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روستای فشتکه خمام، نخستین 
روستای ملی حصیر ایران

ساخت خانه محرومان و اشتغالزایی
در دستور کار سپاه 

افزایش 1/5 برابری آب پشــت سد 
مخزنی بیجار
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تهدید اولین سیالب پاییزی در گیالن 
2

استاندار مازندران:

پیچ و خم های اداری نباید مانع تقویت 
سرمایه گذاری شود

استاندار مازندران گفت: پیچ و خم های اداری نباید مانع تقویت سرمایه گذاری و تولید در استان شود.
خبرنگار جام جم مازندران: احمد حســین زادگان در جلسه کارگروه زیربنانی، توسعه روستایی، عشایری و شهری و 
آمایش ســرزمین و محیط زیســت استان با تاکید بر این که باید با بهره گیری از جدیدترین یافته های علمی؛ توجیه طرح ها و 
پروژه های مختلف تولیدی صنعتی را بیشتر کنیم و بهره وری را ارتقا دهیم، گفت: در کارگروه ها ضمن رعایت قانون و صیانت 

از حقوق مردم  و منافع ملی، تصمیماتی اتخاذ شود که منجر به توسعه تولید و...

بهره برداری از 14 هزار 
واحد تعمیری و احداثی 

در مناطق سیل زده گلستان
1

4

مدیرکل بنیاد مســکن انقاب اســامی گلستان از 
بهره بــرداری ۱۴ هزار و ۱۰۰ واحــد تعمیری و احداثی 

مناطق سیل زده استان خبر داد.
محمدتقــی زمانی نژاد اظهار کــرد: پروژه های بنیاد 
مسکن انقاب اسامی گلســتان با اعتبار ۲۶۳ میلیارد 

تومان به بهره برداری خواهد رسید.
وی ادامــه داد: از ۱۳ هــزار و ۶۰۰ واحــد تعمیــری 
ســیل زدگان به بهره برداری خواهد رسید که اعتبار این 

پروژه ۱۷۸ میلیارد تومان است.

مدیرکل بنیاد مســکن انقاب اســامی گلســتان 
تصریح کرد: همچنین در این روز ۵۰۰ واحد مســکونی 
احداثی در مناطق سیل زده نیز با اعتبار ۴۱ میلیارد تومان 

به بهره برداری خواهد رسید.
زمانی نــژاد گفت: افتتــاح یک هزار واحد مســکن 
روســتایی طرح ویــژه با اعتبــار ۲۶ میلیــارد تومان و 
۵۹ طرح هادی روســتایی با اعتبــار ۱۸ میلیارد تومان به 
بهره برداری خواهد رسید.وی گفت: همچنین ۲ هزار جلد 
سند مالکیت شهری و روستایی به مالکان اهدا خواهد شد.

 مدیرکل بنیاد مســکن انقاب اســامی گلســتان 
خاطرنشان کرد: خوشــبختانه وضعیت بازسازی اماکن 
ســیل زده استان گلســتان از طریق بنیاد مسکن اگر در 
کشــور اول نباشــد حتما دوم خواهد بود و اتفاقات خوبی 

در این بخش رخ داده است.
زمانی نــژاد گفت: در حال حاضر یک هزار و ۱۱۳ واحد 
مسکونی ســیل زده به مرحله نصب در و پنجره رسیده و 
پیش بینی می شــود طی ماه های آینده بزودی به مرحله 
تحویل و بهره برداری برســد.وی تاکید کرد: در مجموع 

برای بازســازی اماکن سیل زده اســتان گلستان ۵۷۵ 
میلیارد تومان تســهیات پرداخت شده که ۱۸۰ میلیارد 
تومان آن باعوض بوده اســت.مدیرکل بنیاد مســکن 
انقاب اسامی گلســتان تاکید کرد: در عملیات احداث 
و بازســازی اماکن سیل زده حداقل سه نفر به مدت ۶ ماه 

برای هر واحد اشتغالزایی ایجاد شده است.

همــکاری دانشــگاه منابع 
طبیعی گرگان با منابع طبیعی و 

آبخیزداری گلستان
منابع  مدیــرکل 
طبیعی و آبخیزداری 
اســتان گلســتان از 
انعقــاد تفاهــم نامه 
بیــن اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری 
استان گلستان و دانشــگاه علوم کشاورزی و منابع 
طبیعی گرگان خبر داد. ابوطالب قزلسفلو اظهارکرد: 
این تفاهم نامه با هدف تداوم همکاری در زمینه های 
حفاظت از عرصه و اعیان جنگل آموزشی و پژوهشی 
شــصت کاته و همچنیــن همکاری های علمی، 
آموزشی و پژوهشــی منعقد می شــود.وی افزود: 
موضــوع تفاهم نامه شــامل فعالیت های حفاظت 
و حمایت از عرصــه و اعیان جنگل، امور مطالعاتی، 
پژوهشــی و آموزشی است.مدیرکل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان گلســتان گفت: مدت این تفاهم 
نامه یک سال است که پس از انقضاء آن مدت تفاهم 
نامــه در صورت توافق به مدت دو ســال دیگر قابل 
تمدید است. وی در خصوص تعهدات دانشگاه علوم 
کشــاورزی و منابع طبیعی گرگان، افزود: حفاظت و 
مراقبــت از عرصه و اعیان جنگلی مورد تفاهم نامه، 
پیشــگیری و ممانعت از قطع درخت، قاچاق چوب، 
ورود دام غیــر مجاز، جلوگیــری از تخریب و تجاوز 
و تصــرف غیر قانونی در غرصه مورد تفاهم اســت. 
قزلســفلو اظهار کرد: آموزش و افزایش مهارت های 
نیروهای طرح بر عهده دانشکده علوم جنگل است.

مخابرات  نماینده  حضور 
منطقه گلســتان در مراسم 
روز روســتا و گرامیداشت 

هفته نیروی انتظامی

مدیــر مخابرات شهرســتان گرگان در 
مراســم روز روســتا که با حضور فرماندار 
بخشــدار و مدیران دســتگاه های اجرایی 
شهرستان گرگان در روســتای جعفرآباد 

برگزار شد شرکت کرد .
در این مراســم حمیدی بــا تبریک روز 
ملی روســتا گفت: امروزه با توسعه و توجه 
به بوم گردی در روســتاها می توانیم برای 
ایجاد اشتغال جوانان ، معرفی آداب و رسوم 
روســتا و انتقال فرهنگ به گردشــگران 

فرصت هایی ایجاد نماییم .
در ادامه ســرهنگ موســوی جانشین 
انتظامــی شهرســتان گــرگان در جمع 
دهیــاران گفــت: دهیاران و شــوراهای 
روســتایی بــا تعامل با مــردم و جوانان و 
بــا تبادل نظر می توانند نقش بســزایی در 
پیگیری از جرائــم اجتماعی از جمله مواد 

مخدر و سرقت داشته باشند.

خبر

بهره برداری از 14 هزار واحد تعمیری و احداثی در مناطق سیل زده گلستان

پیشــگیری از ســرقت تجهیزات و انرژی برق از اهداف مشترک پلیس 
گلستان و برق استان است.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق گلســتان در دیــدار با فرماندهی 
انتظامی اســتان با بیان مطلب فوق گفت : لزوم سرکشــی مداوم از مالخران 
،برخورد جدی با سارقان تجهیزات شبکه ها و تاسیسات برق ، گشت مشترک 

پلیس و برق از مواردی است که به آنها باید توجه ویژه شود.
علــی اکبر نصیری افزود : تا کنون فرماندهی انتظامی اســتان همکاری 
خوبی با ارگانهای خدمات رســان بویژه شرکت توزیع نیروی برق در سرتاسر 

استان داشته که همواره مورد تقدیر و تشکر ما بوده است.

وی افزود : این شــرکت آمادگی این را دارد که نقاط تاریک و خطر آفرین 
از منظر پلیس گلستان در سرتاسر استان را مجهز به روشنایی معابر نماید.

وی با اشــاره به شناســایی نقاط آلوده به سرقت تجهیزات شرکت توزیع 
نیروی برق در اســتان اظهار داشــت: به دنبال این هستیم که با همراهی و 
مشــارکت نیروی انتظامی و اســتفاده از نیروهای خبره و متخصص با طرح  
برنامه های متناسب با نقاط آلوده از سرقت تجهیزات برق جلوگیری نمائیم. 
نصیری با بیان اینکه مهمترین هدف شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان، 
تأمین برق مطمئن و پایدار و فراهم نمودن رضایتمندی مردم و مشترکین برق 
استان گلستان است تأکید کرد: شرکت برق یکی از شرکت های خدمات رسان 
است و اینکه افرادی با سرقت تجهیزات برق و بروز خاموشی به رضایتمندی 

مردم از نظام آسیب وارد کنند پذیرفتنی نیست.

سردار قاســمی فرماندهی انتظامی گلستان در این دیدار ضمن تشکر از 
فعالیت ها و خدمات مســتمر و مفید به شــهروندان اظهار داشت: بر اساس 
برنامه های گذشــته نیروی انتظامی در خصوص شرکت های خدمات رسان 
وظیفه خود می داند که از تجهیزات شــرکت برق اســتان گلستان با افزایش 
گشــت ها و حضور هماهنگی حفاظت نماید و تمام ســرقت هایی که انجام 
شده در سامانه ثبت شده تا بتوان آنها را رصد نمود.فرماندهی نیروی انتظامی 
استان با اشاره به اعمال مشوق برای پرسنل پلیس گلستان جهت پیشگیری 
از وقوع ســرقت گفت : برای همکاران در پلیس گلســتان که بتوانند جلوی 
سرقت را بگیرند و کشفیات انجام دهند عاوه بر عمل به وطیفه قانونی خود، 
مشوق هایی در نظر گرفته شده که این خود بیانگر حفظ و حراست از تاسیسات 

دستگاه های خدمات رسان توسط پلیس استان است.

پیشگیری از سرقت تجهیزات و انرژی برق؛ 
هدف پلیس گلستان و برق استان 

وژیه استان اهی  شمالی
1 4

رئیس سازمان صمت مازندران:

اعتبار تکمیل کارخانه کمپوست 
لنگرود مصوب شد

جلســه تخصیص اعتبــارات الزم 
بــرای تکمیــل کارخانه کمپوســت 
لنگرود در محل سالن جلسات سازمان 
شــهرداری های کشور با حضور معاون 
ســازمان دکتر رجب صاحــی، مدیر 
کل خدمات شــهر دکتر رازی، نماینده 

شهرســتان لنگرود مهــرداد الهوتی، 
فرماندار شهرســتان لنگرود، سیروس 
شفقی و شهردار لنگرود، مهدی رجایی 
برگزار شد. در این رابطه شهردار لنگرود 
گفت: اعتبار تکمیل کارخانه کمپوست 

لنگرود مصوب شد.

اصالحیه
بدینوســیله خبر با تیتر ترویج پیمان 
نامه حقوق کودک ســاری که در تاریخ 
۲۰ مهــر در روزنامــه جام جــم چاپ و 
منتشــر گردیــد اصاح می گــردد: در 
مراسم ترویج پیمان نامه حقوق کودک 
ســاری توسط دوچرخه ســواران هیات 
دوچرخه ســواری مازندران، سرهنگ 
یعقوب تقــوی، جانشــین راهنمایی و 
رانندگی مرکز اســتان مازندران حضور 
داشــتند که به اشــتباه نام احمد تقوی، 
رئیــس اداره نظارت بــر اماکن عمومی 

استان مازندران درج شد.

موزه فناوری و تاریخ دانشگاه منابع طبیعی گرگان 
راه اندازی می شود

در نشســت مشترک رئیس دانشــگاه منابع طبیعی 
گرگان و مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دســتی استان گلســتان، تفاهم نامه همکاری برای راه 

اندازی موزه فناوری و تاریخ به امضای طرفین رسید.
علی نجفی نژاد در این نشســت بر آمادگی دانشگاه 
در برگزاری اســتارتاپ های تخصصی گردشــگری، 
همکاری در اســتفاده از ظرفیت خانه طبیعت دانشگاه، 
انجام پژوهش ها و تحقیقات مشترک و توجه به موضوع 
گردشگری مختص کشاورزی و منابع طبیعی تاکید کرد.

رئیس دانشــگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 
در ادامه پیشنهاد تاســیس موزه تخصصی کشاورزی، 
علم و فناوری و منابع طبیعی اســتان و ضرورت تشکیل 

کارگروه برای راه اندازی این موزه  را ارائه کرد.
گفتنی است، برنامه ریزی جهت تاسیس موزه علم و 
فناوری و تاریخ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
گرگان به جهت قدمت ۶۲ ســاله این دانشگاه از موارد 
مطرح شــده از ســوی نجفی نژاد بود که مورد موافقت 

مدیرکل میراث فرهنگی استان گلستان قرار گرفت.
شــایان ذکر است، دانشــگاه علوم کشــاورزی و 
منابع طبیعی گرگان، قدیمی ترین دانشــگاه تخصصی 
کشــاورزی و منابع طبیعی ایــران و اولین نهاد آموزش 
عالی در اســتان گلستان است که از مهر ماه سال ۱۳۳۶ 
فعالیت علمی، آموزشــی و تربیت نیروهای متخصص 

خود را آغاز کرده است.
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افزایش 1/5 برابری آب پشت 
سد مخزنی بیجار

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیان از افزایش 
یک ونیم برابری آب ذخیره شده پشت سد مخزنی شهر 
بیجار )آیت اهلل بهجت( نسبت به سال گذشته خبر داد. 
به گزارش روابط عمومــی آب منطقه ای گیان، 
وحید خّرمی  با اشاره به تامین آب ۷۰ درصدی جمعیت 
شــهری استان گیان از سد مخزنی شهر بیجار اظهار 
داشــت: حجم آب پشت سد شهر بیجار ۶۶ میلیون متر 
مکعب اســت که این میزان نســبت به ۲۷ میلیون متر 
مکعب در مدت مشابه،  نشان دهنده افزایش یک ونیم 

برابری است.
وی مجموع ظرفیت ذخیره سد مخزنی شهر بیجار 
را ۱۰۵ میلیون متر مکعب عنوان و تصریح کرد: تا کنون 
۶۳ درصد حجم سد مخزنی شهر بیجار پر شده است در 
حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۲۶درصد از حجم 
ســد پر شده بود.خّرمی تصریح نمود: سد مخزنی شهر 
بیجار )آیت اهلل بهجت ( از توابع امامزاده هاشــم  در ۳۵ 
کیلومتری رشت واقع شده  و از نوع سنگریزه ای با رویه 
بتنی CFRD بوده و ارتفاع آن از پی ۵ / ۹۰ متر، طول 
تاج ۴۳۷ متر و عرض تاج آن ۱۱ متر می باشــد. حجم 
کل مخزن، یکصد و پنج میلیون مترمکعب و حجم آب 
قابل تنظیم ساالنه ۱۶۵ میلیون مترمکعب است.  وی 
اضافه کرد: این سد، بر روی رودخانه زیلکی که آب بسیار 
مناسبی دارد، احداث و با هدف تامین آب شرب شهرهای 
مرکزی و شرق نزدیگ گیان واقع در شهرهای رشت، 
خشــکبیجار، کوچصفهان، خمام، لشت نشاء، سنگر، 
آستانه اشرفیه، کیاشهر، الهیجان، سیاهکل، لنگرود، 
کومله، شلمان، بندرانزلی و همچنین ۲۲۰ روستا ساخته 
شده است. ســد مخزنی شهر بیجار) آیت اهلل بهجت(، 
نخستین سد پس از پیروزی انقاب اسامی است که 

در استان گیان در سال ۱۳۹۳ به بهره برداری رسید.

در نشستی که با حضور دکتر رضا مسرور سرپرست سازمان، 
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری و مدیر صنایع سازمان برگزار 
شد، پس از بررسی درخواست، سوابق و توانمندی های شرکت 
مزبور، مقرر شد نخستین واحد مونتاژ و تولید خودروی سواری 
در استان گیان در این منطقه احداث شود. به گزارش مدیریت 

روابط عمومــی و امور بین الملل ســازمان منطقه آزاد انزلی 
واحــد تولیدی فوق در زمینی به مســاحت ۲۵ هزار مترمربع و 
با زیربنای ۱۰ هزار مترمربع فضای تولیدی مسقف، در فضای 
پسکرانه مجتمع بندری کاسپین ایجاد می شود تا گام بلندی در 
مسیر عملیاتی سازی راهبرد بنادر نسل سوم در این مجموعه 

بنــدری فراهم شــده و منطقه آزاد انزلــی وارد حوزه فعالیت 
صنعت خودروســازی خودرو کشور گردد.براین اساس، اولین 
محصوالت تولیدی آزمایشی بعد از اخذ مجوزهای الزم و نصب 
خطوط تولید در بهار ســال آینده وارد بازار خواهد نمود شرکت 
کاسپین موتور یاران در فاز نخست، در یک شیفت کاری توانایی 

تولید ۱۲ هزار خودرو ســواری و خودروsuv )شاسی بلند( با 
تکنولوژی چینی و ژاپنی، قوای محرکه بنزینی و الکتریکی را 
دارا می باشد که در فاز نخست به صورت مستقیم برای ۲۰۰ نفر 
اشتغالزایی شده و به صورت غیرمستقیم نیز در حوزه هایی چون 
خدمات پس از فروش برای ۶۰۰ نفر فرصت شغل پدید می آید.

اولین کارخانه تولید خودروی سواری استان گیالن احداث می شود
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ضمیمه رایگان 2
روزنامه جام جم

شــرکت گاز اســتان گیان در نیمه اول سال جاری توانسته است 
بالغ بر ۱۶ هزار و دویســت مشــترک در حوزه های مختلف مصرف 

جذب نماید.
بــه گزارش روابــط عمومی شــرکت گاز گیان، حســین اکبر، 
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان گیان از جذب بالغ بــر ۱۶ هزار و 

دویست مشترک در حوزه های مختلف مصرف خبر داد و گفت: بیش 
از ۸۵ درصد از مشــترکین جذب شــده در نیمه اول امسال در بخش 

خانگی بوده است.
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان گیان اظهار داشــت: با وجود 
گازرسانی گســترده به روستاها، شــرکت گاز عملیات گازرسانی به 
حفرات خالی شــهرها را بر اساس برنامه ریزی های انجام شده ادامه 
می دهد و در همین راستا در بهار و تابستان امسال عاوه بر گازرسانی 
به ۶ هزار و ۵۰ مشــترک روستایی، به بیش از ۶ هزار و ۵۵۰مشترک 

شهری نیز گازرسانی نموده است.
مهنــدس اکبر همچنین از جذب ۱۱۳ مشــترک صنعتی و ۲ هزار 
۳۰۰ مشــترک تجاری در نیمه اول امسال خبر داد و گفت: بحمدا... با 
تاش پرســنل خستگی ناپذیر شــرکت گاز، این آمار نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته ۲۲ درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه شــرکت گاز اســتان گیان هــم اکنون بیش از 
یک میلیون و ۷۶ هزار مشــترک گاز دارد، اظهار داشــت: بیش از ۹۲ 
درصد از مجموع مشــترکین گاز در استان، معادل ۹۹۴ هزار مشترک 
را مشــترکین خانگی تشــکیل می دهند و بخش تجاری با ۷۷هزار 
مشــترک، بخش صنعتی با ۵ هزار و ۷۰۰ مشترک، بخش حمل و نقل 
با ۹۸ مشــترک جایگاه CNG و بخش نیروگاهی با ۳ مشــترک در 

رده های بعدی قرار دارند.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان گیان در پایان با اشاره به حذف 
صورتحســاب کاغذی گاز از ابتدای آذر امسال، گفت: شرکت گاز راه 
های متنوعی از قبیل ارســال پیامک، ســایت، نرم افزار موبایلی و .... 
را برای دریافت اطاعات مشــترکین راه اندازی نموده و مشــترکین 
گرامی می توانند برای آگاهی بیشــتر به ســایت شــرکت گاز استان 

گیان به آدرس www.nigc-gl.ir مراجعه نمایند.

جذب بیش از 16 هزار مشترک گاز در گیالن

بارش شــدید باران درهفته گذشــته موجب 
کشته شدن یک نفر، تخریب برخی زیرساخت ها 
همچون راه های روستایی، پل های ارتباطی، آب 
گرفتگی معابر، سیابی شدن مسیل ها و رودخانه 

های استان شد.
وحیــده اســماعیلی – خبرنگار جام 
جم گیالن: ۱۴ شهرســتان اســتان متأثر از این 
بارش ها بودند. بیشــتر بارش ها و خسارات ناشی 
از باران از شهرســتان های املش، رودسر، ماسال، 
شفت، فومن، تالش، لنگرود، رضوانشهر و صومعه 
سرا گزارش شــد. بر اثر شدت بارش ها ۶۰۰ واحد 
مســکونی روستایی در شهرســتان های صومعه 
سرا، لنگرود، رودسر و رضوانشهر دچار آبگرفتگی 
شــدند و گاز برخی از خانوارهای روســتایی قطع 
شــد. همچنین تخریب پل روستای شبخوسات 
املش، پل درحال ســاخت درتنیان صومعه ســرا، 
راه ارتباطی ســه روستای گرکرود، گلستان سرا و 
رودگوابر، آبگرفتگی تاســکوه ماسال به سمت 

ییاق اولســبانگاه، محور لنگــرود به چمخاله و 
تخریب یک دهنه پل دسترســی در منطقه اسالم 
از جمله خسارت های زیرساختی سیاب در استان 

بوده است.
رضا اســامی، مدیر کل بحران اســتانداری 
گیــان در این رابطه گفت: با توجه به پایین آمدن 
ارتفاع آب رودخانه ها، دستگاه های متولی در حال 
ارزیابی میزان خسارت  در زیرساخت ها، ابنیه  فنی، 

اراضی کشاورزی و سایر موارد هستند.
وی گفت: ۴۰ درصد بارش های اســتان گیان 
در مهر ســال جاری و طی ۲ روز بارید که بیشترین 
میزان بارش ها در املش با ۲۳۷ میلیمتر، رودســر 
با ۲۰۰ میلیمتر و در غرب اســتان نیز رضوانشــهر 

۱۲۷میلیمتر و تالش ۱۲۰ میلیمتر باریده  است. 
اســامی با اشاره به آسیب به کشت دوم بخش 
کشاورزی، دامداری، آسیب به واحدهای آموزشی را 
ازعمده خسارت های وارد شده ناشی از بارش شدید 
بــاران و به دنبال آن طغیــان روخانه ها و در برخی 

مناطق وقوع ســیاب عنوان کــرد و افزود: غیراز 
تخریب کامل دو پل بزرگ، تمام راه های استان باز 
است و راهداران نیز در حال ترمیم و بازسازی بخش 
هایی از مســیرهایی هستند که دچار آب شستگی 

شده است.
اســامی از بازدید و بررســی وضعیت و میزان 
خســارت ها در مناطق آسیب دیده خبر داد و افزود: 
راه دسترسی اســالم و راه دسترسی روستای دهنه 
طوالرود با توجه به وضعیت پل آســیب دیده اسالم 
تا اطــاع ثانوی قطع خواهد بــود و فعًا تا زمان 
بازســازی خسارت های وارد شــده راه ارتباطی به 
داخل شــهر قطع خواهد بود، اما جریان برق ۱۳۰ 
خانوار سیل زده تالش که به علت سیاب اخیر قطع 

شده بود وصل شده است. 
بافاصله و در پی خســارت های بارش شدید 
باران هفته گذشته در گیان ارسان زارع، استاندار 
گیان نیز با ارسال دستوی خواستار تهیه گزارش 

فوری از وضعیت مردم مناطق خسارت  دیده شد.

وی به معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری 
دستور داد هرچه سریع تر پیگیری های الزم برای 
رفع مشکات ناشی از تخریب پل ها و نیز برقراری 
شــرایط عادی را انجام دهد و همچنین به صورت 
میدانی، از مناطق خســارت دیده همچون تالش، 

بازدید کند.
زارع همچنین ازستاد پیشگیری، هماهنگی و 
فرماندهی عملیات پاســخ به بحران استان گیان 
خواست مدیریت هماهنگی اقدامات بین دستگاه 
های اجرایی، هال احمر و شــهرداری ها را عهده 
دار شود و به فرمانداران و بخشداران نیز تاکید کرد 
از تمامی ظرفیت ها برای رفع مشــکات به وجود 

آمده، استفاده کنند.

تهدید اولین سیالب پاییزی در گیالن 

عملکرد پیمانکاران برق  رصد می شود

عظیم بلبل آبادی، مدیر عامل شــرکت برق منطقه ای گیان گفت: 
با استقرار نرم افزار جامع مدیریت پروژه عملکرد پیمانکاران زیر ذره بین 
قرار می گیرد و به منظور ســرعت بخشــی به روند اجرای پروژه ها، به 
یقین با پیمانکاران خوشــنام و با سابقه مثبت همکاری و تعامل بیشتری 

خواهیم داشت.
به گزارش روابط عمومی شــرکت برق منطقه ای گیان وی افزود: 
رویــت پیمانکاران دارای کارت زرد و قرمــز در نرم افزار جامع مدیریت 
پروژه یکی از مهم ترین مزایای این پروژه می باشــد که مجریان پروژه 
ها باید جهت پیشبرد پروژه ها آن را مد نظر قرار دهند. همچنین مشاهده 
عملکرد پیمانکاران در این سامانه، موجب می شود تا پیمانکاران با دقت 

بیشتری در اجرای پروژه ها گام بردارند.
مدیر عامل شــرکت برق منطقه اي گیان در تشــریح استقرار نرم 
افزار جامع مدیریت پروژه گفت: مهم ترین رسالت نظام مدیریت پروژه، 
ایجاد تعهد و مسئولیت در قبال برنامه است، تا کنون اطاعات ۷۰ پروژه 
در بخش خط و پســت، شامل عنوان پروژه، تاریخ اباغ، وضعیت پروژه، 
ســطح ولتاژ، تاریخ شروع و پیش بینی زمان اتمام پروژه در این نرم افزار 
بارگذاری شده اســت.وی با بیان اینکه شرکت برق منطقه ای گیان، 
شرکتی برنامه محور و فرایند نگر با رویکرد تفکر سیستمی است، افزود: 
بارگذاری اطاعات ۹۳ قرارداد مربوط به پروژه های طرح های انتقال از 
دیگر اقدامات انجام شده در راستای پیاده سازی نرم افزار جامع مدیریت 
پروژه می باشد.بلبل آبادی تصریح کرد: ارسال گزارشهای بودجه، آمار، 
پروژه های اولویت دار و پروژه های با پیشرفت فیزیکی باالی ۵۰ درصد 
به شــرکت توانیر به صورت آنایــن و جلوگیری از پیگیری تلفنی، جلو 
گیری از شکســت پروژه ها )عدم مســتند سازی، عدم بررسی وضعیت 
موجود، عدم بررســی تاریخچه پروژه، پیمانکاران ضعیف، مقایســه با 
سازمان های دیگر(، شناسایی پیمانکاران و ارزیابی آنها، مدیریت دانش 
تحت عنوان درس آموخته ها و شناســایی شــرکت پیشرو در خصوص  
مدیریت پروژه ها و عملکرد آنها از مهمترین اهداف اســتقرار نرم افزار 

جامع مدیریت پروژه می باشد.
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روســتای فشتکه که با حصیرهایش زبانزد جهانیان 
شده است، از روســتاهای خطه سرسبز گیالن است. 
روستای فشــتکه خمام، نخستین روستای ملی حصیر 
ایران اســت. ماده اولیه ایــن حصیرها از خود منطقه 
تامین می شــود و در جنگل نزدیک روســتا رشــد می 

کند.
ســعیده فــردی- خبرنگار جــام جم گیــالن: مردم 
روســتای فشــتکه کشاورزهســتند و محصول اصلی 
آنها برنج اســت. در کنار کشاورزی، صنایع دستی نیز 
نقش پر رنگی در اقتصاد این روســتا دارد. بســیاری 
از مردم بومی بخصوص در فصل پاییز و زمســتان به 

حصیربافی با نوعی گیاه به نام لی مشــغول هستند.
فشــتکه را بافته شده در حصیر می  دانند و بهترین 
حصیرهای بافته شــده نیز متعلق به این روستاست. 
هر ســال بیشــتر از 3 میلیون قطعــه حصیر به ارزش 
300 هزار دالر از اســتان گیالن به کشــورهایی چون 
آلمان، فرانســه، آمریــکا و امارات متحده  عربی صادر 

می  گردد.
اکثــر فعــاالن این عرصه از ســنین کودکــی همپای 
خانــواده هــا بخصــوص مــادران حصیربافــی را مــی 
آموزند. این روســتا مقام نخست را در خصوص بافت 

حصیر در سراسر ایران کسب کرده است.
در حــال حاضــر زنــان حصیربــاف این روســتا، در 
بســیاری از نمایشگاه های استانی و ملی، مسطح بافی، 

تکه دوزی، تولید بســته بندی های تبلیغاتی به شیوه 
آرم بافــی حجمی، تولیــد انواع صفحه هــای حصیری 
تبلیغاتــی با ابعاد و اشــکال هندســی متنــوع و حجم 
ســازی با ابزار تسهیل کننده محصوالت حصیری را به 

معرض نمایش می گذارند.
خانــم ها احیــاء تقی نــژاد، مهناز فرضی نیــا، مهناز 
طلــب نــواز، کبــری مهــدی زاده، مریم حســین پور، 
حاجیه شــفیعی، شهناز موالیی، مهکامه محمدی، زهرا 
خدمتی، ســکینه نیک روش، شــقایق محمدی و ماریا 
محمــدی از جمله زنان هنرمند حصیرباف این روســتا 

هستند.
این زنــان حصیرباف از عدم برقــراری بیمه تامین 
اجتماعــی بــرای خــود گلــه منــد هســتند. همچنین 
ســختگیری بانــک هــا در امر ضامــن برای اســتفاده 
از تســهیالت از دیگــر مشــکالت ایــن زنــان هنرمند 

حصیرباف می باشد.
اعضای شــورای اســالمی و دهیار روســتا نیز برای 
رفع مشــکالت و رونق حصیربافی روســتای فشــتکه 

همت می نمایند.
 آقایان حســن نوروزی، اسماعیل صبوری و مرتضی 
مهــدی زاده، عضــو شــورای اســالمی روســتای ملی 
حصیربافــی ایران فشــتکه خمام هســتند. همچنین 
آقای جــواد افکنده بــه عنوان دهیار در این روســتا 

فعالیت می نماید.

روستای فشتکه خمام؛ 
نخستین روستای ملی حصیر ایران



مدیر کل بهزیستی گیالن تاکید کرد؛ 

ضرورت توجه به پیشگیری از معلولیت

نشســت خبری مدیرکل بهزیســتی گیان با اصحاب رســانه استان به 
مناســبت هفته نابینایان، کودکان و پارالمپیک در ســالن دکتر خزائلی اداره 

کل بهزیستی استان گیان برگزار شد.
ســمیه جوان - خبرنگار جام جم گیالن: دکتر حسین نحوی نژاد 
با اشــاره به سپری شــدن هفته سالمندان تصریح کرد: با توجه به آمار باالی 
بخش ســالمندی در منازل امروزه شاهد کاهش آمار کودکان در سپردن به 
مهدکودکها می باشــیم و مادربزرگها و پدربزرگهــا وظیفه تربیت کودکان 

را برعهده گرفته اند.
مدیرکل بهزیســتی استان گیان از اجرای نمادین یک وعده غذای گرم 
در هفته ملی کودک در ۱۱۵ روســتا مهد ســخن گفت و تصریح کرد: روستا 
مهدها در راســتای ایجاد اشــتغال برای جوانان تحصیل کرده روســتایی و 
برقراری تعلیم ، تربیت و  آموزش کودکان ســاکن  روستا شکل گرفته است.

وی افــزود: در ســال جــاری عاوه بــر افزایش ۲۹ درصدی شــهریه 
مهدکودکهای سراســر استان برای اولین بار برنامه شامل سازی را با هدف 
ترویج تفکرات مردم دوســتی و کمک به همنوع در کودکان به اجرا درآمده 
اســت. نحوی نژاد با اشــاره به برپایی برنامه سه ساله های حسینی همزمان 
با روز شــهادت حضرت رقیه در مهدهای کودک تصریح کرد: این برنامه با 
هدف تبیین فلســفه قیام امام حســین )ع( و ذکر مصائب حســین و حضرت 

رقیه)س( در مهدهای کودک سراســر استان برگزار شد.
نحــوی نژاد بــا تاکید بر ضرورت و لزوم توجه به پیشــگیری از معلولیت 
تصریح کرد: طی مشــاوره های ژنتیک انجام شــده در سال گذشته ۲۰۰۰ 
زوج  مورد مشــاوره قرارگرفتند. همچنین بــرای ۵۸ نفر از دانش آموزان و 

دانشــجویان استان نیز مشاوره های ژنتیکی انجام شده است.
وی از غربالگــری ۲۵۰۰ کودک در راســتای اضطراب خبر داد و   افزود: 
در بحث بینایی نیز ســال گذشــته  غربالگری کودکان ۳ تا ۵ ســال صورت 
پذیرفــت و از بیــن  ۷۳ هزار کودک تحت غربالگــری و ۳۰۰ نفر با مداخله 
بهزیســتی شناســایی و تحت مداوا قرار گرفتند.مدیرکل بهزیستی گیان 
با تاکید براینکه ۲۴ مهر روز عصای ســفید اســت، تصریح کرد: متاســفانه 

اســتفاده از عصای ســفید را هنوز بسیاری از نابینایان مطلق ما نپذیرفته اند .
نحــوی نــژاد تعداد معلولین بینایــی را ۴۵۰۰ نفر اعام کرد و گفت:  ۱۱ 
درصد از معلولین اســتان به معلولین بینایی اختصاص دارد . همچنین  ۲۵۰۰ 
نفر از معلولیت بینایی مســتمری بگیر بهزیســتی هســتند و ۲۰۰ نفر هم در 
سال جدید از محل حذف دهک های باال ازیارانه به چرخه مستمری بگیران 
اصافه خواهند شــد. مدیر کل بهزیســتی گیان تصریح کرد: در شش ماهه 

اول ۹۸، ۲۷۵۰۰ نفر مورد معاینه تنبلی چشــم  قرار گرفته اند .
وی افزود: توزیع وتهیه کمک وســایل توانبخشــی به تعداد ۷۰۰ مورد از 
معلولین بینایی از جمله لپ تاپ،  دستگاه های درست نما،  لوح،  قلم و عصای 
سفید و... ازبرنامه های این سازمان بوده که از این موارد برای افراد دارای با 

تحصیات باال ۱۰ مورد برجســته نگار خریداری شده است. 
نحوی نژاد خاطرنشــان کرد: تعداد دانشــجویان کم بینا و نابینا ۱۷۰ نفر 
است که از مقطع کاردانی کارشناسی تا دکترا در حال تحصیل می باشند. وی 
با اشــاره به پیشــرفت های ورزشی در بخش های کم بینا و نابینا یادآور شد: 
نابینان و کم بینایان تحت پوشــش بهزیســتی استان در رشته های ورزشی 
پرس ســینه، شــنای نابینان، پرتاب نیزه ، جودو و . فعالیت دارند و همچنین 
گفتنی اســت که  دو تن از نابینایان به مسابقات پارالمپیک روانه خواهند شد.

گفــت: تاکنون معلولیــن و نابینایان گیان توانســتند، ۵۰ مدال جهانی 
،۷۱ مدال کشــوری  که ۳۵ مورد آن طاســت را از آن خود نمایند. مدیر کل 
بهزیســتی گیان از شناســایی یک مرکز روزانه برای کودکان نا بینای تازه 
شــناخته شده خبر داد و خاطرنشــان کرد: این مرکز بیشتر در زمینه و جهت 
آموزش جهت یابی برای نابینایان فعالیت می نماید و عاوه بر آن ســه مورد 
NGO جهــت ارایه انواع و اقســام خدمات تحت نظر بهزیســتی در حال 

فعالیت در سطح استان می باشد.
نحوی نژاد در خصوص وضعیت مسکن مددجویان بهزیستی خاطرنشان 
کرد: تعداد مســکن های واگذار شده درسال ۹۷ و ۹۸ پنجاه مورد بوده که در 

شــش ماهه دوم ۹۸ از سیر سریع تری برخوردار خواهد شد.
 وی در راســتای اشــتغال نابینایان افزود: در حال حاضر نفر در تلفنخانه 
های دســتگاههای اجرایی استان در حال فعالیت می باشند در سال گذشته 
برای ۱۹۰ نابینا ایجاد اشــتغال شــدو درســال جدید ۷۰ نفر آماده اشتغال 

. هستند
 حســین نحوی نژاد با تاکید بر اینکه روز ۲۴ مهر ماه روز ملی پارالمپیک 
اســت، بیان داشــت: از آنجایی که ورزش زندگی بســیاری از معلوالن را 
متحــول می کند معلوالن مــا در المپیک های ویژه توانســتند به موفقیت 

های بزرگی دست یابند.
مدیر کل بهزیستی گیان شعار امسال روز ملی پارالمپیک را : خوب است 
هرکسی به کشورش افتخار کند و اما خوبتر آن است که کشور نیز به افرادش 
افتخار کند تصریح کرد: اســتان گیان دارای ۲۷۰ نابینای ورزشکار، ۳۰۰ 
ناشــنوای ورزشکار و ۳۰۰ معلول جســمی و حرکتی در رشته های مختلف 

ورزشی فعالیت دارند.

شهرداری شلمان به استناد مجوز شماره ۹۷/۷۰۲/۸۹۷ ش مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ شورای اسامی شهر شلمان در نظر دارد نسبت به ساخت و اجاره 
تابلوهای تبلیغاتی ســطح شــهر شلمان به شرح ذیل اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت کســب اطاعات بیشتر و دریافت اوراق مزایده به واحد 

کارپردازی شهرداری مراجعه نمایند.
1-عملیات احداث یک بیلبورد  T شــکل میان بلوار واقع در خیابان امام خمینی)ره( شــهر شلمان توسط پیمانکار و بهره برداری به مدت پنج سال 

با قیمت پایه روزانه ۱۰/۰۰۰ ریال به ازای هر متر مربع به عنوان اجاره بها .
2- عملیات احداث دو عدد بیلبورد  T شــکل میان بلوار واقع در خیابان آیت ا... خامنه ای شــهر شلمان توسط پیمانکار و بهره برداری به مدت پنج 

سال با قیمت پایه روزانه ۱۰/۰۰۰ ریال به ازای هر متر مربع به عنوان اجاره بها .
-هزینه ساخت و نگهداری سازه در طول مدت اجاره بها تماما بر عهده پیمانکار می باشد.

-مدت اجاره جهت بهره برداری پیمانکار برابر پنج ســال شمســی می باشد و پس از آن تابلوها جهت بهره برداری در اختیار شهرداری قرار خواهند 
گرفت.

-اجاره بها هر کدام از آیتم ها ساالنه به میزان پانزده درصد افزایش خواهد داشت.

سایر شرایط مزایده:
1- تاریخ تشــکیل جلســه مزایده: روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ راس ســاعت ۱۲ ظهر در محل شهرداری شلمان می باشد. مهلت دریافت 
اسناد از تاریخ انتشار آگهی لغایت ساعت ۱۴ روز شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ و آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه شهرداری تا ساعت ۱۴ روز چهارشنبه 
مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ می باشد.هزینه خرید اسناد ۵۰۰/۰۰۰ ریال بوده که می بایست به حساب شماره ۰۱۰۳۷۷۴۲۱۰۰۰۵ درآمد عمومی شهرداری 

شلمان نزد بانک صادرات واریز گردد. ارائه پیشنهاد برای خرید هر آیتم باید به صورت جداگانه صورت پذیرد.
2- متقاضیان می توانند از تاریخ درج این آگهی با مراجعه به واحد کارپردازی شــهرداری نســبت به خرید اسناد مزایده اقدام نموده و پس از کسب 

اطاعات الزم پیشنهاد کتبی خود را طی سه پاکت الک و مهر شده به شرح زیر به شهرداری ارائه دهند: 
1-2- پاکت الف: فیش واریزی )قسمت مربوط به پرداخت کننده( یا ضمانت نامه بانکی به ارزش ۲۰/۰۰۰/۰۰۰)بیست میلیون( ریال به حساب 

شماره ۰۱۰۳۷۷۴۲۱۰۰۰۵ نزد بانک صادرات بنام شهرداری شلمان به عنوان ضمانت شرکت در مزایده. 
2-2- پاکت ب: محتوی مشخصات کامل شرکت، اساسنامه و آخرین تغییرات و مشخصات دارندگان حق امضاء و سایر اسناد تعهدآور شرکت، 

به صورت کپی برابر با اصل شده. 
3-2- پاکت ج: شرکت کنندگان در مزایده قیمت پیشنهادی خود را در فرم پیشنهاد قیمت منضم به اسناد مزایده به صورت خوانا و با عدد و حروف 

درج و مهر و امضاء و در پاکت »ج« قرار داده و تحویل نمایند.
 شــرکت کنندگان پاکتهای »الف، ب، ج« را در یک پاکت مهر و موم شــده قرار داده و با ذکر مشــخصات کامل )نام و نام خانوادگی، شماره تماس 

ثابت و همراه، شماره قطعه مورد نظر( به دبیرخانه شهرداری شلمان تحویل و رسید دریافت نمایند. 
3- پس از مزایده مبلغ سپرده افرادی که جزو نفرات اول و دوم نباشند، بر اساس مقررات مربوطه قابل استرداد می باشد. سپرده برنده دوم تا انعقاد 
قرارداد با برنده اول نزد شــهرداری باقی خواهد ماند. بدیهی اســت در صورت انصراف یا عدم مراجعه نفر اول ظرف مهلت مقرر، ضمانت نامه ایشــان 

به نفع شهرداری ضبط و نفر دوم به عنوان برنده اعام می گردد و در صورت انصراف نفر دوم ضمانت ایشان نیز ضبط و مزایده تجدید می گردد. 
تبصره: برنده مزایده باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ اعام نتایج مزایده نسبت به واریز وجه و عقد قرارداد اقدام نماید. 

4- شرکت کننده اقرار می نماید که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامات دولتی نمی باشد. 
5- شرکت کنندگان می بایست دارای مجوز مربوطه از اداره فرهنگ و ارشاد اسامی باشند. 

6- با تبانی کنندگان در مزایده برخورد قانونی به عمل آمده و شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 
7- افراد شرکت کننده موظفند جهت کسب اطاع از نتایج مزایده ظرف مدت ۴۸ ساعت پس از تاریخ برگزاری مزایده، به شهرداری شلمان مراجعه 

نمایند و در صورت عدم مراجعه فرد برنده در زمان مقرر، هیچگونه مسئولیتی در این زمینه متوجه شهرداری نمی باشد.
 8- شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول تمامی شرایط آگهی می باشد.

آگهی مزایده

ناصر احمدی شاد، شهردار شلمان

ضمیمه رایگان روزنامه جام جم
3یکشنبه 28 مهر 1398   شماره 5507

همزمان با روز جهانی استاندارد؛

واحدهای تولیدی برتر، آزمایشگاه های همکار و مدیران کنترل 
کیفیت نمونه گیالن تجلیل شدند

همایش گرامیداشــت روز جهانی استاندارد )اســتاندارد های ویدئویی خالق 
صحنــه جهانی ( در گیان با حضــور علیرضا خاکی فیروز رئیس مرکز ملی تایید 
صاحیت اســتاندارد ایران، داریوش اشــکانی پور مدیر کل اســتاندارد گیان، 
غامعلی جعفر زاده نماینده مردم رشــت در مجلس ، رئیس اتاق بازرگانی گیان 
و جمعی از مدیران ارشد استان و واحدهای تولیدی صنعتی در رشت برگزار شد .

ســمیه جوان - خبرنگار جام جم گیالن: در ایــن همایش مدیرکل 
استاندارد گیان به تاش این سازمان در ارتقاء و به روز کردن استانداردها اشاره 
کرد و گفت: از اولویت ما در گیان همکاری با دفاتر استاندارد سازی استان جهت  
به روز کردن اســتانداردهای مورد نیاز اســتان بوده تا سامت و امنیت را به مردم 

هدیه دهیم.
داریوش اشــکانی پور  وظایف اصلی سازمان  اســتاندارد  را استاندارد سازی، 

اوزان قیاس ها ، تایید صاحیت ها و ارزیابی انطباق عنوان کرد.
وی افزود: اســتانداردها با خردجمعی در جهت نیاز جامعه تدوین و معیارهایی 

در آن تحت عنوان استاندارد در نظر گرفته می شود.
وی با بیان اینکه در بحث کیفیت نمی توان از عدد و رقم بهره گرفت،  تصریح 
کرد: کیفیت بزرگراه بی نهایتی است که شرط ورود به آن رعایت استانداردهاست 

و نمی توان برای آن مقصد مشخص کرد.
اشکانی پور با اشاره به وظیفه نظارت بر بازار آزمایشگاه های همکار استاندارد 
در گیان گفت:  در حال حاضر ۶۲ آزمایشــگاه همکار را در استان تایید صاحیت 

کردیم که ۶۰۰ نفر نیروی متخصص مشغول فعالیت هستند .
وی خاطر نشــان کرد: اســتاندارد ها با توجه به نیاز جامعه تدوین می شوند و به 
نوعی حفظ کرامت انســانی اســت که  با رعایت آنها می توانیم به جامعه احترام 
بگذاریم و همه باید کمک کار اســتاندارد باشــند تا بتوانیم آن موازین را در جامعه 

جاری و ساری کنیم.
رئیــس مرکز ملی تأیید صاحیت ســازمان ملی اســتاندارد ایران نیز در این 
همایش با بیان اینکه تعهد مدیران ارشــد ســبب بهبود مستمر کیفیت خواهد بود 
گفت: استاندارد وظیفه یک سازمان نیست بلکه وظیفه تک تک افراد جامعه است. 

علیرضا خاکی فیروز در ادامه به ظرفیت باالی علمی و فناوری گیان اشاره کرد و 
گفت: در سال ۲۰۱۹ یک ایرانی از استان زنجان از طرف سازمان جهانی استاندارد 
برنده ویدئوی روز جهانی اســتاندارد شد که امیدواریم سال آینده شاهد درخشش 

گیانی ها در این روز باشیم.
وی بیان کرد: به مناســبت روز جهانی استاندارد ، سازمان بین المللی استاندارد 
هر ســال طرحی در قالب طراحی پوســتر بر روی سایت بین المللی استاندارد می 
گذارد و انتخاب این طرح نیز به این صورت اســت که مردم از ۱۶۳ کشــور جهان 
پوســترهای طراحی شــده خود را ارسال می کنند که در نهایت پنج طرح پذیرفته 
و یکی از این طرح ها با رای مردم سراســر جهان انتخاب و به عنوان پوســتر روز 

جهانی استاندارد در سایت بین المللی عرضه می شود.
خاکــی فیروز با بیان اینکه جهان امروز با فنــاوری های نوین دچار تحوالت 
شــگرف شده ، اظهار کرد: گیان نیز  از اســتان هایی است که می تواند با دانش 

باالی نیروی انسانی اش در این طراحی ها شرکت کند و صاحب مقام شود.
وی  در بخش دیگری از سخنانش، با ارائه  تعریفی از استاندارد گفت: استاندارد 
دکترین مدار انسانیت و اخاق مداری روح یک تفکر متعالی است و اگر در هر جایی 
مشکلی وجود داشته باشد به این معناست که استاندارد در آن  رعایت نشده است.

غامعلی جعفرزاده نماینده رشــت در مجلس شــورای اسامی نیز با اشاره به 
تحریم های ناجوانمردانه و خاف عرف بین المللی علیه کشورمان بیان کرد: راه 
برون رفت کشــور از این شرایط، تولید است و برای استفاده بهینه از این ظرفیت، 

باید تولیدات مطمئن باشند و مردم بتوانند با آرامش ، از آنها استفاده کنند.
وی ادامه داد: معیارها و مواردی که تولید کنندگان  باید در کاالها رعایت کنند 
، اســتاندارد است و وقتی آرم اســتاندارد  بر روی محصولی قرار بگیرد ؛ سامت و 

امنیت محصول را تضمین می کند .
جعفرزاده اظهار کرد: کشورمان در ۴۰۰ کمیته فنی و تخصصی استانداردهای 

بین المللی عضو است و  این جزو افتخارات ماست.
گفتنی اســت که در پایان این همایش بزرگ ۳ واحد تولیدی، ۴ آزمایشگاه و ۷ 

مدیر برتر حوزه استاندارد و کیفیت گیان  معرفی و تجلیل شدند.

شهردار املش خواستار شد؛

همکاری و تمهیدات ویژه ارگان ها در مواقع آبگرفتگی منازل 

شــهردار املش در جلســه  ســتاد پیشــگیری، هماهنگی 
و فرماندهــی عملیــات پاســخ بــه بحران شهرســتان املش 
بزرگترین مشــکالت ناشــی از خســارت بارشــی را آب های 
ســطحی باالدســت و منطقع کیاکالیه عنوان کرد و افزود:در 

ســال گذشته توانســتیم پشــت کوچه ها وخیابانهای جانباز 
منطقه کیاکالیه را با دیواره بتنی احداث کنیم و خوشــبختانه 

بخشی از مشکالت رفع گردید.
 ناصــر رنجبــر افزود:تعــدادی از کوچــه ها را که شــاهد 
آبگرفتگی بودیم از یک طرف بافت قدیمی و عدم دسترسی 
برای هدایت آب ها وجود دارد ودیگر اینکه باتوجه به سطح 
خیابان های احداث شــده و مکانی که خانه های قدیمی قرار 
دارند یک متر تا یک ونیم متر با ســطح جاده ارتفاع دارند که 

درهنگام بارندگی دچار آبگرفتگی می شوند.
وی درادامــه از اجرای لوله گذاری بــه طول ۱ کیلومتردر 
پیچ کیاکالیه خبرداد و گفت: تمهیدات خرید لوله انجام شده 
و قرار اســت دو ردیف لوله گذاری جهت دفع آبهای ســطحی 

انجام گیرد.
  وی بیان داشــت: برای رفع مشــکالت فاضالب شــهری تا 

کنون 3 کیلومتر لوله گذاری در کوچه ها انجام شده است.
 رنجبــر در پایان خاطرنشــان کــرد: شــهرداری برای رفع 
بحران آبگرفتگی منازل ، همکاری و تمهیدات ویژه ارگان ها 

را می طلبد.
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بوی خوش تو هر که ز باد صبا شنید
از یار آشنا سخن آشنا شنید

ای شاه حسن چشم به حال گدا فکن
حافظکاین گوش بس حکایت شاه و گدا شنید

فرمانده ســپاه رامســر اظهار کرد: ساخت خانه 
بــرای محرومان، اشــتغال زایــی و صندوق های 

قرض الحسنه در دستور کار سپاه قرار دارد.

خبرنــگار جام جم مازندران: ســرهنگ 
محمدرضا خمســیه در آیین افتتــاح خانه محروم 
بــا بیان اینکه ســپاه در قالب حمایــت مالی از کار 
آفرینان و کارهای زیر ساختی در زمینه اشتغال زایی 
اقدامات خوبی انجام داده است گفت: یکی از اهداف 
انقاب اســامی برقراری عدالت اجتماعی است تا 
بر اساس نقشه راه انقاب در راستای توزیع عادالنه 
و برقراری عدالــت اجتماعی در موازنه برنامه های 
انقاب اســامی همه مردم از برکات آن بهره مند 

شوند.
وی تصریح کرد:  مجموعه ســپاه و بســیج در 
کنار نهادها و دســتگاه های اداری با کمک خیرین 

بــرای خدمت رســانی در قالب قــرارگاه خدمات 
اجتماعــی قدمهای موثری با همکاری کمیته امداد 
امام خمینی)ره( در ســاخت پروژه های خانه های 
محروم در قالب پوشــش مددجویــان کمیته امداد 
و بهزیســتی انجام داده و از ســال گذشــته ۵ خانه 

محروم ساخته شده است.
ســرهنگ خمســیه گفت: امیدوارم نســبت به 
اشــتغال زایی با راه اندازی صنــدوق های قرض 
الحســنه در بخش کار آفرینی و در قالب شعار سال 
رونــق تولیــد در عرصه اشــتغال گامهای موثری 

برداریم.
مسئول بسیج سازندگی شهرستان رامسر اظهار 

کرد: محوریت اصلی بســیج سازندگی ساخت خانه 
های محروم و رفع محرومیت زدایی است.

حسین زارع گفت: بسیج و سپاه در راستای برنامه 
هایی که در ســالهای اخیر بسیج سازندگی در سطح 
استان با محوریت اصلی بسیج سازندگی دارد نسبت 
بــه محرومیت زدایی با ســاخت خانه های محروم 

اقدام کرده است.
وی افــزود: یک خانه مددجوی تحت پوشــش 
کمیته امداد با کمک خیرین و کمیته امداد ســاخته 
شد و ساخت خانه محروم با زیر بنای ۴۲ متر که ۲۵ 
میلیون توسط کمیته امداد و با کمک خیرین ساخته 
شد و ۶۰ میلیون تومان برای ساخت آن هزینه شد.

فرمانده سپاه رامسر خبر داد؛

ساخت خانه محرومان و اشتغالزایی، در دستور کار سپاه 
تکمیل پــروژه های عمرانی 
نیمــه کاره ســاری، نیازمند 

حمایت های ملی

شــهردار ساری گفت: تکمیل نیروگاه زباله سوز و 
پروژه هــای عمرانی نیمه کاره نیازمند حمایت های 

ملی است.
خبرنگار جام جم مازندران: عباس رجبی در 
دیدار با رئیس سازمان برنامه و بودجه به بیان معضات 
پیش روی شهر ساری پرداخت و اظهار داشت: امروز 
ســاری به عنوان مرکز اســتان با گره های ترافیکی 
عدیده ای مواجه است و در این راستا اتمام پروژه های 
معطــل مانده ای چون فاز۲ ملل، تکمیل و راه اندازی 
نیروگاه زباله سوز و دیگر پروژه های عمرانی نیمه کاره 
نیازمند عزم جدی مسئوالن و حمایت های ملی است.

وی در ادامه گفت: مرکز اســتان به دلیل جمعیت 
شناور و طریق الرضا)ع( بودن، بار ترافیکی بسیاری را 
بر دوش می کشــد، جمعیت بسیاری روزانه از سراسر 
استان به ادارات کل مستقر در ساری مراجعه می کنند 
که این مساله هم بار ترافیکی مرکز استان را مضاعف 
می کند، رفع گره های ترافیکی ساری اقدامی موثر در 
پویایی شــهر و سهولت تردد برای شهروندان خواهد 
بود.این مسئول در ادامه گفتگو با معاون رئیس جمهور 
با اشــاره به افق گردشگری ســاری در سال ۲۰۲۲، 
بیان داشــت: نیاز اســت برای ســاری که به عنوان 
مرکز گردشــگری اکو در ســال ۲۰۲۲ انتخاب شده 
زیرساخت های الزم در این زمینه را فراهم کنیم و فاز 

دوم پروژه ملل می تواند در این مسیر راهگشا باشد.
در این دیدار شــهردار ســاری بر اولویت داشتن 
تکمیل و راه اندازی پروژه نیروگاه زباله ســوز ساری 
اشــاره ای مجدانه داشــت و مرتفع شدن آن را عامل 
مهمی در برطرف شــدن معضل پســماند مازندران 
دانست که محقق شدن این موضوع عزم جدی دولت 
و شخص رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور را می 

طلبد.

نایب رئیــس اتــاق بازرگانی 
مازندران:

رونق کسب و کار نیازمند 
همراهی بخش خصوصی و 

دولتی است

رئیــس اتاق بازرگانی مازنــدران گفت: برای 
رونق کســب و کار بخش خصوصی باید در کنار 

بخش دولتی قرار گیرد.
خبرنگار جام جم مازنــدران: عبداهلل 
مهاجر در شــورای گفتگــوی بخش خصوصی و 
دولتی با اشــاره به تاکیدات مقــام معظم رهبری 
مبنی بر رونق تولید و کســب و کار اظهار داشت: 
در شــرایط کنونی باید بخش خصوصی را در کنار 
دولــت قرار دهیم و اگر نتوانیــم این کار را انجام 

دهیم به بدنه کشور خسران وارد خواهیم کرد.
وی با اشــاره به مشــکات تامین اجتماعی 
فــراروی تولید و بخش خصوصی خواســتار رفع 
موانع موجود با حمایت شــورای گفتگوی بخش 

خصوصی و دولتی شد.
مهاجر با بیان اینکه ظرفیت واحدهای تولیدی 
اســتان بســیار باالســت گفت: برای پیگیری 
مصوبات سفر هیئت اقتصادی استان به ولگاگراد 
روســیه قرار اســت به دو استان روســیه از جمله 

ساراتف سفری داشته باشیم.
رئیــس اتاق بازرگانی مازنــدران عضویت در 
اوراســیا را موجب رفع برخی از مشکات فراروی 
صادرات بیــان کرد و گفت: امیدواریم با عضویت 
در آن بتوانیم به رونق اقتصادی و صادرات استان 

کمک کنیم.
وی با اشــاره به برخی مشکات فراروی تولید 
ادامه داد: تامین اجتماعــی، مالیات و منابع مالی 
و نقدینگــی از مهمترین مشــکات واحدهای 
تولیدی اســت که باید برای حل آن برنامه ریزی 

شود.
مهاجر با اظهار اینکه قانون کســب و کار برای 
تســریع و روان ســازی تولید تعریف کرده است 

خواستار اجرای مناسب این قوانین شد.

در جنگل های هیرکانی؛ 
نهمین ســاالنه هنر معاصر 

پرسبوک برگزار می شود
هنر  ســاالنه  نهمیــن 
معاصر پرسبوک در جنگل 
مازندران  هیرکانــی  های 
به مــدت ۱۰ روز در منطقه 

دودانگه برگزار می شود.
خبرنــگار جام جم 
مازنــدران: فاطمه پری 
نــژاد مدیر اجرایــی نهمین ســاالنه هنر معاصر 
پرسبوک با بیان اینکه پروژه هنر معاصر پرسبوک 
شــش ســال در تهران برگزار می شد افزود: این 
طرح ســال هفتم در اصفهان و ســال هشتم در 

یزد برگزار شد.
وی با بیان اینکه هدف هنر معاصر پرســبورک 
احیــای فرهنگ و هویت های فراموش شــده در 
اســتان هاســت تصریح کرد: این هویت ها ابنیه 
تاریخی، جنــگل، دریا، بافت و پوشــش و غیره 

است.
وی با اشــاره به ثبت جنگل هــای هیرکانی، 
این طرح را انگیزه اصلی برگزاری نهمین ساالنه 
هنر معاصر پرســبوک در جنــگل های هیرکانی 
بیان کرد و گفت: جنــگل هیرکانی فقط مختص 
مازندران نیست و عاوه بر استان های شمالی در 

دو کشور دیگر نیز کشیده شده است.
پــری نژاد با اظهار اینکه تاش داریم تا جنگل 
های هیرکانی، بکر باقی ماند گفت: از این ساالنه 
در جنگل مرســی سی در منطقه فریم و در حاشیه 

روستای درزیکا برگزار می شود.
وی کشــف اســتعدادهای جــوان هنری را 
از جملــه اهــداف برپایی ســاالنه هنــر معاصر 
پرســبوک بیان کرد.نهمین ســاالنه هنر معاصر 
پرســبوک، مازندران )جنگل های هیرکانی( از ۷ 
تــا ۱۶ آبان در جنگل های هیرکانی زیســت بوم 
درزیکا با همکاری انجمن هنرهای تجســمی 
مازندران و موسســه فرهنگی هنری هفت آینه و 
حمایت یونســکو و اداره کل هنرهای تجسمی با  
کیوریتوری ندا درزی در منطقه درزیُکا و بخشی 
از جنگل های هیرکانی و دودانگه ســاری برگزار 
می شــود.این رویداد هنری در نهمین دوره خود با 
ارجاعــی به جنگل های هیرکانی و بوم شناســی 
آن؛ همچون دوره های پیشــین اهداف بلند مدتی 
جهت حفظ محیط زیســت، میراث کهن سرزمین 
ایران - جهــان را آغاز و هنرمندان خاق و نوگرا 
را دعــوت به همکاری در پــروژه ای فضا محور 

کرده است.

خبر

اســتاندار مازندران گفت: پیچ و خم هــای اداری نباید مانع تقویت 
سرمایه گذاری و تولید در استان شود.

خبرنگار جام جم مازندران: احمد حســین زادگان در جلســه 
کارگروه زیربنانی، توســعه روســتایی، عشایری و شــهری و آمایش 
ســرزمین و محیط زیست اســتان با تاکید بر این که باید با بهره گیری 
از جدیدتریــن یافته های علمی؛ توجیه طــرح ها و پروژه های مختلف 
تولیــدی صنعتی را بیشــتر کنیم و بهره وری را ارتقــا دهیم، گفت: در 
کارگــروه ها ضمن رعایت قانون و صیانت از حقوق مردم  و منافع ملی، 
تصمیماتی اتخاذ شــود که منجر به توســعه تولید و شکوفایی اقتصادی 

استان در بخش های مختلف شود.
مقام عالی دولت در مازندران افزود: نباید به هیچ وجه پیچ و خم های 

اداری مانع ایجاد و تقویت ســرمایه گذاری و تولید شود.
اســتاندار تاکید کرد: اگر برآنیم که تحرک در استان بیشتر شود، باید 
زمینه فعالیت تولید، رشــد ســرمایه گذاری و اقتصاد را فراهم کنیم و با 
بازکردن قفل ها و مسیرهای بسته در حوزه های مختلف، منافع مشترک 

سراســر مازندران را در سایه همدلی و هم افزایی تحقق ببخشیم.

حســین زادگان بر ضرورت تشویق ســرمایه گذاران، تمهید زمینه 
برای ســرمایه گذاری های جدید و اجرای طرح های توسعه در شرایط 
اقتصــادی فعلی و تحریم های ظالمانه، یادآور شــد: با توجه به این که 
اســتان در مســیر دامپروری صنعتی و اصاح نــژاد دام با هدف توجیه 
اقتصادی حرکت می کند، جهاد کشــاورزی باید طرح های درخواستی 
دامپروری سنتی را به سمت طرح های دارای توجیه و هم راستا با برنامه 

استان هدایت کند.
اســتاندار مازندران با اشــاره به تصویب ســاری به عنوان پایتخت 
کشــورهای عضو اکو در سال ۲۰۲۲  این اتفاق را یک فرصت کم نظیر 
برای تولید و اقتصاد مازندران یاد کرد و گفت: با این رخداد مهم؛ ظرفیت 
ها، مزیت ها و زمینه های مطلوب سرمایه گذاری، کسب و کار، تجارت 

و شــکوفایی اقتصادی در تعامل با بازارهای هدف تسریع می شود.
حسین زادگان به سفر اخیر خود در راس یک هیئت تجاری اقتصادی 
به ولگاگراد روســیه اشــاره کرد و افزود: توســعه ارتباطات و مناسبات 
مازندران و کشــورها و بازارهای هدف می تواند شرایط اقتصادی کشور 

و استان را متحول کند.

اســتاندار تاکید کرد: تصمیمات کارگروه زیربنایی باید تسریع کننده 
فرآیند توسعه تولید و سرمایه گذاری باشد.

گفتنی است، در این جلسه که معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
مازندران نیز حضور داشــت، قریب ۴۰ طرح در حوزه های مختلف مورد 

بحث و بررســی قرار گرفت و برخی از این طرح ها مصوب شد.

استاندار مازندران:

پیچ و خم های اداری نباید مانع تقویت سرمایه گذاری شود

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران 
گفت: تثبیت شــرایط موجود در اشتغال و کمک به 

اشتغال جدید باید در دستور کار مدیران باشد. 
خبرنگار جام جم مازندران: حســینقلی 
قوانلو ، در جلسه بررسی وضعیت صنعت شهرستان 
گلــوگاه افزود: جهت گیری ادارات در ســال رونق 
تولید باید مشخص باشد و با توجه به نواختن مارش 

جنگ اقتصادی دشمنان باید آماده مقابله بود.
وی اظهار داشت: شروع و فرمان جنگ اقتصادی 
در جهان توسط دشمنان صادر شد و با افزایش تحریم 
ها از سال گذشته دیدیم که با وجود همه تاطم ها به 
دورانی رسیدیم که حمات دشمن و هجوم دشمن 
را با اتحاد پشــت سر گذاشته و دشمن را به ایست و 

توقف رساندیم و به شرایط آرام رسیدیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران 
با اعام اینکه پیشروی به سمت دشمن اکنون باید 
در دستور کار ما باشد؛ یادآور شد: باید به سمت بهبود 
شرایط اقتصادی گام برداریم و صدمات مختلف را با 

تولید جبران کنیم.
قوانلو گفت: در شرایط فعلی باید فرهنگ در حال 
جنگ بودن را به رزمندگان اقتصادی منتقل کنیم و 
باید حمایت از دستگاههایی که در خط مقدم و خط 

شکن هستند؛ در دستور کار باشد.
وی بیان داشــت: هدف دشمن اشتغال و اقتصاد 
است و باید همه دســتگاهها کمک کنند تا به رشد 

اقتصادی بیشتر کمک شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران 
بیان داشــت: در شــرایط جنگ نظامی، وحدت و 
رهبری مهمترین عامل پیروزی ما بود و یک هدف 
دنبال می شــد و در جنــگ اقتصادی هم وحدت و 
گوش به فرمــان رهبری بودن موجب شــد که با 

دشمن مقابله کنیم.

به گفته قوانلو، اکنون فروش نفت ما از دومیلیون 
به کمتر از ۵۰۰هزار  بشکه رسیده است و از وابستگی 
تــک بعدی به نفت رها شــده ایم و با این شــرایط 
نیازهای کشــور برطرف می شود و مشکلی وجود 

ندارد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران 
با بیان اینکه تولید و اشــتغال، مســاله مهم ماست؛ 
خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی همچون گذشته،  
همــه گوش به فرمان رهبر هســتند و ثابت کردیم 

پیروز جنگ اقتصادی هستیم.
قوانلو گفت: امروز از وابستگی نفت رها شده و از 
ســختی ها گذر کردیم و باید برای رشد اقتصادی و 

پیشرفت بیشتر حرکت کنیم.
وی با اشاره به اینکه نباید رونق تولید تنها در بنر 
و کاغذ باشــد گفت: باید رونق تولید در عمل توسط 
همه دستگاهها ثابت شود و بدانیم اولویت اول تولید 
است و هماهنگ کار کنیم تا واحد تولیدی که گرفتار 

شده است؛ گرفتار تر نشود.
وی گفــت: کارگروه تســهیل تولیــد در جنگ 
اقتصادی تشکیل شــد و باید از همه ظرفیت های 
موجود استفاده شود و بدانیم یک اشتغال هم برای ما 
مهم است و نباید آب و برق و گاز واحدهای تولیدی 
قطع شود و تولید واحدهای تولیدی متوقف شود که 

برخورد می شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران 
افزود: تثبیت شــرایط موجود در اشتغال و کمک به 

اشتغال جدید باید در دستور کار باشد.
قوانلو تصریح کرد: شهرســتان گلوگاه یکی از 
ظرفیت های مغفول استان است و با توجه به اینکه 
ظرفیت توســعه شــهرک صنعتی در غرب استان 
مازنــدران قفل اســت؛ باید این ظرفیت به شــرق 

مازندران منتقل شود.

رئیس سازمان صمت مازندران:

تثبیت شرایط و ایجاد اشتغال 
جدید اولویت است

خبر

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

سرپرست استان گلستان: اعظم دستجردی  017-32424430

آیا می دانید :
 تبادل اسناد بستر ی بیمه شدگان بین بیمارستان های دولتی دانشگاهی استان و اداره کل بیمه سالمت بصورت

 الکترونیک می باشد .
روابط عمومی اداره کل بیمه سالمت استان گلستان 

تامین هزار یخچال برای مددجویان 
کمیته امداد مازندران

معاون حمایت و ســامت خانــواده کمیته امداد 
مازنــدران گفــت: یکهزار دســتگاه یخچــال برای 
مددجویان فاقد این وسیله و یا خانواده هایی که دارای 

یخچال فرسوده هستند ، تامین می شود.

خبرنگار جام جم مازندران: محمد کوچکی 
گفت: در راستای برنامه های تحولی کمیته امداد استان 
از طریــق هم افزایی کمک های خیــران و اعتبارات 
این نهاد مقرر شــد تا یکهزار دســتگاه یخچال برای 
مددجویان فاقد این وسیله و یا خانواده هایی که دارای 

یخچال فرسوده هستند ، تامین شود.
معاون حمایت و ســامت خانــواده کمیته امداد 
مازندران اظهار داشــت: تاکنون ۲۷۱دستگاه یخچال 
بــه ارزش ۶۲۵ میلیون تومان تامین و به خانواده های 
نیازمند اهدا شــد و طی شش ماهه نخست امسال یک 
میلیارد و ۸۸ میلیون تومان لوازم ضروری زندگی برای 

نیازمندان تحت حمایت تهیه شده است.

معاون حمایت و ســامت خانــواده کمیته امداد 
مازندران تصریح کرد:این اقام شامل یخچال، پنکه، 

اجاق گاز، فرش، آبگرمکن و سایر لوازم بوده است.
وی گفت: کمیته امداد به عنوان یک نهاد اجتماعی 
، بر اســاس وظایف و ماموریت های ذاتی خود در یاری 
رســاندن به نیازمندان و رفع مشــکات آنها ، تامین 
بخشــی از هزینه هــای لوازم خانگــی مددجویان را 

تدارک دیده است.
کوچکــی با تقدیــر ازکمک وهمراهــی خیران با 
کمیته امداد مازندران افزود: قطعا با همت و مشــارکت 
نیکوکاران بســیاری از مشــکات نیازمندان رفع می 

شود.

رشد 27 درصدی مرگ عابران پیاده در حوادث 
ترافیکی مازندران

مدیرکل پزشــکی قانونی مازندران گفت: در شش ماه 
امسال ۱۲۲ نفر عابر پیاده در حوادث رانندگی کشته شدند 
که این رقم در مقایســه با مدت مشابه سال قبل ۲۷درصد 

افزایش داشت.
خبرنگار جام جم مازندران: علی عباسی مجموع 
آمار تلفات حوادث رانندگی درشــش ماه امسال را ۳۴۷نفر 
اعام کرد و افــزود: ۳۵درصد کل تلفات حوادث رانندگی 

شش ماه امسال عابرین پیاده هستند.
وی با اشاره به افزایش آمار کشته شدگان عابرین پیاده 
در تمامی محورها گفت : محور درون شــهری با ۴۳درصد 
افزایش بیشــترین فوتی و بعد از آن برون شــهری و راه 

روستایی با ۱۷ درصد رشددر آن به گزارش شده است.
این مقام اجرایی استان اظهار داشت:بر اساس آمارهای 

موجود از نظر گروه سنی بیشترین عابران پیاده فوت شده 
با ۵۰ نفر، معادل ۴۱ درصد در گروه سنی ۶۱ سال به باال  و 

سنین کمتر از ۱۰ سال با ۸ نفر قرار دارند.
عباسی درخصوص باالترین آمار متوفیات عابران پیاده 
در استان  گفت: شهرستان های بابل با ۱۹ نفر، ساری با ۱۶ 
و آمل با ۱۳بیشترین تعداد عابران فوت شده را در شش ماه 
امسال به خود اختصاص داده اند و شهرستان هاینکا، عباس 
آباد و رامسر  هر کدام با ۲ فوتی عابرین در رتبه های پایانی 
قرار دارند. مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: خردادبا 
۲۸ نفر ، مرداد با۲۷ نفر و شهریورماه با۱۹ مورد بیشترین و 
فروردین ماه با ۱۵ مورد کمترین ماه هایی هستند که در آن 

فوتی به ثبت رسید.
این مقام اجرایی اســتان با بیان اینکه ۶۲ نفر در محل 

حادثه و مابقی در بیمارستان جان خود را از دست دادند  یادآور 
شد :دستگاه های اجرایی استان می توانند در امر فرهنگ 
سازی با استفاده از آمارهای پزشکی قانونی با برنامه ریزی 
پیشگیرانه و ارتقای آگاهی عمومی مردم در راستای کاهش 

آمار کشته ها و مصدومین در حوادث رانندگی موثر باشند


