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افزایش ۱۲ درصدی صادرات کاال 
از مرز آستارا

سیل اخیر گلستان به ۵۰ واحد مسکونی 
در نوکنده خسارت زد

۹ مانــع کلیدی فرودگاه رامســر 
برطرف می شود
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شهردار  رامسر  بیان کرد؛

اختصاص 5 میلیارد تومان اعتبار برای ساخت پل پردسر

2

مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان:

استکبارستیزی ملت ایران
 پایان پذیر نیست

مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان با بیان اینکه استکبارستیزی ملت ایران پایان پذیر نیست، گفت: پای آمریکا به هر کشور 
و منطقه ای که باز شده جز خیانت و خباثت نتیجه دیگری برای مردم آنجا نداشته است، به همین علت است که مردم ما آمریکا 

را شیطان بزرگ می دانند.
حجت االسالم نوراهلل ولی نژاد اظهارداشت: دشمنی و خباثت آنان علیه ملت ایران و انقالب اسالمی بعد از 40 سال همچنان 

ادامه دارد با این حال مقاومت و ایستادگی مردم ما سبب کسب پیروزی های بزرگ شده است.
وی افزود: پای آمریکا به هر کشور و منطقه ای که باز شده جز خیانت و خباثت نتیجه دیگری برای مردم آنجا نداشته است، 

به همین علت است که...

تولید 2/7 میلیون تن 
مرکبات در مازندران
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مخابــرات منطقه گلســتان بیش از 
1400 بسته نوشت افزار به دانش آموزان 
مناطق محروم شهرســتان مــراوه تپه  

اهداء کرد .
شــهمرادی مدیر مخابــرات منطقه 
گلســتان ، ،نماینده شهرستان مراوه تپه 
در مجلس شــورای اســالمی، استاندار ، 
فرمانــدار ، معاونین ومدیران اســتاندار ، 

اعضای شورای اداری ، مشاور امور بانوان 
، امام جمعه واهالی روستای قره قاشلی از 
توابع شهرستان مراوه تپه، بیش از 1400 
بســته کیف و بسته های نوشت افزاری با 
مساعدت وحمایت شــرکت همراه اول 
بین دانــش آموزان کم برخــوردار وبی 

بضاعت این شهرستان توزیع گردید .
در ایــن مراســم هادی حق شــناس 

اســتاندار گلســتان با بیان این مطلب که  
توجه واهمیت به شهرستانها وروستاهای 
محروم از رسالت های نظام اسالمی است 
گفت : خدمات رسانی به روستاها به ویژه 
در مناطق مــرزی از اولویت های بخش 
دولتی اســت.همچنین مدیــر مخابرات 
منطقــه گلســتان اظهار داشــت :این 
محموله شــامل 1410بســته ملزومات 

اولیه تحصیلی در راســتای مســئولیت 
اجتماعی واهداف انسان دوستانه شرکت 
همراه اول به دانش آموزان شهرســتان 

مراوه تپه  تقدیم شد.
وی ادامه داد: این نوشــت افزار شامل 
انــواع کیف ،دفتــر، مــداد، مدادرنگی 

،جامدادی ، پاک کن و تراش است.
شهمرادی خاطرنشان کرد:  این طرح 

در میان دانش آموزان محروم وسیل زده 
سطح استان نیز اجرا خواهد شد.

حضور کارکنان بسیجی گاز 
گلستان در مراسم راهپیمایی 

13 آبان
رحیمــی مدیرعامل و 
کارکنان بسیجی شرکت 
گلســتان  اســتان  گاز 
همزمــان  بــا  13  آبان 
سالروز مبارزه با استکبار 
جهانــی و روز دانش آموز 
همگام با ســایر اقشار جامعه   با حضور در راهپیمایی 
مردمی این روز بزرگ و تاریخی  را که به تسخیر النه 

جاسوسی آمریکا منتهی شد گرامی داشتند.
کارکنان بســیجی شرکت گاز استان گلستان در 
این حماسه  ملی با سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا 
و مرگ بر اســرائیل و شعارهای مرتبط ، انزجار خود 

از استکبار جهانی و حامیان زبونشان  اعالن کردند.
در ایــن حضور خیره کننــده همچنین کارکنان 
والیتمدار و با بصیرت گاز گلســتان  پیمان وفاداری، 
حمایت و ایســتادگی خود را بــا والیت و رهبری به 
نمایش  گذاشته  و همچون  گذشته زمینه های یاس 
و ناامیدی آمریکای زبون و حامیانش را فراهم  کردند.

اجرای مانور پدافند غیرعامل 
در مخابرات منطقه گلستان

با توجــه بــه تأکید 
رهبــر معظــم انقالب 
اســالمی بــر اهمیــت 
موضوع پدافند غیرعامل 
همزمان بــا هفته پدافند 
غیــر عامل،مانور هــای 
مختلفی در مخابرات شهرســتانهای سطح استان 

برگزار گردید.
مانور قطع ســرور 11٨ گنبد کاوس و پشتیباني و 
پاســخگویي پرسنل 11٨ گرگان به درخواست هاي 
مشترکین شــرق اســتان ،مانور قطع برق شهر در 
مخابرات شهرستان آزادشهر وتست برق اضطراري 
این شهرستان ،مانور قطع فیبرنوری گنبد- مینودشت 
وبررسی صحت عملکرد سوئیچ آن مسیر بر روی فیبر 
پروتکشن )گنبد - کالله- گالیکش- مینودشت ( در 
سطح استان با  حضور رییس اداره حراست مخابرات 
اســتان و اعضاي کمیته بخــش پدافند غیرعامل 

ورؤسای شهرستانها انجام پذیرفت.
 گفتنی اســت انجام این تست ها موجب افزایش 
ضریــب اطمینان از پاســخگویي به در خواســت 
مشترکین اســتان ، صحت عملکرد برق اضطراري 
وعدم قطعی ارتباط در زمان قطعی فیبر نوری شــده 

است .

برگــزاری کارگاه منطقه ای 
سیاست گذاری و برنامه ریزی 

پروژه ترسیب کربن 
منطقــه  کارگاه 
ای برنامــه ریــزی 
پروژه ترسیب کربن 
از 13 آبــان در محل 
سالن جلسات یگان 
اداره کل  حفاظــت 
آغاز گردید.ایــن کارگاه باحضور مدیرکل امور مرتع و 
بیابان سازمان جنگلها و مراتع کشور و همچنین حضور 
نمایندگان استان های آذربایجان غربی، یزد، خراسان 

شمالی و جنوبی و مازندران در حال برگزاری می باشد.
قزل ســفلو با بیان اهمیت پروژه ترسیب کربن در 
ســطح ملی و جهانی گفت: هدف اصلــی این پروژه 
احیای منابع طبیعی تخریب شده منطقه از طریق ایجاد 
معیشت پایدار برای روستاییان می باشد. وی همچنین 
ادامه داد : بــه همین منظور این پروژه  نیازمند حمایت 
و سیاســتگذاری جدی و هدفمند می باشد.شایان ذکر 
است این کارگاه ادامه خواهد داشت و هدف از برگزاری 
آن تعیین سیاست ها و برنامه ریزی پروژه ترسیب کربن 

سال 9٨ می باشد.

نمایشــگاه پدافند غیر عامل 
منابع طبیعی گلستان افتتاح شد

نمایشــگاه پدافند غیر عامل در محل پارک شــهر 
گرگان با حضــور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اســتان همچون دیگر دســتگاه ها با حضور استاندار 

گلستان و دیگر مسئوالن استانی افتتاح شد.
سرهنگ حبیب بزی پدافند غیر عامل را مجموعه 
اقدامات دفاعی غیر مســلحانه دانســت و اظهارکرد: 
این موضوع باعث افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب 
پذیــری، تداوم فعالیت های ضروری و ارتقای پایداری 
ملی و تســهیل مدیریت بحــران در برابر تهدیدات و 

اقدامات دشمن می شود.
وی افــزود: برپایی نمایشــگاه آشــنایی با پدافند 
غیرعامل و دستاوردهای پدافندی دستگاه های اجرایی 
اســتان یکی از برنامه های مهم هفته پدافند غیر عامل 
است که اکنون در مرکز استان برگزار شد.وی یادآورشد: 
در غرفه منابع طبیعی گلستان تجهیزات مواجهه با آتش 
سوزی و مبارزه با آفات و همچنین بروشورهای اطالع 
رسانی در رابطه با بیابان، حریق و آفات در معرض نمایش 
گذاشته شد.گفتنی است که دستگاه های اجرایی عضو 
شورای پدافند غیرعامل استان در این دوره از نمایشگاه 
امکانات و تجهیزات امدادی و خدمات رسان خود را به 

نمایش گذاشتند.

خبر

اهداء بسته های نوشت افزاری به دانش آموزان مناطق محروم مراوه تپه 

مدیرکل تبلیغات اسالمی گلســتان با بیان اینکه استکبارستیزی ملت 
ایران پایان پذیر نیســت، گفت: پای آمریکا به هر کشور و منطقه ای که باز 
شــده جز خیانت و خباثت نتیجه دیگری برای مردم آنجا نداشــته است، به 

همین علت است که مردم ما آمریکا را شیطان بزرگ می دانند.
حجت االسالم نوراهلل ولی نژاد اظهارداشت: دشمنی و خباثت آنان علیه 

ملت ایران و انقالب اسالمی بعد از 40 سال همچنان ادامه دارد با این حال 
مقاومت و ایستادگی مردم ما سبب کسب پیروزی های بزرگ شده است.

وی افزود: پای آمریکا به هر کشــور و منطقه ای که باز شده جز خیانت و 
خباثت نتیجه دیگری برای مردم آنجا نداشته است، به همین علت است که 

مردم ما آمریکا را شیطان بزرگ می دانند.
مدیرکل تبلیغات اســالمی اســتان همه مشــکالت چون تحریم ها و 
جنگ های داخلی و خارجی را زیر سر آمریکا دانست و گفت: آمریکا هیچگاه 
حاضر نشد حقانیت و مشــروعیت ملت ایران را  به رسمیت بشناسد؛ برای 

همین 40 سال است که ملت ایران را زیرفشار قرار می دهد.
وی با بیان اینکه جنایت های زیادی از ســوی منافقان در ایران رخ داد 
که همه آن ها دســت نشانده آمریکا بودند، خاطرنشان کرد: اسناد و مدارک 

بین المللی نشان می دهد در دفاع مقدس، آمریکا برای اینکه بتواند انقالب 
را براندازی کند و به آن ضربه بزند، تمام قد از صدام حمایت کرد و همه دنیا 
را علیه ایران شوراند  که وجود بیش از 200 هزار شهید سند محکم جنایت 

این شیطان بزرگ است.
ولی نژاد ادامه داد: کشوری مانند آمریکا که دستش به خون انسان های 

زیادی آلوده است نمی تواند ادعای دفاع از حقوق بشر کند.
یوم اهلل 13 آبان، را نشــانه انزجار و اعالم نفرت از آمریکا دانست و گفت: 
ملــت ایران به خوبی از حضرت امام خمینــی )ره( و در ادامه از مقام معظم 
رهبــری آموختند که چگونه با آمریکا مبارزه کنند. دولت و کشــور آمریکا 
بدانند در بین ملت بزرگ ایران هیچ جایگاهی ندارند و امروز جزو منفورترین 

کشورها به شمار می روند.

استکبارستیزی ملت ایران پایان پذیر نیست

وژیه استان اهی  شمالی
4 3

نماینده ولی فقیه در گیالن:

کاهش ۳ درصدی مرگ موتورسواران در حوادث 
ترافیکی مازندران

مدیرکل پزشــکی قانونی مازندران با اشاره 
به کاهش ســه درصدی مرگ موتورسواران در 
حوادث ترافیکی گفت: امســال ۶٨ موتورسوار 

جان باختند.
خبرنــگار جام جم مازنــدران: علی 
عباســی اظهار داشــت: در شــش ماهه سال 

جاری  ۶٨ نفر شامل ۶۵ مرد و سه زن در حوادث 
ترافیکی اســتان جان خود را از دســت دادند که 
این رقم در مقایســه با مدت مشابه سال قبل سه 

رصد کاهش داشت.
وی افزود: بابل با 14، بهشــهر با 12 و ساری 
با ٨ مورد بیشــترین و شهرســتان نکا  با یک نفر 
کمتریــن تلفات موتور ســوار را دارند و ماه های 
خــرداد بــا21، مرداد بــا 12 فوتی بیشــرین و 
فروردین با ۶  مورد کمترین فوتی درآن گزارش 

شده است.
وی ادامه داد: بر اســاس آمار بیشترین گروه 
سنی که مرگ موتور سوارها در آن اتفاق افتاده، 
گروه ســنی 11 تا 20 ســال با آمــار 1۵ فوتی و 
کمترین گروه سنی کمتر از 10 سال با یک فوتی 

بوده اســت و بیشترین برخورد موتور سوار با 30 
مورد ســواری ،12 مورد با کامیون، وانت بار 10 
مورد ، برخورد با شی ثابت شش مورد ، واژگونی 
۵ مورد، موتور 4 مورد و ماشــین کشاورزی یک 

مورد گزارش شده است.
عباســی با اشــاره به فوت 49 نفر شامل۷2 
درصد از موتور ســوارها در محور برون شهری و 
راه روســتایی و 19 مورد هم محور درون شهری 
افزود: از کل فوت شــدگان 44 نفر دربیمارستان 
و 24 نفــر هــم در محل حادثه جــان خودر را از 

دست دادند.
34۷ نفر شــش ماهه سالجاری در تصادفات 
رانندگی کشــته شدند که ۶٨ نفر )20 درصد ( آن 

مربوط به موتور سوار ها  هستند.

خبر

رئیس جهاد کشاورزی مازندران خبر داد؛

سیل اخیر گلستان به 50 واحد 
مسکونی در نوکنده خسارت زد

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان 
گفت: ســیل اخیر گلســتان به 
۵0 واحــد مســکونی در نوکنده 

خسارت زد.
نــژاد  محمدتقــی زمانــی 
اظهارکرد: با توجــه به بارندگی 
های اخیر و جاری شدن سیالب 

در سطح شهر نوکنده و روستاهای کهنه کلباد از توابع شهرستان بندرگز 
و برخی روســتاهای شهرستان گرگان، کارشناسان ارزیاب بنیاد مکسن 
استان گلستان از دقایق اولیه در مناطق مورد نظر حاضر و خسارت های 
وارده را ارزیابــی کردند. وی افزود: طبق ارزیابی های صورت گرفته در 

مجموع ۵0 واحد مسکونی نیازمند تعمیر شناسایی شد.
زمانی نژاد گفت: اکیپ های ارزیاب بنیاد مســکن استان همچنان در 
مناطق مورد نظر مستقر و آماده ارزیابی خسارت های احتمالی هستند.



رضا کحالی شــهردار رامســر به مناســبت بزرگداشــت تسخیر النه 
جاسوسی گفت: روز سیزدهم آبان در پیشگاه ملت ایران، برگ زرین 
و پر افتخاری اســت که انقاب دوم ایران اســامی نام گرفته اســت و 
این روز بزرگ نماد ظلم ســتیزی و استکبار ستیزی ملت ایران و نقطه 
عطفی در تاریخ انقاب اســامی ایران اســت که در فرمایشات ُگهربار 
رهبــر معظم انقاب، این روز، تجلی آزادگی، شــجاعت و غیرت انقاب 

ملت ایران است.
ابوالفضل شــکری -خبرنگار جام جم: واقعه سیزده آبان به دل های 
مؤمنان قوت بخشید و غروری مقدس و حماسه آفرین را در آنان زنده 
کرد و پرتوی تابناک از انوار الهی بر آنان تابانید و درس هایی بزرگ از 

شــهادت و رشادت و دلیری به آنان آموخت. 
در ســیزدهم آبان، مردم سرافراز ایران به همه مستضعفان جهان 
نشان داد که دیوار ستم، شکستنی است. همچنین در ادامه شهردار 
رامســر به اعتبار ۶۰ میلیارد تومانی برای اجرای طرح هدایت آب های 
ســطحی اشــاره کــرد و با بیان اینکــه احداث پل چهارم ) پل پردســر( 
ســبب کاهش ترافیک جاده جواهرده و شهر می شود گفت: ۵ میلیارد 

تومان اعتبار برای ســاخت این پل اختصاص یافته اســت که از تاش 
اســتانداری و فرماندار در این زمینه تقدیر و تشکر می کنم.

وی افــزود: همچنین در راســتای ایمن ســازی رودخانه ها و جداره 
ســازی ســه میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون تومــان به شهرســتان رامســر 
اختصــاص یافــت و در مجمــوع اختصاص بودجه نســبت به ۱۰ ســال 
گذشــته ۵۰ درصــد افزایش پیدا کــرده که نشــانه مدیریت عالی و 

جهادی مدیران است.
شــهردار رامســر با اشــاره به اینکه مطالعات دفع آبهای ســطحی به 
پایــان رســید و اجرایی کــردن آن نیازمند ۶۰ میلیــارد تومان اعتبار 
اســت خاطر نشــان کــرد: فاز اول هدایــت آبهای ســطحی در چهار راه 

دادگستری و شرکت تعاونی عملیاتی می شود.
کحالی گفت: در شــهر رامســر ۵۲ هزار متر مربع ســطوح آســفالت 
داشــتیم که ۸۰ درصد کار به پایان رســید و ۳۰ هــزار متر مربع لکه 

گیری شد.
شهردار رامسر پیاده رو سازی را نیاز اصلی مردم دانست و افزود: 
عدم وجود پیاده روی مناســب سبب نقض حقوق شهروندی می شود و 

شــهرداری رامســر در این راســتا، نســبت به احداث پیاده رو اقدام 
کرده است.

وی درباره احیای باغ ۳۳ هکتاری تصریح کرد: در راستای احیای این 
بــاغ 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 شهر و 
بازگشــایی خیابان ۱۶ متری عنوان کرد و گفت: عاوه براین، مدیریت 
و ساماندهی زباله به پیمانکار واگذار شد و در این بخش فرمانداری، 
شــهرداری و محیط زیســت بر کار پیمانکار نظارت کنند چون شهرداری 

به تنهایی عهده دار این کار نیســت.
وی با اشــاره به مشــکل فاضاب کشــتارگاه افزود: سیستم تصفیه 
خانه فاضاب کشــتارگاه نصب و برای ســاخت و اجــرای آن ۵ میلیارد 

تومان هزینه شد.
کحالی شــهردار رامســر با بیان اینکه در شــش ماه نخســت امسال 
۱۰۰ درصــد اعتبارات را جــذب کردیم افزود: امســال برای بودجه 
عمرانی شــهرداری رامسر مبلغ ۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته ایم.

ضمیمه رایگان روزنامه جام جم 2
مهندس رضا کحالی، شهردار رامسر:

5 میلیارد تومان اعتبار برای ساخت پل پردسر اختصاص یافته است

 شنبه ۱8 آبان ۱3۹8   شماره ۵۵۱۹



 شنبه ۱8 آبان ۱3۹8   شماره ۵۵۱۹

شــهردار بندر انزلی مسائل و مشکالت شــهر بندرانزلي را مطرح نمود و عنوان 
کرد: عملیات جدول گذاري و موزائیک کاري خیابان شــهید طلوعي در حال انجام 

و همچنین پیاده روسازي خیابان بندر در حال اجراست.
پورقربان افزود: احداث پارک سوســر مراحل نهایي خود را طي مي کند و پروژه 

پارک شــهید دوربین و محوطه ســازي مصلي از دیگر پروژه هایي است که انجام 
خواهد شــد.  شهردار بندرانزلي در ادامه عنوان نمود: ساختمان سازمان حمل و نقل 
پیشرفت فیزیکي خوبي داشته است  و محوطه سازي شهرداري ناحیه یک، ساخت 
تصفیه خانه شیرابه کارخانه کمپوست و کفپوش بلوار قدس  با پیشرفت فیزیکي 90 

درصد در حال انجام است.وي اظهار نمود: لکه گیري در نقاط مختلف شهر، اصالح 
هندســي معابر و آسفالت خیابان هاي سطح شهر  از جمله خیابان معلم، خیابان بندر 
و میدان بندر، خیابان 23 مهر، بلوار آیت اهلل نجفي در حال انجام اســت و در آینده 

کوي ارشاد نیز در برنامه کاري آسفالت قرار خواهد گرفت.

3احداث پارک سوسر مراحل نهایی خود را طی می کند ضمیمه رایگان 
روزنامه جام جم

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیالن از صادرات 2۶9 هزار تنی 
کاال از مرز آســتارا خبر داد و گفت: میزان صادرات کاال از مرز آستارا امسال 

در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 12 درصد افزایش پیدا کرده است.
ســمیه جوان - خبرنگار جام جم گیالن: حمیدرضا نازک کار 
آخرین آمار و اطالعات مربوط به صادرات کاال و ترانزیت بار در مرز آســتارا 
را مورد اشاره قرار داد و ضمن اعالم خبر صادرات 2۶9 هزار تنی کاال از این 
مرز اظهار داشت: میزان صادرات کاال از مرز آستارا امسال در مقایسه با مدت 

مشابه سال گذشته 12 درصد افزایش پیدا کرده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیالن ضمن تشــریح جزئیات 
بیشتری از صادرات کاال و بار از مرز آستارا و نوع کاالهایی که امسال در این 
مرز ترانزیت شده است عنوان کرد: میوه و تره بار، انواع کاشی و سنگ های 
ساختمانی عمده کاالهای صادر شده از مرز آستارا در ۷ ماهه نخست امسال 

هستند.
نــازک کار میــزان واردات کاال و بار از مرز آســتارا در مدت هفت ماهه 
نخست امسال را نیز مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: در مدت یاد شده طبق 

گزارش  های موجود بالغ بر ۵3 هزار و 21۶ تن کاال از مرز آســتارا وارد کشور 
شــده که مقدار آن در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته حدوداً 13درصد 
کاهش داشــته است.وی نوع کاال و باری را که در مدت هفت ماهه نخست 
امسال از مرز آستارا وارد کشور شده است انواع تخته، گوشت و پنبه دانه اعالم 
کرد و با اشاره به حجم کلی ترانزیت کاال در دو مرز آستارا و انزلی بیان داشت: 
از ابتدای امسال تاکنون بالغ بر 120هزار و 114تن کاال از استان و از طریق 

مرزهای آستارا و انزلی ترانزیت شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیالن میزان کلی ترانزیت کاال و 
بار در دو مرز آستارا و انزلی را از ابتدای امسال تاکنون مورد تفکیک قرار داد و 
اظهار داشت: در هفت ماهه نخست امسال بالغ بر 101هزار و۷ تن کاال و بار 
از مرز آستارا و چیزی در حدود 19هزار و10۷ تن کاال نیز از طریق مرز انزلی 
ترانزیت شده است.نازک کار با بیان اینکه در استان گیالن ٨0۵ کیلومتر راه 
شریانی وجود دارد از وجود 2/3 درصد از راه های شریانی کشور در این استان 
خبر داد و خاطرنشان کرد: در بخش محورها و راه های ترانزیتی ۶1۶ کیلومتر 
راه شریانی به گیالن ختم می شود که این موضوع از وجود 2/۵ درصد راه های 

ترانزیتی در استان گیالن حکایت دارد.وی با تأکید بر اینکه گیالن در ردیف 
پنج استان نخست کشور از لحاظ طول راه های شریانی قرار دارد ابراز داشت: 
در تعطیالت و زمانی که با افزایش تعداد ورودی مســافر و خودرو به استان 
گیالن مواجه هســتیم گلوگاه های ترافیکی این استان در طول مسیرهای 

ورودی  با ترافیک بسیار سنگین و پرحجمی مواجه هستند.
مدیــرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیالن انجام اقدامات الزم در 
راستای رفع نقاط پرحادثه راههای استان در طول سال را از اولویت های این 
اداره کل دانســت و عنوان کرد: عالوه بر این ها همزمان با تأمین اعتبارات 
امسال اقدامات بسیار خوبی نیز در راستای نگهداری از شریان های اصلی و 

فرعی استان انجام شده است.

افزایش ۱2 درصدی صادرات کاال 
از مرز آستارا

مدیرعامل شــرکت آب منطقــه ای گیالن در 
جلسه شــورای برنامه ریزی و توســعه استان که 
به ریاســت اســتاندار گیالن برگزار شد،با اشاره به 
ضرورت وجود آب بندان ها اظهار داشت: علی رغم 
این که اســتان گیالن یک استان پرباران است؛ اما 

در تأمین آب کشــاورزی مشــکل داریم و یکی از 
راه های برون رفت از این مشــکل اســتفاده از آب 

بندان هاست.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه 
ای گیــالن، وحید خّرمی، افزود: حدود ٨٨0 پهنه با 
افزون بر 9 هزار هکتار آب بندان در استان می تواند 
نقش خوبی در تأمین آب زراعی شالیزارها ایفا کند.

خّرمی با اشــاره به اینکه آب بندان های اســتان  
نیازمند الیروبی هســتند، افزود: در گذشــته از آب 
بندان ها برای تامین آب کشاورزی استفاده می شد 
که با احداث ســد سفید رود این امر کمرنگ تر شده 

و بخش هایی از آب بندان ها خشک شدند.
وی تصریــح کرد: در ســال های اخیــر به  آب 

بندان ها توجه ویژه شــده و برای احیای آنها برنامه 
ریزی کرده ایم که در همین زمینه ســال گذشــته 
دســتورالعمل ســاماندهی آب بندان ها توســط 

استاندار گیالن ابالغ شد.
وی  اضافه کرد: از منابع اســتانی و ملی نیز برای 
تحقق  احیای آب بندان ها و اســتفاه بهینه  از آن ها 
در حــوزه آب کشــاورزی و اقتصادی  بودجه ای به 

جهاد کشاورزی اختصاص یافته است.
خّرمــی بیان کرد: مطابق موارد مطرح شــده در 
جلســه  شورای برنامه ریزی استان در یازدهم آبان 
ســالجاری 11 میلیارد تومــان نیز برای الیروبی و 
سردهنه ســازی رودخانه های اســتان توسط آب 
منطقه ای گیالن از ســوی ســازمان و مدیریت و 

برنامه ریزی اســتان در نظر گرفته شده که بزودی 
ابالغ می گردد.

مدیرعامل شــرکت آب منطقــه ای گیالن به 
ذخیــره ســازی بارش ها در آب بندان ها اشــاره و 
تصریح کرد: با وجود آب بندان ها، پهنه آبی آســان 
تر در دسترس کشاورزان قرار می گیرد و در مواقعی 
که از ســد سفید رود، آب دیرتر به کشاورزان برسد، 
می توانند به سهولت برای آبیاری شالیزارهای شان 

از آن  استفاده کنند.
عــالوه بر تأمین بخشــی از آب مــورد نیاز در 
کشــاورزی، امکان آبــزی پروری، مهــار آبهای 
ســطحی در مواقع ســیالب و گردشگری از جمله 

مزایای دیگر آب بندان هاست.

با حضور وزیر بهداشت و درمان ؛
 اورژانــس جدیــد مرکز 
آموزشی درمانی رازی رشت 

افتتاح شد
بــا حضــور وزیر 
بهداشــت و درمان و 
آموزش پزشکی کشور 
، پروژه اورژانس جدید 
مرکز آموزشی درمانی 

رازی رشت به بهره برداری رسید.
این پروژه از ســال 139۵ بــا هزینه 4 میلیارد 
تومان در مساحت ۷24مترمربع با تعداد 20 تخت 
بســتری، ۷ تخت مراقبت ویژه و یک تخت ایزوله 
آغاز شد و امســال با حضور وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی، نمایندگان استان و استاندار 
گیالن به بهره برداری رسید.سعید نمکی در حاشیه 
آئین افتتاح پروژه اورژانس جدید مرکز آموزشــی 
درمانی رازی در رشــت اظهار داشــت: تکمیل و 
تجهیز زیرســاخت های اورژانس های کشور در 

اولویت نخست ما قرار دارد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره 
بــه اینکه با تمام نیرویی که برای تکمیل اورژانس 
جدید بیمارستان رازی گذاشته شد، بار قابل توجهی 
از روی دوش این مرکز قدیمی کاســته می شــود 
گفت: همین فعالیت ها برای دیگر مراکز اورژانس 
اســتان هم انجام می دهیم.وی بــا بیان اینکه از 
تمــام توان اســتان بهره می   بریم تا ســال آینده 
شــاهد بهره برداری از بیمارستان 400 تختخوابی 
در گیالن باشیم افزود: این مهم با اهتمام مسئوالن 
اســتانی انجام می شــود تا بار بزرگی از مشکالت 

درمانی مردم استان گیالن برداشته شود.
نمکی گفت: اینکه آمریکایی ها می گویند هیچ 
تحریمی در حوزه دارویی نداریم دروغ آشــکاری 
اســت و آن ها به خیال خام خویش می خواهند ما 
را به زانو درآورند.وزیر بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی با بیان اینکه در تولید دارو این کاالی بسیار 
راهبردی در کشــور هیچ مشکلی نخواهیم داشت 
افزود: کارخانه های داروسازی بدون حتی یک روز 

وقفه در حال تولید داروهای خود هستند.

نماینده ولی فقیه در گیالن:
طــرح »ناظر« در همــه زمینه ها 

گسترش یابد
نماینــده ولــی فقیه در 
گیــالن در آییــن تکریم و 
معارفــه فرمانــده انتظامی 
اســتان در ســالن شهدای 
ناجای رشــت با اشــاره به 
اینکــه نیــروی انتظامی در 
نظام اسالمی به عمق راهبردی نظام توجه دارد اظهار کرد: 
حراست از ژئوپلتیک جمهوری اسالمی و حمایت و حراست 

از مرزهای عقیدتی نظام اسالمی عمق راهبردی ناجاست.
آیت اهلل رسول فالحتی ادامه داد: در 40 سال گذشته نیروی 
انتظامی که تکیه گاه ملت ایران اســت، موفق بوده و موفق 
عمل کرده ضمن اینکه در عرصه های دیگر موفقیت هایی 
داشته است.امام جمعه رشت به حراست مرزهای جغرافیایی 
کشــور با تقدیم شهدای بسیار توسط نیروی انتظامی اشاره 
کرد و افزود: نیروی انتظامی در حراست از مرزهای آبی کشور 

عملکرد موفقی داشته است.
آیت اهلل فالحتی با بیان اینکه حفاظت و حراست از مرزهای 
عقیدتی و ارزش های انقالب اسالمی عمق راهبری نیروی 
انتظامی اســت، تصریح کرد: اگر امروز جمهوری اسالمی 
ایران توانسته در دل قدرت های استکباری رعب ایجاد کند 
به برکت اقتدار نیروهای مســلح است.نماینده ولی فقیه در 
گیالن با اشاره به اینکه رهبر معظم انقالب مذاکره با آمریکا 
را منع کرده است، خاطرنشــان کرد: اگر به غربی ها میدان 
داده شــود می خواهند در تمام امــور داخلی و حتی عفاف و 

حجاب دخالت کنند.
وی با اشاره به وضعیت حجاب در کشور و بروز ناهنجاری 
در این حوزه خواســتار مقابله جدی با ایــن پدیده با اجرای 
طرح هــای مختلف به ویژه طرح ناظر شــد و تصریح کرد: 
اجــرای طرح ناظر 1 در مقابله با بدحجابی در خودرو اقدامی 
ارزشمند و جدی در راستای مقابله با هنجارشکنان و دلگرمی 
متدینین است که باید با اجرای طرح های ناظر بعدی تداوم 
یابــد.وی با تاکید بر تشــکیل اتاق اندیشــه ورز در نیروی 
انتظامــی خواهان اجرای راهکاری جهــت مقابله با پدیده 
شوم هنجارشکنی ها در حوزه عفاف و حجاب شد.در مراسم 
مذکور، از تالش های سردار محمدرضا اسحاقی قدردانی به 
عمل آمد و سردار عزیزاهلل ملکی به عنوان فرمانده انتظامی 

گیالن معرفی شد.

خبر خبر

شناسایی حدود 880 پهنه آب بندان در گیالن

بــا حضور »مطیعی« معــاون انرژی 
ســازمان پدافند غیر عامل کشور، پروژه 
پست ســیار جدید اســالم با سطح ولتاژ 
۶3/20 کیلوولــت با ظرفیت 30 مگاولت 

آمپر و با هدف تقویت ولتاژ منطقه اســالم 
و حومه و جلوگیری از بارگذاری بیش از حد 

پست های مجاور به بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی شرکت برق 
منطقــه ای گیالن پروژه پســت ۶3/20 
کیلوولت ســیار جدید اســالم در راستای 
شناسایی، امکان ســنجی و ارائه الگو به 
 منظــور جابجایی تجهیــزات در جهت 
بهــره وری اقتصادی و بــا هدف افزایش 

ظرفیــت، باالبردن ضریــب اطمینان و 
پایداری شــبکه و اصالح افــت ولتاژ به 
بهره برداری رســید.عملیات اجرایی این 
پروژه از اردیبهشت سال جاری در زمینی 
به مســاحت 1000 متر مربع در روستای 
قندی ســرای شهرســتان اسالم توسط 
پیمانکاران بومی اســتان گیالن آغاز و در 
مدت 4 ماه احداث شــد. این پست دارای 
یک فیــدر ورودی، 3 فیــدر خروجی 20 

کیلوولت با سیستم کنترل سنتی می باشد.
گفتنی اســت که این طرح با استفاده صد 
در صدی از تجهیزات ســاخت داخل اجرا 
شده است و با بهره برداری از این پست، 1۵ 
مگاولت آمپر به ظرفیت شبکه فوق توزیع 
استان گیالن افزوده شد. همچنین با برقدار 
شدن این پست، مشــکل افت ولتاژ برق 
منطقه در زمان پیک مصرف در تابستان، 

حداقل تا دو سال آینده مرتفع خواهد شد.

پست 6۳/20 کیلوولت سیار جدید اسالم به بهره برداری رسید

مدیــر کل بیمه ســالمت گیالن در 
همایــش بیمه ســالمت گیالن ضمن 
عرض خیر مقدم به مدعوین، گزارشــی 

از فعالیت بیمه سالمت استان ارائه کرد.
سمیه جوان -خبرنگار جام جم 
گیــالن: علی اکبری با بیــان اینکه در 
گیالن یک میلیــون و 2۵۵ هزار تومان 
تحت پوشش بیمه سالمت هستند، اظهار 
کرد: با یک هزار و ۷3۶ موسسات قرارداد 
داریم و به ازای هر ۷3 نفر با یک موسســه 

قــرارداد داریم. وی با اشــاره به اینکه در 
کشور 42 میلیون نفر بیمه شده اند، افزود: 
از ایــن تعداد، 34 میلیــون نفر به صورت 
رایگان بیمه هستند و در گیالن 4 میلیون 
و 9٨1 هــزار نفــر به صورت بســتری و 
سرپایی از خدمات بیمه سالمت استفاده 
می کننــد.وی هزینه درمــان بیماران 
سرپایی و بستری را در ماه مبلغ 40 میلیارد 
تومان عنوان کرد و گفت: در نیمه نخست 
امســال 2۵0 میلیارد تومــان برای این 
بیماران هزینه شــده است.اکبری با بیان 
اینکه در گیــالن 2٨24 نفر بیمار خاص 
داریم، تصریح کرد: ســاالنه 3۷ میلیارد 
تومان برای این بیماران هزینه  می شود.

وی با برشمردن اهمیت اسناد باالدستی 
و رسالت های ســالمت ، افزود: سالمت 

محور توســعه است و اهداف طرح تحول 
نظام سالمت بهبود عدالت، در دسترسی 
به خدمات درمانی، ارتقای کیفیت خدمات 
درمانی و مراکز ارائه خدمات است.اکبری 
با اشــاره به اینکه بزرگ ترین دســتاورد 
طرح تحول ســالمت رضایتمندی مردم 
است، بیان کرد: در بحث منابع و مصارف، 
خرید خدمات راهبردی ، نســخه نویسی 
الکترونیکی، نظام ارجاع و ســطح بندی 
خدمات، رهگیری خدمات، تولید ســند 
بســتری الکترونیک، استحقاق سنجی، 
راهنماهای بالینــی، چالش هایی مطرح 

است که باید آسیب شناسی شود.
وی خاطرنشــان کــرد: طرح تحول 
نظام سالمت نیاز به آسیب شناسی و ارائه 
راهکارهای کارشناسی در دولت دارد. وی 

نهادینه کردن تفکــر مدیریت هزینه به 
عنوان یکی از شاخص های ارائه خدمات 
در طــرح تحول نظام ســالمت را مهم 
دانست و یادآور شد: در مدیریت هزینه ها 
نباید در حوزه ســالمت به مردم و اقشار 
آســیب پذیر فشار وارد شود و هزینه های 

اضافه و غیر الزم باید کنترل شود.
وی بازنگری در طرح پوشش همگانی 
رایــگان با انجام آزمون وســع در هنگام 
تمدید دفترچه هــا را از اقدام های فوری 

برشمرد.
اکبری با اشــاره به خطاهــا در طرح 
تحول نظام سالمت، گفت: اجرای طرح 
تحول نظام سالمت نیاز ضروری جامعه 
است و همه باید برای انجام آن مشارکت 

کنند.

به مناسبت گرامیداشت هفته سالمت؛ 

همایش بیمه سالمت گیالن برگزار شد

مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن 
از اجرای فــاز دوم عملیات جمع آوری 
حمل و امحــای پســماندهای ویژه و 
صنعتی در ســطح شــرکت گاز استان 

خبر داد.
بــه گــزارش روابط عمومــی گاز 
گیالن حســین اکبر مدیرعامل شرکت 
گاز اســتان گیالن با اعالم خبر اجرای 

فاز دوم عملیات جمــع آوری و امحای 
پســماندهای ویژه و صنعتی در سطح 
شــرکت گاز اســتان، اظهار داشت: در 
راســتای اجرای سیاســت های کالن 
محیط زیستی و قانون مدیریت پسماند، 
شــرکت گاز اســتان گیالن اقدامات 
موثــری را در خصــوص پســماندها 
بخصوص پســماندهای صنعتی و ویژه 
به انجام می رســاند.اکبر بیان نمود: این 

شرکت در راستای تحقق اهداف زیست 
محیطــی خود، تمام عملیات و فرایندها 
در این عرصه و همچنین الزامات قانونی 
مرتبط را شناســایی و برای دستیابی به 
آن برنامه ریــزی و روش اجرایی تهیه 

نموده است.
وی در همین راســتا اظهار داشــت: 
شرکت گاز استان گیالن طی قراردادی 
با یک شــرکت پیمانکاری نســبت به 

جمع آوری و امحای بشــکه های خالی 
مرکاپتان، روغن های مســتعمل مانند 
روغــن رکتیفایر و المنــت فیلتر اقدام 
نموده است.وی گفت: این شرکت در فاز 
دوم این پروژه 23 بشکه خالی مرکاپتان، 
یک هزار و ٨۵0 کیلوگرم المنت فیلتر و 
4۶0 لیتر روغن رکتیفایر را جهت امحاء 
ارسال نموده و در مراحل بعدی نیز دیگر 
پسماندها برای امحاء ارسال خواهد شد.

اجرای فاز دوم جمع آوری و امحای پسماندهای ویژه 
و صنعتی در شرکت گاز گیالن
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اگر به کوی تو باشد مرا مجال وصول
رسد به دولت وصل تو کار من به اصول

قرار برده ز من آن دو نرگس رعنا
حافظفراغ برده ز من آن دو جادوی مکحول

 مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی مازندران با اشاره به برنامه های 
فرهنگی در اســتان گفت: نمایشگاه بین المللی کتاب و مطبوعات آذر ماه 

در استان برپا می شود.
خبرنگار جام جم مازندران: عباس زارع در نشست با خبرنگاران 
با بیان اینکه نمایشــگاه کتاب و مطبوعات آذر ســال جاری در استان برپا 

می شــود افزود: تاکنون ۵00 ناشر با یکصد هزار عنوان کتاب برای حضور 
در نمایشگاه بین المللی کتاب مازندران اعالم آمادگی کردند.

وی با اشــاره به ثبت 3٨ گروه تئاتر در مازندران گفت: جشــنواره تئاتر 
مازندران نیز آبان در استان برگزار می شود.

زارع با اشــاره به برنامه های هفته مازندران افزود: هفته مازندران از 13 
تــا 20 آبان با محوریت برنامه ها و آیین های بومی و هنری در شــهرهای 

مختلف استان برگزار خواهد شد.
وی با اشــاره به طرح عمرانی ارشــاد در مازندران افزود: تاالر بزرگ و 
مجتمع فرهنگی و هنری رامســر که بیش از 1۵ سال بین ادارات ارشاد و 
گردشــگری اختالف نظر بود و تنها 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته در 
باغ ســی هکتاری رامسر احداث می شود و بزودی تعیین پیمانکار خواهد 

شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران همچنین از تخصیص پنج 
میلیارد تومان به تاالر مرکزی ســاری خبر داد و به عنوان بزرگترین تاالر 

فرهنگی شمال کشور در سال بعد به بهره برداری خواهد رسید.

وی بودجه فرهنگی استان را تنها یک میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: 
خیلی از دستگاه های فرهنگی در استان چندین برابر دستگاه ارشاد بودجه 

دارند و نیاز کمک یار ارشاد استان باشند.
وی افــزود: بزودی انجمن خیرین حوزه فرهنگ و هنر در مازندران راه 
اندازی می شود تا با استفاده از ظرفیت خیرین شاهد رونق بیشتر طرح های 

عمرانی و فرهنگی در مازندران باشیم.
زارع افــزود: پردیس ســینمای امید برای اولین بــار در مازندران در 
شهرســتان نور فعال شــده و امیدواریم تا اردیبهشــت سال آینده شاهد 

افتتاح آن باشیم.
وی همچنین با اشــاره به برپایی کنگره مفاخر مازندران گفت: کنگره 
بزرگداشــت دو نفر از مفاخر استان آیت اهلل کوهستانی و عالمه طبرسی 

امسال برگزار می شود.
زارع تاکیــد کرد: نمایشــگاه بازی های رایانه ای بــرای اولین بار در 
مازندران برگزار خواهد شد و همچنین نمایشگاه تخصصی کتاب کودک 

نیز در غرب مازندران و نوشهر برگزار می شود.

تــداوم تــالش بــرای نمایشگاه کتاب و مطبوعات در مازندران برگزار می شود
بازگشایی راه های روستایی 

مازندران

 مدیرکل راهــداری و حمل و نقل جاده ای 
مازندران با اشاره به مسدود بودن راههای فرعی 
هزار جریب و گلوگاه گفت: تالش شبانه روزی 
راهداران برای بازگشــایی راه های روســتایی 

ادامه دارد.
خبرنگار جام جم مازندران: عباسعلی 
نجفی اظهار داشت: پس از بارش شدید و  وقوع 
ســیل و رانش در شرق استان بالفاصله عوامل 
راهداری و دیگر دســتگاه های امدادی با بسیج 
تمام امکانات و ماشین آالت درمحورهای اصلی 
و روســتایی مستقر شــدند و اقدامات بهنگامی 
درخصوص بازگشــایی راه ها و کمک به آسیب 
دیدگان بــه اجرا گذاشــتند.وی به محورهای 
روستایی و کوهستانی شهرستان نکا اشاره کرد 
و خاطر نشان ســاخت : با توجه به شدت بارش 
و رانش و ریــزش صورت گرفته در حال حاضر 
محورهای روســتایی منطقه هزار جریب و سه 
راهی بند بن - الیی مســدود بوده که بالفاصله 
چندین دســتگاه از انواع ماشین آالت راهداری 
به منطقه اعزام و در حال بازگشــایی محورهای 
مذکور هســتند.نجفی ادامــه داد : محورهای 
روستایی و فرعی شهرستان گلوگاه نیز با تالش 
شــبانه روزی راهداری در دست بازگشایی بوده 
و امیدواریم با کاهش شــدت بــارش عملیات 
بازگشــایی به اتمام رسیده و تردد در محورهای 

این شهرستان برقرارگردد.
وی اظهار داشت : در حال حاضر محورهای 
اصلی شرق اســتان  نیز دچار آب گرفتگی شده 
کــه این امر تــردد را برای کاربــران جاده ای 

مشکل کرده است

آلودگی شمشادستان های 
مازندران به آفت شب پره

 مدیرکل منابع طبیعی مازندران - ســاری 
به خسارت آفت شــب پره شمشاد اشاره کرد و 
گفت: این آفت تمامی شمشادستان های استان 

را آلوده کرده است.
خبرنــگار جــام جم مازنــدران: 
ســید محسن موســوی در نشســت قرارگاه 
پدافندغیرعامل در جهاد کشــاورزی اســتان 
اظهار داشــت:  1۶ هزار هکتار شمشادستان در 
حوزه منابع طبیعی ســاری وجود دارد و قبل از 

آنکه متوجه شویم دچار آفت و آلودگی شد.
موســوی یــادآور شــد: تمامــی عرصه 
شمشادستان ها به صورت پیوسته آلوده به آفت 
شــب پره شد و تمام شمشــادهای استان آلوده 

هستند.
مدیرکل منابع طبیعــی مازندران ادامه داد: 
یکی از شــیوه های مقابله با انقراض شمشــاد، 
قلمه گیری و تولید بذر شمشــاد است و تاکنون 
چهار هزار متر مربع از نهالســتان های شمشاد 
را بازســازی و احیــا کردیم تا جلــوی انقراض 

شمشادها را بگیریم.
وی با اشــاره بــه وجود ۷94 هــزار هکتار 
جنگل، 3۷٨ هزار هکتار مرتع در حوزه ســاری 
اظهار داشــت: امروزه تغییــرات آب و هوایی و 
گرمایش آب و هوا و تولید گازهای گلخانه ای از 
پدیده های مهم در جهان به شمار می رود وبرای 
مقابله با آن باید جنگل ها را حفظ و صیانت کرد.

وی با اظهار اینکه بیشــترین تولید گازهای 
گلخانه ای به میزان ۶00 میلیون تن در کشــور 
انجــام می شــود گفت: بهتریــن راهکار حفظ 
جنگل هــای هیرکانی و خزری اســت و انجام 
عملیات هــای آبخیزداری نیــز در حوزه پدافند 

غیرعامل مهم است.
وی بــا بیان اینکه توانســتیم بــا عملیات 
آبخیزداری خســارت های ســیل را مهار کنیم 
افــزود: امروز با وجود بارندگی 130 میلی متری 

خوشبختانه خسارت و تخریب نداشتیم.
موسوی با عنوان اینکه با اجرای شبکه های 
سرشاخه گیر توانستیم شرق استان و بهشهر را 
برابر ســیل ایمن کنیم خواستار توجه بیشتر به 

این حوزه شد.

۹ مانع کلیدی فرودگاه رامسر 
برطرف می شود

رئیس فرودگاه رامســر اظهار کــرد: 9 مانع پروازی 
کلیدی فراروی فرودگاه رامسر بزودی مرتفع خواهد شد.

خبرنگار جام جم مازندران: ارشــاد حاتمی 
در جلسه با مدیران اســتانی و شهرستانی با بیان اینکه 
فرودگاه رامســر از ابعاد و زوایای مختلف از سوی وزارت 
راه و شهرسازی و شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی 
ایران حمایت های خوبی شده و این پروژه ملی با توجه به 
موقعیت شهرستان رامسر به بهره برداری می رسد گفت: 
تکمیل عامل پروازی در ســه جبهــه کاری، راه اندازی 
سیســتم روشنایی و تعریض تاکسی وی و اپرون شروع 

شده و با شدت خوبی کار انجام می شود.
وی تصریــح کرد: موانع پروازی با تمهیدات ســتاد 
شــرکت فرودگاه ها و 9 مانع کلیدی باید برطرف شود 
و بزودی موانع مرتفع خواهد شــد.حاتمی گفت: اعتبار 
پیش بینی شــده برای رفع موانع پردازی در باند جدید، 
کل نیازمندی فرودگاه در حوزه های مختلف بوده و کارها 
در سطح کالن در حال پیگیری است. وی تصریح کرد: 
همچنین پرواز رامسر به اصفهان در یکشنبه و چهارشنبه 
برقرار شــد و پرواز تبریز بزودی راه اندازی می شود.وی 
گفت: شهرســتان رامســر در غرب مازندران پتانسیل 
پروازی خوبــی دارد و در حد مراکز اســتان جوابگوی 

نیازهای منطقه است.

هزینه  های تکمیل زیرساخت 
شــهرک ها و نواحــی صنعتی 

مازندران
مدیرعامــل شــرکت 
صنعتــی  شــهرکهای 
مازنــدران گفــت: برای 
تکمیل زیرساخت شهرکها 
و نواحی صنعتی استان، در 
دولت تدبیــر و امید 9٨٨ 

هزار و ۶۵۷ میلیون ریال هزینه شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی 
مازندران، سید مصطفی موســوی اظهار داشت: برای 
تأمین زیرساختهای اساسی در شهرکها و نواحی صنعتی، 

پروژه های متعددي اجرا شده است.
مدیرعامل شرکت شــهرکهای صنعتی مازندران 
با اشــاره به هزینه 9٨٨ هــزار و ۶۵۷ میلیون ریالی در 
بخش زیرساخت خاطرنشان کرد: پروژه های متعددی 
در بخش هاي برق، گاز، آب، راه، مخابرات، تصفیه خانه 
فاضالب، ایستگاه آتش نشــاني و خرید ماشین اطفاء 

حریق اجرا شده است . 
موسوی تصـریح کرد: از سال 92 تاکنـون ۵11 هزار 
و 2٨2 میلیـــون ریال از محل منـابع داخلی، 3۵٨ هزار 
و ۷0۷ میلیــون ریال از محل منابع اســتانی، 11٨ هزار 
و ۶۶9 میلیــون ریال از محل منابــع ملی و در مجموع 
9٨٨ هزار و ۶۵۷ میلیون ریال برای تکمیل زیرســاخت 
شــهرکها و نواحی صنعتی استان هزینه شده است.وی 
بیان داشت: اجرای پروژه های عمرانی بر اساس اولویت 
و بــا توجه به تأمین منابع در شــهرکها و نواحی صنعتی 

استان اجرا می شود.

آغار فاز نهایی الیروبی رودخانه 
بابلرود 

سید مجتبی حکیم شــهردار بابل از آغاز فاز نهایی 
الیروبی رودخانه بابلرود با اعتباری بالغ بر بیست میلیارد 
ریال خبر داد و گفت: فاز نهایی رودخانه بابلرود از  شمال 
بابل به ســمت جنوب ) از پل محمد رســول اهلل )ع( به 

سمت منطقه اوشیب( به طول 3 کیلومتر آغاز شد .
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری بابل،هدف 
از اجــرای این پروژه جلوگیــری از خطرات احتمالی در 
مقابل ســیالب و آبگرفتگی و طغیان رودخانه بابلرود 
می باشد.   همچنین از دیگر اهداف این اقدام، آزادسازی 
حریم رودخانه بابلرود از خس و  خاشــاک هایی است که 
ســالها محل دپوی زباله و نخاله های ساختمانی گشته 
و  به حال خود رها شــده بود و همچنین فضای بســیار 
نامطلوبی را ایجاد کرده بود. با بررسی و  کارشناسی های 
بعمــل آمده می توان گفت با الیروبی این رودخانه خطر 
طغیان رودخانه و سیالب برای شهر بابل تا سالهای سال 
کاسته خواهد شد.ایجاد حاشیه امن برای حاشیه نشینان 
این منطقه  که برای ســالهای متمادی اطراف رودخانه 
محل تجمع معتادان شده و این امر عالوه بر گالیه اهالی 
منطقــه، به عنوان عاملی جهت  رعب و وحشــت برای 
اهالی شــده بود. به همین منظور، شهرداری بابل بعد از 
اتمــام الیروبی با اجرای پروژه های عمرانی و فرهنگی  
راهکاری مناســب برای رفع این معضل در دستور کار 
خواهد داشــت.  در پایان از همه همشهریان بخصوص 
اهالی حاشیه این رودخانه که یکی از سرمایه های شهر 
بابل می باشــد. انتظار می رود  تا برای حفظ و نگهداری 
این رودخانه با شهرداری بابل همکاری نمایند تا ضمن 
محافظت از قســمت های الیروبی شده شاهد اجرای 

فضای گردشگری و تفریحی مناسبی در آینده باشیم.

خبر

 رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی مازندران 
گفت: میزان تولید مرکبات استان در سال جاری 
بــه دو میلیون و ۷00 هزار تن خواهد رســید که 

نشان از افزایش دارد.
خبرنگار جام جم مازندران: عزیزاهلل 
شهیدی فر در نشســت با خبرنگاران با تاکید بر 
توجه به پدافند غیرعامل در امر تولید اظهار داشت: 
مازندران با گام نهادن در کشاورزی مدرن و جدید 
با استفاده از امکانات و ابزار دستاوردهای خوبی در 

حوزه تولید داشته است.
وی افزود: مازندران کمتر از 2.۵ درصد اراضی 
کشــاورزی کشور را به خود اختصاص داده است 
کــه بیش از هفت میلیون تن محصوالت غذایی 
در آن تولیــد می شــود و 10 درصد ارزش افزوده 

محصوالت کشاورزی به استان اختصاص دارد.
وی ادامــه داد: بیش از 400 میلیون اصله گل 
و گیاه، درختچه های زینتی و غیره در پنج نوع در 

استان تولید می شود و رتبه اول را در کشور داریم.
شــهیدی فر با اظهار اینکه 30 درصد گوشت 
سفید تولیدی در اســتان مصرف و بقیه به سایر 
مناطق کشور ارسال می شــود گفت: مازندران 
رتبه اول کشــوری را در تولید گوشت طیور دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان 
اینکه بیش از ۵0 درصد جوجه یکروزه کشــور در 
استان تولید می شود گفت: همچنین میزان تولید 
مرکبات استان دو میلیون و ۷00 هزار تن است و 

دو میلیون تن آن مربوط به پرتقال تامسون است.
وی میزان تولید برنج اســتان را یک میلیون 
و 420 هــزار تن اعالم کــرد و گفت: برای اولین 
بار رکورد تولید برنج در اســتان شکست و فراتر 

رفته است.
وی تولیــد 10۷ هزار تن آبزیان را نشــان از 
ظرفیت باالی کشــاورزی دانســت و گفت: 30 
درصد اشــتغال استان در بخش کشاورزی است 
و ۶0 درصد اشــتغال بخش خدمات نیز مربوط به 
حوزه کشاورزی است.شــهیدی فر درباره آفت 
مگس میوه گفت: طبق پایش از سال قبل متوجه 
شــدیم این آفت متفاوت با سال های قبل است و 
از این رو 220 ایستگاه پایش برای کنترل و رصد 
آن ایجاد کردیم و در 24 نقطه از استان به صورت 

متمرکز کار مدیریت و کنترل را اجرا کردیم.
وی گردش اقتصادی مرکبات در استان را 1۷ 

هزار میلیارد تومان اعالم کرد.

رئیس جهاد کشاورزی مازندران خبر داد؛

تولید 2/7 میلیون تن مرکبات در مازندران

خبر

سرپرست استان  مازندران: محسن گرجی  011-33341553
سرپرست استان گیالن: مهدی شریعت ناصری 013-33230064

سرپرست استان گلستان: اعظم دستجردی  017-32424430

معاون استاندار مازندران:

توازنی بین سطح کشت و درآمد تولید انار وجود ندارد

انتقال آب شرب به مرزن آباد، چالوس، نوشهر و هچیرود شتاب می گیرد
اجرای خط اصلی انتقال آب شرب شهرستان های مرزن آباد، چالوس، 
نوشهر و هچیرود و روستاها و شهرک های مسیر شتاب بیشتری می گیرد.

 به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای مازندران علی سعیدی کیاسری 
مدیر طرح های آبرســانی شرکت آب منطقه ای مازندران در جمع مدیران 
شهرســتان چالوس با اشــاره به اهمیت این مجتمع بزرگ آبرسانی برای 
جمعیت ســاکن و توریســت منطقه گفت: با انتخاب پیمانکار در سال 9۶ 
اجــرای خط اصلی انتقال آب از مرزن آباد تا چالوس به طول 2٨ کیلومتر و 
همچنین بند انحرافی و تاسیســات آب گیر آن شروع شده که تاکنون این 
طرح حدود 1۵درصد پیشرفت فیزیکی دارد.    سعیدی گفت: جهت سرعت 
بخشیدن به این پروژه عالوه بر اجرای همزمان خطوط انتقال و تأسیسات 
آبگیــر حدود 9 کیلومتــر لوله به قطر 1200 میلی متــر خریداری و آماده 

اجراســت و مقدمات اجرای تصفیه خانه نیز در حال انجام است، ساختگاه 
آن مشخص و زمین مورد نیاز نیز در دست تملک است.

مدیر طرح آبرســانی شرکت آب منطقه ای مازندران در ادامه با اشاره به 

مشخصات فنی این طرح از جمله احداث ۵4000 متر مکعب مخازن ذخیره 
و 134 کیلومتــر خطوط انتقال تصفیه خانه ایــن طرح را از نوع متعارف با 
ظرفیت 1.۵ مترمکعب بر ثانیه اعالم کرد و گفت: با بهره برداری این طرح 
آب مــورد نیاز جمعیت ۵00 هزار نفری محدوده طرح در افق 142۵ تامین 
خواهد شد.سعیدی کیاسری در پایان اجرای خط اصلی انتقال آب از مرزن 
آباد تا چالوس را به دلیل کوهســتانی بودن منطقه، وجود رودخانه چالوس، 
وجود آزادراه تهران شــمال و همچنین جاده قدیم کندوان بســیار دشوار 
برشــمرد و گفت: عمده این خط از بستر رودخانه عبور می کند که در برخی 
از بازه ها نیازمند آزادسازی بستر و همکاری برخی از ادارات بوده که انتظار 
داریم بامشــارکت بیشتر مردم و دستگاه ذیربط و همچنین ظرفیت باالی 
عوامل اجرایی پروژه به ویژه پیمانکار این طرح مهم شتاب بیشتری بگیرد.

معاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی اســتاندار 
مازندران گفت: بین ســطح زیر کشت و حاصل درآمد 

در تولید انار توازنی وجود ندارد.
خبرنگار جام جم مازندران: حسین حسن نژاد 
در هفتمین جشــنواره » انار اشرف« در بهشهر  با بیان 
اینکه در تاکیدات دینی سپاســگزاری و شکرگزاری 
آمده اســت تا نعمت افزون شود؛ یادآور شد: بیشترین 
انار استان در بهشهر با گردش ۵0 میلیارد تومان تولید 
می شود اما بین سطح زیر کشت و حاصل درآمد آن در 

تولید انار توازنی وجود ندارد.
حسن نژاد افزود: درآمد قابل قبولی بین سطح کشت 
و درآمد وجود ندارد و این مســئله نشانه آن نیست که 

نباید برای توسعه باغات انار اقدام شود بلکه باید ببینیم 
چه کنیم تا این تولید اقتصادی تر شود.

وی بیان داشت: مجموعه مدیران و باغداران برای 
موفقیت در حوزه کشــاورزی باید به اقتصاد این بخش 

توجه کنند و قیمت تمام شده تولید مهم باشد.
وی گفت: همراهی مروجان و باغداران و نشســت 
ترویجی و علمی و گروه فنی مهم و اجتناب ناپذیر است 

تا این خاک فرصتی جدی برای اشتغال باشد.
معاون اســتاندار مازنــدران با بیــان اینکه همه 
مزیت هــای حوزه کشــاورزی، فرصتــی مهم براب 

گردشــگری است؛ خاطر نشان کرد: اراضی شالیزاری 
و باغات ما فرصت گردشــگری و توسعه فعالیت های 
گردشــگری بوده و نشســت و همایش انار هم کاری 

برای توسعه گردشگری کشاورزی است.
حســن نژاد گفت: فعالیت گردشــگری می تواند 
موجب توسعه بخش کشــاورزی شده و توسعه ایجاد 

شود.
حسن نژاد گفت: ترویج فعالیت کشاورزی و آشنایی 
با این حوزه و افزایش ارزش افزوده بخش کشــاورزی 

مهم است که باید در این حوزه تالش شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران؛ همزمان 
با شــروع فصل ســرما به مردم در خصوص رعایت 
نکات ایمنی و مصرف بهینه گاز طبیعی هشــدار داد.

بــه گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان 
مازندران؛ » جعفر احمدپور « گفت:  هر سال با شروع 
فصل ســرما، تعداد زیــادی از هموطنان به دلیل بی 
توجهی به مســائل ایمنی مرتبط با اســتفاده از گاز 
طبیعی، جان خود را از دســت می دهند که به همین 

دلیل رعایت نکات ایمنی ضرورت فراوان دارد.
وی افزود: دقت نکردن در نصب صحیح وســایل 
گاز سوز، توجه نداشــتن به باز بودن مسیر دودکش،  
نداشــتن کالهک H شــکل دودکش، اســتفاده از 

وســایل گرمایشی غیر اســتاندارد، دقت نکردن در 
اســتفاده از تهویه مناســب هوا و کمبود اکســیژن 
مورد نیاز وســایل گاز ســوز با بســتن تمام منافذ در 
ســاختمانهای فاقد سیســتم گرمایــش مرکزی، 
اســتفاده از وسایل غیر گرمایشــی نظیر اجاق گاز و 
پلوپز برای گرمایش و اســتفاده نکردن از شــیلنگ 
و بســت اســتاندارد از مهمترین عوامل بروز حوادث 

مربوط به گاز است.
احمدپــور از مشــترکان گاز طبیعی در اســتان 
خواســت قبل از راه اندازی وســیله گاز سوز، پس از 
حصول اطمینان از باز بودن مســیر دودکش و وجود 
کالهک H شــکل ، با اســتفاده از شــیلنگ و بست 

اســتاندارد اقدام به اتصال بخاری استاندارد، به شیر 
گاز کننــد و محلهای اتصال به شــیر و نیز وســیله 
گازســوز را برای اطمینان از عدم نشــت گاز ، با کف 

صابون امتحان نمایند.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان به رعایت نکات 
صرفــه جویی در مصرف گاز طبیعی هم اشــاره کرد 
و گفت: اســتفاده از روشهای مختلف از قبیل استفاده 
از پرده هــای ضخیم بــرای ورودی منازل و اتاق ها، 
لباس مناسب و تنظیم دمای منزل بین 1٨ تا 21 درجه 
سانتیگراد از مواردی است که می توان با به کارگیری 
آن ضمن صرفه جویی در مصرف گاز و کاهش هزینه 
مصرف گاز ، امکان اســتفاده سایر هموطنان را از این 

نعمت خدادادی فراهم کرد .
وی در خاتمه اظهار داشت :امیدواریم با مشارکت 
و همیاری مشــترکین عزیز در استفاده صحیح از این 

نعمت الهی شاهد حوادث ناگوار در استان نباشیم.

مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران تاکید کرد؛

ضرورت رعایت نکات ایمنی و مصرف بهینه گاز طبیعی

دانشگاه علوم پزشکی مازندران؛ 
دستگاه برتر در پدافند غیرعامل 

در همایــش تجلیل از فعاالن عرصه 
پدافنــد غیرعامل مازنــدران کارگروه 
بهداشــت، ســالمت و بیولوژیــک در 
پدافند غیر عامل اســتان بعنوان یکي از 

کارگروه هاي برتر انتخاب شد.
خبرنگار جام جم مازندران: در همایش سراســری تجلیل از فعاالن 
عرصه پدافند غیرعامل که با حضور معاون سیاســي امنیتي استاندارمازندران ، 
معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور و جمعي از مسئولین استاني و شهرستاني 

در تاالر همایش هالل احمر استان برگزار شد.
 دکتر حســین رنجبران جانشین رئیس دانشگاه علوم پزشکي مازندران به 
عنوان یکي از ســخنرانان این همایش طي سخناني ضمن تبیین مخاطرات و 
تهدیدات حوزه سالمت به ارائه راهبردهاي  پدافند غیر عامل  و مدیریت بحران 
در مقابله با این تهدیدات پرداخت. در این همایش کارگروه بهداشت ، سالمت 
و بیولوژیک در پدافند غیرعامل که همواره به عنوان یکي از کارگروه هاي فعال 
استاني بوده براي هشتمین سال متوالي به عنوان یکي از برترین کارگروه هاي 
استاني شناخته شد و ازدکتریحیي صالح طبري دبیر کارگروه بهداشت، سالمت 

و بیولوژیک تقدیر به عمل آمد.


