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8 صفحه قیمت: 2000 تومان

 تلفن 197 پل ارتباطی مردم
 با مسوولین نیروی انتظامی

با تماس تلفنی 197 و ارائه پیشنهاد و درخواست انتقاد 
شــکایت و تقدیر خود در خصوص عملکرد پلیس، ما را در 
تامین نظم و امنیت بهتر و آسایش بیشتر جامعه یاری نمایند.

دفتر نظارت همگانی بازرسی و فرماندهی انتظامی شهرستان نوشهر

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران خبرداد:

پرداخت 5۰۰ میلیارد تومان 
تسهیالت  به شرکت های 

دانش بنیان 

استاندار گلستان خبر داد:

 بسته تشویقی ویژه
 ساختمان سازان بافت فرسوده

عضو مجمع نمایندگان گیالن خبر داد: 

 اتمام پروژه و بهره برداری 
از سد دیورش تا 1۴۰5

مدیرکل راهداری گلستان خبرداد؛

 زیرسازی قطعه دوم محور
 آق قال-بندرترکمن

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان خبر داد؛

اقدامی جهادی و کم نظیر 
دیگر برای گذر از پیک

مدیرعامل شرکت گاز استان:

 میزان تولید و مصرف گاز 
در گیالن هم تراز نیست

نماینده ولی فقیه در مازندران:

تصمیمات اندیشکده 
 حکمرانی ضمانت 

داشته باشد
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شهردار مرکز گلستان:

تکمیل قطعه دوم 
 کمربندی گرگان 

۲ هزار میلیارد تومان 
اعتبار می خواهد

 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی
 استاندار مازندران تاکید کرد؛

فعال سازی قرارگاه 
رسانه ای برای مقابله 
با تهدیدات فرهنگی

استاندار گیالن ؛

 پیشگیری
 مهمترین  رویکرد 
 مقابله با قاچاق 
در گیالن است

 افتتاح زمین فوتبال چمن مصنوعی 
مجموعه فرهنگی ورزشی »آسایش«

 یادداشت »خبرشمال« درخصوص فوریت پرداخت تسهیالت
 به زنان و مرداِن فعال در »مشاغل خانگی«؛

ظرفیِت  پنهان
é دو نیاز عمده فعاالن مشاغل خانگی، اول دریافت تسهیالت تبصره ای سرمایه در 
گردش با سود ناچیز و دوم تعیین مسیرهای جدید برای پل زدن بین آنان با مشتریان 
اســت، شــهروندانی که بســیاری از آنان ممکن اســت از وجود آنان و تولیداتشان، 
آگاهی نداشته باشند و ایجاد غرفه های موقت یا دائم توسط شهرداری ها می تواند 

بخشی از مشکل فروش را برای فعاالن مشاغل خانگی حل کند.

با حضور نماینده مردم شریف 
ساری و میاندرود  در مجلس 
شورای اسالمی صورت پذیرفت:

 سایه سنگین
  تغییر کاربری اراضی 
بر امنیت غذایی 

 »خبرشمال« با توجه به کاهش رغبت کشاورزی
 در میان کشاورزان مازندرانی گزارش می دهد؛
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سیاسی

اخبار

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به تشکیل اندیشکده حکمرانی در استان گفت: تصمیمات آن باید دارای ضمانت اجرایی باشد.
حجت االسالم محمدباقر محمدی الئینی در نشست با بانیان اندیشکده حکمرانی مازندران با تاکید بر پرهیز از تنگ نظری اظهار داشت: اندیشکده 
حکمرانی پایه برای پایش و شناسایی نظام مسائل استان به شمار می رود و باید از صاحبان فکر و ایده در این اندیشکده استفاده شود. وی با عنوان این 
که در اندیشکده حکمرانی از تجربیات شرکت ها و صنایع بهره گیری شود، افزود: به عنوان نمونه در حوزه کشاورزی باید از تجربیات کشاورزان استفاده 
کرد زیرا آنان بسیاری از مسائل را بهتر اشراف دارند. وی با اشاره به وجود تعارض منابع شهرستانی و استانی ادامه داد: اندیشکده حکمرانی و صاحبان فکر 
و اندیشه باید این تعارض منافع را مدیریت کنند و تصمیمات اندیشکده باید ضمانت اجرایی داشته باشد.  محمدی الئینی تصریح کرد: باید از تجربیات 
اندیشکده های استان های دیگر بهره برد و اندیشکده باید از تیررس منافع سیاسی، حزبی و جناحی خارج باشد.  امام جمعه ساری اولویت بندی درست 
نظام مسائل را در اندیشکده استانی ضروری دانست و گفت: نداشتن یک الگوی مناسب و درست سبب شده تاایده های سلیقه ای در مناطق مختلف 
کشور اجرایی و عملیاتی شود و این روند باید اصالح شود.  وی شناسایی نفوذی های را در تصمیم گیری ها ضروری دانست و گفت: جنگل مازندران در 
دنیا بی نظیر بوده اما سطح آن روز به روز کمتر می شود و به بهانه محیط زیست همه چیز در استان قفل شده است و باید بین محیط زیست و صنعت 

تعامل ایجاد شود.

نوزدهم ســـــــال 
شمـــــــاره 2519 
پنجشـــــــــــنبه

 1401 دی   1
27 جمادی االول 1444

نماینده ولی فقیه در مازندران:

تصمیمات اندیشکده 
حکمرانی ضمانت 
داشته باشد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
مازندران تاکید کرد؛

فعال سازی قرارگاه رسانه ای برای 
مقابله با تهدیدات فرهنگی

معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتاندار مازندران بر لزوم 
تشکیل قرارگاه رسانه ای باهدف مقابله با تهدیدات فرهنگی و حربه 

جنگ نرم استکبار تاکید کرد.
 روح اهلل سلگی در جمع فعاالن جبهه انقالب مازندران گفت: راهبرد فعلی 
استکبار در مواجهه با ایران اسالمی تشدید جنگ رسانه ای با هدف تغییر جریان 

فکری نسل جدید است.
وی با اشــاره به سابقه کینه توزی های اســتکبار و پادوهای آن علیه انقالب 
اسالمی، تداوم آن را ناشی از خوی درندگی مظهر شیطان بزرگ دانست و افزود: 
با مدد الهی و هدایت های داهیانه امام و رهبری تمامی توطئه های شوم استکبار 
علیه انقالب در طول ۴۳ ســال گذشته به شکست انجامید. سلگی با یادآوری 
فتنه انگیزی استکبار در حوادث اخیر با همراهی لشکر سایبری افزود: در فتنه 
اخیر فضای مجازی و شبکه گسترده رسانه ای خارجی و داخلی جبهه واحدی را 
علیه ایران اسالمی شکل دادند. وی با اشاره به هماهنگی کامل اجزای بیرونی و 
داخلی فتنه در ایجاد اغتشاش و آشوب های گسترده در کشور افزود: هماهنگی 
در پیشــبرد پروژه براندازی از ســوی لیدرهای جنگ ترکیبی، بیانگر سازمان 
یافتگــی فتنه و عزم معاندان در تجزیه طلبی و تکه تکــه کردن ایران بود. این 
مسئول سیاسی از شکست کامل پروژه معاندان در واقعه اخیر خبر داد و افزود: 
شکست معاندان در فتنه اخیر به معنای پایان فتنه انگیزی آنان نیست و ما باید 
همواره در عرصه جنگ نرم هوشیار و آماده دفاع باشیم. معاون استاندار مازندران 
با اشاره به ظرفیت های سرشار رسانه ای کشورمان در رویارویی با جبهه استکبار 
خاطر نشــان کرد: جریان انقالب باید با تشکیل پدافند مؤثر و اطمینان بخش 
در عرصه رسانه از مرزهای فرهنگی کشور جانانه دفاع کند. وی از ایجاد قرارگاه 
رسانه ای در مازندران خبر داد و افزود: راه اندازی این قرارگاه ظرفیت های قانونی 
و جهادی در عرصه رســانه را برای مقابله با ترفندهای فرهنگی معاندان فعال 
خواهد کــرد. وی اظهار کرد: جریان انقالب نباید مرعوب هجمه های فرهنگی 
معاندان شــود و باید تکلیف انقالبی خود را در پاســداری از مرزهای ایمانی و 

معنوی ایران اسالمی انجام دهد.

فرمانده انتظامی رودسر خبر داد:

دستگیری عامل تشویش اذهان عمومی در رحیم آباد
فرمانده انتظامی رودسر از دســتگیری فردی که برای همکاری با 
گروه های معاند فراخوان عمومی داده و سبب تشویش اذهان عمومی 

شده بود در رحیم آباد رودسر خبر داد.
سرهنگ ســید جالل الدین جوانمردی با بیان اینکه در پی انتشار مطالبی 
مبنی بر تحریک مردم در فضای مجازی و ایجاد شــورش علیه نظام، ضرب و 
جرح مأموران انتظامی، افراد مذهبی و انتشار مطالب توهین آمیز علیه مسئوالن 
کشــور اظهار کرد: کارشناســان پلیس فتا و امنیت عمومی رودســر هویت و 
مخفیگاه عامل این پرونده را شناسای کردند. وی با بیان اینکه متهم ۳۹ ساله 
با حکم قضائی در یکی از روســتاهای بخش رحیم آباد رودسر دستگیر و روانه 
زندان شــد افزود: متهم در ابتدا جرم خود را انکار اما پس از رو به رو شــدن با 
اسناد پلیس فتا به جرم خود اعتراف کرد. فرمانده انتظامی شهرستان رودسر با 
اشاره به اینکه متهم از عمل خود ابراز پشیمانی کرد ادامه داد: فرد دستگیر شده 
تبلیغات گسترده دشمن در فضای مجازی را علت ارتکاب جرم خود بیان کرد. 
ســرهنگ جوانمردی اضافه کرد: تاکنون ۱۰ نفر از متهم دستگیر شده به جرم 

هتک حیثیت و تهدید شهروندان اعالم شکایت کرده اند.

فرمانده انتظامی قائم شهر:

10 تن غالت احتکارشده از پارکینگ یک منزل 
کشف شد

فرمانده انتظامی قائم شهر از کشــف بیش از ۱۰ تن غالت احتکار شده در 
پارکینگ منزلی در این شهرستان خبر داد.

 سرهنگ مهدی خادمی اظهار داشت: در راستای مبارزه قاطع با اخالل گران 
و مفســدان اقتصادی و در پی دریافــت اطالعاتی از احتکار مقادیری غالت در 
پارکینگ منزلی، موضوع بالفاصله در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی 
شهرســتان قرار گرفت. وی افزود: مأموران با هماهنگی قضائی به همراه عوامل 
جهاد کشاورزی به محل مربوطه اعزام و در بازرسی از منزل مورد نظر و در زیر 
پارکینگ موفق به کشــف انواع غالت به وزن تقریبی ۱۰ تن و ۳۰۰ کیلو گرم 
شدند. فرمانده انتظامی قائم شــهر با اشاره به دستگیری یک نفر در این راستا 
و تحویل غالت کشــف شده به اداره جهاد کشاورزی، گفت: کارشناسان ارزش 
غالت کشف شده را ۵۱۰ میلیون ریال برآورد کردند. سرهنگ خادمی در پایان 
ضمن هشــدار به احتکارکنندگان و افراد ســودجو که موجب اخالل در نظام 
اقتصادی کشور می شوند، خاطر نشان کرد: پلیس و دستگاه قضائی با قاطعیت 

با اینگونه افراد برخورد قانونی خواهند کرد.

فرمانده سپاه شفت:

توزیع یکهزار بسته یلدایی درمیان خانواده های کمتر 
برخوردار شفت 

فرمانده ســپاه شــفت از توزیع یکهزار بســته یلدایی در میان 
خانواده های کم تر برخوردار این شهرستان خبر داد.

 سرهنگ احمد نقدپور با اشاره به سنت صله رحم در شب یلدا گفت: به مناسبت 
فرارسیدن شب یلدا و همزمان با ایام فاطمیه و ایام سالگرد شهادت سردار دل ها 
شــهید حاج قاسم سلیمانی یلدای امسال متفاوت تر از سال های گذشته برگزار 
می شود. سرهنگ نقدپور افزود: در شب یلدای فاطمی سلیمانی ها ۱۰۰۰ بسته 
یلدایی به ارزش هر بسته ۳۰۰ هزار تومان در میان نیازمندان شهرستان شفت 
توزیع می شود. وی ادامه داد: این بسته شامل اقالمی همانند میوه )پرتقال، سیب، 
انار و هندوانه( و تنقالت )آجیل( که توســط سپاه و خیرین تهیه شده به عنوان 
کمک مومنانه در شب یلدا در میان خانواده های کمتر برخوردار شهرستان شفت 
از طریق حوزه ها، پایگاه های بسیج و قرارگاه های محله اسالمی توزیع می شود. 
فرمانده سپاه شفت اضافه کرد: هدف از اجرای این برنامه که همزمان با آخرین 
روز پاییز و به مناسبت بلندترین شب سال )یلدا( برگزار می شود زنده نگه داشتن 
یاد و نام شهید سلیمانی و بزرگداشت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( در 

بین جامعه هدف و اقشار آسیب پذیر و کم برخوردار شهرستان هستیم.

نماینده رودبار در مجلس با اشاره به پیشرفت 
فیزیکی ۷0 درصدی ســد دیورش و ایجاد ردیف 
ملی برای این پروژه گفت: این ســد تا سال ۱405 

به بهره برداری میرسد.
 مهــرداد گودرزونــد چگینی در نشســت خبری با 
اصحاب رســانه همدلی و هم افزایی را الزمه پیشــرفت 
و موفقیت جامعه دانســت و اظهار کــرد: اگر کاری در 
شهرستان به سرانجام می رسد با تالش هماهنگی مدیران 
اجرایی شهرســتان و استان بوده است. وی با بیان اینکه 
همدلی و وفاق خوبی در رودبار ایجاد شده است، افزود: 
همدلی و هم افزایی در کنار مطالبه گری و پیگیری امور 

مردم موجب رضایت مندی می شود.
نماینده رودبار از قرارگیری معدن ســنگرود در روند 
مزایده خبر داد و اضافه کرد: بعد از یک ســال پیگیری 
و دوندگی از سوی مسئوالن استان و شهرستان، معدن 
سنگرود طبق شــرایطی برای انجام مطالعات و ارزیابی 
برنده مزایده برای اســتخراج ذغال سنگ برای مدت ۹ 
ماه واگذار شد. گودرزوند چگینی با اشاره به ظرفیت های 
خوب معدنی در رودبار، بیان کرد: اکتشــافات جدید در 
مناطق مختلف شهرســتان رودبار برای ایجاد معدن در 

حال انجام است.
وی از راه انــدازی دامداری ۳ هزار راســی در رودبار 
خبر داد و افزود: روند اجرای این طرح در مرحله معرفی 
زمین توسط مدیران اجرایی شهرستان رودبار قرار دارد و 

بزودی در مسیر اجرا قرار می گیرد.
نماینده رودبار در مجلس شــورای اســالمی با بیان 
این که کارخانجــات تعطیل گنجه آمــاده واگذاری به 

ســرمایه گذاران جهت راه اندازی و ایجاد اشــتغال قرار 
دارد، از احداث نیروگاه خورشیدی و شرکت پروفیل در 
این شهرستان خبر داد و اضافه کرد: وقتی یک شرکتی 
تعطیل می شــود راه اندازی آن در یک دوره زمانی کوتاه 
ممکن نیســت چرا که برخی واحدها تجهیزات خود را 
فروخته اند، خط تولید نــدارد و راه اندازی آنان نیازمند 

سرمایه گذاری جدید است.
گودرزوند چگینی با اشــاره به نگاه مثبت و اثربخش 
مدیران اســتانی به رودبار، بیان کرد: کارگروه رفع موانع 
تولید در گیــالن آمادگی دارد تا مشــکالت واحدهای 
تولیدی را بررسی و رفع کند و این نیازمند حرکت بخش 

خصوصی است.
وی اشاره به زمان بر شــدن رفع مشکالت روستای 
خرشــک، افزود: پیرامون روستای خرشــک سه بار از 
تریبون مجلس به وزرای مربوطه تذکر دادم، دستگاه های 
اجرایی با فراهــم کردن آب، بــرق و گاز به دنبال رفع 

مشکل مردم این روستا هستند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس کمبود پزشک 
عمومی و متخصص را یک مســئله سراسری دانست و 
تصریح کرد: در دو ســال گذشــته در بحث تجهیزات 
بیمارســتانی اقدامــات خوبی صورت گرفــت اما عقب 
ماندگی در شهرســتان زیاد است هرچه تالش می کنیم 
خودش را نشــان نمی دهد. چگینــی از تعیین تکلیف 
ارتقای سیاسی لوشان تا پایان سال خبر داد و اضافه کرد: 
از ابتدای ورود به مجلس بخش شدن لوشان را پیگیری 
کردم متولیان امر قول مســاعد دادند تا پایان ســال به 
ســرانجام برســد. وی با بیان اینکــه در عزل و نصب ها 

اولویت نماینده و فرماندار نیروهای بومی اســت، افزود: 
تالش مجموعه اجرایی شهرســتان بکارگیری نیروهای 
بومی اســت مگر اینکه مســئولیت تخصصی باشد و در 

رودبار نیرو نداشته باشیم.
نماینده مردم رودبار در مجلس شــورای اســالمی 
با بیان اینکه وســعت شهرســتان رودبار با جمعیتش 

همخوانی ندارد، گفت: پیگیر مرمت و آسفالت جاده های 
فرعی شهرستان هســتیم و در این راستا بخش هایی از 
محورهای لوشــان-جیرنده- توتکابن- بره ســر، دفراز 
انجام شــده و ادامه دارد. گودرزوند چگینی با اشــاره به 
اینکه با تأمین اعتبار پروژه ملی آزادراه قزوین- رشــت 
روند اجرایی آن تمام می شــود، اضافه کــرد: عبور آزاد 
راه از بیرون شــهرها آسیب جدی به اقتصاد و معیشت 
شهروندان وارد کرد و یقیناً با بهره برداری از آزادراه این 
آســیب ها به رودبار هم خواهد رســید. چگینی با اشاره 
به چگونگی روند اجرای پروژه ســد دیورش، بیان کرد: 
پیشرفت فیزیکی ســد دیورش ۲۷ درصد بود و اکنون 
این میزان به پیشــرفت ۷۰ درصدی رسیده است. وی 
با بیان اینکه بودجه احداث ســد دیورش استانی است، 
از ایجاد ردیف ملی برای ســرعت بخشی در اجرای این 
پروژه خبر داد و افزود: برای احداث ایســتگاه های پمپاژ 
و شــبکه انتقال آب سد دیورش به شهرهای شهرستان 
۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار برآورد شــده بود و تخصیص 

این مقدار هزینه با اعتبارات استانی ممکن نبود.
نایب رئیس کمیســیون برنامــه و بودجه مجلس از 
بهره برداری سد دیورش تا سال ۱۴۰۵ خبر داد و اضافه 
کرد: با ایجاد ردیف ملی برای پروژه ایستگاه های پمپاژ و 
خط انتقال پیش بینی می کنیم تا ســال ۱۴۰۵ آب سد 
دیورش در خانه های مردم برســد. چگینی با بیان اینکه 
نبود آب سالم و کافی یکی از دالیل عدم رغبت سکونت 
در شهرستان است به تشریح اقدامات انجام شده در این 
حوزه انتخابیه پرداخت و گفت: مرمت و ســاماندهی راه 
روســتایی الکه و دوگاهــه را از محرومیت زدایی ارتش 
و ســپاه در حال پیگیری و انجام است ولی هنوز اعتبار 
راه الکــه و دوگاهه تخصیص نیافته تا روند آســفالت و 
ســاماندهی آن آغاز شــود اگرچه ایمن سازی مسیر در 

دستور کار است.
وی با تاکید بر اینکه مدیران دســتگاه ها نســبت به 
رسانه ها پاسخگو باشند، افزود: بیان عملکردهای ادارات 

و بررسی نقاط ضعف و قوت مدیران حق مردم است.

ســه اســتان مازندران، گیالن و گلستان، 
ظرفیت های مشابه فراوانی دارند و یکی از این 
ظرفیت ها، مشاغل خانگی است که طیف قابل 
توجهــی از زنان، مردان و جوانان در این بخش 
به فعالیت اشتغال دارند اما مانند هر تولیدکننده 
دیگر، نیاز به حمایت های دولت به ویژه در قالب 
پرداخت »تسهیالت سرمایه درگردش« هستند.

البته مقدار سرمایه درگردشــی که فعاالن مشاغل 
خانگی نیاز دارند در مقایســه بــا نیازِ فعاالن تولید و 
صنعتی که در شهرک های صنعتی حضور دارند، بسیار 
اندک است و همین جلوی بهانه جویی برخی بانک ها 
را می گیرد اما برای رونق کار فعاالن مشاغل خانگی، 

بسیار مفید و موثر است.
نکتــه بعدی که درخصوص تســهیالت به بخش 
مشــاغل خانگی مهم است این است که الزم است از 
نوع تبصره ای و با کِف ســود در حد دو تا چهار درصد 
باشد چون این فعاالن، در بازارهای ُخرد فعالیت دارند 
و ســودی که از کار خود بر می دارند ناچیز اســت و 
نمی توان توقع داشــت همین سوِد ناچیز را در قالب 

سودهای نجومی به بانک ها تحویل دهند. 
نکته دومی که بر ضــرورت حمایت از این بخش 
تأکید دارد این است که بخش قابل توجهی از فعاالن 
مشاغل خانگی در سه اســتان، زنان خودسرپرست، 
بانوان سرپرست خانوار و همچنین روستاییانی هستند 
که تقریباً همــه مراحل تولید را خود انجام می دهند 
و الزم اســت بازارهای متعدد و  جدیدی در مســیر 
راهشــان قرار داده شود تا برای فروش تولیدات خود، 
سردرگم نشوند و بتوانند فاصله خط تولید تا خریدار و 

مصرف کننده را به حداقل برسانند.  
نکته بعدی که در پرداخت تسهیالت به این بخش 
مهم اســت این است که الزم اســت اطلس مشاغل 
خانگی به صورت شهر و استان تنظیم و در دسترس 
باشد و بتوان هر از گاهی، نظارت و رصدی از کارشان 
صورت داد تا اگر مشکلی داشتند و به ویژه اگر احساس 

شد به حمایت مدیران شهری و استانی در بازار فروش 
و تجارت تولیدات خود، نیاز دارند، گامی برداشته شود 
و حمایت نباید تنها به پرداخت تســهیالت محدود و 

منحصر بماند.  
روز گذشــته فرماندار رشت با اشاره به پرداخت ۲ 
میلیــارد و ۸۷۳ میلیون تومان به ۶۸ طرح مشــاغل 
خانگی گفت: دســتگاه ها برای پرداخت اعتبارات به 

سایر طرح های تایید شده اقدام کنند.
حمیدرضــا امام پناهــی در کارگروه اشــتغال و 
ســرمایه گذاری شهرستان رشــت با تاکید بر جذب 
حداکثــری اعتبــارات در فرصــت باقی مانده گفت: 
دســتگاه ها برای پرداخت اعتبارات به سایر طرح های 

تأیید شده اقدام کنند.

وی با بیان اینکه شهرستان رشت، ظرفیت باالیی 
برای ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی دارد عنوان کرد: 
برای توانمندسازی خانواده های کمتر برخوردار باید از 

ظرفیت های قانونی حداکثر استفاده را برد.
تأکیدی که فرماندار مرکز گیالن داشــت نباید در 
این استان بماند و الزم است فرمانداران همه شهرهای 
اســتان گیالن و دو استان مازندران و گلستان، نیز به 
این بخش توجه کنند به ویژه این که در این دو استان 
نیــز ظرفیت باالیی در مشــاغل خانگی وجود دارد و 
همین روزها نمایشــگاه بزرگی از کار این عزیزان در 
مرکز نمایشگاهی »نیاوران« در مرکز استان مازندران، 
دایر اســت و تولیدات آنان در معرض دید مدیران و 

عموم شهروندان قرار دارد.
ســمیه قاسمی طوســی در حاشــیه افتتاح این 
نمایشگاه به رســانه ها گفت: بانوان شرکت کننده در 
بیــش از ۲۷۰ غرفه محصوالت خــود را به نمایش 
گذاشــتند. مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری 
مازندران با اشــاره به دغدغه بانوان تولیدکننده برای 
عرضه محصوالتشان، گفت: در سال جاری تالش هایی 
برای رفع مشکل با همکاری و همراهی شهرداری های 
اســتان انجام شده اســت که امیدواریم با در اختیار 
گرفتن فضاهای الزم، مشکل بانوان فعال برای فروش 
تولیدات شان کمتر شود. در استان گلستان نیز بانوان، 
مردان و جوانان بســیاری در بخش مشــاغل خانگی 
فعالیت دارند کــه دو نیاز عمده آنــان، اول دریافت 
تسهیالت تبصره ای سرمایه در گردش با سود ناچیز و 
دوم تعیین مسیرهای جدید برای پل زدن بین آنان با 

مشتریان است، شهروندانی که بسیاری از آنان ممکن 
است از وجود آنان و تولیداتشان، آگاهی نداشته باشند 
و ایجاد غرفه های موقت یا دائم توســط شهرداری ها 
می تواند بخشــی از مشــکل فروش را بــرای فعاالن 

مشاغل خانگی حل کند.
البته برگزاری نمایشگاه های چند روزه در مقاطعی 
چون ایام دهه فجر نیز می تواند سبب ســاز آشــنایی 
تولیدکنندگان مشــاغل خانگی با مشتریان تولیدات 
آنان باشد که امیدواریم مدیران در این زمینه، تدبیر 

کنند.

مشــاغل  فعــاالن  عمــده  نیــاز  دو 
تســهیالت  دریافــت  اول  خانگــی، 
تبصره ای ســرمایه در گردش با سود 
ناچیز و دوم تعیین مسیرهای جدید 
بــرای پــل زدن بین آنان با مشــتریان 
اســت، شــهروندانی کــه بســیاری از 
آنــان ممکــن اســت از وجــود آنــان و 
تولیداتشــان، آگاهی نداشته باشند 
و ایجــاد غرفه هــای موقــت یــا دائــم 
توسط شهرداری ها می تواند بخشی 
فعــاالن  بــرای  را  فــروش  از مشــکل 

مشاغل خانگی حل کند.

 یادداشت »خبرشمال« درخصوص فوریت پرداخت تسهیالت
 به زنان و مرداِن فعال در »مشاغل خانگی«؛

ظرفیِت پنهان

عضو مجمع نمایندگان گیالن خبر داد: 

اتمام پروژه و بهره برداری از سد دیورش تا ۱۴۰۵

با  گفت:  گلســتان  دادگســتری  کل  رییس 
درخواست ساحل نشینان و پیگیری نماینده مردم 
غرب گلســتان در مجلس، ابعاد قرارداد سرمایه 
گذاری مربوط به اسکله بندرترکمن توسط بازرسی 

بررسی می شود.
حیدر آســیابی در دومین کارگروه مسئوالن قضائی 
و نمایندگان مردم گلســتان در مجلس شورای اسالمی 
اظهار کرد: ابعاد مختلف طرح ســرمایه گذاری اســکله 
بندرترکمن با درخواســت مردم و پیگیری نماینده این 
شهرستان، برای بررسی بیشتر به بازرسی استان ارجاع 
می شود. رییس کل دادگستری گلستان افزود: در صورت 
غیرقانونی بودن قرارداد از طریق مبادی ذیربط نسبت به 

ابطال قرارداد، اقدام خواهد شد.
وی گفــت: چنانچه مفــاد آن قانونی باشــد اجرای 
سریع تر طرح را که از ۱۵ سال پیش راکد مانده و اجرای 

آن می تواند تحولی در اشتغال و گردشگری منطقه ایجاد 
کند، پیگیری خواهیم کرد.

آسیابی با بیان اینکه مهم ترین محورهای جلسه امروز، 
مباحث حقوق عامه در حوزه سالمت است، افزود: با ورود 
دادستانی مرکز استان دستگاه توموتراپی بیمارستان پنج 
آذر گرگان که مدت ها است بالتکلیف رها شده، تعیین 
تکلیف و بــا راه اندازی آن در آینــده نزدیک، خدمات 

درمانی به مبتالیان سرطان ارائه می شود.
رئیس کل دادگســتری گلســتان گفت: ساماندهی 
صیادان غیرمجاز، الیروبی کانال های دسترسی صیادان 
به دریا، تالش برای رفع موانع تولید یک شرکت دارویی 
در ســتاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، مشکالت 
روســتاییان سواحل بندرترکمن و گمیشان و راه اندازی 
شعبه شورای حل اختالف در سیمین شهر از دیگر موارد 

طرح شده در نشست امروز است.

رییس کل دادگستری گلستان 
خبرداد:

بررسی ابعاد طرح 
سرمایه گذاری 
اسکله بندرترکمن



آیا تنهاترین پرنده جهان از 
تنهایی خارج می شود؟

 آرد قاچاق در بهشهر
 به مقصد نرسید

هادیان، معاون امور 
اراضی جهاد کشاورزی 

مازندران:
مسائل اقلیمی و 

اقتصادی سبب شده تا 
اشتیاق غیربومی بومی ها 
و خارجی ها برای کوچ 

به استان و تغییر کاربری 
مزارع افزایش یابد، 

جلوگیری از خردشدن 
اراضی کشاورزی وظیفه و 

رسالت مهم جهاد کشاورزی 
است که در قالب گشت های 

حفاظت از اراضی، 
اقدامات مورد نیاز برای 

پیشگیری صورت می گیرد، 
در سال های اخیر مسائل 
اجتماعی و اقتصادی و 

اقلیمی سبب شده تا حضور 
افراد غیربومی و یا خارجی 
به مناطق استان های شمالی 

از جمله مازندران رواج 
پیدا کرده است و با توجه به 

ارزش افزوده ایجاد شده 
در بخش مسکن و امالک، 
ساخت و سازهای غیرمجاز 

در قالب تفکیک، قطعه 
بندی، دیوارکشی و غیره 

بیشتر شده است

/ سرویس اجتماعی

w w w . k h a b a r e - s h o m a l . i r
اجتماعی

»خبرشمال« با توجه به کاهش رغبت کشاورزی در میان کشاورزان مازندرانی گزارش می دهد؛

سایه سنگیِن تغییر کاربری اراضی بر امنیت غذایی 

تک درنای ســیبری که ۱5 سال اســت به تنهایی به ایران 
مهاجرت می کند قرار است یک همسفر بلژیکی پیدا کند.

کوروس ربیعی رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش محیط زیست 
مازندران گفت: موضوع انتقال یک قطعه درنای سفید سیبری از بلژیک به 
ایران، پارسال توسط محیط زیست و برخی تشکل های داخلی و خارجی 

مطرح و امسال نیز به صورت جدی تر پیگیری شد.
او افزود: فردی در بلژیک موافقت کرده است تا یک قطعه درنای سفید 
سیبری را که در اختیار دارد به صورت رایگان در اختیار سازمان محیط 
زیســت قرار دهد تا همسفری برای تک درنای ایران در مسیر مهاجرت 
باشد. ربیعی با بیان اینکه مقدمات این انتقال در ایران فراهم شده است، 
ادامه داد: موافقت های گمرک و دامپزشکی کشور در این خصوص گرفته 
شــده و حتی فضایی نیز در تاالب فریدونکنار بــرای حضور این درنای 
بلژیکی تعبیه شــده است تا پس از ورود دو درنا بتوانند کنار هم زندگی 

کنند.
رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش محیط زیست مازندران گفت: 
برای نهایی شــدن این انتقال طرف بلژیکی باید چند مجوز از گمرک و 
دامپزشکی کشور خود و کنوانسیون بین المللی حفاظت از گونه های در 

معرض خطر دریافت کند که این کار ها در جریان است.
او با بیان اینکه طرف بلژیکی هنوز این مجوز ها را نگرفته است، افزود: 
تک درنای سیبری تا اسفند ماه در تاالب سرخرود می ماند و اگر قرار است 
درنایی از بلژیک به مازندران منتقل شود باید زودتر این کار انجام گردد.

کوروس ربیعی گفت: این اقدام برای حفظ مســیر مهاجرتی درنای 
سفید سیبری به ایران در حال پیگیری است.

طرح هایی برای احیای درنا ها در دهه ۷۰ و ۸۰ با حضور کارشناسان 
خارجی و همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، روسیه و بنیاد جهانی 
درنا ها مانند انتقال درنا های پرورشی به فریدونکنار اجرا شد اما هیچکدام 

آن ها به سرانجام نرسید.

توزیع رایگان کاله ایمنی بین راکبین 
موتورسیکلت
 600 عدد کاله ایمنی رایگان بین راکبین موتورســیکلت در 

مازندران توزیع شد.
ناهید شــهرامی نیا رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای مازندران گفــت: ۶۰۰ عدد کاله ایمنی رایگان در 
شهر های استان بمناســبت گرامی داشت هفته حمل و نقل، رانندگان 
و راهــداری با هدف ارتقای ایمنی تــردد و فرهنگ عبور و مرور راکبان 

موتور سوار توزیع شد.
او افزود: از ابتدای امســال و با آغاز فصل کشــاورزی و افزایش تردد 
موتورســواران در محور های روســتایی و به منظور تداوم فرهنگ سازی 
برای کاهش تصادفات این دســته از کاربران آسیب پذیر جاده ای، اجرای 
طرح های ارتقای ایمنی موتورسواران این شهرستان در سرلوحه کار این 

اداره قرار گرفته است.
شــهرامی نیا گفــت: به این منظــور ضمن ارائــه آموزش های الزم 
درخصــوص تاثیر مثبت اســتفاده از تجهیزات ایمنی و ســالمت فنی 
موتورسیکلت، نسبت به ارائه هشــدار های الزم درخصوص تبعات عدم 
رعایت قوانین و مقررات عبور و مرور در راه ها مانند رانندگی با سرعت باال، 
سبقت غیرمجاز، رانندگی در خالف جهت حرکت خودرو ها و رانندگی با 

موتورسیکلت های دارای نقص فنی اقدام می شود.
او با اشاره به این مطلب که استفاده از موتورسیکلت به خاطر شرایط 
و فعالیت های کشــاورزی و ســهولت در رفت و آمد ها زیاد می باشد بر 
ضرورت رعایت ضوابط و مقررات راهنمایی و رانندگی توســط راکبان و 

بویژه استفاده از کاله ایمنی برای سالمت و حفظ جان شان تاکید کرد.

 زمستان گذرانی 800 قوی مهاجر
 در تاالب سرخرود
حدود 800 قطعه قوی مهاجر تاکنون جهت زمستانگذرانی وارد 

تاالب سرخرود شده اند.
روابــط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیســت مازنــدران اعالم 
کرد:حــدود ۸۰۰ قطعه قوی مهاجر از انــواع، فریادکش، گنگ و قوی 
کوچک، جهت زمســتانگذرانی، وارد تاالب سرخرود شده اند که عمده 

جمعیت قو های فریادکش در تاالب سرخرود و ازباران فرود می آیند.
جمعیت اصلی قو ها از اواسط آذر ماه وارد تاالب های استان شده و با 
افزایش تدریجی دما از اواخر بهمن ماه بعد از ســه ماه زمستان گذرانی 

مهاجرت به مناطق سیبری را آغاز می کنند.
با توجه به فرود اولین دســته از قو های مهاجر به تاالب ســرخرود، 
یکدستگاه کانکس جهت استقرار شبانه روزی محیط بانان و حفاظت و 

حراست از این پرندگان در محل تاالب مستقر شده است.

شناسایی تغییر کاربری های غیرمجاز در بابل
 4۹ مورد تغییرکاربری غیرمجاز در زمین های کشــاورزی 

شهرستان بابل شناسایی شد.
محســن علی گل زاده مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان بابل گفت: 
۴۹ مورد تغییرکاربری غیرمجاز به مســاحت ۴ هزار و ۹۰۵ مترمربع در 

زمین های کشاورزی شهرستان بابل در آذر ماه امسال شناسایی شد.
او افزود: این تغییرکاربری ها شامل ۲۱ مورد احداث بنا به مساحت دو 
هزار و ۳۵ مترمربع و ۲۸ مورد دیوارکشی به طول دو هزار و ۸۷۰ متر بود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرســتان بابل صدور اخطار تسلیمی را ۳۰ 
مورد و مسافت پیموده شده خودرو های گشت را ۲۶۴ کیلومتر اعالم کرد.

او گفت: سامانه تلفنی ۱۳۱ با هدف ارتباط مردمی برای اطالع رسانی 
جهت پیشــگیری و برخورد با ساخت و ســاز های غیرمجاز در اراضی 
 زراعــی و باغی آماده دریافت هرگونه اخبــار و اطالعات مردمی در این

 خصوص است.

 فرمانده انتظامی شهرســتان بهشهر از کشــف 2 تُن و 200 کیلو گرم آرد قاچاق در این شهرستان
 خبر داد.

ســرهنگ حسن عنایتی گنجی سرهنگ حسن عنایتی گنجی گفت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان بهشهر در 
راســتای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کاال طی اخبار واصله مبنی بر اینکه یک دســتگاه خودروی نیسان اقدام به 
جابجایی آرد به صورت غیرمجاز می نماید با هماهنگی قضائی آن را متوقف کردند. او افزود: ماموران در بازرسی از 
خودروی مذکور ۵۵ کیســه ۴۰ کیلوگرمی به میزان ۲ تن و ۲۰۰ کیلو گرم آرد قاچاق که ارزش تقریبی آن بنا بر 
نظر کارشناســان اداره غله ۳۵۰ میلیون ریال برآورد شــده است، کشف کردند. فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر 

گفت: در این راستا یک نفر دستگیر و به مرجع قضائی تحویل و خودروی نیز به پارکینگ منتقل شد.

نوزدهم ســـــــال 
شمـــــــاره   2519 
پنجشــــــــــنبه
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بخشــی از بدنه اصلی کشاورزان در 
مازندران معتقدند کشــاورزی دیگر در 
استان به صرفه نیست. زیرا به غیر از آب 
که ارزان و در دســترس است، افزایش 
سرسام آور هزینه های تولید مانند سم و 
کود و به طور کلی نهاده های کشاورزی 
قیمت تمام شــده محصول را بسیار باال 

برده است.
کشاورزان مازندرانی در شرایط سخت 
اقتصادی که با مشکالت تورمی ناشی از 
افزایــش قیمــت ارز دســت وپنجه نرم 
می کنند؛ فروش محصوالت کشــاورزی 
نتوانسته خواســته ها و انتظارات آنان را 

برآورده کند.
یکی از علِل افزایــِش نجومی تغییِر 
کاربری های اراضی کشــاورزی دقیقا به 
همین خاطر است و مادام که سوِد تغییر 
کاربری اراضی بر سود حاصل از فروش 
محصوالت کشاورزی بچربد، وضعیت به 

همین منوال خواهد بود.

 خــط قرمز امــور اراضی 
در مازندران قانون شــکنی و 
تغییر کاربری زمین های باغی 

و زراعی است
رییــس ســازمان جهاد کشــاورزی 
مازندران در همین باره گفت: خط قرمز 
امور اراضی در مازندران قانون شکنی و 
تغییر کاربــری زمین های باغی و زراعی 

است.
عنایتی در نشســت کارگروه  حسن 
امور زیربنایی مازندران در ساری با بیان 
اینکه، به هیچ عنوان جهاد کشــاورزی 
قانون شکنی برای تغییر کاربری اراضی 
باغی و زراعی مازنــدران را بر نمی تابد، 
افزود: با اجــرای دقیق قوانین و نظارت 
مستمر ریشــه زمین خواری در استان 

خشکانده خواهد شد.
وی با بیان اینکه، دولت سیزدهم در 
عملیاتی شــدن الگوی کشت، اهرم های 
تشــویقی خوبی در نظر گرفته اســت، 
گفت: زیرســاخت های الگوی کشت در 
مازندران فراهم شــده است و مطالعات 

آن نیز بدست آمده است.
عنایتی ادامه داد: ساماندهی تولید و 
توجه به پس از تولید بر اســاس الگوی 
کشــت مورد تاکید اســت و امروز سند 
آمایش کشــاورزی و مطالعــات جامع 

الگوی کشت مازندران وجود دارد.
رییــس ســازمان جهاد کشــاورزی 
مازنــدران اضافه کرد: ســند بهره وری 
راهبردی،  برنامــه  طبــق  کشــاورزی 
ســاختاری و برنامه عملیاتی کشاورزی 

مازندران وجود دارد.
عنایتی با اشــاره به اینکه، شــرایط 
محیطی و تغییــرات اقلیمی در الگوی 
کشت استان وجود دارد، افزود: افزایش 
درآمد ناخالص کشــاورزی و بهره وری 

مصــرف آب مورد تاکید بــوده و هدف 
اصلی اصالح الگوی کشــت کشــاورزی 
رســیدن به ۲ اصــل افزایــش درآمد 

کشاورزان و مصرف بهینه آب است.
وی تصریح کرد: کاهش آب مصرفی، 
نخســتین هدف اصالح الگوی کشــت 
اســت و طبق برنامه باید در پنج ســال 
آینده، پنج درصد مصرف آب در الگوی 
کشــت محصوالت کشاورزی استان کم 

شود.
رییــس ســازمان جهاد کشــاورزی 
مازندران گفت: در الگوی کشت، توسعه 
کشــت پاییزه و اســتفاده از آب سبز، 
کشت های گلخانه ای و دانه های روغنی، 
افزایش ضریب دانش کشــاورزی را در 

مازندران دنبال می کنیم.

  افزایش موریانه ای تغییر 
 کاربــری اراضی کشــاورزی و 

ملی مازندران
مدیرکل راه و شهرســازی مازندران 
گفت: افزایــش موریانه ای تغییر کاربری 
اراضی کشــاورزی و ملــی مازندران با 
اجرای دقیق قوانین و نظارت های مستمر 

مسئوالن اجرایی برچیده می شود.
ســید محمد نظری نیز در نشســت 
کمیســیون امور زیربنایی مازندران در 
ســاری با بیان اینکه، در دولت سیزدهم 
در ماه های گذشته قدم های بسیار جدی 
و مطلوبی برای مقابله با زمین خواری و 
حفظ عرصه های ملی انجام شده است، 
افــزود: با تالش وافــر و جدیت در اجرا 
مصوبات ایــن کارگروه اجازه این پدیده 

شوم را در استان نخواهیم داد.
وی خاطرنشــان کرد: قبل از دولت 
ســیزدهم روند زمین خواری در استان 
افزایش چشمگیری داشت اما با اقدامات 
خوب انجام شــده و تشــکیل کارگروه 
ویژه مقابله با زمین خواری، در ماه های 
گذشته سوء اســتفاده از اراضی ملی در 

استان کاهش چشمگیری داشته است.

گشــت های  افزایــش   
حفاظت از اراضی

هادیــان، معاون امــور اراضی جهاد 
کشــاورزی مازنــدران گفت: مســائل 
اقلیمی و اقتصادی سبب شده تا اشتیاق 
غیربومی بومی ها و خارجی ها برای کوچ 
به استان و تغییر کاربری مزارع افزایش 

یابد.
از  حجــت اهلل هادیــان جلوگیــری 
خردشــدن اراضی کشاورزی را وظیفه و 
رســالت مهم جهاد کشاورزی بیان کرد 
و افــزود: در قالب گشــت های حفاظت 
از اراضــی، اقدامــات مورد نیــاز برای 

پیشگیری صورت می گیرد.
وی ادامــه داد: در ســال های اخیر 
مســائل اجتماعی و اقتصادی و اقلیمی 
ســبب شــده تا حضور افراد غیربومی و 
یا خارجی به مناطق استان های شمالی 
از جمله مازندران رواج پیدا کرده است 
و بــا توجه به ارزش افزوده ایجاد شــده 
در بخش مســکن و امالک، ســاخت و 
ســازهای غیرمجاز در قالــب تفکیک، 
قطعه بندی، دیوارکشــی و غیره بیشتر 

شده است.
وی افــزود: با توجه بــه اقلیم خاص 
غــرب مازنــدران و نزدیکی بــه دریا، 
جنگل و جلگه، جاذبه زیادی برای افراد 
غیربومی دارد و تسهیل در دسترسی ها 

و افزایــش بنگاه هــای معامالتی تغییر 
کاربری را رواج بخشیده است.

هادیان تصریح کــرد: این بنگاه ها و 
افراد اراضی کشــاورزی خــارج از بافت 
روستایی را معامله می کنند و با توجه به 
بعد مسافت و کمبود نیرو، سبب افزایش 

مشکالت فراروی می شود.
معاون امور اراضی جهاد کشــاورزی 
مازندران به قوانین مختلف اشاره کرد و 
گفت: متاســفانه طبق قانون جرم تغییر 
کاربــری اراضی جــزو جرایم رده هفتم 
قلمداد می شــود و این قوانین اثربخشی 
مبارزه با تغییر کاربــری را کمتر کرده 

است.

 مازنــدران مــورد هجوم 
قــرار زمیــن   غارت گــران 

 گرفته است
امور  نیازی سرپرست سازمان  صفدر 
اراضی کشور نیز چندی پیش در جلسه 
کارگروه فراقوه ای مبارزه با زمین خواری 
با بیان اینکه زمین مقدس است و ۴۶۵ 
بار در قرآن به آن اشــاره شــده است، 
اظهــار کرد: زمین ارث ما نیســت بلکه 

امانتی برای آیندگان است.
وی گفــت: امنیــت غذایــی یکی از 
مولفه هــای امنیت ملی اســت و رهبر 
معظم انقــالب و رئیس جمهور صراحتا 
به حفظ زمین و امنیــت غذایی تاکید 

ویژه دارند.

نیــازی با بیان اینکــه نقش حفظ و 
ارزش زمین در امنیت غذایی بر کســی 
پوشیده نیســت، افزود: ۴۲ درصد برنج 
کشــور در مازندران تولید می شود و در 
سایر محصوالت کشاورزی هم مازندران 

رتبه های برتر را دارد.
سرپرست سازمان امور اراضی کشور 
اظهار کــرد: حفظ زمیــن در مازندران 
آخرین ســنگر برای حفظ اراضی است 
و اراضی کشــاورزی بــا توجه به هجوم 
گسترده غارت گران شکننده شده است 
و باید با همگرایی به حفظ زمین برسیم.

وی با اشاره به اینکه همه دستگاه های 
اجرایی، قضایــی و قانونگذاری در کنار 
هم باشــیم تا زمین را حفظ کنیم، بیان 
کرد: موضــوع زمین در مازندران ویژه تر 
از ســایر استان هاست و اکنون که مورد 
هجوم غارت گران زمین قــرار گرفتیم، 

حال زمین خوب نیست.
نیــازی گفت: اگــر امنیــت غذایی 
می خواهیم باید زمین را حفظ کنیم چرا 
که هر هکتار زمین برنج ۷۰ نفر را تامین 

می کند.
وی ادامه داد: در توسعه شهری باید 
دقــت کنیم تا زمین های کشــاورزی از 
انتفاع و کاربری کشــاورزی خارج نشود 

و امنیت غذایی را حفظ کنیم.
سرپرست سازمان امور اراضی کشور با 
اشاره به اینکه یک هزار و ۴۵۰ رای اجرا 
نشده در حوزه ســاخت و ساز غیرمجاز 
و تصــرف اراضی داریم کــه باید به آن 
پرداخته شــود و تعیین تکلیف شــود، 
گفت: ایجاد روســتا و شهرهای جدید، 
تعدد بنگاه های غیرمجــاز، پایین بودن 
بهره وری سرمایه در بخش کشاورزی و 
عدم رقابت تولید با ارزش افزوده ناشــی 
از تغییــر کاربری و عــدم اجرای دقیق 
آمایش ســرزمین در کشور از مهمترین 

دالیل و مصادیق تغییر کاربری است.
حسن عنایتی کلیجی رئیس سازمان 
جهاد کشــاورزی مازنــدران نیز در این 
جلســه گفت: مهمترین مولفــه تولید، 
زمین اســت و اگر در حفــظ زمین به 
لحاظ امنیــت غذایی جدیت نداشــته 
باشیم، شرایط از فرصت به تهدید تبدیل 

می شود.
وی ادامه داد: مازندران استان امنیت 
غذایی کشور است که بخش عمده ای از 

غذای کشور را تامین می کند.
رئیــس ســازمان جهاد کشــاورزی 
مازندران با اشــاره به اینکــه هر هکتار 
شــالیزار غذای ۸۰ نفر را تامین می کند 
که مازندران را در کشور برجسته کرده 
است، افزود: زمین در مازندران هر لحظه 
در معرض تغییر کاربری اســت و ابزار و 
امکانات کافی برای شناسایی و مبارزه با 

تغییر کاربری وجود ندارد.
اســتان  اظهار کــرد: کل  عنایتــی 
مازنــدران از جلگه تــا ارتفاعات درگیر 
تغییر کاربری اســت و هر چند اجرای 
احکام سنگین انجام دادیم اما همچنان 

روند تغییر کاربری وجود دارد.
وی اضافــه کــرد: در حالیکه احکام 
قضایی صادر شده برای قلع و قمع تغییر 
کاربری های غیرمجاز داریم اما به لحاظ 
عدم امکانــات الزم، امکان قلع و قمع و 

اجرای حکم وجود ندارد.
عنایتــی خاطرنشــان کــرد: جهاد 
کشــاورزی آمادگی کامــل در مبارزه با 
زمین خــواری را دارد و الزم تا از ســایر 
دســتگاه ها و نهادها حمایت شــویم و 

فشاری از طرف دیگران روی ما نباشد تا 
بتوانیم کارمان را به درستی انجام دهیم.

دولــت  اول  سیاســت   
مازنــدران  در  ســیزدهم 
جلوگیــری از تغییــر کاربری 

اراضی است
سید محمود حســینی پور استاندار 
مازندران مدتی پیــش در آیین تجلیل 
از تولیــد کننــدگان نمونه کشــاورزی 
مازنــدران گفت: تاکنون نیــز مقاومت 
کشاورزان مازندرانی سبب حفظ همین 
بخش از زمین های کشــاورزی اســتان 
شده اســت وگرنه همین مقدار از سطح 
زمین کشاورزی در استان باقی نمی ماند 

و از گردونه تولید خارج می شد.
نماینــده عالی دولــت در مازندران 
تاکید کرد: تیم اقتصادی استانداری در 
کنار دیگر مســووالن دستگاه قضایی و 
نماینــدگان مجلس با همراهی تک تک 
تولید کنندگان محصوالت  کشاورزان و 
کشــاورزی بایــد در حفــظ زمین های 
کشاورزی اســتان نقش آفرینی کنند و 
همه باید پــای کار بیایند و برای حفظ 
زمیــن و افزایش بهــره وری محصوالت 

کشاورزی مشارکت داشته باشند.
با  برنامه ریــزی  البتــه  افــزود:  وی 
مســووالن اســت و اگر برنامه نداشته 
باشــیم به معنای ضعف مدیریتی است 
و در همین راســتا اکنون کارگروه های 
بخش  کشــاورزی با حضــور نخبگان و 

استادان دانشگاه شکل گرفته است.
نماینــده عالی دولــت در مازندران 
اظهار داشــت: ظرفیت هایــی در حوزه 
کشاورزی مازندران وجود دارد و همواره 
در همه دولت ها مســووالن تالش برای 
بالفعل کردن این ظرفیت ها داشتند، اما 
بدانید تشکل های کشاورزی، کشاورزان 
پیشرو و نمونه بخش کشاورزی مازندران 
باید همکاری برنامه ریزی شده ای داشته 

باشند.
وی بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه که 
کشــاورزی مازنــدران به عنــوان یک 
در  ویترین محصوالت کشــاورزی جفا 
حق مازندران اســت، گفت: بررسی های 
تاریخی نشان می دهد که همه مسووالن 
اولویت مازندران را در کشاورزی عنوان 
کرده اند اما در سیاســت های اجرایی و 

عملیاتی محقق نشده است.
افزود:  همچنین  مازندران  اســتاندار 
واقعیت این است که مهم ترین بحثی که 
بایــد در مازندران مورد توجه قرار گیرد 
رویکــرد رهبری مبنی بــر دانش بنیان 
کردن فعالیت های کشاورزی است، بهره 
وری از زمین های موجود با دانش بنیان 
سیاســت گذاری های  و  می شود  محقق 
و تقویــت  بایــد  را  بنیــان   دانــش 

 عملیاتی کنیم.

اخبار

 رییس سازمان جهاد 
کشاورزی مازندران: 

خط قرمز امور اراضی 
در مازندران قانون شکنی 
و تغییر کاربری زمین های 
باغی و زراعی است. به 

هیچ عنوان جهاد کشاورزی 
قانون شکنی برای تغییر 
کاربری اراضی باغی و 
زراعی مازندران را بر 

نمی تابد، با اجرای دقیق 
قوانین و نظارت مستمر 
ریشه زمین خواری در 

استان خشکانده خواهد 
شد. دولت سیزدهم در 
عملیاتی شدن الگوی 

کشت، اهرم های تشویقی 
خوبی در نظر گرفته است و 
زیرساخت های الگوی کشت 

در مازندران فراهم شده 
است و مطالعات آن نیز 

بدست آمده است

سرپرست سازمان امور 
اراضی کشور: 

امنیت غذایی یکی از 
مولفه های امنیت ملی است 

و رهبر معظم انقالب و 
رئیس جمهور صراحتا به 

 حفظ زمین و امنیت
  غذایی تاکید
 ویژه دارند.

۴۲ درصد برنج کشور 
در مازندران تولید می شود 

و در سایر محصوالت 
کشاورزی هم مازندران 

رتبه های برتر را دارد، حفظ 
زمین در مازندران آخرین 

سنگر برای حفظ اراضی 
است و اراضی کشاورزی 
با توجه به هجوم گسترده 
غارت گران شکننده شده 

است و باید با همگرایی به 
حفظ زمین برسیم
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نوزدهم ســـــــال 
شمـــــــاره   2519 
پنجشــــــــــنبه

 1401 دی   1
27 جمادی االول 1444

یلدای الله های زهرایی در مازندران

 دعوت کمیته پژوهش خانه تئاتر از
 دانشجویان و پژوهشگران؛

 مقاالت خود را در سایت 
خانه تئاتر منتشر کنید

طرح ساخت اســکله های تفریحی که قرار بود 
تحولی را در صنعت گردشــگری مازندران ایجاد 
کند، پس از ســالها توقف و موانــع، اکنون برای 
به قــرارگاه جهادی وزارت  تصمیم گیری نهایی 

کشور سپرده شد.
طرح اســکله های گردشــگری مازنــدران که وارد 
چهارمین سال تصویب خود شده است. این طرح از نظر 
بســیاری از کارشناســان یکی از تحولی ترین پروژه های 
گردشــگری در مازندران شــناخته می شد که سالها در 
میان دستگاه ها در استان دست به دست و سرگردان بود 

و اکنون نیز وضعیتی ثابت را طی می کند.
طرح اسکله های تفریحی از همان روزهای نخست تا 
بــه امروز با موانع بزرگی مواجه بود. طرحی که به اعتقاد 
مسئوالن و کارشناسان حوزه گردشگری بر روی کاغذ و 
در پشت تریبون و بدون نگاه دقیق کارشناسی در دستور 
کار قرار گرفت و به همه نهادهای اســتانی برای پیگیری 
تکلیف شــد. تکلیفی که عاری از ضمانت اجرا بود و در 

همان وعده های پشت تریبونی باقی ماند.
با این حال ســرانجام برای بهره گیری بهینه بیش از 

۴۰۰ کیلومتر خط ســاحلی مازندران، مهرماه سال ۹۸ 
در جلسه تسهیل ایجاد اسکله های تفریحی و گردشگری 
استان که بر اساس ماده ۱۰۰ برنامه ششم توسعه تشکیل 
شده بود، ساخت اســکله های تفریحی مصوب شد و با 
جانمایی ۱۳۴ مکان برای ســازمان بنــادر و دریانوردی 
ارسال شده بود. این خبر را مسئوالن استان مازندران در 

۳۰ شهریور ۱۳۹۸ اعالم کردند.
عــالوه بر این، کلنگ طرح اســکله های تفریحی در 
ســواحل مازندران تنها یکســال پــس از تصویب حتی 
ســواحل مازندران را نیز با حضور مقامات بلندپایه لمس 
کرد. کلنگ زنی که در رامســر اتفاق افتاد و مسئوالن در 
آن زمان اعالم کردند سرمایه گذاری ۱۵ میلیارد تومانی 
را نیز برای آن پیش بینی می شــود که البته با توجه به 

افزایش هزینه ها اکنون به عددی بزرگتر رسیده است.
حــال با ورود به چهارمین ســال تصویب، هنوز هیچ 
خروجــی از این طرح دیده نمی شــود؛ طرحی که قرار 
بود گردشگری دریایی-ساحلی مازندران را متحول کند 
و هزاران فرصت شغلی را در این بخش برای مردم استان 

ارمغان آورد.

طی سالهای اخیر خبرگزاری جمهوری اسالمی بارها 
به این مســئله و موانع موجود بر سر اجرای پروژه اسکله 
گردشگری پرداخت و با کارشناسان و مسئوالن متعددی 
در این باب گفت و گو، مصاحبه و گزارش تهیه کرد. اما با 
این حال گویا درب اسکله های گردشگری و تفریحی برای 
دستگاههای اجرایی بر روی یک پاشنه می چرخد تا اینکه 
در تازه ترین گزارش شــاهد قرارگیری این طرح بر روی 

میز قرارگاه جهادی وزارت کشور هستیم.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی مازندران امروز چهارشنبه در گفتو گو با 
خبرنــگار ایرنا اعــالم کرد: موضوع احداث اســکله های 
تفریحی در سواحل و دریای مازندران اکنون بنابه دالیلی 
به وزارت کشــور و قرارگاه جهادی این وزارتخانه منتقل 

شده است تا تعیین تکلیف شود.
مهران حســنی افزود: هفته گذشته نیز جلسه ای با 
حضور نماینده قرارگاه جهادی وزارت کشور در مازندران 
با حضور روسای ادارات میراث فرهنگی و معاونان عمرانی 
فرمانــداری های غرب مازندران)نوشــهر تا رامســر( در 
شهرســتان تنکابن داشتیم که قرار شد تصمیم نهایی با 

این قرارگاه باشــد. به گفته او، طبق خروجی این جلسه 
مقرر گردیــد فرمانداری های شهرســتان های مذکور 
حداکثر با سه ســرمایه گذاری مذاکره کرده و در صورت 
آمادگی کامل و عملیاتی این ســرمایه گذاران آنان را به 
قرارگاه معرفی کرده تا تصمیم نهایی برای صدور موافقت 
اصولی گرفته شــود. معاون گردشگری مازندران با بیان 
اینکه موافقت اولیه پروانه احداث اسکله های گردشگری 
از همان ابتدا آماده شــده است، افزود: متاسفانه مشکل 
اصلی در مرحله صدور موافقت اصولی اســت که با سد 
قوانین و برداشــت های سلیقه ای دستگاه های مختلف 
روبرو هستیم. حسنی در پاسخ به این پرسش که چرا این 
طرح اسکله های گردشگری سر از وزارت کشور درآورده 
است ،پاسخ داد: اختالفات ذکر شده همچنان پابرجا بوده 
و الزم است که مســئله از مراجع ملی و باالدستی حل 
شــود. این مسئله در پیشبرد سریع طرح و نتیجه بخش 
بودن آن نیز تاثیرگذار خواهد بود. با این حال اکنون این 
طرح به گزینه روی میز قرارگاه جهادی وزارت کشور قرار 
گرفته اســت و چشم صنعت توریســت مازندران نیز به 

تصمیمات این نهاد دوخته شده است.

عملیاتی شدن ساخت اسکله های 
تفریحی مازندران با تصمیم ملی

مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان گفت: سالگرد 
شهادت حاج قاسم باید مثل محرم و ایام فاطمیه 
مردمی برگزار شود زیرا فکر و عقیده حاج قاسم 
جدا از سیره ائمه نبود و همه هستی خود را در این 

را گذاشت.
حجت االسالم عباســعلی گرزین در همایش مجمع 
خادمین اهل بین گرگان اظهار کرد: هم افزایی نیروهای 

انقالبی باعث افزایش اقتدار آنها خواهد شد.
مدیرکل تبلیغات اســالمی گلســتان افزود: نشست 
هیئتی ها چهره های انقالبی باعث اجتماع قلوب مسلمانان 

و ناامیدی دشمنان اسالم و انقالب خواهد شد.
وی تاکیــد کرد: رمز ظهور امــام زمان )عج( اجتماع 
قلوب همه مســلمانان و به ویژه شیعیان است و در کالم 
نورانــی امــام زمان به شــیخ مفید آمده اســت که اگر 
مسلمانان و به ویژه شیعیان بر عهد خود محکم بایستند 
و در این راه ثابت قــدم بمانند ظهور ما عقب نمی افتاد. 
مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان افزود: دشمنان هم به 
خوبی به قدرت اتحاد مسلمانان واقف هستند و به همین 

دلیــل تالش می کنند تا با اختالف افکنی، تفرقه و ایجاد 
مشکالت گوناگون مانع از ایجاد اجتماع قلوب مسلمانان 
شــوند. گرزین تصریح کرد: مهمترین برنامه شیطان این 
است که بین مسلمانان نفرت تفرقه و کینه ایجاد کرده و 
جلوی اجتماع قلوب مسلمانان را بگیرد. وی ادامه داد: با 
همت همه پیر غالمان و خادمان اهل بیت در ۵۰ ســال 

گذشته به دستاوردهای خیره کننده رسیده ایم که دشمن 
چشــم دیدن آن را ندارد و اغتشاشــات اخیر بیانگر این 
است دشــمن تحمل دیدن این همه پیشرفت، اقتدار و 
امیــدواری به آینده را ندارد. مدیرکل تبلیغات اســالمی 
گلستان گفت: در زمان های گذشته روزگاری بود که اگر 
شخصی می خواست به زیارت امام حسین )ع( برود شرط 
آن این بود که حاکمان دستش را قطع کنند و عده ای این 
شرط پذیرفتند تا زیارت امام ترک نشود و به خاطر این 
تهدیدات تعداد زائران کم بود. گرزین ادامه داد: امروز بعد 
از چند قرن بیش از ۲۱ میلیون از کشورهای مختلف دنیا 
از مسیرهای مختلف در نهایت امنیت به زیارت رفتند و 
این نشان رشد و افزایش اقتدار جبهه حق است، علی رغم 
همه مشــکالتی که برای مسلمانان ایجاد کردند هر روز 
اقتدار مسلمانان زیادتر می شود و تحمل این دستاوردها 
برای دشمنان اسالم بسیار ناگوار است. وی اظهار کرد: در 
اولین محرم بعد از کرونا علی رغم تالشــی که در فضای 
مجازی برای کمرنگ کردن اعتقادات مســلمان داشتند 
شاهد این بودیم که مردم با حضور گسترده آنها را ناامید 

کردند و دشــمنان قادر به تحلیل این حضور نیســتند. 
مدیرکل تبلیغات اسالمی گلســتان گفت: مردم ما باور 
دارند که انقالب ما زمینه ســاز انقالب مهدی است و با 
افتخار بــرای آن هزینه می دهند. وی با بیان اینکه حاج 
قاسم سلیمانی به عهد خود با امام و خدای خود به خوبی 
عمــل کرد، افزود: همه ما باید با حاج قاســم، امام حاج 
قاســم و خدای حاج قاســم عهد ببندیم که تمام تالش 
خود را برای زمینه سازی ظهور فراهم کنیم. گرزین تاکید 
کرد: دشــمن بوی مرگ را حس کرده است و در جریان 
اغتشاشــات همه نیروهای خود را در سه ماه اخیر جمع 
کردند تا نظام محاســبات ما را بهم بزنند اما هرگز موفق 
نمی شــوند مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان بیان کرد: 
شهادت حاج قاسم باید مثل محرم و ایام فاطمیه مردمی 
برگزار شود زیرا فکر و عقیده حاج قاسم جدا از سیره ائمه 
نبود و همه هستی خود را در این را گذاشت. گرزین ادامه 
داد: همه افراد جامعه اعم از پیر و جوان، دانشجو و خانه 
دار هر کس به اندازه توان خود و با هر شکلی که می تواند 

سالگرد این بزرگ مرد را گرامی بدارد.

مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان:

مراسم سالگرد »حاج قاسم« به صورت مردمی برگزار شود

رییس جهاد دانشــگاهی مازنــدران با تاکید 
براینکه خبرنگاران باید پی جوی حقیقت باشند و 
در جامعه امیدآفرینی کنند، گفت: مســخ هویتی 
بیماری است که گریبان گیر جامعه ما شده است در 
این راستا رسانه های متعهد و انقالبی دست به کار 

شوند تا هویت دینی و اصیل خود را بازیابیم.
محمدرضا شافعیان در جلسه ماهانه خبرنگاران ایسنا 
مازندران و معارفه دبیر جدید این خبرگزاری با اشاره به 
اهمیت قلم و اثرگذاری آن در فعالیت رسانه ای،  با اشاره 
به اهمیت قلم و اثرگذاری آن در فعالیت رسانه ای، اظهار 
کرد: قلمی که در دســتان خبرنگاران است آنقدر نقش 
مهمی دارد کــه خداوند در قرآن کریم بــه تنها ابزاری 
که قســم یاد کرد قلم بود. وی با ابــراز عقیده مبنی بر 
اینکه جوهر قلم کاربردش در حیات است و ممات، افزود: 
بسیاری از افراد با همین قلم شخصیت شان حفظ و برخی 
هم ترور شــدند. از این رو کاربرد قلم باید به درستی و در 
راه رضای خدا و به حق باشــد. رئیس جهاد دانشگاهی 
مازندران با اشــاره به آیه ای از قــرآن کریم که تاکید بر 
َّاأَرَسلَنَک  هدایتگری دارد، یادآور شــد: آیه شــریفه »إِن
بِلَحقِّ بَِشــیرا َونَِذیرا« ابتدا تاکید بر بشــارت به بهشت 
و بعد ترســاندن از دوزخ دارد. الزم اســت خبرنگاران با 
بهره گیری از آیــات قرآن ابتدا به مدیران کم کار توصیه 
و بعد نقــد منصفانه انجام دهند. این مســئول با تاکید 
براینکه خبرگزاری دانشجویان ایران طبق رسالتی که بر 
عهده دارد باید ارتباط مستقیم با دانشگاه ها، دانشجویان، 
نخبگان و عالمان داشته باشد، اظهار کرد: قرار است با این 
قلمی که در دستان خبرنگاران است اتفاق مهمی رقم زده 

شود. باید با صاحبان قلم سروکار داشته باشیم.
شــافعیان حضور و ارتباط جهاد دانشگاهی مازندران 
را در دانشگاه ها مطلوب و منســجم دانست و ادامه داد: 
مخاطبان ما جوانان، صاحبان ایده و دانشجویانی هستند 
که با هدایت اساتید برای رسیدن به اهداف عالی، مقاالت 
پژوهشی ارائه می دهند. بنابراین با نشست های تخصصی 

و بهره مندی از دیدگاه نخبگان برای توســعه همه جانبه 
کشــور و مازندران باید ارتباط مستقیم رسانه ای داشته 
باشــیم. وی با تاکید براینکه خبرنــگاران باید پی جوی 
حقیقت باشــند و در جامعه امیدآفرینــی کنند، گفت: 
مسخ هویتی بیماری است که گریبان گیر جامعه ما شده 
اســت در این راستا رسانه های متعهد و انقالبی دست به 
کار شوند تا هویت دینی و اصیل خود را بازیابیم. معاون 
فرهنگی و عضو هیات علمی جهاد دانشــگاهی مازندران 
نیــز با تاکید بر رعایت اخالق حرفه ای خبرنگاران، اظهار 
کرد: شفافیت دغدغه امروز جامعه است باید با همراهی 
دولت به سمت دریافت حقایق برویم. سیده زینب تقوی 
با اشاره به اینکه ایسنا از خبرگزاری های مطرح کشور و پر 
بازدید است، گفت: بسیاری از رسانه ها با استناد از ایسنا 
خبرهای مهم روز را بازنشر می کنند بنابر این خبرنگاران 
این رســانه باید با دقت نظر بیشتری به فعالیت حرفه ای 
بپردازند. این مسئول با بیان اینکه پرداخت حق التحریر 
خبرنگاران به وضعیت قرارداد آنها با ایسنا بستگی دارد، 
تصریح کرد: تعویق پیش آمده در پرداخت  حق التحریرها 
در اسرع وقت انجام می شود. همچنین رقیه نعل بندانی به 
عنوان سردبیر جدید خبرگزاری ایسنا مازندران معارفه و 
از زحمات سید احمد حسینی سردبیر پیشین که به مدت 

پنج سال با این خبرگزاری همکاری داشت تقدیر شد.

رییس جهاد دانشگاهی مازندران:

 رسانه های انقالبی و متعهد 
در جامعه امیدآفرین باشند

کاروان شــهدا مهمان مازندران شد و این فرشته ها در شب سرد 
پاییزی آسمان دل های مردمان دیارکربالیی ها را ستاره باران کردند.

کاروان نور از مسیر سوادکوه به مازندران رسید تا دل های شیدایی و عاشق 
مردمان دیار علویان را پرنور کند و چشمانشان را ترنم اشک، بارانی کند. ۱۴ 
آالله بی نشان که همانند بانوی آب و آئینه، گمنام از راه رسیدند و برایمان از 
ســال های نه چندان دور دفاع و مقاومت، خبرهای تازه ای اوردند، آمده اند تا 
بگویند ما دست بسته ایستادیم و شما هم در دفاع نوین و جدید مقاومت کند.

نفس های یک شهر در سینه حبس شده بود، بعد از ماه ها که بدخواهان و 
فریب خوردگان حال و روز مردم را ناخوش کرده بودند، عطر کاروان شــهدا، 
حال دل همگان را شــیدایی کرده است. انگار آنها می دانند کی و کجا بیایند 
و به قول شــهید آونی »پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفته اند، اما 

حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا مانده اند«.
دانشــجویان دهه ۸۰ تمام قد برای هم سن وساالن شهیدشان ایستادند و 
سینه می زنند. رضا دانشجوی رشته مهندسی نقشه برداری است، در حالی که 
اشک در چشمانش حلقه زده می گوید: قهرمانان واقعی ما این شهیدان هستند 
نه سلبریتی ها و آنانی که در روزهای سخت مردم را رها می کنند و یک ملت 

را فدای تار موی فرزند هالیوودنشین خود می کنند.
فرهاد دیگر دانشجوی رشته مهندسی صنایع نیز می گوید آنچه را که شهدا 
در جبهه های نبرد آموخته اند در هیچ دانشــگاهی جز دفاع مقدس نمی توان 
آموزش داد و لمس کرد و آنها امروز آمده اند تا با نفس های مســیحایی خود، 
زنگار از دل های ما بزدایند و راه را به ما نشان دهند. مصالی شهر بابل تجلی 
گاه حماسه و حضور مردم دیار دارالمومنین در سال های مختلف است. اینجا 
معطر به عطر حضور مردان مردی چون سردار سلیمانی است که اکنون خود 
به یکی از ستاره های پرنور میهن مبدل شده و راه را از بی راه نشانمان می دهد. 
ازدحام جمعیت در مصالی وصف نشــدنی است، گویا همه مردم شهر در این 
فضای محدود جمع شده اند و برای برادران و فرزندان خود، تمام قد ایستاده اند.

پیکرهای مطهر ۱۴ شــهید گمنام در روز پنجشنبه تحویل سپاه کربالی 
مازندران خواهد شــد و از شــنبه ســوم دی در قالــب دو کاروان »الله های 
زهرایی« رزمایش بزرگ فرهنگی معرفتی در شــهرهای غرب و شرق استان 
برگزار خواهد شــد و مردم در شهرهای کالردشت، سلمانشهر، نور، تنکابن و 
عباس آباد از کاروان »الله های زهرایی« استقبال خواهند کرد. کاروان شهدای 
گمنام در شهرهای گلوگاه، بهشــهر، میاندورود، سیمرغ، جویبار، سوادکوه و 
ســوادکوه شمالی مورد استقبال مردم شــهیدپرور و قدرشناس قرار خواهند 
گرفت. مراسم استانی شــب وداع با شهدای گمنام را شامگاه دوشنبه پنجم 
دی بعد از نماز مغرب و عشــاء در مصالی امام خمینی )ره( شهرستان ساری 
برگزار شد و مراسم تشییع استانی پیکرهای مطهر ۱۱ شهید گمنام سه شنبه 
ششم دی همزمان با سراسر کشــور و در سالروز شهادت حضرت زهرا )س( 
ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح از میدان شهدای ساری تا میدان امام )ره( برگزار 
خواهد شــد. پیکرهای مطهر ۴ شهید گمنام ســاری پس از تشییع استانی 
برای خاکسپاری به روستای سمسکنده، روستای طوقدار بخش رودپی، صدا و 
سیمای مرکز استان و میدان والیت منتقل می شود. وی تصریح کرد: همچنین 
در شب شهادت حضرت زهرا )س( و همزمان با مراسم استانی وداع پیکرهای 
مطهر ۱۱ شهید گمنام در ســاری، مراسم وداع با پیکر سه شهید گمنام در 
شهرســتان های غرب استان؛ نوشهر، چالوس و رامسر برگزار می شود. مراسم 
تشییع پیکرهای مطهر سه شهید گمنام در شهرهای نوشهر، چالوس و رامسر 
نیز در ســالروز شهادت بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا )س( و همزمان با 
تشییع استانی یازده شهید گمنام در ساری، برگزار خواهد شد. مراسم تشییع 
و وداع با پیکرهای مطهر هفت شــهید گمنام نیز پس از مراســم استانی، در 

شهرهای نکا، قائمشهر، آمل، بابل، بابلسر و محمودآباد برگزار خواهد شد.

 معرفی 2۹ فرصت سرمایه گذاری 
در غرب مازندران

2۹ فرصت ســرمایه گذاری در ســومین همایــش فرصت های 
سرمایه گذاری مازندران این بار در غرب استان، معرفی می شود.

صادق برزگر مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران 
با بیان اینکه در سومین همایش ســرمایه گذاری غرب مازندران فرصت های 
سرمایه گذاری در شهرستان های رامسر. تنکابن و عباس آباد معرفی می شود، 
گفت: هدف از ایــن همایش معرفی فرصت ها در پنــل تخصصی مربوط به 
دستگاه های اجرایی همایش، میراث فرهنگی، صنعت و معدن و تجارت و جهاد 
کشــاورزی به منظور جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی است. او فرصت های 
بررســی و نهایی شده در حوزه گردشــگری برای ارایه در این همایش را، ۹ 
فرصت در شهرســتان عباس آباد و ۱۰ فرصت ســرمایه گذاری درهر یک از 
شهرســتان های تنکابن و رامسر اعالم کرد و افزود: اکثریت پروژه های معرفی 
شــده قابلیت ســرمایه گذاری دارند و در همایش فرصت های سرمایه گذاری 
غرب استان معرفی می شوند و سرمایه گذاران می توانند از پنل گردشگری در 
نمایشگاه دیدن کنند. برزگر اقبال سرمایه گذاران در حوزه گردشگری در غرب 
مازندران را با توجه به ویزگی های گردشــکری این منطقه پرمخاطب ارزیابی 
کرد و گفت: بررســی های الزم برای تمامی طرح هــا صورت گرفته و پس از 
تایید در این همایش ارایه می شود. اولین همایش فرصت های سرمایه گذاری 
۱۹ آبان ماه ســال جاری در شهرســتان ســاری و طبق زمانبندی برگزاری 
این همایش ها، دومین دوره ارایه فرصت های ســرمایه گذاری در شرق استان 
مازندران ۲۴ آذرماه در شهرستان گلوگاه برگزار شد؛ و سومین همایش سرمایه 

گذاری نیز پنجشنبه اول دی ماه در شهرستان تنکابن به اجرا درمی آید.

معــاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار 
مازنــدران از پرداخــت 500 میلیــارد تومان 
تسهیالت به شــرکت های دانش بنیان استان از 
ابتدای سال جاری تاکنون خبرداد و گفت: میزان 
تولیدات واحدهای فناور اســتان با حمایت های 
مالی اکنون به شــرایط خوبی رسیده است، اما 
حمایت هایی از این دســت با تصویب پرداخت 
داده  علمی  نخبگان  به  دیگر  تومان  300میلیارد 

می شود.
حســن خیریان پور در جمع خبرنگاران با اشاره به 
اینکه تولیدات شــرکت های دانش بنیان در مازندران 
برای تحقق شــعار سال و حمایت از شرکت های فناور 
در بخش مختلف اقتصادی از ۵۸۸ قلم کاال در ابتدای 
امســال اکنون به ۸۲۰ قلم رســیده است، اظهار کرد: 
تعداد شــرکت های دانش  بنیان مازندران ۱۳۰ واحد 
است که این رقم در ابتدای سال جاری ۹۹ واحد بود.

وی با بیان این که طبق برنامه ریزی های انجام شده 
تعداد شــرکت های دانش بنیان مازندران تا پایان سال 
جاری باید به ۲ برابر افزایش یابد، ادامه داد: توجه ویژه 
به شــرکت های دانش بنیان و همراهی دســتگاه های 
اجرایی با این شرکت ها مهم ترین محور و برنامه توسعه 

اقتصادی مازندران در نیمه دوم سال جاری است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران از 
پرداخت ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیالت به شرکت های 
دانش بنیان اســتان از ابتدای ســال جــاری تاکنون 
خبرداد و تصریح کرد: میزان تولیدات واحدهای فناور 
اســتان با حمایت های مالی اکنون به شــرایط خوبی 
رســیده است، اما حمایت هایی از این دست با تصویب 
پرداخت ۳۰۰میلیارد تومان دیگــر به نخبگان علمی 

داده می شود.
خیریانپور یادآور شــد: رونق فعالیت شــرکت های 
دانــش بنیان  برای اشــتغال آفرینی و تنــوع دادن به 
تولیدات نیازمند حمایت دســتگاه های اجرایی به ویژه 

بانک ها در ارائه تسهیالت است.
معاون اســتاندار مازندران با اعالم این که تا پایان 
امســال ایجاد حدود ۵۰ هزار شــغل پایدار جدید در 
حوزه های مختلف کشــاورزی، صنعتی و گردشــگری 
برای استان هدف گذاری شده و تعهد محسوب می شود، 
خاطرنشــان کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شــده 
حدود ۳۰ درصد از مشاغل پایدار جدید باید با حمایت 
از شــرکت های دانش بنیان محقق شود. وی خواستار 
ورود جدی شرکت های دانش بنیان به بخش کشاورزی 
به عنوان محور اصلی توســعه مازندران شــد و افزود: 
در سه ماه پایانی ســال جاری برای ورود شرکت های 
دانش بنیان به بخش کشــاورزی برنامــه داریم و در 
همین راستا هم حدود یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان 
تســهیالت برای افزایش تولید در بخش کشاورزی با 
محوریت نقش آفرینی شرکت های دانش بنیان در نظر 
گرفته شده است. معاون استاندار مازندران با تاکید بر 
این نکته که اســتانداری برای راه اندازی مراکز رشد و 
فناوری در تمامی شهرستان های استان آمادگی دارد، 
گفت: تمامی دســتگاه های اجرایــی باید برای رونق و 
رشد اقتصادی هشت درصدی در استان پای کار بیایند 
و در گام نخســت باید تمامی زیرساخت ها برای ورود 

آسان دانش بنیان ها به اقتصاد مازندران فراهم شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران خبرداد:

 پرداخت ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیالت 
به شرکت های دانش بنیان 



مدیر کل ثبت احوال اســتان گلستان با اشاره به کاهش 6.8 درصد میزان والدت در این استان طی 8 ماهه 
اخیر به نسبت مدت مشابه سال قبل، گفت: میزان کاهش والدت در گلستان از متوسط کشوری بیشتر است.

حمیدرضا مطیع در نشست خبری با اصحاب رسانه گلستان اظهار کرد: در هشت ماهه نخست سال جاری در گلستان ۱۹ 
هزار و ۴۵۲ واقعه تولد به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸. ۶  درصد کاهش داشته است. مدیرکل ثبت احوال 
گلستان افزود: در هشت ماهه نخست سال گذشته ۲۰ هزار و ۸۶۲ واقعه والدت در گلستان به ثبت رسیده است. وی ادامه 
داد: بیشترین میزان کاهش والدت در گلستان مربوط به مراوه تپه است که شاهد ۱. ۱۲  کاهش بوده ایم. مطیع افزود: میزان 
وفات در گلستان در هشت ماهه نخست امسال ۶ هزار و ۴۵۰ مورد بود که نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد کاهش داشته 

است و متوسط عمر گلستانی ها ۶۲ سال است.
مدیرکل ثبت و احوال گلستان در خصوص میزان واقعه ازدواج در هشت ماه نخست امسال، گفت: ۱۰ هزار و ۵۴۶ واقعه 

ازدواج ثبت شده که نسبت به سال گذشته ۱. ۶  درصد کمتر شده است و این عدد همتراز به متوسط کشور است.

ســـــــال هجدهم
شمـــــــاره 2223 
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مدیرکل ثبت احوال گلستان:

 والدت در استان از 
متوسط کشوری کمتر است

مدیرعامل آب و فاضالب گلستان:

4 روستای بندرگز به شبکه 
جمع آوری فاضالب متصل می شوند

نوزدهم ســـــــال 
شمـــــــاره   2519 
پنجشــــــــــنبه

 1401 دی   1
27 جمادی االول 1444

مدیر عامل آب و فاضالب استان گلستان گفت: با عملیاتی شدن 
شبکه فاضالب در چهار روستای غرب گلستان ساکنان این مناطق از 
مزایای شبکه جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب بهره مند می شوند.

ایرج حیدریان اظهار کرد: با عملیاتی شــدن شــبکه فاضالب در چهار 
روســتای غرب گلستان ساکنان این مناطق از مزایای شبکه جمع آوری و 

دفع بهداشتی فاضالب بهره مند می شوند.
مدیرعامــل آب و فاضالب گلســتان گفــت افــزود: در ماه های آینده 
روستاهای تلور، لیوان غربی، لیوان شرقی و کهنه کلباد به شبکه فاضالب 
متصل می شوند و به طور همزمان عملیات احداث تصفیه خانه با پیشرفت 
۹۶ درصــدی ادامه دارد. وی گفت: با توجه به اهمیت بســیار باالی جمع 
آوری و دفع بهداشتی شــبکه فاضالب، طرح اجرای شبکه فاضالب چهار 
روستای شهرستان بندرگز، با توجه به محدودیت های مالی در دستور کار 
این شرکت قرار گرفت. حیدریان ادامه داد: اجرای عملیات شبکه فاضالب 
شامل ۲۴ کیلومتر خط انتقال و نصب دو هزار و ۵۰۰ فقره انشعاب فاضالب 
بوده که اعتبار این طرح بالغ بر ۱۶۷ میلیارد ریال است و با هدف حفاظت 
از محیط زیســت و جلوگیــری از آلودگی منابع آب، خــاک و هوا، ارتقاء 
ســطح بهداشت و ســالمت عمومی، افزایش رفاه عمومی و سطح زندگی 
روستانشــینان اجرا می شــود. به گفته مدیرعامل آب و فاضالب گلستان، 
با اتمام این پروژه ها هفت هزار و ۳۵۰ نفر تحت پوشــش شــبکه فاضالب 
قرار می گیرند که خود باعث جلوگیری از مهاجرت جمعیت روستانشــین 

به شهرها خواهد شد.

شهردار مرکز گلستان:

 تکمیل قطعه دوم کمربندی گرگان 
2 هزار میلیارد تومان اعتبار می خواهد
شهردار گرگان گفت: برای تکمیل قطعه دوم کمربندی گرگان 2 

هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.
سیدالنگی گلستان گفت: قطعه اول کمربندی گرگان پیشرفت فیزیکی 
۹۰ درصدی دارد و اگر اعتبار تخصیص داده شــود می توان آن را به بهره 
برداری رساند. او افزود: با بهره برداری از قطعه اول کمربندی گرگان ترافیک 
جرجــان به میدان قندهاری گرگان منتقل می شــود و برای اینکه از این 

معضل رهایی پیدا کنیم قطعه دوم کمربندی هم حتما باید ساخته شود.
شــهردار گرگان ادامه داد: قطعه دوم این کمربندی ۱۲ و نیم کیلومتر 
طــول دارد و اگر وزارت راه و شهرســازی بخواهد اعتبــار ۲ هزار میلیارد 
تومانی را تامین کند ممکن اســت سالیان سال طول بکشد از این رو باید 
ازروش هــای نوین مدیریت طرح به صــورت واگذاری به بخش خصوصی 
اعتبار تکمیل آن را تامین کنیــم. او ادامه داد: در این صورت تکمیل این 
مسیر ۴ الی ۵ ســال زمان می برد تا بار ترافیکی و ترانزیتی از داخل شهر 
گرگان به خارج از آن منتقل شــود. شــهردار گرگان گفت: با جا به جایی 
کمربندی برخی مشاغل مرتبط مانند میدان بار و ترمینال مسافربری هم 
جا به جا می شود. سید النگی ادامه داد: در حال حاضر مطالعات جا به جایی 
میدان بار و ترمینال در حال انجام است و زمین هایی برای اختصاص به این 
موضوع پیشنهاد شده است. او افزود: پیش بینی می شود همزمان با تکمیل 
قطعه دوم کمربندی گرگان کار جا به جایی میدان بار و ترمینال هم انجام 
شود. کلنگ کمربندی گرگان ۱۳ سال پیش )سال ۸۸( بر زمین زده شد و 

تا به امروز به دلیل کمبود اعتبار ناتمام مانده است.

 تبدیاللمان میدان بسیج گرگان
 به برج فناوری شهری
رییس پارک علم و فناوری گلســتان گفت: مذاکراتی را برای 
توسعه فضا در دست اقدام داریم که برج المان شهری گرگان یکی 
از آنها است و در صورت مساعدت شهرداری به برج فناوری شهری 

تبدیل می شود.
مهدی غفاری اظهار کرد: پارک علم و فناوری گلستان دو هزار متر فضا 
داشت که هم اکنون به ۱۵ هزار متر رسیدیم ولی علی رغم افزایش فضاهای 
موجود اما در تامین مکان برای استقرار استارتاپ ها دچار مشکل هستیم.

رئیس پارک علم و فناوری گلستان با بیان اینکه فضاهای موجود هم در 
مالکیت خود دستگاه های اجرایی خواهد بود و ما فقط بهره بردار هستیم، 
افزود: دستگاه های اجرایی باید در این زمینه با ما مشارکت داشته باشند تا 
بتوانیم شرکت های استارتاپی را حمایت کنیم. وی بیان کرد: در حال حاضر 
طبقه منفی کارخانه نوآوری گرگان بــه دلیل محدودیت فضایی در حال 
آماده سازی بوده تا به متقاضیان واگذار شود. غفاری اضافه کرد: مذاکراتی 
را برای توســعه فضا در دســت اقدام داریم که برج المان شــهری گرگان 
یکی از آنها اســت و در صورت مساعدت اعضای شورای شهر و شهرداری 
به برج فناوری شــهری اختصاص خواهد یافت. رئیس پارک علم و فناوری 
گلســتان عنوان کرد: در این مکان، اســتارتاپ های حوزه مدیریت شهری 
مستقر شــده و بازوی اجرایی و فکری خوبی برای شهرداری خواهند بود. 
وی گفــت: همچنین با اداره کل فنی و حرفه ای در حال رایزنی هســتیم 
تا فضاهای جدیــدی را در اختیار ما قرار دهند. غفاری از اســتقرار مرکز 
رشــد در گنبدکاووس و مذاکره با دانشــگاه گنبد در خصوص راه اندازی 
یک مرکز جدید، اســتقرار مرکز رشد در دانشگاه علی آبادکتول، گالیکش 
و بندرترکمن و خبر داد و گفت: همچنین راه اندازی مرکز رشد در بندرگز 

در حال انجام است.

اجرای طرح نظارتی در داروخانه های گلستان
مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان از اجرای طرح نظارتی ویژه 
داروخانه در استان طی دو هفته خبرداد و گفت: در این طرح از ۱۱4 

داروخانه بازدید شد.
تقی حسام اظهارکرد: با توجه به افزایش شکایات مردمی و با عنایت به 
گرانی و نحوه عرضه نامناســب دارو از سوی برخی از داروخانه ها و افزایش 
مشــکالت بیماران، نظارت ویژه بر این حوزه در دســتور کار گشــت های 
مشــترک این اداره کل قرار گرفت. مدیرکل تعزیرات حکومتی گلســتان 
گفت: طرح ویژه نظارت بر داروخانه ها با همکاری بازرســان دانشگاه علوم 
پزشــکی و مراکز بهداشت شهرســتان های تابعه از تاریخ ۱۲ آذر به مدت 
دو هفته در مرکز اســتان و شهرهای تابعه برگزار شد. حسام بیان کرد: در 
ایــن طرح دو هفته ای بیش از ۱۱۴ داروخانه مورد نظارت و بازرســی قرار 
گرفت و برای متخلفان پرونده تشــکیل و در شعب تعزیرات حکومتی در 
دست بررسی و اقدام قرار دارد. وی ضمن تاکید بر برخورد جدی و قانونی 
با متخلفان از همه هموطنان تقاضا کرد در صورت مشــاهده هرگونه گران 
فروشــی، قاچاق دارو و یا ســایر تخلفات، موضوع را به صورت حضوری یا 
با تلفن یا ســامانه اینترنتی به تعزیرات حکومتی یا دانشگاه علوم پزشکی 

گزارش کنند.

تصویب این میــزان اعتبار و نیز تزریق برخی 
اعتبارات دیگر از منابع وزارت نیرو برای تسریع 
در تکمیل سد نرماب مینودشت که از مهمترین 
می رود،  شمار  به  گلستان  زیرساختی  پروژه های 
به گفته سیدمحسن حسینی مدیرعامل شرکت 
آب منطقه ای گلستان طی 2 سال اخیر کم سابقه 
بوده و سبب شــد تا پیشرفت فیزیکی بدنه این 
پروژه اکنون به ۹8 درصد و پیشرفت کلی سد و 

تاسیسات وابسته آن به 85 درصد برسد.
ســد نرماب چهل چــای مینودشــت از مهمترین 
پروژه های ملی وزارت نیرو در گلستان به شمار می رود 
که عملیات رسمی ســاخت آن از سال ۱۳۹۰ با اعتبار 
اولیه ۳ هزار ۷۳۰ میلیارد ریــال ) ۸۵ درصد فاینانس 
داخلی و سهم قرارگاه سازندگی خاتم  و ۱۵ درصد سهم 
دولت( بر روی رودخانه "نرماب" این شهرســتان آغاز 
شــد و قرار بود تا ســال ۱۳۹۷ به بهره برداری برسد اما 
به سبب تخصیص نیافتن کامل اعتبارات مورد نیاز هم 
اکنون پیشــرفت فیزیکی بدنه اصلــی آن به ۹۸ درصد 
رســیده اســت. همچنین قرار است بخشــی از آب ۲ 
رودخانه »چهل چای« مینودشت و »خرمالو« آزادشهر 
هم هر کدام تا سقف ۵۰ میلیون متر مکعب در سال، با 
حفر تونل هایی به مخزن سد نرماب منتقل شود که هم 
اکنون فقط ســد انحرافی و تونل انتقال آب چهل چای 
احداث شده اســت. این سد که از نوع خاکی همگن به 
ارتفاع ۶۰ متر، عرض تاج سد ۱۰ متر و طول تاج ۸۰۷ 
متر یکی از طرح های مهم عمرانی و زیربنایی گلســتان 
به شمار می رود، ظرفیت ذخیره ۱۲۵ میلیون مترمکعب 
آب و قابلیت تنظیم حدود ۱۸۰ میلیون مترمکعب آب را 
در سال دارد، عالوه بر تامین آب آشامیدنی پایدار افزون 
بر ۵۵۰ هزار نفر جمعیت شرق استان، تامین بخشی از 
آب صنایــع و آب ۱۸ هزار هکتار اراضی زراعی منطقه، 
کنترل و ذخیره ســیالب های فصلی، تقویت سفره های 
آب زیرزمینی، تولید برق آبی و توســعه گردشگری را 

برعهده خواهد داشت.
تکمیل این ســد باتوجه معضل کمبود منابع آبی و 
بروز خشکسالی های طی چند سال گذشته در گلستان 
به همراه برداشــت های بی رویه از سفره های زیرزمینی 
برای مصارف کشاورزی سبب شده تا برخی از شهرهای 
این اســتان شــمالی از جمله »گرگان، گنبدکاووس، 
آزادشــهر و کالله« با مشکل کمبود و تنش آبی مواجه 
شــوند و آب آشــامیدنی مردمان این مناطق در برخی 

ساعات شبانه روز قطع شود.
عالوه بر مشــکل کم آبی در مناطق شهری گلستان 
بخــش قابل توجهی از مناطق روســتایی این اســتان 
باالخص در نواحی شمالی و شرقی آن با مشکل کمبود 
یا نبود منابع آبی مواجه باشــند و به بخشی از مردمان 

روستانشین به صورت سیار آبرسانی شود.
همین کمبود منابع و تنش های آبی در گلستان سبب 
شد تا به گفته استاندار این استان شمالی، دولت توجه 
ویژه ای به رفع این معضل داشــته باشد و طی یکسال 

اخیر هزار و ۸۰۰ میلیاد تومان بودجه اختصاص دهد.
»علــی محمد زنگانه«، جمعــه ۱۸ آذرماه در جمع 
فعاالن سیاســی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز 
در جمع نمازگزاران شهرستان کالله افزود: دولت تالش 
دارد طرح هــای حوزه آب این اســتان از جمله تکمیل 
سد »نرماب«، عالج بخشــی برخی سدها، احداث سد 
شصتکالته و طرح شیرین ســازی آب دریا را به سرعت 

انجام دهد.
وی ادامــه  داد: اهتمــام بــه تکمیل ســد »نرماب 

چهل چای« مینودشت که آب آشامیدنی مورد نیاز ۵۵۰ 
هزار نفر از اهالی چهار شهر و ۱۳۰ روستا واقع در نواحی 
شرقی گلستان را تامین و تضمین می کند، مورد توجه 

دولت سیزدهم قرار دارد.
زنگانه با اشــاره به برخی مشــکالت مالی دولت به 
ســبب تحریم  و کاهش تخصیص های بودجه ای، گفت: 
در زمان ســفر ۱۳ اسفند ســال قبل آیت اهلل رییسی 
به گلستان تکمیل ســد نرماب به ۲ هزار میلیارد ریال 
اعتبار نیاز داشت اما اکنون به افزایش قیمت ها )مصالح 
و دستمزدها( این رقم به بیش از ۳ هزار میلیارد تومان 

افزایش یافته است.
اســتاندار گلســتان با انتقاد از کم توجهی  و غفلت  
مدیران طی سه دهه گذشته برای ایجاد زیرساخت های 
این اســتان در بخش های مختلف از جمله تکمیل سد 
»نرماب چهل چای«، افزود: اگر این سد که قرار بود پنج 
ساله و با رقم تقریبی ۴۰۰ میلیارد تومان ساخته شود، به 
موقع احداث می شد اکنون ۵۵۰ هزار نفر از اهالی شهرها 
و روستاهای نواحی شرق گلستان با معضل کمبود آب 
مواجه نبودند. وی با بیان اینکه گلســتان هزار و ۲۰۰ 
پروژه نیمه تمام دارد، ادامه داد: دولت در ســفر ســال 
گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی برای این 
استان تصویب کرد که به جای توسعه و عمران باید صرف 
تکمیل طرح های نیمه تمام و یا ایجاد زیرســاخت های 

ناتمام به جا مانده از دهه های گذشته شود.
زنگانه با این حال از اهتمام و تالش شبانه روزی دولت 
سیزدهم و مدیران گلستان برای جبران عقب ماندگی های 
زیرســاختی بخش های مختلف این اســتان باالخص 
تکمیل ســد »نرماب چهل چای« مینودشت با توجه به 
اهمیتی که در تامین آب آشــامیدنی پایدار برای ۵۵۰ 
هزار نفر جمعیت نواحی شرقی گلستان دارد، خبر داد و 

از مردم خواست تا اندکی صبور باشند.

وی تصریح کرد: مشکالت و کمبودهای زیرساختی 
گلســتان یک شبه به وجود نیامده که دولت بتواند یک 
شــبه آنها را رفع کند بنابراین همه باید به دولت برای 

جبران کمبودها و عقب ماندگی ها کمک کنند.
به گفته مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای گلستان 
هم اکنون برای تکمیل کامل ســد »نرماب چهل چای« 
مینودشت شامل »بدنه سد، اجرای شبکه های انتقال و 
آبرسانی، استمالک اراضی و جابجایی سه روستای باقی 
مانده از پنج روستای واقع در کاسه سد« بالغ بر ۳۴ هزار 

میلیارد ریال نیاز است.
سیدمحسن حســینی بیان داشت: تاکنون برای این 
ســد مخزنی که بدنه آن ۹۸ درصد پیشــرفت فیزیکی 
دارد ۱۲ هزار میلیارد ریال هزینه شــده، ضمن اینکه ۵ 
هزار میلیارد ریال هم توسط پیمانکار مازاد بر مبلغ فوق 
هزینه شده که در قالب دیون باقی مانده که با احتساب 
دیون پیمانکار در مجموع به ۳۴ هزار میلیارد ریال اعتبار 

برای تکمیل این پروژه ملی اعتبار نیاز می باشد.
وی با بیان اینکه تکمیل سد »نرماب« مینودشت به 
اهتمام ویژه دولت و وزارت نیرو نیاز دارد، افزود: یکی از 
محاســن تکمیل این پروژه تامین آب آشامیدنی پایدار 
برای اهالی شــهرها و روستاهای واقع در مناطق شرق و 
شمال شرق گلستان با مجموع جمعیت ۵۵۰ هزار نفر 
است که با توجه به کمبود منابع آبی و خشکسالی ها در 

این استان، قابل توجه است.
حسینی به نقش سد »نرماب چهل چای« در کنترل 
سیالب های فصلی هم اشاره کرد و گفت: اگر تکمیل این 
سد تسریع شود، از سیالب های فصلی و خسارات ناشی 
از آن که هر چند وقت یکبار در نواحی شرقی استان رخ 
می دهد، جلوگیری خواهد شد کما اینکه اگر این سد در 
موعد مقرر یعنی سال ۱۳۹۷ تکمیل می شد، جلوی بروز 
قابل توجهی از خســارات ۴۸ هزار میلیارد ریالی سیل 

سال ۱۳۹۸ به زیرساخت ها، کشاورزی و مسکن شهرها 
و روستاهای این استان جلوگیری گرفته می شد.

وی با اشاره به سفر ۱۳ اسفند سال قبل رییس جمهور 
و برخی اعضای هیات دولت به گلســتان و تصویب ۱۰ 
هزار میلیارد ریال برای تکمیل سد »نرماب« مینودشت، 
گفت: قرار است این منابع طی سه سال اختصاص یابد 
که در سال نخست و تاکنون ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال 

آن تخصیص یافته است.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای گلستان ادامه داد: 
هرچه تخصیص اعتبار برای تکمیل سد نرماب اندک و به 
اصطالح قطره چکانی باشد، باتوجه به شرایط اقتصادی 
و افزایش ســاالنه قیمت ها، مصالح، زمین و دستمزدها، 

اعتبارات مورد نیاز هم افزایش می یابد.
حسینی، بیشترین هزینه مورد نیاز برای تکمیل سد 
و شــبکه های آن را استمالک اراضی درون کاسه سد و 
جابجایی سه روستای باقی مانده با جمعیت تقریبی ۷۰۰ 
خانوار دانســت و گفت: از ۵۶۰ هکتار زمین مورد نیاز 
مخزن سد تاکنون ۲۷۰ هکتار آن تملک شده و هرچه 
زمان بگذرد، قیمت زمین ها هم افزایش می یابد، زمینی 
که چند سال پیش قیمت آن هکتاری ۶۰ میلیون تومان 

بود االن به باالی یک میلیارد تومان رسیده است.
وی ادامــه داد: از مجمــوع ۳۴ هــزار میلیارد ریال 
اعتبار مورد نیاز برای تکمیل ســد »نرماب چهل چای« 
مینودشت، نیمی از آن فقط برای جابجایی سه روستای 

»محمدزمان خان، پس پشته و باقرآباد« نیاز است.
حســینی به اراضی کشاورزی اهالی روستاهای واقع 
در کاسه سد هم اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۰۰ هکتار 
زمین به اهالی تحویل شده ضمن اینکه اخیرا هم ۱۱۵ 
هکتار زمین دیگر بــه صورت یکپارچه و با هزینه ۹۰۰ 
میلیارد ریال خریداری شد و قرار است در قالب شرکت 

تعاونی به اهالی واگذار شود.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای گلستان همچنین 
برلزوم همکاری بیشتر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
اســتان و ســازمان جنگل ها برای صــدور مجوز قطع 
درختان جنگلی کاسه سد تاکید کرد و گفت: درصورت 
صدور مجوز، پیمانکار سد نسبت به ریشه کنی درختان 
و جابه جا کردن خاک ها برای آماده شدن بستر سد برای 

آبگیری اقدام خواهد کرد.
وی بیان داشت: مخزن سد نرماب ۶۷۰ هکتار وسعت 
دارد کــه ۱۱۰ هکتار آن اراضــی ملی و بقیه در تملک 
اشــخاص اســت و درختان باید قبل از آبگیری قطع و 
ریشه های آن و نیز خاک نباتی به طور کامل جمع آوری 

تا مقدمات تامین آب آشامیدنی از آن محقق شود.
حســینی اضافه کرد: شرکت آب منطقه ای گلستان 
پیش از این و برای دریافت بخشی از مجوز قطع درختان 
کاسه سد در ســطح ۷۰۰ هکتار از اراضی که اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان مشخص کرده، اقدام 
به غرس نهال نموده است. وی با تاکید دوباره برضرورت 
اهتمام ویژه دولت و وزارت نیرو برای تسریع در تکمیل 
ســد »نرماب چهل چای« مینودشت، خاطرنشان کرد: 
تخصیص اعتبار از منابع مختلف از جمله »تهاتر نفت« و 
ماده موســوم به ۵۶ که اعتبارات این پروژه نیز از همین 
ماده است و نیاز به تقویت دارد، می تواند گره گشا باشد.

اهتمام به تکمیل سد »نرماب چهل چای« مینودشت 
با مزایا و محاسنی که کارشناسان و مسووالن متولی به 
آن اشــاره کردند و نیز با توجه به مســائل و مشکالت 
کمبود منابع آبی گلســتان، می تواند گره گشای بخش 
قابل توجهی از مشــکالت حوزه آبی استان و همچنین 
گام بزرگی در مســیر توسعه و رفع کمبودهای منطقه 

کمتر توسعه یافته نواحی شرقی آن باشد.

 پایان مشکل کم آبی ۵۵۰ هزار گلستانی 
با اهتمام دولت به تکمیل سد نرماب

مدیرکل راهــداری و حمل و نقــل جاده ای 
گلســتان گفت: ۱۷ کیلومتر از تعریض محور آق 
قال بــه بندرترکمن در تعهد راهــداری بوده که 
هفت کیلومتر آن آسفالت و ۱0 کیلومتر دیگر هم 

زیرسازی شده است.
عادل مصدقــی اظهار کرد: صنعت حمل و نقل جزو 
شریان های حیاتی اقتصاد کشور محسوب شده و نقش 

مهمی در رفاه و معیشت مردم دارد.
مدیــرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلســتان 
افزود: ۸۲ شــرکت حمل و نقل کاال، ۷۳ شرکت حمل 
مسافر و ۱۷ شــرکت فعال در ترانزیت و بین الملل در 
استان فعال بوده که جوابگوی نیازهای استان است و اگر 
تقاضای جدیدی باشد آمادگی افزایش تعداد شرکت ها 
وجود دارد. وی از اجرای طرح راهداری ضربتی در استان 
خبر داد و گفت: در این طرح منظرســازی، پاکســازی، 
افزایش ضریب ایمنی به مدت سه ماه گذشته اجرا شده 

و در حال اجرا است.
مصدقی عنــوان کرد: چند کارگاه عمرانی و فعال در 
زمینه روکش آسفالت استان داریم که یکی از آنها محور 
آق قال- بندر ترکمن اســت که از دو طرف توسط راه و 

شهرسازی و راهداری در حال اجرا است.
مدیــرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلســتان 
طول محور را ۳۴ کیلومتر اعالم کرد و گفت: ۱۷ کیلومتر 
از این مسیر از سمت آق قال به بندرترکمن در تعهدات 
راهداری بوده که هفت کیلومتر آن آســفالت شده و ۱۰ 

کیلومتر دیگر هم زیرسازی شده است.

وی بیان کرد: اعتبار این پروژه از منابع ملی بوده و اگر 
شــرایط جوی مساعد باشد تا پایان سال به بهره برداری 
خواهد رسید. مصدقی اضافه کرد: تقاطع علی آباد کتول 
بــه فاضل آباد هم به راهداری واگذار شــده که از محل 
اعتبارات سفر رئیس جمهور و سازمان راهداری در حال 
اجرا است و اگر شرایط جوی مساعد باشد در دهه فجر 

به بهره برداری می رسد.

مدیرکل راهداری گلستان خبرداد؛

زیرسازی قطعه دوم محور آق قال-بندرترکمن
استاندار گلستان با اشاره 
سازی  بلندمرتبه  توسعه  به 
و  گنبدکاووس  شهرهای  در 
گرگان، گفت: برای سازندگان 
های  بافت  در  ســاختمان 
در  تشویقی  بسته  فرسوده 

نظر گرفته شده است.
دکتر علــی محمد زنگانه در 
با شهرداران  نشست مشــترک 
سراسر اســتان گلستان با اشاره 
به نقش مهم و اثرگذار شهرداری 

ها در توســعه و آبادانی اســتان، اظهار کرد: نگاه ما به 
شهرداری ها یک نهاد مردمی قوی و کارآمد برای شتاب 

در پیشرفت استان و تحقق اهداف توسعه ای ماست.
وی با بیان اینکه اقدامــات اولیه ضوابط بلند مرتبه 
سازی در شــهرهای گرگان و گنبدکاووس انجام شده 
اســت، افزود: آغاز این ضوابط نشان از رشد و پیشرفت 
مهندســی استان و زمینه ســازی برای تداوم و توسعه 
این مسیر اســت. استاندار گلســتان با تاکید بر اینکه 
تالشــهای خوب و موثری برای افزایش درآمد شهرهای 
استان صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: البته اعتقاد 
و باور ما این است که ظرفیت شهرهای استان گلستان 
بسیار بیشتر از این بوده و می تواند افق های روشن تری 
را ترســیم و تجربه کند.  زنگانه بــر ایجاد درآمد پایدار 
برای شــهرها و شــهرداریها تاکید کرد و گفت: با ایجاد 
درآمد پایدار برای شهرها هم مردم همان شهر از منافع 

آن بهره مند خواهند شــد و در 
عین حال منفعت رشد و توسعه 
شهرها در پیشرفت و ارتقا درآمد 
استان بروز و ظهور دارد.  وی از 
آغاز عملیات اجرایی توسعه زیر 
ساختی و تجهیز ۲۲ شهر استان 
به بســتر فیبر نوری خبر داد و 
اقــدام زمینه  این  تصریح کرد: 
هوشمند سازی شهرهای استان 
را فراهــم می کند که این اتفاق 
ارزشــمند در حوزه شهری می 
تواند تحول خوبــی ایجاد کند. 
استاندار گلستان ادامه داد: بسته های حمایتی تشویقی 
مناسبی برای مالکین بافت های فرسوده در سطح استان 
درنظر گرفته شده اســت که با اطالع رسانی درست به 
جامعه هدف می توان گام بزرگی در نوســازی شهرها 
برداشت  و حجم بافت های ناکارآمد را کاهش داد. زنگانه 
نقش شهرداران در ترغیب سرمایه گذاران حوزه ساخت 
و ساز را بســیار مهم دانست و اضافه کرد: شهرداری ها 
باید طرح ها و بســته های حمایتــی دولت را به خوبی 
تشریح و تبلیغ کنند تا ضمن بهبود چهره شهرها، شاهد 
ســاخت و سازهای با کیفیت در اســتان باشیم. وی از 
درنظر گرفتن بخش ویژه ای در جشنواره شهید رجایی 
ســال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: در این بخش شــهردار 
برگزیده انتخاب خواهد شــد تا الگوبرداری از شهرهای 

موفق در دستور کار قرار بگیرد.

استاندار گلستان خبر داد:

بسته تشویقی ویژه ساختمان سازان بافت فرسوده
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گیالن

اخبار

استاندار گیالن گفت: مهمترین وظیفه و راهکار مقابله با قاچاق کاال، 
ارز و مواد مخدر، پیشگیری است.

استاندار گیالن در نشست مشترک ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر و کاال و 
ارز گیالن ، با تاکید بر ایجاد ناامنی برای قاچاقچیان در حوزه ها و شرایط گوناگون، 
گفت: مهمترین رویکرد و وظیفه این دو ستاد و دستگاه های ذیربط، ایفای درست 

و به موقع نقش پیشگیرانه محسوب می شود. 
 دکتر اسداهلل عباسی با اشاره به لزوم ارائه گزارش های دقیق و کاربردی در 
خصوص مقابله درســت با قاچاق مواد مخدر، کاال و ارز، به ویژه رصد دقیق و 
حساب شده ورودی های استان، افزود: هوشمندسازی نظارت و بازرسی با بهره 
مندی از تجهیزات پیشــرفته و آماده سازی زیرساخت های الزم، دستیابی به 

اهداف مورد نظر به ویژه پیشگیری را محقق می کند. 
 وی همچنین با تاکید بر تشــکیل اتاق های فکر و بهره مندی از گروه های 
اندیشه ورز، تصریح کرد: باید با استفاده از صاحب نظران و کارشناسان حوزه های 
مختلف اجتماعی و تولید و پخش محتوا های آموزشــی از طریق رسانه های 
گوناگون به ویژه رســانه ملی به گونه ای پیش رفت که دو نقش پیشگیری و 

مبارزه، هماهنگ و ماهرانه ایفا شود.

مدیرکل کتابخانه هاي عمومي استان تاکید کرد ؛

ضرورت بهره مندي روستا هاي گیالن از کتابخانه
 مدیرکل کتابخانه های عمومی گیالن بر ضرورت ایجاد کتابخانه در 

مناطق روستایی استان تأکید کرد.
 یاسر تقوی، مدیرکل کتابخانه های عمومی گیالن با بیان اینکه ایجاد کتابخانه 
در مناطق روستایی ضروری است، از برگزاری پویش »اهدای کتاب یلدایی« با 

همکاری جمعیت هالل احمر استان خبر داد.
 او با بیان اینکه این پویش در ۲۰ نقطه اســتان به منظور ارسال کتاب به 
کتابخانه های روســتایی گیالن برگزار می شــود، افزود: پویش »اهدای کتاب 
یلدایی« با هدف تأمین کتاب برای استفاده عالقه مندان به کتاب و کتابخوانی 

در مناطق روستایی و محروم استان برگزار می شود. 
مدیرکل کتابخانه های عمومی گیالن همچنین تصریح کرد: تأمین کتاب برای 
پیشخوان های کتاب در برخی مناطق شهری جهت استفاده شهروندان از دیگر 

اهداف برگزاری پویش »اهدای کتاب یلدایی« است.
 به گفته تقوی، استان گیالن ۸۵ باب کتابخانه عمومی فعال دارد.او گفت: 
همچنین به منظور جمع آوری هدایای نقدی و غیر نقدی مردم به خانواده ها و 
کودکان نیازمند گیالنی و به ابتکار بهزیستی و با همکاری اداره کل کتابخانه های 

عمومی گیالن پویش استانی »یلدای مهربانی« در استان برگزار شده است.
او تصریح کرد: کتابخانه های عمومی گیالن پیش از این نیز میزبان برگزاری 
پویش های مهربانی برای جمع آوری اقالم مورد نیاز زلزله زدگان، آسیب دیدگان 

از سیل و کودکان نیازمند به اقالم کمک درسی بوده است.

شرایط جدید بخشودگی جرایم مالیاتی در گیالن
مدیرکل امور مالیاتی گیالن از بخشودگی جرایم مالیاتی در صورت 

انصراف از اعتراض خبرداد.
رضا برهانی نیا گفت : برای سرعت بخشیدن به تعیین تکلیف پرونده های 
مالیاتی ، اگر مودیان حداکثر تــا ۱۶ دی انصراف خود را از اعتراض به مالیات 
تعیین شــده اعالم کنند می توانند از بخشودگی صد در صدی جرایم مالیاتی 
استفاده کنند.  وی افزود: سامانه مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور 
به شــماره ۱۵۲۶ و بخش گزارش تخلفات اداری و فرار مالیاتی سایت سازمان 
امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir آماده دریافت گزارشات شهروندان 

درخصوص فرار مالیاتی اصناف است.

فرماندار آستارا :

فعالیت نهادهای آموزشی آستارا باید مهارت محور 
شود

 فرماندار آستارا بر ضرورت تغییر سمت و سوی فعالیت نهادهای 
آموزشی این شهرستان به سمت مهارت محوری با استفاده از ظرفیت 

مراکز فنی و حرفه ای تاکید کرد.
 عنایت رضایی پور در نشســت شورای مهارت شهرستان آستارا اظهار کرد: 
روزانه حدود ۵۰۰ دستگاه کامیون از مرز آستارا کاال صادر می شود و در حوزه 
تجارت شرایط خوبی نسبت به سایر شهرستان ها داریم اما وضعیت در حوزه 

اشتغال مانند سایر نقاط است.
 وی با اشاره به اینکه بیشتر جوانان فاقد مهارت حرفه ای هستند و تنها درس 
خواندند و مدرک گرفتند، افزود: بر این اساس همه مسئوالن و دستگاه ها باید 
دست به دست هم بدهند تا نیازهای آموزشی کارکنان، خانواده های آنها و جامعه 
هدفشــان به فنی و حرفه ای اعالم شود که آموزش های متناسب با نیازها ارائه 
گردد.  فرماندار آستارا بیان کرد: همچنین آموزش و پرورش و دانشگاه ها باید با 
مراکز رشد، فنی و حرفه ای و پارک های علم و فناوری همکاری تنگاتنگی داشته 
باشند تا ضمن شناسایی استعدادها، دانش آموزان دبیرستانی در همان ابتدای کار 

با زمینه های شغلی مختلف آشنا شوند.
 وی اضافه کرد: اگر جوانانی با مراجعه به دســتگاه های دولتی دنبال شغل 
می گردند، به این دلیل اســت که آموزش ندیدند و عرصه های مختلف به آنها 
شناسانده نشده است؛ در حالی که پیش از ورود به دانشگاه باید در دوره نوجوانی 
و جوانی با فرصت های شغلی مختلف آشنا شوند تا بر اساس عالقه مندی در آن 

زمینه هم تحصیل نمایند و هم به حرفه آموزی اقدام کنند.
 رضایی پور گفت: در همین راســتا بازدید از مراکز فنی و حرفه ای توســط 
دانش آموزان و دانشجویان باید در دستور کار قرار بگیرد تا شاهد افزایش گرایش 
به این رشته ها باشیم؛ در حال حاضر امکانات و تجهیزات خوبی در این مراکز 
وجود دارد اما با بیشتر شدن استقبال جوانان ممکن است کاستی هایی به چشم 
بخورد که با توجه به نیازها تامین آنها از مرکز استان باید در دستور کار قرار بگیرد.

 وی ادامه داد: تفاوت کشــورهای توســعه یافته و در حال توسعه توجه به 
رشته های فنی و مهارتی کردن آموزش در سطوح عالی است اما در کشورهای 
در حال توسعه نهایت آموزش افراد به دوره دکترا می رسد که افراد تنها پشت میز 
می نشینند و درس می خوانند ولی پس از گرفتن مدرک هیچ گونه مهارتی ندارند.

مدیرکل صنعت گیالن:

 سامانه جامع تجارت
 نقش موثری در شناسایی 
قاچاق کاال دارد

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت گیالن با بیان اینکه سامانه جامع تجارت با هدف تسهیل امور تجاری ایجاد 
شده است، گفت: سامانه جامع تجارت در شناسایی قاچاق کاال نقش موثری دارد.

تیمور پور حیدری در جلسه مشترک مبارزه با قاچاق کاال و ارز و مواد مخدر، سامانه جامع تجارت را در راستای مبارزه با 
قاچاق کاال دانست و افزود: در سامانه جامع تجارت امکان ثبت آنالین کاال وجود دارد و به شناسایی کاالی قاچاق کمک می کند، 
ضمن اینکه باعث اثر بخشی در تجارت بین المللی و حذف بوروکراسی برای بازرگانان شده است. وی تصریح کرد: ۳۳ خدمت 
در سامانه جامع تجارت تعریف شده که مواردی همچون یکپارچه سازی اطالعات، پیشگیری از قاچاق، رصد کاال و شفاف سازی 
در آمارهای تجاری را دنبال می کند. پورحیدری اظهار داشت: رصد کاالهایی همچون برنج، چای، شکر و روغن از طریق سامانه 
تجارت فراهم شده است و می توانیم بازرسی هوشمند کاالها را از طریق سامانه جامع تجارت در ورودی و خروجی استان داشته 
باشیم. وی همچنین با اشاره به تاسیس درگاه ملی مجوزهای کشور از بیستم تیرماه ۱۴۰۰، اظهار داشت: طی این مدت، ۶۸ 

فقره جواز صنعتی و ۱۸ پروانه بهره برداری دراستان از طریق درگاه مجوزها صادر شده است.

استاندار گیالن ؛

پیشگیری، مهمترین  رویکرد 
مقابله با قاچاق در گیالن است

نوزدهم ســـــــال 
شمـــــــاره   2519 
پنجشــــــــــنبه

 1401 دی   1
27 جمادی االول 1444

نماینده رودبار در مجلس با اشاره 
به پیشرفت فیزیکی ۷0 درصدی سد 
دیورش و ایجاد ردیف ملی برای این 
پروژه گفت: این سد تا سال ۱405 به 

بهره برداری میرسد.
مهرداد گودرزوند چگینی در نشســت 
خبری با اصحاب رسانه همدلی و هم افزایی 
را الزمه پیشرفت و موفقیت جامعه دانست 
و اظهار کرد: اگر کاری در شهرســتان به 
سرانجام می رسد با تالش هماهنگی مدیران 

اجرایی شهرستان و استان بوده است.
وی با بیان اینکه همدلی و وفاق خوبی 
در رودبار ایجاد شده است، افزود: همدلی و 
هم افزایی در کنار مطالبه گری و پیگیری 

امورات مردم موجب رضایتمندی می شود.
نماینده رودبــار از قرارگیــری معدن 
ســنگرود در روند مزایده خبر داد و اضافه 
کرد: بعد از یکســال پیگیری و دوندگی از 

سوی مسئوالن استان و شهرستان، معدن 
سنگرود طبق شرایطی برای انجام مطالعات 
و ارزیابی برنده مزایده برای استخراج ذغال 

سنگ برای مدت ۹ ماه واگذار شد.

 زمانبر شدن رفع مشکالت 
روستای خرشک

گودرزوند چگینی با اشاره به ظرفیت های 
خوب معدنی در رودبار، بیان کرد: اکتشافات 
جدید در مناطق مختلف شهرستان رودبار 

برای ایجاد معدن در حال انجام است.
وی از راه اندازی دامداری ۳ هزار راسی 
در رودبار خبر داد و افزود: روند اجرای این 
طرح در مرحله معرفی زمین توسط مدیران 
اجرایی شهرستان رودبار قرار دارد و بزودی 

در مسیر اجرا قرار می گیرد.
نماینده رودبار در مجلس شورای اسالمی 

با بیان اینکــه کارخانجات تعطیل گنجه 
آماده واگذاری به سرمایه گذاران جهت راه 
اندازی و ایجاد اشتغال قرار دارد، از احداث 
نیروگاه خورشیدی و شرکت پروفیل در این 
شهرستان خبر داد و اضافه کرد: وقتی یک 
شرکتی تعطیل می شــود راه اندازی آن در 
یک دوره زمانی کوتاه ممکن نیست چرا که 
برخی واحدها تجهیزات خود را فروخته اند، 
خط تولید ندارد و راه اندازی آنان نیازمند 

سرمایه گذاری جدید است.
گودرزوند چگینی با اشاره به نگاه مثبت 
و اثربخش مدیران اســتانی به رودبار، بیان 
کرد: کارگروه رفــع موانع تولید در گیالن 
آمادگی دارد تا مشکالت واحدهای تولیدی 
را بررسی و رفع کند و این نیازمند حرکت 

بخش خصوصی است.
وی اشاره به زمان بر شدن رفع مشکالت 
روستای خرشک، افزود: پیرامون روستای 
خرشک سه بار از تریبون مجلس به وزرای 
مربوطه تذکر دادم، دستگاه های اجرایی با 
فراهم کــردن آب، برق و گاز به دنبال رفع 

مشکل مردم این روستا هستند.

 کمبــود پزشــک عمومی 
 و متخصــص یــک مســئله

 سراسری است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
کمبود پزشک عمومی و متخصص را یک 
مسئله سراسری دانســت و تصریح کرد: 
در دو ســال گذشــته در بحث تجهیزات 
بیمارستانی اقدامات خوبی صورت گرفت اما 
عقب ماندگی در شهرستان زیاد است هرچه 

تالش می کنیم خودش را نشان نمی دهد.

چگینی از تعیین تکلیف ارتقای سیاسی 
لوشان تا پایان سال خبر داد و اضافه کرد: از 
ابتدای ورود به مجلس بخش شدن لوشان 
را پیگیری کردم متولیان امر قول مساعد 

دادند تا پایان سال به سرانجام برسد.
وی بــا بیان اینکه در عــزل و نصب ها 
اولویت نماینــده و فرماندار نیروهای بومی 
اســت، افزود: تــالش مجموعــه اجرایی 
شهرستان بکارگیری نیروهای بومی است 
مگر اینکه مسئولیت تخصصی باشد و در 

رودبار نیرو نداشته باشیم.

 وسعت شهرستان رودبار با 
جمعیتش همخوانی ندارد

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای 
اســالمی با بیان اینکه وسعت شهرستان 
رودبــار با جمعیتــش همخوانــی ندارد، 
گفت: پیگیر مرمت و آســفالت جاده های 
فرعی شهرستان هســتیم و در این راستا 
از محورهای لوشان-جیرنده-  بخش هایی 
توتکابن- بره سر، دفراز انجام شده و ادامه 

دارد.
گودرزوند چگینی با اشــاره به اینکه با 
تأمیــن اعتبار پروژه ملــی آزادراه قزوین- 
رشت روند اجرایی آن تمام می شود، اضافه 
کرد: عبور آزاد راه از بیرون شــهرها آسیب 
جدی به اقتصاد و معیشت شهروندان وارد 
کرد و یقیناً با بهره بــرداری از آزادراه این 

آسیب ها به رودبار هم خواهد رسید.
چگینی با اشاره به چگونگی روند اجرای 
پروژه ســد دیورش، بیان کرد: پیشــرفت 
فیزیکی ســد دیورش ۲۷ درصــد بود و 
 اکنون این میزان به پیشرفت ۷۰ درصدی

 رسیده است.
وی بــا بیان اینکه بودجه احداث ســد 
دیورش استانی است، از ایجاد ردیف ملی 
برای سرعت بخشــی در اجرای این پروژه 
خبر داد و افزود: برای احداث ایستگاه های 
پمپاژ و شــبکه انتقال آب سد دیورش به 
شهرهای شهرســتان ۴۵۰ میلیارد تومان 
اعتبار برآورد شده بود و تخصیص این مقدار 

هزینه با اعتبارات استانی ممکن نبود.

 مدیران نسبت به رسانه ها 
پاسخگو باشند

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس از بهره برداری سد دیورش تا سال 
۱۴۰۵ خبر داد و اضافه کرد: با ایجاد ردیف 
ملی برای پروژه ایستگاه های پمپاژ و خط 
انتقال پیش بینی می کنیم تا سال ۱۴۰۵ 

آب سد دیورش در خانه های مردم برسد.
چگینی با بیان اینکه نبود آب ســالم و 
کافی یکی از دالیل عدم رغبت ســکونت 
در شهرســتان است به تشــریح اقدامات 
انجام شده در این حوزه انتخابیه پرداخت 
و گفت: مرمت و ســاماندهی راه روستایی 
الکه و دوگاهه را از محرومیت زدایی ارتش 
و سپاه در حال پیگیری و انجام است ولی 
هنوز اعتبــار راه الکه و دوگاهه تخصیص 
نیافته تا روند آسفالت و ساماندهی آن آغاز 
شــود اگرچه ایمن سازی مسیر در دستور 

کار است.
وی با تاکید بر اینکه مدیران دستگاه ها 
نسبت به رســانه ها پاسخگو باشند، افزود: 
بیان عملکردهای ادارات و بررســی نقاط 

ضعف و قوت مدیران حق مردم است.

نماینده رودبار در مجلس مطرح کرد؛

پیشرفت فیزیکی 7۰ درصدی پروژه سد دیورش

 رییس اداره امور معادن ســازمان صنعت 
، معدن و تجــارت گیالن با بیان اینکه عرضه 
شن و ماسه در این استان با برداشت رسوب از 
پشت سد منجیل رودبار افزایش می یابد، گفت: 
این  منطقه ای پشت  آب  برآوردهای  براساس 
سد حدود 300 میلیون تن رسوب وجود دارد 
که با برداشت آنها نیاز مصالح استان تا 20 سال 

آتی تامین می شود.
 عبداهلل خرم دل یکی از مشکالت گیالن را تامین 
مصالح برای ساختمان ســازی و نیز نیاز پروژه های 
عمرانی استان عنوان و اظهار کرد: یکی از راهکارهایی 
که برای این معضل مطرح شده برداشت مقدار قابل 
توجهی از مصالح شن و ماسه در پشت سد منجیل 
است که بصورت رسوب مخزن سد را پر کرده و عمال 

امکان ذخیره آن در معرض تهدید است لذا باید این 
رسوب از مخزن سد خارج شود.

 وی ادامه داد: درحال حاضر امکان برداشــت از 
رودخانه سفیدرود وجود ندارد و طبق ضوابط باید به 
سمت تامین مصالح از کوه برویم اما رسوبات انباشته 
شده در پشت سد منجیل، فرصت خوبی را در اختیار 

استان در راستای حفظ اراضی و منابع قرار می دهد.
 وی تاکید کرد: پس از انجام مکاتبات بسیار طی 
سال های گذشته در پی ممانعت ها، موافقتی حاصل 
شــد و محدوده ای در پشت سد منجیل تعریف و 
مزایده آن برگزار شــده و بزودی عملیات برداشــت 
حدود ۱۷۵ هزارمتر مکعب از مصالح مورد نیاز استان 
توسط پیمانکاران منتخب آغاز می شود و در واقع از 
حجم رســوبات مخزن با این برداشت ها کاسته می 

شود.  خرم دل با بیان اینکه ما در برداشت مشکلی 
نداریم بلکه مشکل اصلی در حمل این مصالح به مرکز 
و محل مصرف پروژه های استان است، افزود : باید از 
توان راه آهن برای حمل این مصالح استفاده کرد اما 
طبق برآوردهای کارشناسی، راه آهن می تواند روزانه 
هــزار تا ۲ هزار تن از ایــن مصالح را حمل کند که 

کافی نیست.
 وی با اشاره به عرضه کم و گرانی مصالح در گیالن 
اضافه کرد: کمبود مصالح ساختمانی پروژه های بزرگ 
اســتانی را نیز با چالش های بسیاری مواجه کرده و 
نمونــه بارز آن پروژه راه آهن اســت که برای تامین 
مصالح مشکالت فراوانی دارد. دالیل متعددی برای 
این مســاله در گیالن وجود دارد که از عمده ترین 
آنها شرایط خاص جغرافیایی استان و منابع طبیعی و 

جنگلی آن است.
 وی تصریــح کرد: تنها رودخانــه ای که مصالح 
رودخانه ای ما از آن تامین می شود، سفیدرود است 
که طبق اعالم آب منطقه ای بعنوان متولی رودخانه ها 

این رودخانه دیگر پتانسیل برداشت ندارد.
 رئیس اداره امور معادن استان گیالن گفت : این 
اســتان معادن کمی دارد و به دلیل بافت و پوشش 
گیاهی و مسائل زیست محیطی از استانهای با شرایط 
خاص اســت که می توان از ظرفیت مصالح کوهی 
شهرستان رودبار استفاده کند و اماکن برداشت بسیار 
محدود است از اینرو یکی از اقدامات مسئوالن استانی 
بایــد ارائه راهکارهای اجرایــی در خصوص افزایش 

عرضه شن و ماسه باشد تا قیمت ها کاهش یابد.

رییس اداره امور معادن سازمان صمت گیالن اعالم کرد:

 تامین نیاز مصالح استان
 با برداشت رسوبات سد منجیل

مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی بــرق گیالن گفت: 
»اپلیکیشن برق من« راحت ترین و سریع ترین راه برای اعالم 

خاموشی ها و مشکالت حوزه برق است.
 محمد تقی مهدیزاده، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیالن 
از آماده باش کارکنان و اکیپ های عملیاتی این شرکت با توجه به نفوذ 

تدریجی توده هوای بارش زا به منطقه خبر داد. 
او گفــت: در پی اعالم نفوذ جریانات ناپایدار به گیالن از ســوی 
سازمان هواشناسی، بیش از ۱۶۸ اکیپ عملیاتی در سطح استان برای 
رفع ناپایداری های احتمالی، با امکانات الزم و مورد نیاز در حالت آماده 

باش قرار دارند.
 مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق گیــالن افزود: با توجه به 
گستردگی شبکه فشار ضعیف و متوســط در استان طرح های تاب 

آوری و جایگزینی شبکه های فرسوده به کابل خودنگهدار با شناسایی 
و رفع عیب نقاط قابل بهبود و حادثه خیز شبکه، با سرعت و جدیت 
در حال اجرا است تا در زمان بحران شاهد کمترین میزان ناپایداری در 

شبکه های توزیع برق باشیم.
 به گفته مهدیزاده، مقاوم سازی شبکه های توزیع، ارتقای قابلیت 
اطمینان شبکه، انجام تعمیرات پیشگیرانه با هدف ارتقای تاب آوری، 
رفع کانون های خطر آفرین از جمله اهداف مهم اجرای طرح جهادی 

افزایش تاب آوری خطوط فشار متوسط در کل استان است.
 او بهره گیری از ظرفیت و توان فنی نیروی انســانی شــرکت در 
راستای گسترش تعمیرات و کاهش هزینه ها، اجرای تمرین و مانور 
آموزشی جهت راهبری و مدیریت اکیپ ها در شرایط سخت و بحرانی 

را از دیگر اهداف این طرح برشمرد.
 مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی بــرق گیالن همچنین گفت: 
راحت ترین و ســریع ترین راه برای اعالم خاموشی ها و مشکالت در 
حوزه برق، دانلود و نصب »اپلیکیشــن برق من« است که از طریق 
ســایت این شــرکت به آدرس www.gilanpdc.ir و یا کافه بازار 

قابل دسترس است.
 مهدیزاده تصریح کرد: با توجه به شرایط ویژه تأمین گاز نیروگاه های 
برق، مشــترکان می توانند با مدیریت مصرف فصل ســرد سال را با 
روش های بسیار ساده مثل خاموش کردن حداقل یک المپ اضافه، 
کم کردن روشنایی پارکینگ آپارتمان ها و کاهش یک درجه ای وسایل 

گرمایشی در پایداری مصرف انرژی مثل همیشه همکاری کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیالن :

 مشکالت حوزه برق را
 با »اپلیکیشن برق من« اعالم کنید

گیالن  گاز  شرکت  مدیرعامل   
با اشاره به ناترازی تولید و مصرف 
گاز و عــدم تحقــق برنامه های 
تولید گفــت: مصرف گاز  بخش 
بخش خانگی گیالن نســبت به 
مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد 

افزایش یافته است.
  عیسی جمال نیکویی در نشست 
خبری با اصحاب رســانه اظهار کرد: 
میزان تولید و مصرف گاز در گیالن هم 
تراز نیست و در بحث عرضه به نحوی 
فعالیت کردیــم که باالتر از ۹۶ درصد 
خانوارها دارای گاز شدند اما برنامه های 

مربوط به بخش تولید محقق نشد.
 مدیرعامل شــرکت گاز گیالن با 
اشاره به مصرف باالی گاز بخش خانگی 
گفت: مصــرف گاز در بخش خانگی 
استان گیالن نســبت به مدت مشابه 
سال گذشــته، ۹ درصد افزایش یافته 
اســت.  وی با بیان اینکه ساختمان ها 
اتالف انرژی بســیاری دارند، تصریح 
کرد: قیمت پایین انرژی و قیمت باالی 
مصالح باعث شــد که به سمت اصالح 

الگوی ساخت ساختمان نرویم.
 جمال نیکویی با بیان اینکه با توجه 
به افزایش سرما، محدودیت های بخش 
گاز افزایش می یابــد، افزود: دمای هوا 
در دی ماه ســردتر می شود و ناچاریم 
محدودیت مصرف گاز را در بخش های 

پرمصرف اعمال کنیم.
 وی با اشاره به اینکه هر مشترکی 
نســبت به سال گذشــته یک درصد 
کاهش مصرف گاز داشــته باشد، سه 
درصد تخفیف در قبوض گاز آنها اعمال 
می شــود، گفت: ۶۴ درصد مشترکان 
خانگــی، ۳۵ درصــد گاز را مصــرف 
می کنند و مابقی مصرف گاز متعلق به 
سایر مشترکان یعنی پرمصرف ها است.

 مدیرعامل شــرکت گاز گیالن با 
تاکید بر مصرف بهینــه گاز و رعایت 
پوشش مناسب با فصل سرد در خانه ها 
ادامه داد: اگر تنها یــک درجه دمای 
هوای خانــه را کاهش دهیــم، تمام 
صنعتگران گیالنی می توانند از نعمت 
گاز برخوردار شوند و به فعالیت خود در 

شرایط فعلی ادامه دهند.

مدیرعامل شرکت گاز استان:

میزان تولید و مصرف گاز 
در گیالن هم تراز نیست



1. منطقه ای توریستی در غرب مازندران -  سعادتمند
2. گلی زیبا و خوشبو -  واحد مسابقه مشتزنی -  گرگ

3. نقش برجسته و کنده کاری روی چوب -  بازیکن سابق برزیل -  خانه بزرگ
4. حرف ندا -  شیر -  حرف پیروزی -  ایالت

5. پایتخت اروپایی -  شهری در استان گلستان با حذف حرف آخر 
6. دریاچه حمام -  دسته فرنگی -  پسوند مکان

7. منسوب به شب -  روزنامه ورزشی اسپانیا -  جاوید
8. کالم درویش -  دشت -  بزرگان  لشکر

9. کوشا -  قنات -  کاندید
10. نوعی بیماری پوستی -  وسیله ای در آشپزخانه -  جد

11. فلزی  که در آلیاژهای برشکاری و آلیاژهای مغناطیسی کاربرد دارد -  از نیروهای سه 
گانه ارتش

12. گسیل-  لخت -  لباس بلند -  غذای نذری
13. مذهب- از اصطالحات نظامی -  یار کتری

14. دردها -  هوای بارانی -  قضیه مشکوک
15. آسانسور -  کشوری در شمال غربی آفریقا

حل جدول کلمات متقاطع 320  

جدول کلمات متقاطع 32۱     

عمودی:

افقی:
1. شاعر مازنی و بنیانگذار شعر نو در ایران -  زیر زمین خنک

2. پیامبر نقاش -  روستا -  خانه تابستانی
3. بدست آوردن -  بازیگر مجموعه های تلویزیونی  روزی روزگاری و همسایه ها-  ترعه

4. انباشتگی معده -  جدید -  بد دلی -  من و شما
5. ریشه -  ورقه -  نا پسند داشتن 

6. درخشان – تلسکوپ فضایی معروف-  حرفه
7. پشت سر -  شهری در کرمانشاه – خاک

8. نسخه بیمار-  ناحیه كوهستانی مرتفع در آسیای مركزی -  افزایش بی رویه قیمت ها و 
نابرابری عرضه و تقاضا

9. از فرشتگان عالم قبر -  سوراخ -  ماشین ارتشی
10. از میوه های جالیزی -  پویش رایانه ای – هجران

11. شهری در عراق -  سرشت -  کلمه فقدان
12. ضمیر جمع – سازمان جاسوسی آمریکا -  پسوند شباهت -  از سنگ های قیمتی که در 

زیورآالت کاربرد دارد
13.    ِده -  از اقلیت های دینی کشورمان -  کتاب مقدس هندوان

14. باهوش -   نانوایی -  از توابع بیدگل
15. سهولت -  نوعی دندان انسان که  از هفت سالگی به بعد به تدریج می افتد 

w w w . k h a b a r e - s h o m a l . i r

ورزشی

اخبار

تیم بسکتبال بانوان شهرداری گرگان در دهمین مسابقه خود از 
ســری رقابت های لیگ برتر بسکتبال بانوان باشگاه های کشور در 

مقابل تیم نیکان تهران به پیروزی رسید.
 در این مســابقه که از رقابت های هفته اول دور برگشت در سالن خالی 
از تماشــاگر امام خمینی )ره( مجموعه ورزشــی آزادی گرگان به قضاوت 
علیمرادی به عنوان سرداور به همراه یارمحمدی و نوری به عنوان داور اول 
و دوم برگزار شد، تیم بسکتبال بانوان شهرداری گرگان با نتیجه ۶۹ بر ۶۴ 

میهمان خود را با شکست بدرقه کرد.
 در این مسابقه تیم بسکتبال بانوان شهرداری گرگان در کوارترهای دوم 
و چهارم به ترتیب با نتایج ۱۵ بر ۱۴ و ۲۶ بر ۱۹ به پیروزی رســید، اما در 
کوارترها اول و سوم نیز با نتایج ۱۷ به ۱۸ و ۱۱ بر ۱۳ نتیجه را واگذار کرد.

 نیکا بیک لیک لی ســرمربی تیم بسکتبال بانوان شــهرداری گرگان در 
ابتدای این مســابقه ناهیده اســدی اقداش، کیمیــا یزدیان تهرانی، نیلوفر 
مفیدی، ســاغر آجیلی و تیناادنا عیســائیان را به میدان فرستاد.  شاگردان 
زهرا اســالم زاده ســرمربی تیم نیکان تهران هم در ترکیب اغازین مسابقه، 
زهرا عباس نژاداصل، ریحانه حسن پور، نیلوفر حاجی پور، فرناز خدامرادی و 

شمیم نوری را قرار داد. 
 تیم بســکتبال بانوان شهرداری گرگان که در هفته دوم دور برگشت در 
دوم دی ماه باید در تهران به مصاف تیم ستاد شرکت ملی گاز برود، اکنون 
با ۱۰ بازی، دارای هشت برد، ۲ باخت و مجموع ۱۸ امتیاز است که در رده 

دوم جدول رده بندی بعد از گروه بهمن تهران قرار دارد.
 مسابقه رفت این ۲ تیم ) بانوان شهرداری گرگان و ستاد شرکت ملی گاز 

( با نتیجه ۷۶ بر ۴۱ به سود تیم گرگان نیز به پایان رسیده بود.

عنوان سوم بهنمیر در لیگ هندبال بانوان کشور
تیم بکتاش بهنمیر در پایان رقابت های هندبال لیگ دسته اول 

بانوان باشگاه های کشور سوم شد.
تیم بکتاش بهنمیر با مربیگری رقیه نادری در دیدار رده بندی مسابقات 
هندبال لیگ دســته اول بانوان باشگاه های کشور با نتیجه ۳۹ بر ۲۲ مقابل 
لوله گســتر اسفراین به پیروزی رسید و عنوان ســوم را به دست آورد.  در 
فینال مسابقات تیم نفت و گچساران با حساب ۳۳ بر ۱۸ نماینده سنندج را 

شکست داد و قهرمان شد. 
در مرحله نیمه نهایی، نفت و گاز گچساران در دیداری حساس با نتیجه 
نزدیک ۳۶ بر ۳۳ بکتاش بهنمیر را شکست داد و نماینده سنندج ۲۳ بر ۲۲ 

لوله گستر اسفراین را از پیش برداشت.
 تیم های نفت و گاز گچساران و سنندج جواز حضور در رقابت های لیگ 
برتر را کسب کردند و بکتاش بهنمیر تیم سوم این دوره از رقابت ها در عین 
شایســتگی از صعود به رقابت های لیگ برتر بازماند.  این اولین بار بود که 
تیمی از مازندران توانســت در لیگ دســته اول هندبال بانوان باشگاه های 

کشور، بر روی سکو بایستد.
 مسابقات لیگ دسته اول هندبال باشگاه های کشور با شرکت ۱۱ تیم از 

۲۳ تا ۲۹ آذرماه در سالن ورزشی مرحوم مجدآرا بهنمیر برگزار شد.

دعوت از 4 بانوی کبدی کار گلستانی به تیم ملی
4 گلستانی به نخستین اردوی تیم ملی کبدی بانوان کشور برای 

حضور در مسابقات آسیایی 2023 هانگژو چین دعوت شدند.
نخستین اردوی آماده سازی تیم ملی کبدی بانوان اعزامی به نوزدهمین 
دوره بازی های آســیایی ۲۰۲۳ هانگژو چین در مجموعه ورزشی مادران و 

کودکان بعثت واقع در استان تهران در حال برگزاری است.
 صدیقه جعفری، محدثه رجبلو، مژگان زارع و زهرا عباسی بانوان گلستانی 

هستند که در این اردو در کنار سایر ملی پوشان در حال تمرین هستند.
 کبدی یک بازی و ورزش است که بیش تر درایران، هند و پاکستان رایج 
است.  ســال ۱۳۸۱ برای اولین بار مسابقات قهرمانی این بازی برای مردان 

در سطح آسیا برپا شد.
 در ایــن ورزش مهاجمــان ۲ تیــم در حالی که به طــور مرتب کلمه" 
»کبدی کبدی« را تکرار می کنند با انجام حرکات حمله و دفاع و جابه جایی 
تالش می کنند تا با لمس کردن یا گرفتن یار تیم مقابل بتوانند به باالترین 

امتیاز دست پیدا کنند.
 اســتان گلستان در کشور قطب پرورش اســتعداد های کبدی شناخته 
می شــود و در حال حاضر از ۱۵ لژیونر کبدی کشــور  در بخش مردان ۸ 

لژیونر گلستانی هستند.

رقابت های لیگ کشتی آزاد پادوبنی در بیشکک قرقیزستان به پایان رسید.
 حاصل تالش چهار آزادکار کشورمان در این رقابت ها یک پیروزی و سه شکست بود.در وزن ۶۱ کیلوگرم، 
رضا اطری در مقابل آرسن هاراتونیان از ارمنستان دارنده۲ مدال برنز جهان با نتیجه ۶ بر صفر شکست خورد.

در وزن ۷۴ کیلوگرم ، یونس امامی در مقابل زائوربک سیداکوف قهرمان جهان و المپیک نمایش خوبی 
داشت ولی در نهایت با نتیجه ۶ بر ۴ مغلوب این کشتی گیر روسی شد.در وزن ۹۷ کیلوگرم ، مجتبی گلیج که 
تا ثانیه های پایانی از سرگئی کوزیرف از روسیه پیش بود در نهایت با نتیجه ۴ بر ۳ مغلوب شد.در وزن ۱۲۵ 

کیلوگرم ، امیرحسین زارع با نتیجه ۱۰ بر ۴ لخاگواگرل مونختور از مغولستان را از پیش رو برداشت.

نوزدهم ســـــــال 
شمـــــــاره   2519 
پنجشــــــــــنبه

 1401 دی   1
27 جمادی االول 1444

تیم بسکتبال بانوان شهرداری گرگان 
مقابل نیکان تهران پیروز شد

 مدیرکل ورزش و جوانان گیالن گفت: برای 
کاشت چمن طبیعی در ورزشگاه شهید عضدی 
شهرستان رشت ۱40 میلیارد ریال اعتبار تامین 

شده است.
 جهانبخش آرمان عنوان کرد: عملیات بذرپاشــی 
برای کاشــت چمن طبیعی نیز آغاز شده و حدود ۲ 
ماه فرصت الزم است تا بذرهای کاشته شده به چمن 

تبدیل شود.
 وی افزود: برای کاشت چمن طبیعی در ورزشگاه 
شهید عضدی رشت حدود ۱۴۰ میلیارد ریال هزینه 
شده که البته زیرساخت های الزم برای این امر با دقت 
انجام شــده تا برای کاشت چمن طبیعی با مشکلی 

مواجه نشویم.
 وی ادامه داد: قرار اســت بهار سال آینده مراحل 
مرمت و بازسای این ورزشگاه خاتمه یابد تا تیم های 
فوتبال شهرستان رشت بتوانند از این ورزشگاه برای 

بازی های خانگی خود استفاده کنند.
 مدیــرکل ورزش وجوانان گیالن ادامه داد: قبل از 
بذرپاشــی و کاشت چمن طبیعی در ورزشگاه شهید 
عضدی رشت مراحل زیادی انجام شد که می توان به 
جمع آوری چمن مصنوعی، خاک برداری، کانال کشی، 
کودپاشی، نصب سیستم های آبیاری دستی و اتوماتیک 

اشاره کرد.
 وی بیان کرد: چمن طبیعی ورزشــگاه شــهید 
عضدی رشت طبق اســتانداردهای جهانی و یکی از 
بهترین چمن های طبیعی است که در این ورزشگاه 
کاشت می شود تا پس از ســالها این ورزشگاه دارای 

چمن طبیعی مناسب و استاندارد شود.

 آرمان خاطرنشــان کــرد: این ورزشــگاه پس از 
بازســازی و مرمت فقط برای انجام بازی های خانگی 
داماش و سپیدرود رشــت استفاده می شود و از این 
ورزشگاه برای آموزش مدارس فوتبال، انجام بازی های 

دوستانه و سایر موارد استفاده نخواهد شد.
 ورزشگاه شهید عضدی رشت با گنجایش حدود 
۱۵ هزار نفر در خیابان جهان  پهلوان نامجو شهر قرار 
دارد که اکثر فوتبال دوستان رشت آن را ورزشگاه اصلی 
شهرستان می دانند و ورزشگاه خانگی تیم  های فوتبال 

رشت در لیگ های مختلف نیز محسوب می شود.
 این ورزشــگاه ســال ۹۶ مورد بازسازی کلی قرار 
گرفت که با تخریب ســکوهای اصلی روبروی جایگاه 
عمال انجام بازی های فوتبال تیمهای رشــتی در این 
ورزشگاه لغو و هم اینک بازی نمایندگان فوتبال رشت 

در ورزشگاه سردار جنگل این شهر برگزار می شود.

مدیرکل ورزش و جوانان گیالن: 
 ۱۴۰ میلیارد ریال

  برای کاشت چمن طبیعی 
در ورزشگاه عضدی رشت هزینه شد

رقابت های لیگ کشتی  آزاد پادوبنی - قرقیزستان

یک پیروزی و سه شکست برای 
آزادکاران کشورمان ثبت شد

شــرایط اقلیمی کشــور کلمبیا 
موجب شــده بود تا برخی از مدیران 
تیم و مربیان از آن به عنوان یکی از 
وزنه برداران ناکامی  دالیل   مهتمرین 

 یاد کنند.
  وزنه برداران اعزامی ایران به مسابقات 
جهانی موفق به کســب یک مدال طال و 
سه نقره شدند. رضا دهدار برای ایران یک 
مدال طال و یک نقره کسب کرد و کیانوش 
رستمی و مهدی کرمی ۲ مدال دیگر ایران 
را در این دوره از مسابقات ضرب کردند. تیم 
ایران همچنین در این مسابقات با پنج پله 
سقوط نســبت به سال گذشته در جایگاه 

هفتم قرار گرفت.

 وزنه برداری ایران در ســال 
۲۰۲۱ به عنوان نایب قهرمانی 

رسیده بود.
 یکــی از مشــکالتی کــه قهرمانــان 
کشورهای مختلف در کشور کلمبیا با آن 
دست به گریبان بودند شرایط اقلیمی کشور 
میزبان و ارتفاع شهر بوگوتا از سطح دریا و 
کمبود اکسیژن بود که موجب شد تا شمار 
زیادی از ورزشکاران نتوانند ۶ حرکت خود 
را به صورت کامل انجام دهند. شرایطی که 
اکنون به کلیــد واژه مربیان و مدیران تیم 
ملی برای توجیــه نتایج نفراتی اعزامی به 

مسابقات کلمبیا تبدیل شده است.
 کمبود اکســیژن و ارتفاع از سطح دریا 

در شهر بوگوتا واقعیتی است که نمی شود 
آن را انــکار کرد اما آیــا مدیرانی که امروز 
از این شــرایط گالیه دارنــد در چند ماه 
گذشته راهکاری برای عبور از این مشکل 
ارائه کردند؟ گالیه از شرایط اقلیمی کشور 
کلمبیــا در حالی اســت که فدراســیون 
بین المللی وزنه برداری ۶ اردیبهشت سال 

۱۴۰۱، کشــور کلمبیا را به عنوان میزبان 
مسابقات جهانی انتخاب کرد و تیم جدید 
مدیریتی و فنی فدراسیون از ۳۱ خرداد کار 
خود را به صورت رسمی آغاز کرده و یکی 
از مهمترین اهداف آنان حضور قدرتمند در 

مسابقات جهانی بود.
 اما چرا شــرایط اقلیمی و جغرافیایی 

میزبان نمی تواند بهانه برخی از رکوردهای 
ملی پوشان باشد؟ برای پاسخ به این سوال 
باید گفت همانگونه که مربی باید بر تمرین، 
تغذیه و ساعات استراحت ورزشکار نظارت 
داشته باشــد، بررسی شــرایط اقلیمی و 
جغرافیایی کشــور میزبان را نیز از وظایف 

کادر فنی و مدیر تیم های ملی است.
 تعجب برانگیز آن اســت که برخی از 
مدیران و اعضای کادر فنی تیم ملی پس از 
پایان مسابقات در مصاحبه های خود اعالم 
کردند که در کلمبیا با شــرایط پیش بینی 
نشده روبرو بودند و نفس کشیدن برای آنان 
مشکل بود. اما سوالی که از این مسووالن 
مطرح می شود آن است که چگونه یک مدیر 
باتجربه که سابقه حضور در تورنمنت های 
بزرگ جهانی و المپیک را به عنوان سرمربی 
و ورزشــکار در کارنامه دارد باید از شرایط 
جغرافیایی میزبان بی خبر باشد. آیا ۶ ماه 
برای سنجش شــرایط مختلف اقلیمی و 

جغرافیایی کلمبیا کافی نبود؟
 بوگوتا میزبان مسابقات جهانی شهری با 

ارتفاع ۲ هزار ۶۰۰ متر از سطح دریا است 
و مدیر تیم های ملی هم به خوبی می داند 
که این ارتفاع برای رشــته رکوردی مانند 
وزنه برداری مشکل ساز خواهد بود. همچنین 
اختالف ســاعت این کشور با ایران موجب 
اختالل در برنامه های خواب ملی پوشان تا 
چند روز خواهد شد و این واقعیت های یک 
تورنمنت بزرگ آن هم در یک کشور در آن 

سوی کره زمین است.
 حال چرا با وجود چنین شرایط اقلیمی 
محــل تمرینات تیم ملــی وزنه برداری به 
گونه ای انتخاب نشد که از لحاظ ارتفاع شهر 
تا حدودی به بوگوتا شباهت داشته باشد؟ 
انتخاب شهر تهران به عنوان محل تمرین 
پوالدمردان یکی از اشــتباه های تیم فنی 
وزنه برداری ایران بــود زیرا تهران با ارتفاع 
یک هزار و ۳۶۰ متر از ســطح دریا تفاوت 

فراوانی با بوگوتا دارد.
 در میان شهرهای ایران شهرکرد با ارتفاع 
۲ هزار ۶۰ متر از ســطح دریا نزدیک ترین 
شــرایط به بوگوتا داشــت و در گذشته و 
پیش از برگزاری بازی های المپیک ۲۰۱۶ 
ریو نیــز میزبان تمرینات تیــم ملی بود. 
اینکه چرا کــوروش باقری به عنوان مدیر 
فنی تیم های ملی و سعید علی حسینی به 
عنوان سرمربی تیم ملی نسبت به شرایط 
اقلیمی و جغرافیایی کلمبیا بی تفاوت بودند 
 مقوله ای است که باید این ۲ قهرمان به آن

 پاسخ دهند.

بهانه ای به نام ارتفاع از سطح دریا!

بانوی گلســتانی حاضر در مسابقات قهرمانی پارابدمینتون کشور موفق به کسب مدال برنز 
این رقابت ها شد.

 تیم گلستان با سه ورزشکار در رقابت های پارابدمینتون کشور حاضر شد که در کالس WH۲ »سمانه 
محسن پور« از گرگان توانست صاحب مدال برنز شود.

 این رقابت ها با حضور ۳۹ بدمینتون باز از استان های اصفهان، ایالم، خراسان جنوبی و رضوی، فارس، 
قم، مرکزی، یزد و گلستان به میزبانی قم برگزار شد.

 مدال برنز سمانه محسن پور اولین مدال پارابدمینتون استان گلستان است.

گردن آویز برنز پارابدمینتون قهرمانی 
کشور برای بانوی گلستانی

 اتحادیه جهانی کشــتی اســامی پنج 
فرنگی کار برتر جهان برای کســب عنوان 
ستاره ســال 2022 جهان را معرفی کرد که 
سید دانیال سهرابی تنها نماینده کشورمان 

در این فهرست است.
  اتحادیه جهانی کشــتی اســامی پنج فرنگی 
کار برتر جهان برای کســب عنوان ســتاره سال 
۲۰۲۲ جهان را معرفی کرد. سید دانیال سهرابی 
فرنگی کار جوان ایران که چندی پیش در رقابت 
های زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان به مدال طالی 
جهان در وزن ۶۷ کیلوگرم رسید، در این فهرست 

حضور دارد.
 اسامی پنج نامزد دریافت عنوان ستاره کشتی 

فرنگی جهان در سال ۲۰۲۲ به شرح زیر است:

نازاریان )ارمنســتان(، ســید دانیال   ادموند 
ســهرابی )ایــران(، نیهــاد گولــوزاد )جمهوری 
آذربایجــان(، فاتیح بوزکــورت )ترکیه( و تورپال 

بیسلطانوف )دانمارک(.

سهرابی در لیست ستاره سال ۲۰۲۲ 
اتحادیه جهانی کشتی
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صاحب امتیاز:  موسســه کلبه امیــد مــازرون
مدیر مسئول: مهدی روحی

شهر 
قهرمان بی ایمانحکایت

جانشین  مدیرمسئول و سردبیر: ملیحه منوری 
 مشاور ارشد: علی سینا  رویگریان
مدیر روابط عمومی:  زهرا صادقی

دبیرسرویس  سیاسی: محمدباقر محسنی
دبیر سرویس اجتماعی: مائده مطهری

گروه طراحی و صفحه آرایی: ماریه حداد- حسین تقوی 
دبیرسرویس ورزشی: حسن عبدالهاشم پور
معاون اجرایی و پشتیبانی: قنبرعلی فالح                                                          
لیتوگرافی و چاپ: تکتم

برق  روابط عمومی شــرکت  گــزارش   به 
منطقه ای مازندران و گلســتان، موســوی 
 تاکامی، مدیر عامل شرکت از نصب و راه اندازی 

فیدر های خــط 230 کیلوولــت علی آباد، 
مینودشــت و بالکان ترکمنستان به ایستگاه 
230 کیلو ولت فجر گنبد در کمتر از ســه روز 

خبر داد.
وی افزود: این کار جهادی با احداث فیدر جانبی 
۲۳۰ کیلوولت ورودی ایســتگاه فجر گنبد از اعمال 
خاموشی ۷۲ ساعته ۱۰۰ مگاواتی به میزان ۷۲۰۰ 
مگاوات ساعت پیشــگیری شده، تا رضایت عمومی 
مشــترکین که از تأکیدات وزیر محترم نیرو است، 

حاصل شود.
دکتر موسوی تاکامی خاطرنشــان کرد: در این 
عملیات اجرایی از سه گروه پیمانکاری خطوط و یک 
گروه تســت و رلیاژ و گروه اتفاقات و دیسپاچینگ 
منطقه مازندران و گلستان که با فرمان دیسپاچینگ 
ناحیه شمال کشــور و هماهنگی دیسپاچینگ ملی 

ایران و کشور ترکمنستان استفاده شده است.
مدیر عامل شــرکت برق منطقه ای مازندران و 

گلســتان در ادامه سخنان خود افزود: با اجرای این 
پروژه مهم که با توســعه ایستگاه ۶۳/۲۳۰کیلوولت 
فجرگنبد از ابتدای ســال ۱۴۰۱ با سرمایه گذاری 
بیش از ۱۵۰۰ میلیارد ریال شروع شده است، شبکه 
انتقال و فوق توزیع شــرق استان گلستان مطمئن، 
ایمن و پایدار و وابســتگی این شبکه به برق کشور 
ترکمنســتان حذف شده است.  وی با بیان این که 
پیش از این، خطوط تغذیه کننده این پست بارهای 
نامتعادل داشتند و همین عدم تعادل منجر به حذف 
بار و خاموشی مشترکین در سالیان گذشته می شد، 
افزود:بــرای انجام تعمیرات و یا بارگیری بیشــتر از 
خطوط، نیاز به ارســال توان بیشتر یا هماهنگی با 

برق کشور ترکمنستان بوده است.
وی ادامه داد: در این وضعیت با نوســانات ولتاژ 
و فرکانس در شــبکه ملی ایــران، خطوط ارتباطی 
تزریق توان به کشــور، از طرف کشور ترکمنستان 
قطــع و این امر ســبب افت ولتاژ یا خاموشــی در 

شهرســتان های گنبد، آزادشهر، مینودشت، کالله، 
مراوه تپه و گالیکش اســتان گلستان می شد.دکتر 
موســوی ادامه داد: خوشــبختانه با توسعه خط و 
پست موصوف، تابستان امسال شاهد این مشکالت 

نبودیم و دیگر نیز انشاهلل نخواهیم بود. 
موســوی تاکامی در پایان اضافــه نمود که برق 
منطقه ای مازندران و گلســتان بــا نصب راکتور بر 
خط ۲۳۰ کیلوولت ترکمنســتان، مشکالت اضافه 
ولتاژ در کم باری ســمت ایران را جبران می نماید 
تا با عملکرد رله هــای اضافه ولتاژ و خط این خط 

مواجه نشویم.
او ادامه داد که اکنون در منطقه گنبد با احداث 
خط دو مداره دو باندل بــا هادی لینکس خط ۶۳ 
کیلوولت پست انتقال فجر گنبد به پست فوق توزیع 
گنبــد ۱ تا قبل از پیک ۱۴۰۲، با ســرمایه گذاری 
۵۰۰ میلیارد ریال، مشکالت محدودیت انتقال توان 

در این مسیر مرتفع می شود.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان خبر داد؛

اقدامی جهادی و کم نظیر دیگر برای گذر از پیک 

مرد جوانی کــه مربی شــنا و دارنده ی 
چندین مدال المپیک بود، به خدا اعتقادی 

نداشت. 
او چیزهایی را که درباره خداوند میشنید 

مسخره میکرد.
شــبی مرد جوان به استخر سر پوشیده 

آموزشگاهی رفت.
 چراغ خاموش بود ولی ماه روشن بود و 

همین برای شنا کافی بود.
مرد جوان به باالترین نقطه تخته شــنا 
رفت و دســتانش را باز کرد تا درون استخر 

شیرجه برود.
ناگهــان، ســایه بدنــش را روی دیوار 
تمام  عجیبی  احســاس  کرد.  مشــاهده 

وجودش را فراگرفت.
 از پله ها پائین آمد و به سمت کلید برق 

رفت و چراغ ها را
تعمیر خالی  برای  کرد.آب استخر  روشن 

شده بود!!!
 خدا که پیش ما بود…تو کجایی ؟!!

مدیرکل راه و شهرســازی مازندران گفت: 
اراضی  کاربــری  تغییر  ای  موریانــه  افزایش 
کشــاورزی و ملی مازندران بــا اجرای دقیق 
قوانین و نظارت های مستمر مسئوالن اجرایی 

برچیده می شود.
ســید محمد نظری در نشســت کمیسیون امور 
زیربنایی مازندران در ساری با بیان این که، در دولت 
ســیزدهم در ماه های گذشته قدم های بسیار جدی 
و مطلوبی برای مقابله با زمین خواری و حفظ عرصه 
های ملی انجام شــده اســت، افزود: با تالش وافر و 
جدیت در اجرا مصوبات این کارگروه اجازه این پدیده 

شوم را در استان نخواهیم داد.

وی خاطر نشــان کرد: قبل از دولت سیزدهم روند 
زمین خواری در اســتان افزایش چشمگیری داشت 
اما با اقدامات خوب انجام شــده و تشــکیل کارگروه 
ویژه مقابله با زمین خواری، در ماه های گذشته سوء 
اســتفاده از اراضی ملی در استان کاهش چشمگیری 

داشته است.
مدیرکل راه و شهرســازی مازندران با اشــاره به 
اجرای طرح نهضت ملی مسکن در مازندران تصریح 
کــرد: کمبود زمین یکی از دغدغه های اساســی در 
اســتان برای اجرای این طرح اســت اما با همراهی 
شــهرداری ها و واگذاری اراضی مازاد دســتگاه های 
اجرایی حدود ۵۰۰ هکتار برای ســاخت خانه در این 

طرح در حوزه شهری تامین شد.
نظری با اشــاره به اعطای تسهیالت ۲۰۰ میلیارد 
تومانی وزارت راه و شهرســازی بــرای اجرای طرح 
نهضت ملی مســکن در استان، افزود: در زمان حاضر 
 حدود ۲ هزار واحد مســکونی با پیشــرفت فیزیکی

 ۶۰ درصد در قالب خودمالک در اســتان در دســت 
ساخت است.

وی تاکیــد کرد: به دلیل کمبود زمین نمی توانیم 
برای ســاخت ۳۸ هــزار واحد مســکونی به صورت 
پراکنده در شــهرهای مختلف استان در طرح نهضت 
ملی مسکن اقدام کنیم اما برای رفع این چالش، دولت 
احداث شــهرک های جدید در مازندران را در دستور 

کار خود دارد.
مدیرکل راه و شهرســازی مازندران تصریح کرد: 
دولــت به طور حتــم به وعده خــود در بحث تولید 
مســکن عمل خواهد کرد و برنامه ریزی های خوبی 

در این راستا در دست اجرا است.
طرح نهضت ملی مســکن را دولت سیزدهم برای 
خانه دار کردن مردم ارائه کرد. قرار است در چارچوب 
آن ساالنه یک میلیون واحد مسکونی ساخته و تحویل 
متقاضیان شود. سهم مازندران از این طرح ساالنه ۳۸ 

هزار و در مجموع ۱۵۲ هزار خانه است.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران:
افزایش موریانه ای تغییر کاربری اراضی استان با اجرای دقیق 
قوانین برچیده می شود

با حضور دکتر زارعی نماینده مردم شریف ساری و میاندرود 
در مجلس شــورای اسالمی ، کهنسال مدیر کل امور هماهنگی 
و اقتصادی استانداری مازندران ، نیک نژاد مدیر عامل شرکت 
صنایع چوب و کاغذ مازندران و جمعی از مدیران این شــرکت 
زمین فوتبال چمن مصنوعی مجموعه فرهنگی ورزشی آسایش 

افتتاح شد.
مرتضــوی مدیر عامل شــرکت فرهنگی ورزشــی آســایش در این 
مراســم به ارائه گزارشــی از روند اجرائی این پروژه پرداخت و افزود : 
 ایــن پروژه با ســرمایه ای بالغ بر ۱۰ میلیــارد در مدت زمان ۳ ماه به 

بهره برداری رسید .  
مرتضوی اجرای ۳ پروژه دیگر و همچنین پروژه سالن چند منظوره 
را از برنامه های در دســت اقدام این مجموعه دانست و بر اجرای آن تا 

در ادامه این مراســم دکتر زارعی نماینده مردم ســاری در مجلس پایان سال تاکید ورزید . 

شــورای اسالمی ابتدا با تاکید بر توســعه اماکن ورزشی ، خاطر نشان 
ســاخت : مدیران مجموعه آســایش با حمایت مدیران شرکت صنایع 
چوب و کاغذ مازندران بار دیگر فعل خواستن را صرف نمودند و با تکیه 
بر توان داخلی برگ زرین دیگری بر افتخارات این مجموعه افزودند . 

دکتــر نیک نژاد مدیــر عامل چوب و کاغذ مازنــدران نیز با تجلیل 
 از خدمات مجموعه ی مدیران شــرکت فرهنگی ورزشــی آســایش ، 
موفقیــت های اخیر این مجموعه را حاصل توانمندی و همت کارکنان 
ومدیران این مجموعه دانست و بر حمایت شرکت صنایع چوب و کاغذ 

مازندران از این مجموعه تاکید ورزید . 
مدیر عامل چوب و کاغذ مازندران توســعه ی اماکن ورزشی در کنار 
مجموعه های صنعتی را یک فرصت مناســب بــرای افزایش روحیه و 
نشــاط کارکنان دانست و خواستار تسریع در اجرای پروژهای در دست 

اقدام شد.

با حضور نماینده مردم شریف ساری و میاندرود در مجلس شورای اسالمی صورت پذیرفت:

افتتاح زمین فوتبال چمن مصنوعی مجموعه فرهنگی ورزشی آسایش


