته، اما طــی چهار دهه اخیر 

حرکت چشمگیری نداشته ایم.
صحبتهــای رئیس ســازمان برنامــه و بودجه 
اســتان درحالی بیان می شــود که گیان ســهم 
زیادی از اشــتغال صنعتی درکشــور ندارد. وجود ۴ 
درصد واحدهای صنعتی کل کشــوردراین استان 
بااشتغالزایی برای 8۲ هزار نفر موید این نکته است 
که گیان فقط ۳.۵ درصد اشــتغال کل کشــور در 
حوزه صنعــت را در اختیار دارد. صنعتی که به گفته 
رئیس ســازمان صنعت و معدن استان بیش از ۹۰ 
درصد آن در اختیار بخش خصوصی اســت. اما به 
عقیده »جبار کوچکی نژاد« نماینده مردم رشــت 
درمجلس شــورای اســامی خصوصی سازی در 
بخش صنعت اســتان شکســت خورده و ناموفق 

بوده است. 
کوچکی نــژاد با تاکید بر اینکــه هدف اجرای 
اصل ۴۴ و خصوصی ســازی ، شــتاب بخشیدن به 
رشــد اقتصاد ملی و گســترش مالکیت در سطح 
عمــوم مردم به منظــور تأمین عدالــت اجتماعی 
بوده می گوید: خصوصی ســازی صنعت در گیان 

درچرخه ای برعکس اجرا شد.
این نماینده مجلس افزود: حال بخش تولید خوب 
نیست و دخل وخرج  واحدهای تولیدی استان باهم 

نمی خواند. وی بنگاه داری بانکها و اخذ ســودهای 
کان از تســهیات ارایه شده به واحدهای تولیدی 
را دلیل این مشــکل در اســتان بیان کرد و گفت: 
درحال حاضر ســهام ۷ شرکت در استان گیان در 
اختیار بانک ملی قرار دارد که بخشــی از آن به دلیل 
بدهی های بانکی به تملک این بانک درآمده است.

وی می گوید: دراقتصاد توســعه یافته، معمواًل 
بدهــی بانکی منجر به مصــادره کارخانه از بخش 
خصوصــی نمی شــود، یا مزایــده ای برگــزار و 
ســرمایه گذار جدیدی بــرای کارخانه تولیدی پیدا 
می شــود یا بانک با توجه به تولیدی بودن کارخانه، 
نهایت تســامح و تســاهل را در تعامــل با مالکان 

خصوصی در پیش می گیرد.
» مهــرداد الهوتی« دیگر نماینده مردم گیان 
درمجلس شــورای اسامی نیز می گوید:  واگذاری 
شــرکت های دولتی به بخــش خصوصی در ادوار 
دولت هــای مختلــف به دلیل عــدم رعایت اصل 
اهلیت و قیمت گذاری مناسب و همچنین تخلفات 
این واگذاری ها، هم از حیث ضرر و زیان به کشــور 
باعث بروز آســیب های اجتماعی در کشــور شده 

است.
وی ادامه داد: افرادی که این شــرکت هابه آنها 
واگذار شده درحقیقت توانایی اداره بنگاه و تخصص 

الزم برای اداره آن پس از واگذاری را نداشتند، ضمن 
اینکه هدف از واگذاری شرکت های دولتی، تقویت 
این شرکت ها، ارتقای بهره وری ، پرداخت به موقع 
حقوق ها و... است نه اینکه این شرکت ها ضعیف تر 
و ورشکست شــوند و به تبع آن مشکات متعددی 
هم برای خود شــرکت ها و هم بــرای کارمندان و 

کارگران آن به بار آورند.
وی گفــت: اگر بنا باشــد یک واحــد تولیدی 
خصوصی ســازی شــود مفهوم این است که واحد 
به وسیله بخش خصوصی ادامه کار دهد و گسترش 
پیدا کند که اگر اینگونه نباشــد و کارخانه تولیدی به 
ســمت نابودی برود، یعنی دولت مال فروشی کرده 
اســت.تعطیلی شــرکتهای بزرگ تولیدی و بیکار 
شــدن هزاران کارگران از دو دهه گذشــته یکی از 
معضات بزرگ اســتان  درپی خصوصی ســازی 

شرکت های دولتی درگیان بوده است. 
پیشتر»حســن ایزدی« دبیراجرایی خانه کارگر 
گیان بابیان اینکه روند خصوصی ســازی تاکنون 
افزون بر ۲۵ هزار کارگر را از کار بیکار کرده اســت 
گفته بود: اززمان شروع اصل ۴۴ و خصوصی سازی 
در طول ۱۵ ســال گذشــته ۴۴ واحد بزرگ استان 
تعطیل شــدند و این یعنی بیکاری ۳۰ هزار نیروی 

کار!

ایزدی اضافه کرد: تعدادی از کارخانه های استان 
که زیرپوشــش سازمان های دولتی بودند به بخش 
خصوصی واگذار شدند و متأسفانه پس از واگذاری 
شــماری از این کارخانه ها تعطیل و حدود ۲۵ هزار 
کارگر بیکار شدند و فقط بعضی از واحدها با حداقل 
کارگر مشغول فعالیت هستند که البته کارگران آن ها 

نیز چند ماه از حقوقشان را طلب دارند.
یک کارشــناس اقتصادی در این باره می گوید: 
یکــی از راهکارها برای بهبود شــرایط موجود این 
است که دولت فضای کسب و کار بخش خصوصی 

را فراهم کند. 
راه نجات اقتصاد ایران این اســت که اقتصاد به 
معنی واقعی در دست مردم و بخش خصوصی باشد 
و آن شــرکت هایی هم که تحــت عنوان رفع دین 
به صندوق های بازنشســتگی واگذار شده به معنی 
واقعی به بخش خصوصی واگذارشوند اما دو شرط 
تعطیل نشــدن خط تولید و اخراج نکردن کارگر در 

مدت زمان معلوم هم در نظر گرفته شود.
حق شناس با اشاره به اینکه درکشورهای توسعه 
یافته واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی به دو 
شرط انجام می شود، افزود: شرط اول عدم تعطیلی 
کار و خط تولید از سوی تحویل گیرنده و دوم اینکه 
آنهــا حق اخراج کارگر را تا مدت زمان مشــخصی 
ندارند. در این کشورها شرکت های دولتی به قیمت 

خیلی ناچیزی واگذار می شوند.
اما این روند در کشــور ما به گونه ای اســت که 
پــس از واگذاری، خریدار خــط تولید را تغییر داده و 
گاهی اوقات هم کل شــرکت، خط تولید و زمین را 
می فروشــد و کارگران را اخراج کرده و پول دولت را 
هم نمی دهد. درواقع خصوصی ســازی در سنوات 
گذشته به بدترین شــیوه ممکن انجام شده است. 
طبیعتــاً زمانی که بخش خصوصــی بدون تجربه 
و هیــچ گونه توان مالی، شــرکت دولتی را تحویل 
می گیرد و تعهدی نیز ندارد سبب می شود تا اجرای 

اصل ۴۴ قانون اساسی با موفقیت انجام نشود.

آیت اهلل رسول فاحتی، نماینده ولی فقیه 
در گیان در جلســه ستاد ازدواج دانشجویی 
اســتان با تاکید بر تاش مضاعف در عرصه 
فرهنگی گیان اظهار کرد: اگر در دهه اخیر 
تمام نیروهای کارآمــد در عرصه فرهنگی 
اســتان تاش می کردند اکنون معضات 

در این زمینه وجود نداشت یا بسیار کم بود.
به گــزارش روابط عمومی دفتر نماینده 
ولــی فقیه در گیــان، وی به بی توجهی به 
زیربناهای فرهنگی گیان در گذشته اشاره 

کرد و افزود: هر قدر زمان می گذرد بیشــتر به 
بی توجهی به مسائل فرهنگی استان واقف 

می شویم.
امام جمعه رشت، خواستار ارائه راهکارها 
در عرصه فرهنگی گیان شــد و بیان کرد: 
ازدواج دانشــجویی یکــی از برنامــه های 
فرهنگی محسوب می شــود ضمن اینکه 
طاق در ازدواج دانشــجویی بسیار کمتر از 

دیگر ازدواج هاست.
آیت اهلل فاحتی با بیان اینکه همگرایی 
و هــم آوایی بین متولیان امر، مســئوالن و 
فرهیختگان در ترویج ازدواج دانشجویی حائز 
اهمیت است، تصریح کرد: استفاده از اندیشه 
فرهیختگان در زمینه مذکور اثرگذار اســت.

وی، وجود خاء هارا سبب تبدیل هنجارها به 
ناهنجارها در زندگی عنوان کرد و گفت: یکی 

از راهکارهای پر کــردن خاء هادر زندگی، 
ازدواج دانشــجویی است.نماینده ولی فقیه 
در گیان با اشــاره به اینکه حج عمره و سفر 
به عتبات عالیات از جمله ابزارهای مشــروع 
در پــر کردن خاء هادر زندگی جوانان بویژه 
دانشجویان اســت، خاطرنشان کرد: ازدواج 
یکی از راهکارهای پر کردن خاء هادر زندگی 
است و متولیان بویژه دلدادگان به نظام و کشور 
باید در این زمینه تاش کنند. وی با تاکید بر 
ارائه مشوق هابرای تکثیر نسل پس از ازدواج، 
اظهار کرد: روش های مختلف تشویق برای 
گروه های هدف باید تبیین شود.امام جمعه 
رشت با بیان این پرسش که راهکارها برای 
تکثیر نسل چیســت؟، افزود: تمام نهادها و 
انجمــن های دانشــجویی در زمینه ترویج 
ازدواج آســان باید فعال شوند ضمن اینکه 

فرهیختگان و استادان دانشگاه هاباید مصدر 
امور را در این زمینه به دست گیرند.

آیــت اهلل فاحتی با تاکیــد بر ضرورت 
همگرایی و هم آوایی بین مسئوالن در ترویج 
ازدواج دانشجویی، بیان کرد: تاش بخش 
های مختلف در عرصه ازدواج دانشــجویی 

جای ستایش دارد.
دبیر ستاد ازدواج دانشجویی گیان نیز در 
جلسه مذکور گفت: امسال بیست و سومین 
دوره ازدواج دانشــجویی در دانشــگاه های 
اســتان برگزار می شود.حجت االسام سید 
محمدحســین صفوی از برنامه ریزی برای 
اعزام ۲۰۰ زوج دانشــجو به مشهد مقدس 
در ســال جاری خبر داد و بیان کرد: ثبت نام 
ازدواج دانشــجویی تا پایان دی در دانشگاه 

های گیان تمدید شده است.

نماینده ولی فقیه در گیالن: 
ازدواج دانشجویی از راهکارهای پر کردن خالءهای زندگی است

معاون فرماندار کاله در شــرق گلستان 
گفت که با وجود بســتری شــدن ۴۷ نفر با 
عایم مشکوک به آنفلوآنزا، این بیماری در 

کاله تلفات نداشته و تحت کنترل است.
به گــزارش ایرنا علی رزاقی در جلســه 
کارگروه ســامت و امنیــت غذایی کاله 
اظهار داشت: از مجموع ۴۷ شهروند بستری 
شــده با عایم آنفلوآنزا در این شهرســتان، 
تاکنون نتیجه آزمایــش ۲ نفر مثبت بوده و 
بقیه بیماران که به خاطر مشــکات تنفسی 
تحت نظر پزشکان بستری شده اند مشکل 

خاصــی ندارند. وی بیان کــرد: در روزهای 
گذشــته اخباری مبنی بر مرگ ۶ شــهروند 
کاله ای به خاطر آنفلوآنزا منتشــر شد که 
عاری از حقیقت بوده و مرگ آن ها ارتباطی 

به آنفوالنزا نداشت.
رزاقــی در ادامــه بر ضــرورت تاش 
دستگاههای برای اجرای مصوبات کارگروه 
سامت و امنیت غذایی شهرستان تاکید کرد 
و گفت: انتشار بوی نامطبوع ناشی از رها شدن 
فاضاب خانگی و فضوالت کشتار مرغ زنده 
در جوی کنار خیابانها زمینه ناراحتی مردم و 

شیوع برخی بیماریها را فراهم کرده که الزم 
اســت با ابزار قانونی از شیوع آن جلوگیری 
شود. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
گلستان گفت که از ابتدای شیوع آنفلوآنزا در 
استان تاکنون ۵ نفر در اثر ابتا به این بیماری 
جان خود را از دست دادند.سراج الدین عارف 
نیا اظهار داشــت: تاکنون ۷۲۵ نفر با احتمال 
ابتا به بیماری آنفلوآنزا به تشخیص پزشک 
و یــا ابراز نگرانی خانواده ها در مراکز درمانی 
استان بستری شدند که از این تعداد آزمایش 
۴۷ مورد مثبت بود. وی بیان کرد: بیشتر افراد 

درگیر بیماری آنفلوآنزا در گلســتان که ۴۱۶ 
نفر آنان زن بودند را شهروندان دارای سابقه 
بیماری با ۳۰ درصد، باالی ۶۵ ســال با ۲۴ 
درصد و زیر ۵ ســال با ۱8 درصد تشکیل می 

دهند.

بیماری آنفلوآنزا در کالله تحت کنترل است

مدیرکل بهزیســتی گلستان با اشاره 
به ســاخت و تحویل بیــش از ۱۰۰ واحد 
مســکونی به مددجویان گفــت: ۳۰۰ 
ســهمیه جدید بــرای ســاخت و خرید 
واحدمســکونی برای معلوالن به استان 

اختصاص داده شده است.

به گزارش تسنیم، ابراهیم غفاری در 
جمع خبرنگاران با بیان اینکه مددجویان 
بهزیســتی عمدتا جزو دهک های پایین 
درآمدی جامعه هســتند، اظهارداشــت: 
تأمیــن مســکن معلــوالن یکــی از 
اولویت های ســازمان بهزیســتی بوده 
که در ســال های اخیــر کارهای خوبی 
هم در این زمینه انجام شــده است. وی 
با اشــاره به تأمین و تحویل بیش از ۱۰۰ 
واحدمســکونی به مددجویان بهزیستی 
در استان گفت: ۳۰۰ سهمیه جدید برای 

استان گرفته شــده که تاش می کنیم 
خیلی زود اقدامات اجرایی را برای ساخت 
و تأمین مســکن این افــراد انجام دهیم. 
دولت در این بخــش ۱۰ میلیون تومان 
کمک باعــوض به مددجویان پرداخت 
می کند.غفــاری درباره تامین مســکن 
خانواده هــای دارای دو معلول هم بیان 
داشت: ســهمیه استان در بخش شهری 
۹۴ واحد مســکونی و در بخش روستایی 
۱۲۹ واحد بود که کل این ســهمیه جذب 
شده اســت. وی با اشاره به اباغ سهمیه 

جدید برای تامین مسکن این مددجویان 
گفت: ۱۲۷ واحد مســکونی شــهری و 
روستایی به عنوان سهمیه جدید به استان 

اختصاص داده شد.
 غفاری بیان داشــت: تا سال گذشته 
دولت مبلــغ ۳۰ میلیون تومان باعوض 
بــرای واحدهای شــهری و۱8 میلیون 
تومان برای تامین مســکن خانواده های 
دارای دو معلــول روســتایی پرداخــت 
می کرد که این مبلغ امسال به ترتیب به ۶۰ 

و ۳8 میلیون تومان افزایش یافته است.

احداث 300 واحد مسکونی برای معلوالن گلستانی 
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ای آفتاب آینه دار جمال تو
مشک سیاه مجمره گردان خال تو

صحن سرای دیده بشستم ولی چه سود
حافظکاین گوشه نیست در خور خیل خیال تو

نخســتین دوره مسابقات ســازه های ماکارونی در سطح دانش آموزی با 
حضور ۷۰ تیم در شهرستان آمل برگزار شد.

خبرنگار جام جم مازندران: در این مراســم ۱۷۰ شرکت کننده در 
تیم های ۷ و ۱۰ نفره دختر و پســر از دانش آموزی آمل، با همکاری ســازمان 

فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری آمل با هم مسابقه دادند.
مســئول برگزاری این مسابقات در حاشیه آن در گفتگویی اظهار داشت: 
این مسابقه در دو بخش سازه های سبک و سنگین برگزار شدو در بخش سازه 
های ســبک شــرکت کنندگان ملزم بودند پلی از ماکارونی بسازند که بتواند 

وزنه ای با وزن باال تحمل کند. 
مهناز داودی ادامه داد: رشــته های ماکارونی ترد و شــکننده اســت، اما 

همین رشــته ها، وقتی به شکل ســازه در می آیند، می توانند ۴۰۰ برابر وزن 
خود را تحمل کنند.

وی ادامه داد: در مســابقه سازه های ماکارونی، سازه ای برنده است که از 
نظر سنگینی، کمترین وزن و بیشترین مقاومت را داشته باشد.

وی به اهداف برگزاری مســابقه ساخت سازه های ماکارونی اشاره کرد و 
گفت: مســابقات سازه های ماکارونی عاوه بر تقویت روحیه همکاری و کاِر 
گروهی و تیمی میان دانش آموزان، آنان را با مهندسی عمران و معماری آشنا 
می کند.در پایان این مســابقات به ســه تیم برتر در گروه سازه های سبک و 
سنگین جوایزی اهدا شد.هم اکنون ۶۵ هزار دانش آموز در مقاطع مختلف در 

مدارس شهرستان آمل تحصیل می کنند.

آزادی 1۷ زندانی نیازمند رقابت ۷۰ تیم دانش آموزی در مسابقه سازه های ماکارونی در آمل
در مازنــدران بــا عوایــد 

موقوفات 
مدیرکل اوقاف و امــور خیریه مازندران گفت: 
در دو مرحلــه آیین آزادی زندانیان جرایم غیرعمد 
در قائمشــهر و ساری ۱۷ زندانی نیازمند به کانون 

خانواده بازگشتند.
خبرنــگار جام جم مازنــدران: حجت 
االســام ابراهیم حیدری جناســمی در گفتگو با 
خبرنگاران با اشــاره به برگزاری مرحله دوم آئین 
آزادی زندانیــان جرائــم غیر عمــد )محکومیت 
مالی( در شهرستان ســاری عنوان کرد: طی این 
آیین بــه برکت عوائد موقوفــات و کمک خیران 
مازندرانــی بدهی ۶ زندانی جرائم غیرعمد به مبلغ 
یک میلیارد ریال پرداخت شــد و به کانون خانواده 

خود بازگشتند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران تصریح 
کرد: ایــن طرح با هدف حمایــت از خانواده های 
زندانیــان نیازمند برگزار می شــود که در قالب آن 
زندانیان متأهل و فاقد جرائم فساد اخاقی، اعتیاد 
و زندانیانی که مرتکب جرائم غیرعمد مالی شده و 
از سال ۱۳۹۰ در زندان به  سر می برند، آزاد می شود.

گفتنی اســت، پیش از ایــن ۱۱ زندانی جرائم 
غیرعمد در شهرستان قائمشهر توسط اوقاف آزاد 

و به کانون گرم خانواده خود بازگشتند.

آموز  کنگره شهدای دانش 
دختر مازندران برگزار شد

اولین کنگره شــهدای دانش آموز دختر استان 
مازندران با حضور دختران و دانش آموزان بسیجی 

در سالن غدیر سپاه کربا برگزار شد.
خبرنــگار جام جم مازنــدران: معاون 
اجرایی ســپاه کربــا در اولین کنگره شــهدای 
دانش آموز دختر اســتان با گرامیداشــت تشکیل 
بســیج توســط حضرت امام راحل عنوان کرد: در 
دوران دفاع مقدس، نقش و کارآمدی بسیج بیشتر 
مشخص شــد و بســیجیان افرادی بودند که در 
دوران جنگ تحمیلی مقابل دشــمن صف آرایی 

کردند.
ســرهنگ عســگر مجیدی افزود: بسیجیان 
کسانی هستند که در صفوف خط مقدم ایستادگی 
و دشــمن را زمین گیر کردند ولــی آنچه که تفکر 
بســیجی را از مرزهای جمهوری اسامی عبور داد 
و آن را تبدیل به یک الگو کرده،  فرهنگ بســیجی 

بر مبنای دینی و اعتقادی بوده است.
وی با تاکید براینکه تفکر و فرهنگ بسیجی آن 
را در دنیــا تبدیل به الگو کرده اســت تصریح کرد: 
تفکر بســیجی دارای نگاه معنوی و آخرتی است 
زیرا در نگاه بسیجی مجاهدت و شجاعت افتخار و 

برگرفته از فرهنگ عاشورایی است.
معاون اجرایی سپاه کربا یادآور شد: آن چیزی 
که بسیجی را تمام نشدنی کرد، فرهنگ مهدویت 
و انتظار اســت و این مبنای بسیج به شمار می رود 
و کشــورهایی که روزگاری روی ایران حساب باز 
نمی کردند امروز به برکت مقاومت شــهدا، به زانو 

درآمدند و مجبور شدند با ایران مشورت کنند.
ســرهنگ مجیدی با بیان اینکه ایران به امید 
کشــورهای منطقه و ملت های آزادیخواه تبدیل 
شده اســت افزود: امروز به برکت جانفشانی های 
شــهدا و ایثارگران انقاب به مرحلــه و گام دوم 
رســیده اســت و باید این گام را استوارتر از گذشته 
برداریم.معاون اجرایی ســپاه کربا با عنوان اینکه 
علــم یکی از مباحث اصلی بــرای تحقق گام دوم 
انقاب اسامی است تصریح کرد: مدارس باید به 
مرکز اســام تبدیل شود زیرا انقاب ما زمینه ساز 
یک انقاب جهانی اســت و محدود به جغرافیای 

ایران نیست.

کمبــودی در نهــاده های 
صنعت طیورمازندران نداریم

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشــاورزی 
گفت: ۱۶ هزار واحد گوشتی در سامانه سماسد ثبت نام 
کردند که در طول سال مبادرت به جوجه کشی می کنند 

و مشکلی در راستای تامین نهاده هانداریم.
خبرنگار جام جم مازندران: مرتضی رضایی، 
در همایــش علمی صنعت طیور در گلوگاه افزود: برای 
ساماندهی و سازماندهی در بخش صنعت طیور تاکنون 
۱۶ هزار واحد گوشتی در سامانه سماسد ثبت نام کردند 

که یک یا چند دوره در سال جوجه کشی دارند.
وی بیان داشت: مردم قدرت انتخاب دارند و برند را 
می شناسند و با توجه به وجود بازار مصرف، باید زنجیره 

مناسب در بخش طیور ایجاد شود.
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشــاورزی 
درباره دغدغه تولیدکننــدگان صنعت طیور و کمبود 
نهاده هاگفت: تولیدکننــدگان صنعت طیور، دغدغه 
نهاده نداشــته باشــند؛ هیــچ کمبودی در راســتای 
نهاده هانداریــم و دومیلیون تن ذرت و یک میلیون تن 

کنجاله سویا وارد شده و ذخیره شده است.
رضایی با اعام اینکه عــاوه بر نهاده های ذرت 
و کنجاله ســویا، ویتامین هاو ریز مغذی هاهم به اندازه 
کافی در بازار وجود دارد یادآور شد: ذخایر به اندازه کافی 

وجود دارد و نگرانی در این بخش نیست.
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشــاورزی 
گفت: گوشت مرغ اصلی ترین غذای ارزان و با کیفیت 

در سفره غذایی ماست.

نقش برجسته صدا و سیما 
در اطلس فرهنگی مازندران 

مدیــرکل صدا و ســیما مازنــدران، نقش صدا و 
ســیمای استان را در راســتای اطاع رسانی و تنویر 
افکار عمومی متناسب با اطلس فرهنگی و اجتماعی 

برجسته و پیشتاز دانست.
خبرنگار جام جم مازندران: هادی ابراهیمی 
در دیدار مدیران صدا و ســیمای استان با نماینده ولی 
فقیه در اســتان بااشاره به اهداف کان درنظر گرفته 
شــده در استان گفت: صدا و ســیما با تمام وجود در 

خدمت انقاب و اهداف و آرمان هایش است.
وی به نقش پیشــتاز رسانه ملی و استانی متناسب 
با اطلس فرهنگی و اجتماعی، شاخص های سیاسی، 
گردشــگری استان اشــاره کرد و گفت: صدا و سیما 

تاکنون قدم هایی در این بخش برداشته است.
وی افزود: فعالیت های صدا و ســیما در سه بخش 
از جمله اطاع رسانی و خبری، سرگرمی و تفریحی و 
تولیــد برنامه هایی در قالب طنز، فیلم و غیره خاصه 
شده است.ابراهیمی با اظهار اینکه بیش از ۱۷۵ شبکه 
فارسی زبان علیه اسام در حال فعالیت هستند گفت: 
بخشی از فعالیت های صدا و سیما آموزشی و تربیتی 
اســت و صدا و ســیما با این جهت گیری هادر کارزار 

رسانه ای نقش آفرینی می کند.
مدیرکل صدا و سیمای مازندران، تعدد شبکه های 
فارســی زبان در جهان با حمایت های مالی استکبار 
جهانی و برخی کشــورهای خلیج فارس را از مسائل 
فرارو برشــمرد و گفت: صدا و ســیما در جهت تنویر 
افــکار عمومی در داخل نقش بســزا جایگاه ویژه ای 
در این بخش دارد.وی پروژه آشــوب پس از افزایش 
قیمت بنزین و ماجرای اخیر را یک پروژه چند ســاله 
برای ایجاد آشوب از سوی دشمنان بیان کردو گفت: 
صدا و ســیما به عنوان رســانه در تراز انقاب نقش 

آفرینی می کند.

خبر

مدیرکل ثبت اســناد و اماک مازندران گفت: 
تاکنــون بیش از ۳۱ هزار پرونده وضعیت اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رسمی در استان تعیین 

تکلیف شده است.
خبرنگار جام جم مازندران: عباســعلی 

زارع تیلــه نوئی اظهار داشــت: در هشــت ماهه 
ســالجاری ۳۰۳ هــزار و ۷8۲ پرونده در اســتان 
تشــکیل و تاکنون برای۳۱ هزار و ۱۵ پرونده رأی 

صادر و تعیین تکلیف شده اند.
وی خاطرنشان کرد: کســب رتبه برتر استان 
مازندران در تعداد تشــکیل پرونده ها و همچنین 
آراء صــادره در هیئت هــای قانون تعیین تکلیف 
وضعیت اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب ســال ۱۳۹۰ در بین ۳۱ اســتان کشور  بر 
اساس آخرین جدول عملکرد رتبه بندی سازمان 
ثبت اسناد و اماک کشوردر هشت ماهه سالجاری 
را نشــان از عزم و اراده جدی و روحیه جهادی در 
اداره کل متبوعش دانست و افزود: با همه کمبودها 

و کاســتی هااز هیچ کوششی در رسیدن به اهداف 
عالیه سازمان ثبت اسناد و اماک کشور فرو گذار 
نخواهیم کــرد و هیچ بهانــه ای را برای خدمت 
درست و سریع به مردم شــریف استان نخواهیم 

پذیرفت.
مدیر کل ثبت اسناد و اماک مازندران تشکیل 
این تعداد پرونده در اســتان را نشان از اعتماد مردم 
به خدمتگــزاران خود درمجموعه ثبت اســناد و 
اماک استان دانســت و تصریح کرد:  تسریع در 
ارائه خدمات ثبتی توأم با ســرعت و دقت و کیفیت 
و افزایــش رضایتمنــدی و تکریــم ارباب رجوع 
از اولویــت هــای اداره کل ثبت اســناد و اماک 
مازندران اســت.زارع تیله نوئــی در ادامه با اعام 

ایــن خبر که  با ثبــت ۹۹.۳ درصد معامات ثبت 
شــده در کمتر از ۲ روز ، استان مازندران حائز رتبه 
دوم در کشــور شده است  بر ضرورت ارائه خدمات 
الکترونیکی و همچنین تشویق مردم برای تثبیت 
اماک تاکیــد کرد و گفت: بخش قابل توجهی از 
سرمایه گذاری هادر اســتان معطل سند مالکیت 
است که باید این موضوع تعیین تکلیف شود.زارع 
تیلــه نوئی در پایان به نقش مهم پرونده هاو اوراق 
ثبتی در دفاع از حقوق مالکانه دولت و مردم اشــاره 
و خاطرنشــان کرد: با ارائه خدمات الکترونیکی و 
آرشــیو پرونده های ثبتی در ادارات ثبت اســناد و 
دفاتر اســناد رسمی از بســیاری تخلفات، جعل و 

سرقت پرونده های ثبتی پیشگیری شده است.

تعیین تکلیف 3۱ هزار پرونده ساختمان های فاقد سند در مازندران 

خبر

سرپرست استان  مازندران: محسن گرجی  ۰11-33341553
سرپرست استان گیالن: مهدی شریعت ناصری ۰13-3323۰۰64

سرپرست استان گلستان: اعظم دستجردی  ۰1۷-3242443۰

45 درصد صادرات مازندران مربوط به فرآورده های لبنی است

رئیس اتاق بازرگانــی مازندران گفت: ۴۵ درصد 

صادرات اســتان مربوط به فرآورده های لبنی است 
درحالــی که باید از دیگــر ظرفیت هانیز بهره گیری 

شود.
خبرنگار جام جم مازندران: عبداهلل مهاجر 
در کارگروه صادرات اســتان با اشاره به اینکه آن چه 
که می تواند در ارزش صادرات اســتان تاثیر گذارد، 
فرآورده های لبنی اســت گفت: ۴۵ درصد صادرات 

استان مربوط به فرآورده های لبنی است.
وی بــا اظهار اینکه ســال قبل ۱۵۰ میلیون دالر 
صادرات لبنی توسط یک شرکت در استان انجام شد 
گفت: امســال نیز میزان صادرات فرآورده های لبنی 

کمتر از سال قبل نبوده است.

وی افزود: مازندران یکسری ظرفیت هایی برای 
توســعه صادرات دارد که باید از آن بهره گیری شود 
و در حــال حاضر روزانه کمتــر از پنج کانتینر پرتقال 

صادر نمی شود.
مهاجربا اشــاره به قیمت خرید تضمینی مرکبات 
گفــت: در حال حاضــر در داخل انبار هــر کیلوگرم 
پرتقال سه هزار و ۵۰۰ تا چهار هزار تومان خریداری 
می شــود و در تنظیم بازار نقش کنترلی داشته است.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران با بیان اینکه قیمت 
کیــوی در باالی درخت بــه ازای هرکیلوگرم چهار 
هزار تومان اســت یادآور شد: همچنین کیوی آماده 

به نرخ هشت هزار تومان عرضه می شود.

وی بــا بیان اینکه مقرر شــد روزانــه ۱۰ کانتینر 
پرتقال و مرکبات در اســتان صادر شود گفت: هزینه 
حمل و نقل هر کانتینر مرکبات به بیش از پنج میلیون 

تومان رسیده و این هزینه باالست.
وی ادامه داد: مرکبات اســتان بیشتر در انبارها در 
حال فروش اســت و برای باغــدار این کار به صرفه 

تر است.
مهاجر با بیان اینکه ۶۵ هزار تن کیوی از کشــور 
صادر شــد و آمار صادراتی مازنــدران در این بخش 
حدود پنج هزار تن اســت ادامه داد: بسته بندی هایی 
که در گمرک آستارا صورت می گیرد صادرکنندگان 

را ترغیب به صادرات از استان دیگر کرده است.

به مناســبت هفته جهانی ایدز ، همایشی به 
همین مناسبت با حضور مدیر کل امور اجتماعي 
و فرهنگي استانداري مازندران ، مسئولین اداره 
کل بهزیســتي و جمعیت هال احمراســتان، 
کارشناســان امور زندانهــا و اقدامات تامیني و 
تربیتي استان و جمعي از اعضاي NGO هاي 

دخیل در برنامه کنترل ایدز برگزار شد.
خبرنگار جام جم مازنــدران: دکتر 
حامد روحانی زاده سرپرست معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشــکی مازندران ضمن اشاره 
به اهداف برنامــه کنترل بیماري ایدز  گفت:  با 
توجه به پیشــرفت هاي علــم و تکنولوژي مي 

توان درمــان هاي موثري بــراي این بیماري 
انجــام داد و طول عمر ایــن بیماران را افزایش 

داد.
رئیس مرکز بهداشــت اســتان مازندران  از 
افراد جامعه خواســت که بــه کمک افراد مبتا 
بــه ایدز بپردازند و با جــذب حمایت های مالي 
و عاطفي و ســوق دادن خیرین سامت به این 
مقولــه زندگي جدیدي به این افــراد وخانواده 

هایشان ببخشند .
وی گفت: رفتارهای پرخطر ریشه اجتماعی 
و فرهنگــي دارد و براي مبــارزه با این بیماریها 
باید روي فرهنگ جامعه بیشتر سرمایه گذاري 

شــود و آموزش هایی به تمام ســطوح جامعه 
داده شود.

در ادامــه این همایش دکتــر جمال باقری 
مدیرکل سازمان بهزیستي مازندران به حمایت 
هاي بهزیســتي از بیماران مبتا به اچ آي وي 
مثبت و خانواده آنها اشاره کرد و افزود: برقراري 
یارانه هاي معیشــتي، ارائــه خدمات نگهداري 
شــبانه براي بیماران بي سر پناه و ارائه خدمات 
کاهش آسیب در راستاي پیشگیري از گسترش 
بیمــاري اچ آي وي از برنامه هاي اجرایي این 
ســازمان در حمایت هاي از ایــن  بیماران مي 

باشد.

همچنین مدیر گروه پیشــگیري و مبارزه با 
بیماري هاي معاونت بهداشــتي دانشگاه علوم 
پزشکي مازندران به وضعیت اپیدمیولوژي این 
بیماري در جهان، کشــور و اســتان مازندران و 
نوع نگاه جامعه به این بیماري اشاره و بیان کرد:  
شناســایي افراد با انجام آزمایش )رپیدتســت 
HIV ( و انگ زدائی از این بیماران بهترین راه 
حل مقابله با گســترش بیماري ایدز است و پس 
از تشــخیص بیماري با مصرف مرتب داروهاي 
ضدویروســي در بیماران مبتا مــي توان  بار 
ویروســي این بیمــاري را تقریبــًا صفر نمود و  
احتمال انتقال بیماري به دیگران  را کاهش داد. 

با حضور اعضای کمیته استاني و NGO هاي دخیل در برنامه کنترل ایدز ؛

همایش روز جهانی ایدز در ساري برگزار شد
مدیر عامل شرکت توزیع برق مازندران: 

بسیج پرچمدار والیت مداری است 
مدیر عامل شرکت توزیع برق مازندران در آیین 
گرامیداشت هفته بسیج در ساری به نقش بسیج در 
عرصه های گوناگون کشور پرداخت و گفت: بسیج 

پرچم دار والیت مداری است.
رضا غفاری افزود: بسیج نماد اخاص و خدمت 
خالصانه به مردم و شکوه جهاد و ظلم ستیزی است.

وی تفکر بســیجی را از قداست نیت او دانست و 
خاطر نشــان کرد: رمز موفقیت و سربلندی و امنیت 
کشــور را در تفکر بســیجی و نیت خالص و صفای 

باطن آنها باید جست .
مدیر عامل شــرکت توزیع برق مازندران با بیان 

اینکه بســیج یک فرهنگ ســاخته شده در دوران 
حماســه و رزم است، گفت: بســیج متعلق به همه 
اقشــار مردم وفادار به نظام وانقاب شــکوهمند 
اســامی اســت و مردم عاشــق اخاص ، صفا، 
حماســه آفرینی و ایثارگری بسیجیان درس آموز 

مکتب امام راحل هستند.
وی به برنامه های مختلف شرکت در هفته بسیج 
اشــاره کرد و برگزاری آیین تجلیل از بســیجیان 
نمونه ، دیدار با خانواده های معظم و معّزز  شــهدا، 
غبارروبی مزار شــهدا ، برگزاری مسابقات و ..... از 

جمله این برنامه ها برشمرد.

همایش هم اندیشی نیروگاه برقابی در ساری برگزار می شود
مدیــر دفتر فنی شــرکت آب منطقه ای مازندران 
از برگزاری هم اندیشی توســعه نیروگاه های برقابی 
کوچــک و متوســط در آذر ســال جاری در اســتان 

مازندران خبر داد.   
به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای مازندران، 
رضا رسولی، گفت: با توجه به ظرفیت برقابی در کشور 
به ویژه در استان مازندران به دلیل شرایط جغرافیایی 

آن و ســازگاری این گونه نیروگاه هابا مسائل زیست 
محیطــی این همایش در ســاری بــا حضور جمعی 
از ســرمایه گــذاران، تولیدکننــدگان و نمایندگان 
دستگاه هاو نهادهای مسئول برگزار می شود تا ضمن 
بررســی فرصت هاو چالش های این صنعت، تجارب 
موفق نیز به اشــتراک گذاشــته شود.رســولی که به 
عنوان دبیر این همایش از سوی یخکشی، مدیرعامل 

آب منطقه ای مازندران انتخاب شــد، افزود: در همین 
استان بالغ بر ۱۷۰۰ مگاوات ظرفیت پتانسیل برقابی 
وجــود دارد که مطالعات شــناخت ۷۰۰ مگاوات آن 
انجام شــد و احداث ۷۰ نیروگاه به فراخوان گذاشــته 
شــد که اولین نیروگاه برقابی به روش B.O.O  در 
آبان گذشــته با حضور یکی از مدیران ارشد آب کشور 

به بهره برداری رسید.

دبیر این همایش با اشــاره به تســهیات و خرید 
تضمینــی انرژی برقابی از ســوی دولــت و اهمیت 
اقتصادی این گونه نیروگاه هادر زمینه تولید و اشتغال، 
تصریــح کرد: با برگزاری این گونه نشست هاشــاهد 
افزایــش توان داخلــی در زمینه ســاخت تجهیزات 
نیروگاهی در کشــور و اســتفاده مضاعف از منابع آب 

باشیم.

کارگاه آموزشی مدیریت استرس 
در شرکت شهرک های صنعتی مازندران 

کارگاه آموزشــی یکروزه مدیریت اســترس 
با هدف ســامت روانی و مقابله با استرســهای 
شــغلی در شرکت شــهرکهای صنعتی مازندران 

برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی شــرکت شهرکهای 
صنعتی مازندران، ســید مصطفی موسوی گفت: 
بــا توجه بــه اهمیت ایجاد ســامت روانی برای 
کارکنان و مقابله با استرســهای شغلی و همچنین 
بــه منظــور توانمندســازی و باال بــردن روحیه 
مدیریــت و کنترل اســترس کارکنــان، ارتقای 
انگیزشــی و ایجاد محیط کاری با نشاط، کارگاه 
آموزشــی یکروزه مدیریت اســترس در ســالن 

اجتماعات شرکت برگزار شد.
مدیرعامــل شــرکت شــهرکهای صنعتــی 
مازندران با اشــاره به اهمیت اجرای برنامه های 
آموزشــی به منظور مقابله و مدیریت استرس در 
زندگی فــردی، خانوادگی و شــغلی و همچنین 
سامت روانی و کاهش استرس افراد خاطرنشان 
کرد: هدف از برگزاری این دوره آموزشی، شناخت 
عوامل اســترس زا در محیطهای شــغلی، روش 
های مدیریت ســالم و شــناخت عوامل به وجود 

آورنده استرس مي باشد.
صادقیان مربی این دوره آموزشــی نیز ضمن 
بیان انواع استرس و طبقه بندی آن از نظر کیفی و 

نشــانه های استرس در ابعاد جسمی، روانشناختی 
و اجتماعــی، توضیحــات کاملــی را در رابطه با 
عوامل تولیدکننده اســترس و روشهای مدیریت 

مقابله با این عوامل بیان کرد.
وی گفت: انســانها نمی تواننــد در محیط کار 
هر چیــزي را تحت کنترل خــود درآورند اما این 
واقعیت بدین معنا نیســت که در شــرایط سخت، 
آنها قــدرت انجام هیــچ کاری را ندارند و یافتن 
روشــها بــرای مدیریت اســترس در محیط کار 
نیازمنــد ایجاد تغییرات بزرگ نیســت بلکه افراد 
باید روي چیزهایی که تحت کنترل آنها هســتند 

متمرکز شوند.


