
مهندس بلبل آبادی  مدیر 
عامل برق منطقه ای گیالن 

در جلسه هماهنگی و پی 
گیری های ویژه شهرستان 
تالش گفت: ظرفیت پست 

سیار 20/63 کیلوولت اسالم 
تالش تا قبل از پیک گرمای 

تابستان امسال از 15 مگاولت 
آمپر به 30 مگاولتآمپر 

افزایش می یابد.
رئیس هیات مدیره برق 

منطقه ای گیالن در 
فرمانداری تالش بیان کرد: 

شرکت برق منطقه ای گیالن 
آماده نصب یک دستگاه 
ترانسفورماتور 63/230 
کیلوولت با ظرفیت 40 

مگاولت آمپر برای افزایش 
ظرفیت پست تالش می 

باشد اما  افزایش ظرفیت 
مذکور مستلزم تهیه زمین در 

جوار پست تره طول تالش 
به میزان 1500 متر مربع 

است؛ لذا مقرر شد فرمانداری 
تالش موضوع تهیه زمین در 
جوار پست تره طول تالش 

به میزان 1500 متر مربع را 
به صورت مستمر پیگیری 

مدیر عامل برق منطقه ای گیالن در جلسه هماهنگی و پی گیری های شهرستان تالش

در شهرستان تالش پست 63/230 کیلوولت 
احداث می شود 

ونتیجه را اعالم نمایند.
وی خاطر نشان کرد: موضوع 

احداث پست 20/63 کیلوولت 
لیسار شهرستان تالش در 

دستور کار مطالعه و طراحی 
شرکت برق منطقه ای گیالن 

قرار دارد و تا حصول نتیجه پی 
گیری خواهد شد.

مهندس بلبل آبادی در خاتمه 
این جلسه گفت: شرکت 
برق منطقه ای گیالن در 

نظر دارد با هدف تقویت و 
ارایه برق مطمئن و پایدار و 

افزایش ظرفیت شبکه انتقال 
و فوق توزیع نیروی برق 

شهرستان تالش، یک دستگاه 
پست 63/230 کیلوولت در 

شهرستان تالش احداث نماید. 
برای این منظور، مجری طرح 
پستهای این شرکت موضوع 

تهیه و خرید زمین به منظور 
احداث پست مذکور به میزان 

15000 مترمربع را به طور 
مستمر و تا حصول نتیجه 

پیگیری می نماید.
شایان ذکر است که در حال 

حاضر در شهرستان تالش  یک 
دستگاه ترانسفورماتور سیار 

با ظرفیت 40 مگاولت آمپر 
در سطح شبکه انتقال و یک 
دستگاه ترانسفورماتور سیار 
با ظرفیت 15 مگاولت آمپر 

در سطح فوق توزیع و دو 
دستگاه ترانسفور ماتور ثابت 
با ظرفیت 30 مگاولت آمپر 
در سطح فوق توزیع نصب 

شده است و در مجموع قدرت 
ظرفیت ترانسفور ماتورهای 

نصب شده در شهرستان 
تالش 115 مگاولت آمپر می 

باشد.گران بودن و کمبود 
زمین مناسب و عدم همکاری 

مالکین در فروش زمین و 
همچنین کمبود نقدینگی 

از مهمترین علتهای طوالنی 
شدن و تعویق اجرای پروژه 

های این شهرستان می باشد.  
انشااهلل با پی گیری های این 
شرکت، فرمانداری و نماینده 

مردم شهرستان تالش و با 
احداث پست جدید 63/230 
کیلوولت تالش، تامین انرژی 
برق مطمئن و پایدار منطقه 

تالش با ضریب اطمینان و 
پایداری بسیار مناسبی صورت 

خواهد پذیرفت.

برگزاری آیین  گفتگوی بین نسلی نشست تخصصی بانوان با موضوع تبیین 
عملیات بیت المقدس در شهرداری رشت

برگزاری آیین  گفتگوی بین نسلی نشست تخصصی 
بانوان با موضوع تبیین عملیات بیت المقدس در 

آیین  گفتگوی بین نسلی نشست  شهرداری رشت  
تخصصی بانوان با موضوع تبیین عملیات بیت المقدس 

امروز توسط امور بانوان شهرداری در تاالر گفتمان 
شهرداری رشت برگزار شد.

عضو جمعیت بانوان فرهیخته عرصه فرهنگی در 
آیین گفتگوی بین نسلی نشست تخصصی بانوان که با 
موضوع تبیین عملیات بیت المقدس در تاالر گفتگوی 

رشت برگزار شد، اظهار کرد: این عملیات در دهم 
اردیبهشت ماه 64 آغاز شد و نتیجه مرحله چهارم آن 

فتح و آزاد سازی خرمشهر بود.
فاطمه مهربان ضمن یادآوری رشادت های شهید 

جهان آرا تاکید کرد: امروز باید واکنش های داخلی و 
خارجی جنگ، تعداد رزمندگان، جانبازان و شهدا به 

درستی بیان شود.
وی افزود: به گفته مردم آن زمان، بهترین خاطره 

دوران جنگ، آزاد سازی خرمشهر بود که طی آن بیش 
از 5 هزار کیلومتر از اراضی خاک کشور آزاد شد.

عضو جمعیت بانوان فرهیخته عرصه فرهنگ دینی، 
عملیات بیت المقدس را محور مقاومت دانست و خاطر 
نشان کرد: این عملیات پس از رویداد انقالب اسالمی، 

نخستین تجربه موفقیت آمیز جنگی، در طول تاریخ 
بود.

مهربان گفت: به فرموده امام خمینی )ره( بی شک 
خرمشهر را خدا آزاد کرد زیرا این جنگ غلبه عده کم 

بر عده زیاد بود.
وی ضمن بر شمردن موانع طبیعی منطقه عملیات 

جنگی و چگونگی تدابیر الزم برای جنگ در این منطقه 
تصریح کرد: حتی اسامی و شعارهای جنگ نیز جهانی 

بود و همراه با تمدن جهانی پیش می رفت.

عضو جمعیت بانوان فرهیخته عرصه فرهنگ  دینی با 
بیان اینکه این عملیات 45 روز طول کشید، گفت: 

سرانجام بعد از 5۸۸ روز نبرد، خرمشهر آزاد شد.
مهربان افزود: بسیاری از عملیات های کشور در جای 

جای جهان درحال فراگیری است و موجب شد تا 
عملیات ایرانی همچون عملیات بیت المقدس و فاو 

مورد الگوی جهانیان قرار بگیرد.
وی تصریح کرد: خرمشهر عالوه بر نماد پایداری و 

مقاومت، محوری برای مقاومت آزاد مردان در منطقه 
نیز شد.

این مسئول، با اشاره به شعارهای اقتصادی رهبر انقالب 
اسالمی بیان داشت: دشمنان با قیچی دو لبه به فکر 

از هم گسستن انسجام های فرهنگی و اقتصادی کشور 
هستند.

مهربان با تاکید بر رعایت سبک زندگی اسالمی در 
لوای سبک اقتصاد مقاومتی خاطر نشان کرد: اوج 

سبک زندگی اسالمی، زندگی جهادی است و حضرت 
خدیجه و حضرت زهرا سالم اهلل علیها این گونه زندگی 

کردند.
وی با اشاره به شعار اقتصاد مقاومتی و چالش های 

درونی و بیرونی آن گفت: راه برون رفت از این 
چالش ها مقاومت و خود باوری است و پیش از 
این  نیز بر پایه این دو اصل، سایر تحریم ها را 

پشت سر گذاشته ایم.
عضو جمعیت بانوان فرهیخته عرصه فرهنگ 

دینی اظهار داشت: به فرموده رهبر انقالب 
اسالمی، آمریکا رو به زوال است و امروز مسئله 

بر سر حضور ایران در مرزهای رژیم صهیونیستی، 
برچیدن بساط آمریکا و حمایت از مجاهدان 

اسالمی و فلسطینی است .
مهربان افزود: این  مهم، نشان از قدرت نظام 
جمهوری اسالمی ایران و خون شهدای این  

مملکت دارد.
این همایش که توسط مرادی مشاور امور بانوان 
شهرداری برگزار گردید، از سوی علی بهارمست، 

سرپرست شهرداری رشت از 2 بانوی ایثارگر 
دفاع مقدس با اهدای لوح سپاس نیز قدردانی 

گردید.
در این  مراسم همچنین اقدامی، مشاور امور 

بانوان حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
گیالن نیز حضور داشت.

صفحه2

طی سال گذشته

صدور بیش از3000 فقره 
پروانه عبور ترافیکی در 

استان گیالن

مدیرکل محترم نوسازی مدارس استان گیالن

استاندارد سازی فضاهای 
آموزشی از اولویت های 

اصلی ماست

امضای تفاهم نامه مابین 
شرکت گاز استان گیالن

 و بانک رسالت

صفحه۸

صفحه7

 استاندار گیالن عنوان کرد

در صورت اجبار به قطع برق باید اطالع رسانی درست 
جهت جلوگیری از آسیب به مشترکان صورت گیرد

            

حسب دستورالعمل ارسالی از شرکت توانیر 
به اطالع می رساند که الگوی مصرف برق 

مشترکین خانگی استان گیالن در فصل گرم 
تابستان ) برخورداری از تعرفه گرمسیری 
( 400 کیلووات ساعت در ماه و در سایر 

ماههای سال 200 کیلووات ساعت می باشد 
. درصورتیکه مصرف ماهیانه انرژی برق 

مشترکین خانگی باالتر از الگوی تعیین شده 
باشد ، مشمول افزایش نرخ شده و در گروه 

مشترکین پر مصرف قرار خواهند گرفت .
شایان ذکر است درصورتیکه مشترکین 

خانگی در ماههای گرم سال جاری نسبت به 
سال گذشته،   کاهش مصرف  داشته باشند 
، مشمول تخفیف مجدد بهای برق مصرفی  

خواهند شد.

اطالعیه مهم شرکت در خصوص 
افزایش بهای برق مشترکین 

پرمصرف )از خرداد ماه(

صفحه2

نگاه روز

صدای
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با حکم رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی

کارگروه توسعه صادرات و رونق 
تولید با حضور مدیران دستگاه های 

دولتی و بخش خصوصی منطقه 
تشکیل شد صفحه۸

صفحه2

پاسخگویی به بیش از 166 هزار 
درخواست در میز خدمت شرکت گاز 

استان گیالن
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در مراسمی از مجموعه روابط عمومی و رابطین خبری 
شرکت آب و فاضالب روستایی گیالن تجلیل شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی گیالن در این 
مراسم ضمن گرامیداشت 27 اردیبهشت روز جهانی 

ارتباطات و روابط عمومی گفت: اطالع رسانی مقوله مهمی 
در جامعه است.

محب علی رنج ور با اشاره به گسترش فضای مجازی و نقش 
آن در جهت دهی افکار عمومی افزود: فضای مجازی هم 
تهدید است هم فرصت که باید تهدیدات آن را به فرصت 

تبدیل کنیم.
وی با تاکید بر استفاده از پیام رسان های داخلی جهت 

انعکاس عملکرد در فضای مجازی گفت: اخبار و عملکرد باید 
با دقت و به موقع و با جامعیت به اطالع مردم رسانده شود.

وی با اشاره به انتشار اخبار امید بخش در جامعه اظهار 
داشت: باید فعالیت ها و عملکرد بخش های مختلف مستند 

سازی و منتشر شود.
رنج ور ضمن قدردانی از تالش های روابط عمومی و رابطین 

خبری شرکت آب و فاضالب روستایی گیالن، نکاتی را در 
خصوص انعکاس هرچه بهتر اخبار این شرکت بیان کرد.

بنابراین گزارش، در خاتمه این مراسم از رئیس و کارشناسان 
روابط عمومی و رابطین خبری شرکت آب و فاضالب 

روستایی گیالن با اهدای لوح تقدیر و هدیه ای تجلیل شد.

تجلیل از روابط عمومی و 
رابطین خبری شرکت آبفار 

گیالن

در راستای دیدارهای دوره ای مدیر مخابرات منطقه گیالن 
،مهندس آموئی به اتفاق معاونت شبکه و جمعی از مدیران ، 
با حضور در اداره مخابرات شهرهای کوچصفهان و سنگر  ،با 
روسای اداره و سایر همکاران این شهرها،دیدار و گفت و گو 

نمود.
در بازدید بعمل آمده از شهرهای سنگر و کوچصفهان ،ضمن 
بررسی خرابی های ناشی از سرقت های مکرر در این مناطق 

که باعث متالشی شدن شبکه کابل ارتباط مشترکین گردیده 
، جهت رفع مشکالت به روش های مختلف ؛ مانند زمینی 

کردن کابل ، استفاده از کافو نوری و حذف مسیرهای پرخطر 
از جهت سرقت ،کابل کشی مجدد و استفاده از دزدگیر بر 
روی کابل های موجود، بصورت  جزء به جزء موارد خرابی 

اقدام و دستورات و هماهنگی الزم صادر گردید.

بازدید مهندس آموئی مدیر مخابرات 
منطقه گیالن از اداره مخابرات 

شهرهای کوچصفهان و سنگر

ابالغ بخشنامه  از  شرکت گاز استان گیالن یک هفته پس 
استقرار میز خدمت،  ریاست محترم جمهوري در خصوص 

در تاریخ ۸ خرداد 97 اقدام به تشکیل کارگروه میز خدمت 
نمود و هم اکنون 23 خدمت درخصوص گاز از طرق 

محترم  مراجعین  به  پیشخوان  دفاتر  و  الکترونیکي  حضوري، 
ارائه می گردد.

بیان  با  استان گیالن  اکبر مدیرعامل شرکت گاز  حسین 
اینکه در راستای اجرای مناسب میز خدمت در شرکت 

ادارات گاز  گاز جلسات توجیهي میز خدمت براي روساي 
برگزار شده  میز خدمت  رابطین  همچنین  و  شهرستانها 

با برنامه ریزی های بعمل آمده موارد  است،اظهار داشت: 
مورد نیاز میز خدمت از جمله فرم ها و ملزومات دیگر جهت 

ارائه هر چه بهتر خدمات به مراجعین، در اختیار ادارات و 
است. قرار گرفته  رابطین میز خدمت 

اجرای  نحوه  استان گیالن درخصوص  مدیرعامل شرکت گاز 
میزخدمت در شرکت گاز بیان نمود: میز خدمت را مي توان 
تقسیم  پیشخوان  دفاتر  و  الکترونیکي  بخش حضوري،  به سه 
نمود و در سال 97  در مجموع این سه بخش، بیش از 166 

هزار خدمت ثبت گردیده است.
اکبر در خصوص خدمات بخش حضوری میز خدمت  مهندس 
گاز استان گیالن گفت: در بخش حضوري که از تیرماه سال 

97 شروع شد، مجموعا 19 هزار و 500 خدمت مراجعه 
تا پایان سال 97 ثبت گردید که از این میزان، بیشترین 

با تعداد  اداره گاز شهرستان رشت  به  مراجعه کننده مربوط 

4 هزار 500 مراجعه و کمترین مراجعه مربوط به اداره گاز 
باشد. 110 مراجعه مي  با تعداد  شهرستان شفت 

بیشترین خدمات درخواستي مراجعه  داد:  ادامه  وی 
پرداخت  16 درصد،  با  گازبها  تقسیط  ترتیب  به  کنندگان 

صورتحساب با 14 درصد و اشتراک پذیري با 10 درصد مي 
باشد.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در خصوص خدمات 
اظهار داشت:  استان گیالن  الکترونیک میز خدمت گاز  بخش 

با تالش و همت واحد فناوری اطالعات شرکت  خوشبختانه 
مهرماه  از  تقریبا  الکترونیکي  میز خدمت  استان گیالن  گاز 
سال 97 شروع به کار نمود و هم اکنون در دو بخش وب 
به  استان گیالن  گاز  اختصاصي شرکت  اپلیکیشن  و  سایت 

کند. ارائه خدمت مي  محترم  مشترکین 
الکترونیک مجموعا  در بخش خدمات  افزود:  اکبر  مهندس 
بالغ بر 5 هزار و 100 مورد خدمت به ثبت رسیده که در 

پرداخت صورتحساب  درخواستي،  بیشترین خدمت  بین  این 
)بیش از 92 درصد( و کمترین درخواست مربوط به خدمت 

قطع گاز )کمتر از 1 درصد( مي باشد.
وی در ادامه در خصوص دفاتر پیشخوان دولت گفت: در 

سال گذشته، حدود 142 هزار مراجعه کننده با حضور در 
دفاتر پیشخوان دولت خدمات گاز را دریافت نمودند که 

به شهرستان  مربوط  کننده  مراجعه  بیشترین  بین  این  در 
رشت با حدود 60 هزار مراجعه و کمترین میزان مربوط به 
باشد. با تعداد حدود یک هزار مراجعه مي  شهرستان املش 

بیشترین  همچنین  گیالن   استان  گاز  مدیرعامل شرکت 
ترتیب  قبض  به  را  خدمات درخواستي مراجعه کنندگان 

المثني با بیش از 66 هزار مورد، تغییر نام با 29 هزار مورد 
نمود. عنوان  مورد  24 هزار  با  و مفاصا حساب 

گاز  شرکت  هدف  داشت:  اظهار  پایان  در  اکبر  مهندس 
این  در  و  باشد  می  عزیز  مردم  رضایت حداکثری  جلب 
نرم  و  در سایت  ممکن  23 خدمت  هر  اکنون  هم  راستا 

باشد  می  ارائه  قابل  گیالن  استان  گاز  شرکت  موبایلی  افزار 
مراجعه  به  نیاز  بدون  و  آسانی  به  توانند  می  عزیز  مردم  و 

رسانند. ثبت  به  را  خود  درخواست  حضوری 

پاسخگویی به بیش از 166 هزار درخواست 

در میز خدمت شرکت گاز استان گیالن

استاندار گیالن بر ضرورت مدیریت مصرف برق با رویکرد 
کاهش آسیب به واحدهای تولیدی و مسکونی در فصل گرما 

تأکید کرد و گفت: اطالع رسانی به موقع درخصوص قطع 
برق براساس تقویم زمانی مشخص باعث برنامه ریزی توسط 

مشترکان و کاهش میزان خسارت می گردد.
دکتر مصطفی ساالری در دیدار مدیرعامل شرکت برق 

منطقه ای با اشاره به اینکه متناسب با رشد جمعیت و میزان 
مصرف برق در سطح ملی و استانی ظرفیت سازی مناسب 

صورت نگرفته است، اظهار داشت: باید تالش کنیم در مدیریت 
و تأمین برق واحدهای صنعتی، مسکونی و بخش های اداری 

تدابیر اتخاذ شود تا به آسایش مردم آسیبی وارد نشود.
وی بر ضرورت اطالع رسانی به موقع درخصوص نحوه کاهش 

میزان مصرف برق تأکید و تصریح کرد: در صورتی که به ناچار 
مجبور به قطع برق برخی واحدها شویم باید به صورت صحیح 
اطالع رسانی گردد تا مشترکان متناسب با آن برنامه ریزی کنند.

استاندار گیالن با اشاره به اینکه بخشی از مصرف برق شامل 
مؤسسات عمومی، دستگاه ها، سازمان های دولتی و حاکمیتی 

است گفت: در جهت قطع برق درصورت ضرورت باید با 
همکاری شرکت توزیع ضوابط مشخصی برای بازه های زمانی 

تعیین و اطالع رسانی شود.نماینده عالی دولت در گیالن به 
پیشنهاد مدیرعامل برق منطقه ای مبنی بر تغییر ساعت کار 
ادارات در فصل گرما اشاره و خاطرنشان کرد: موضوع تغییر 
ساعت کار ادارات را به موقع و متناسب با فضایی که شکل 

می گیرد مصوب و ابالغ می کنیم.وی تدوین ضوابط مدیریت 
مصرف را یکی از مباحث جدی در انضباط اقتصادی و مالی 

استان دانست و اظهار داشت:  بخش عمده اصالح الگو و 
مدیریت مصرف براساس اولویت، متوجه حوزه  برق، آب، گاز و 

دیگر انرژی ها است که باید با برنامه به صورت کوتاه مدت تالش 
بر کاهش آن داشته باشیم.استاندار گیالن بر ضرورت اطالع به 
شرکت ها و واحدهای تولیدی به منظور جلوگیری از آسیب به 

زیرساخت ها و دستگاه های صنعتی تأکید و تصریح کرد: باید بر 
مبنای یک تقویم مشخص  با واحدهای تولیدی رفتار کنیم تا در 

صورت آسیب، نحوه پاسخگویی به آنان مشخص باشد.
وی خواستار شناسایی اعتبارات و منابع موجود در سطح وزارت 

نیرو و شرکت توانیر برای جذب درخصوص اجرای پروژه های 
استان شد و افزود: در این خصوص با جدیت پیگیری و مکاتبه 

خواهم کرد. در این دیدار مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
گیالن از میزان مصرف برق توسط بخش های عمومی، واحدهای 
تولیدی و صنعتی و نیز منازل مسکونی در سطح استان گزارشی 

ارائه و در راستای مدیریت مصرف برق پیشنهاداتی نیز مطرح 
کرد.

رضا سبحانی معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای 
گیالن با اعالم این خبر افزود: قرائت کنتورهای آب 

مشترکین استان گیالن با استفاده از تلفن همراه از سال 
1397 در چند شهر استان اجرا و تاکنون بیش از 9۸ درصد 

مشترکین استان را تحت پوشش قرار می دهد.
وی در ادامه گفت: صدور فوری قبض مشترکین در محل 

نیز تا پایان خرداد ماه 139۸ به طور کامل در سطح استان 
انجام خواهد شد و به این ترتیب ماموران قرائت کنتور 

ضمن قرائت و ثبت لحظه ای مصارف شهروندان، گزارشات 
الزم را نیز به شرکت ارائه می دهند که این موضوع ضمن 

افزایش سرعت گردش اطالعات، موجب ارائه خدمات بیشتر 
و با کیفیت تر می شود.سبحانی افزود: اجرای این پروژه 
ضمن کاهش مراجعه ماموران قرائت به محل مشترک و 
کمک به ارزیابی کمی و کیفی عملیات و مسیر قرائت با 

استفاده از اطالعات مکان محور سنسور GPS تلفن همراه، 
منجر به افزایش دقت و انعطاف پذیری نرم افزاری و کاهش 

هزینه تجهیزات قرائت در مقایسه با دستگاه های قدیمی 
)Hand held(  شده است و به دلیل کاهش وزن، امکان 
نگهداری ، حمل راحت تر و همچنین دریافت و ارسال بر 

خط لیست های قرائت، برای مامورین نیز جذابیت ویژه ای 
دارد.معاون خدمات مشترکین آبفای گیالن همچنین اظهار 

داشت: جهت پیاده سازی سامانه قرائت برخط کنتور و 
چاپ همزمان و لزوم صدور فوری قبوض، این حوزه نسبت 
به ارزیابی و پاالیش شرایط متنوع مصارف ، اعمال کنترل 

بیشتر و دقیق تر بر اجرای تعرفه ها اقدام نمود که در نتیجه 
ضمن خودکار شدن بخش زیادی از کنترلها، امکان بروز 
خطای انسانی و به تعویق افتادن صدور صورتحساب به 

حداقل می رسد.

پیشرفت 98 درصدی قرائت 
کنتورهای آب با استفاده از تلفن 

همراه در استان گیالن 

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیالن با 
اعالم این خبر گفت: در سال گذشته بالغ بر 3 هزارو 395 

مورد پروانه عبور بارهای ترافیکی از سوی اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان گیالن برای متقاضیان صادر 

شد.
این مقام مسئول افزود: این آمار در مقایسه با مدت مشابه 

سال گذشته 16  درصد کاهش  داشته است.
مهندس نازک کار در ادامه گفت: به منظور تامین ایمنی 

تردد و عدم بروز اختالل در تردد وسائط نقلیه در محورها و 
نیز در راستای حفظ و حراست از راه و ابنیه ی فنی راهها به 
عنوان سرمایه های ملی، مشخصات بارهای که نیاز به حمل 

شدن دارد باید به لحاظ طول، عرض و ارتفاع منطبق با مقادر 
تعریف شده در مقررات حمل و نقل بار در راهها باشد.

وی گفت: در برخی شرایط خاص نیاز به جابجایی محموله 
هایی با مشخصاتی خارج از مقادیر تعریف شده در مقررات 
حمل و نقل بار در راهها وجود دارد که این بارهای خاص 

ملزم به دریافت پروانه عبور از اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای می باشند.

ایشان در ادامه افزود: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای استان گیالن طی سال گذشته بالغ بر 3 هزار و 395 فقره 
پروانه ی عبور برای تردد بارهای ترافیکی در سطح محورهای 

استان صادر نمود. 

 طی سال گذشته

صدور بیش از3000 فقره 
پروانه عبور ترافیکی در استان 

گیالن

 استاندار گیالن عنوان کرد:

در صورت اجبار به قطع برق باید اطالع رسانی درست 
جهت جلوگیری از آسیب به مشترکان صورت گیرد 
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تمامی مسووالن درایستادگی برابر آمریکا وتحریم ها اتفاق نظر دارند

وجه  هیچ  به  که  است  این  ما  سیاست  گفت:  کشور  وزیر 
موضوعات رسانه ای را تا جایی که ممکن است به مرجع 
بین همه  ندهیم، روحیه جمعی و مشترک  ارجاع  قضایی 
صحیح  انتشار  و  هدایت  بر  مبتنی  ها  رسانه  و  مجریان 

اطالعات و اخبار برای افکار عمومی است.
عبدالرضا رحمانی فضلی در بیست و چهارمین جلسه ستاد 
اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور، افزود: برخی مواقع 
و  اخبار جعلی  بر پخش  ها  برخی رسانه  تذکرات  علیرغم 
می  گزیر  نا  را  ما  که  ورزند  می  اصرار  اساس  بی  شایعات 

کنند رسانه متخلف را به حوزه قضایی ارجاع دهیم.
رییس ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور ادامه 
ارشاد  وزارت  شد  مقرر  استانی  های  رسانه  حوزه  در  داد: 
های  سیاست  و  داده  قرار  خود  کار  دستور  در  را  موضوع 
ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور را به رسانه 
ها ابالغ کند و رصد و نظارت کاملی بر رسانه های استانی 

داشته باشند.
رحمانی فضلی گفت: مقرر شد رسانه هایی که در این مدت 
فعال بوده اند و همکاری الزم و صادقانه ای با ستاد داشته 
اند و سیاست ها را اجرا کرده اند پس از ارزیابی ستاد، مورد 

تقدیر ستاد قرار گیرند.
را حافظ  بین الملل، خود  امنیت  در  ایران  یادآور شد:  وی 
منطقه می داند و در این رابطه خوب عمل کرده است که 
به  قوانین  به  پایبندی  و  منطق  با  توأم  روند  با  امیدواریم 
گونه ای عمل کنیم که در منطقه دچار آسیب هایی نشویم.

امنیت در منطقه یکپارچه است و نمی توان گفت که اگر 
امنیت یک کشور خدشه دار شود و دیگر کشورها می توانند 

ثبات داشته باشند.
اخبار  انتقال  و  انتشار  در  باید  اینکه  بیان  با  کشور  وزیر 
هیچ  به  که  است  این  ما  سیاست  کرد:  اضافه  شود  دقت 
به  است  ممکن  که  جایی  تا  را  ای  رسانه  موضوعات  وجه 
مرجع قضایی ارجاع ندهیم، روحیه جمعی و مشترک بین 
همه مجریان و رسانه ها مبتنی بر هدایت و انتشار صحیح 

اطالعات و اخبار برای افکار عمومی است.
اخبار  انتقال  و  انتشار  در  باید  اینکه  بیان  با  کشور  وزیر 
هیچ  به  که  است  این  ما  سیاست  کرد:  اضافه  شود،  دقت 
به  است  ممکن  که  جایی  تا  را  ای  رسانه  موضوعات  وجه 
مرجع قضایی ارجاع ندهیم، روحیه جمعی و مشترک بین 
همه مجریان و رسانه ها مبتنی بر هدایت و انتشار صحیح 

اطالعات و اخبار برای افکار عمومی است.
رحمانی فضلی عنوان کرد: در چند هفته اخیر در عرصه 
اصناف و مصرف و هم در عرصه رسانه ای مباحثی موجب 
دغدغه و نگرانی شد، مقرر گردید، وزارت کشور با هماهنگی 
قوه قضاییه با دقت پیگیری کند که واردات و توزیع کاغذ 
در بین عمده فروشان به دقت رصد و مسیر تولید، واردات 

و توزیع به صورت شفاف انجام شود.
وی بیان کرد: کسانی که در این مسیر قوانین و مقررات را 

رعایت نکنند برخورد مناسب با آنها خواهد گرفت.
بحث حمل و نقل به عنوان موضوعی همیشه مورد نظر ما 
بوده است، چون فعاالن این حوزه از جمله اقشار زحمتکش 
آنها مانند  جامعه هستندو مقرر شد نسبت رفع مشکالت 
الستیک و دیگر موضوعات مرتبط با حمل و نقل همکاری 

الزم صورت گیرد.
وزیر کشور با بیان اینکه در جلسه امروز از شرکت خاصی 
نام برده شد، ادامه داد: در مورد توزیع حمل و نقل کاالهای 
وجود  انحصاری  هیچ  صنایع،نباید  اولیه  مواد  و  اساسی 
داشته باشد. تصمیم بر این شد دستگاه های مسئول نسبت 
به رفع نگرانی، مطالبات و بدهی های این شرکت و دیگر 

شرکت های مرتبط با حمل و نقل اقدام کنند.
در همین رابطه وزارت صمت به عنوان متولی این موضوع 
کار  را در دستور  اولیه  مواد  و  بحث خارج کردن خدمات 
خود قرار می دهد و به کسانی که به حمل و نقل وارد می 

شوند، کمک کند.
رحمانی فضلی در خصوص موبایل و ریجستری خاطرنشان 
کرد: با توجه به اتمام این دوره ریجستری ،مقرر شد، فعال 
سایت ریجستری فعال باشد و در عین حال پیگیر مصوبه 
ای باشیم که بتوانیم به صورت قانونی موضوع بازار موبایل 

را ضابطه مند کنیم.
وی ادامه داد: در خصوص سامانه توزیع گزارشی خوبی در 
جلسه ارائه شد، در این گزارش به صورت نمونه، با توجه 
به نوع کاالهایی که در سیستم گذاشته شده است؛ مراحل 
تولید، تحویل و نحوه توزیع در عمده فروشی ها و خرده 
سامانه  این  در  بازار  سنتی  مشارکت  شبکه  بویژه  فروشی 

مورد بررسی قرار گرفته است.
رییس ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور بیان 
کرد: مقرر شد این سیستم به جز اینکه در حال حاضر در 
را  استان  از کاالها خوب عمل کرده، یک  برخی  خصوص 
بعنوان پایلوت و نمونه انتخاب کنیم و نتایج عملکرد سامانه 

را در این استان به کشور تعمیم دهیم.
استان هرمزگان اعالم آمادگی کرد، بنابراین همه دستگاه 
هماهنگ  هرمزگان  استاندار  با  حوزه  این  در  متولی  های 
خواهند بود، که بتوانیم ایرادات و اشکاالت سامانه تولید و 

توزیع کاال را رفع کنیم.
و  مسکن  بهای  اجاره  رویه  بی  افزایش  کرد:  تاکید  وی 
احساس نگرانی که در بین مردم به وجود آمد باعث شد 
راه  و  بیاندیشد  تدبیری  سازی  شهر  و  مسکن  راه،  وزارت 
کاری در نظر بگیرد، طرحی ارائه شد و با توجه به نظرات 
با دقت  جمع قرار بر این است که وزارت مسکن طرح را 

کارشناسی و عملیاتی کند.

وزیر کشور
سیاست ما بر عدم ارجاع 

موضوعات رسانه ای به مرجع 
قضایی است

علما  دیدار  در  رئیس جمهوری  روحانی  حسن 
نظر  اتفاق  امروز  خوشبختانه  گفت:  حوزوی؛  وشخصیت های 

بایستیم و در  برابر آمریکا و تحریم ها  باید در  داریم که 
مقامات کشور  و  مردم  بین  نظری  اختالف  زمینه هیچ  این 

ندارد. وجود 
ریاست جمهوری، روحانی در دیدار  پایگاه  به گزارش 

کرد:  تصریح  و شخصیت های حوزوی،  علما  از  با جمعی 
نقش  اسالم،  دنیای  ملی  منافع  برای  همواره  روحانیت 

استعمار  با  مبارزه  و  نقش  این  و  است  داشته  ومبارز  پیشتاز 
از زمان آیت اهلل شیرازی بزرگ، مبارزه علمای  و استثمار 

ایران در  و فضالی  علما  و  انگلیس  استعمار  با  نجف 
است. بوده  اساسی  بسیار  اسالمی،  نهضت  و  مشروطه 

روحانیت  نفوذ کالم وعمل  به  اشاره  با  رئیس جمهوری 
احترام جامعه  مورد  به عنوان قشری که همواره  بین مردم 

بوده اند، افزود: طی 40 سال گذشته و پس از پیروزی 
عهده  بر  نیز  جامعه  اداره  مسئولیت  بار  اسالمی  انقالب 

شد. گذاشته  روحانیت 
انقالب اسالمی،  پیروزی  از  اینکه پس  به  اشاره  با  روحانی 
بودند که حکومت  این  دنبال  به  بزرگ  همواره قدرت های 

بزرگ  قدرت های  کرد:  تأکید  نیاید،  بوجود  اسالمی 
و  منطقه  در  آنها  منافع  انقالب  این  پیروزی  با  می دانستند 

ایستاد. آنها خواهد  جهان به خطر می افتد و رو در روی 
تأکید  کنونی  پیچیده  شرایط  به  اشاره  با  رئیس جمهوری 

40 سال  کرد: کسانی در کاخ سفید هستند که طی 
نظام  و  ایران  اسالمی  جمهوری  علیه  همیشه  گذشته 

را فشار  ما  با کشور  راه مقابله  و  اسالمی عمل می کردند 
افراد در کاخ سفید  این  امروز همه  و جنگ می دانستند و 

شده اند. جمع  یکجا 
که  دارند  باور  مردم  اینکه خوشبختانه  بر  تأکید  با  روحانی 

افزود: دشمن  نبودیم،  این برخورد و تنش ما آغازگر  در 
از  این بود که ما آغازگر باشیم و یکی  همواره به دنبال 

تاریخ ثبت خواهد شد، همین  این دولت در  از  اقداماتی که 
نبود. تنش  آغازگر  ایران  اسالمی  است که جمهوری  مهم 

با استدالل و  البته برخی نیز در کشور  وی ادامه داد: 
از برجام خارج شویم و  دالیلی به دنبال این بودند که ما 

بود. کار سختی  زمینه هم  این  در  ایستادگی 
تحریک های  با  اگر  اینکه  بر  تأکید  با  رئیس جمهوری 

اقدامات  از  امروز دفاع  از برجام خارج می شدیم،  آمریکا 
افزود:  بود،  پیچیده تر  و  بسیار سخت تر  برابر مردم  در  دولت 
نیز  ملل  و سازمان  آمریکا، جهان  بر  در چنین فضایی عالوه 

می کرد. اعمال  کشورمان  علیه  را  تحریم هایی 
با اشاره به احاطه و اطالعات کافی دولت بر  روحانی 

آسیب پذیر، گفت:  اقشار  به  توجه  و  مردم  اقتصادی  شرایط 
به وضعیت قشر آسیب  بوده که  این  تالش دولت همواره 

برای  تومان  میلیارد   500 و  کند  رسیدگی  پذیر جامعه 

مبلغ  پرداخت  با  تا  دادیم  اختصاص  این قشر جامعه  یاری 
آنها کمتر شود. باالتر فشار و مشکالت  100 هزار تومان و 

2.5 سال گذشته میزان  ادامه داد: طی  رئیس جمهوری 
4 برابر افزایش دادیم و  3.5 تا  پرداختی به این اقشار را 

کارگران  همانند  تا حقوق بگیران  بوده  این  بر  تالش  همواره 
باشند  اضافه حقوق داشته  تورم،  نرخ  از  بیش  و کارمندان 

نداشته است و  امر در دولت های گذشته سابقه  این  که 
حقوق کارمندان 20 درصد و کارگران 36 درصد اضافه شد.

افزود: تالش دولت بر این بوده که اقشار  روحانی 
امروز  شرایط  در  اگر چه  ببینند  کمتری  آسیب  آسیب پذیر، 

آیا  اما  مواجه هستند،  زیادی  و مشکالت  با سختی  مردم 
ناحیه دولت است؟ از  این مشکالت  همه 

اقتصادی  زمینه مشکالت  در  برخی ها  کرد:  نشان  وی خاطر 
همین  اما چطور  می کنند،  مطرح  را  دولت  ناکارآمدی 

دولت در دوره یازدهم توانست تورم را مهار کند و رشد 
با گذشته  فرقی  لذا کارآمدی دولت  ارتقاء دهد.  را  اقتصادی 
اما در دوره یازدهم مردم  نکرده و ما همان دولت هستیم، 

اما در  بودند که مشکالت شان حل و فصل می شود،  امیدوار 
این دوره و به هر دلیل مقداری امید مردم نسبت به رفع 

و  امید  ارتقای  برای  لذا همه  مشکالت کمتر شده است، 
دارند. سنگینی  مسوولیت  اجتماعی  نشاط 

ارتباطات  روحانی کاهش درآمد دولت و محدود شدن 
اظهار  و  دانست  از جمله مشکالت موجود  را  دنیا  با  بانکی 
کرد: ۸7 درصد گردش پول دنیا با دالر انجام می شود و 
برای کشورمان به شکلی  ارز  این  با  امروز گردش تجاری 

است. تحریم  غیرقانونی  و  بکجانبه 
از کاالهای  بسیاری  تولید  امروز در  براینکه  تأکید  با  وی 
واردات  به  نیاز  و  از جمله گندم، خودکفا هستیم  اساسی 

اساسی خودکفا هستیم،  در کاالهای  اگر چه  افزود:  نداریم، 
اینکه برخی  به محض  به واردات داریم  نیاز  آنچه  برای  اما 
به فرض  سودجویان در داخل کشور متوجه می شوند که 
افتاده است، قیمت آن کاال را  تأخیر  به  مثال حمل کاال 

دهند. می  افزایش 
رئیس جمهوری ادامه داد: اگر چه امروز مردم در زندگی 

با  دولت  اما  و مشکل می کنند،  احساس سختی  خود 
اقدامات خود اجازه نداده که کاالهای ضروری که برای 

مواجه شود. با کمبود  دارد،  مردم حساسیت 
بهتر شرایط  مدیریت  برای  امروز  اینکه  بر  تأکید  با  روحانی 
کرد:  اظهار  هستیم،  گیری  تصمیم  و  قدرت  تمرکز  نیازمند 

با مشکل  که  در مقطعی  نیز  تحمیلی  دوران جنگ  در 
شد  ایجاد  جنگ  پشتیبانی  عالی  شورای  شدیم،  مواجه 

و همه اختیارات در دست این شورا بود و حتی مجلس 
نیز در تصمیم گیری آن شورا  قضائیه  قوه  و  اسالمی  شورای 

اقتصادی  در شرایط جنگ  امروز هم  و  نداشتند  دخالتی 
داریم. قرار 

خبرکوتاه

ساله   ۸ در جنگ  که  همانگونه  کرد:  تصریح  رئیس جمهوری 
توانستیم جنگ  و  امام راحل گرفته  از  را  ویژه ای  اختیارات 

به دست  را  اداره کنیم و حتی موفقیت های بسیاری  را 
داریم. نیاز  اختیاراتی  به چنین  امروز هم  آوریم 

بانکی  تبادالت  روحانی خاطر نشان کرد: در هیچ دوره ای در 
لذا  نبوده ایم،  امروز روبرو  با مشکالت و شرایط  و فروش نفت 

از سوی  اقتصادی  احساس شرایط جنگ  و  تمرکز  نیازمند 
هستیم. همه 

وارد دوره و صحنه  امروز  اینکه  بیان  با  رئیس جمهوری 
اتفاق  امروز  خوشبختانه  کرد:  اظهار  شده ایم،  جدیدی 

بایستیم و در  آمریکا و تحریم  برابر  باید در  نظر داریم که 
مقامات کشور  و  مردم  بین  نظری  اختالف  زمینه هیچ  این 
مذاکره  بنده طرفدار  اینکه  به  اشاره  با  ندارد.روحانی  وجود 

به  را در شرایط کنونی  انجام آن  اما  و دیپلماسی هستم، 
ندارم، گفت: در مهرماه سال گذشته در  قبول  هیچ عنوان 

از رهبران معروف  نفر   5 به سازمان ملل متحد،  جریان سفر 
مذاکره  آمریکا  رئیس جمهوری  با  که  واسطه شدند  دنیا 

 ۸ کنیم و سال پیش از آن نیز وزارت امور خارجه آمریکا 
امروز به هیچ عنوان  اما شرایط  بار درخواست مذاکره داد، 
و  ما شرایط مقاومت  امروز شرایط  و  نیست  شرایط مذاکره 

است. ایستادگی 
و  مقاومت  در شرایط  اینکه  بر  تأکید  با  رئیس جمهوری 

کنند،  ایفا  ارزشمندی  نقش  می تواند  روحانیت  ایستادگی 
برخورداری  نیازمند  روحانیت  نقش آفرینی  البته  کرد:  اظهار 

باید اخبار و اطالعات حتی  لذا  از اطالعات کافی است 
بزرگان و شخصیت های حوزوی و حوزه  اختیار  جزیی در 

ملت  به  می توانید  معزز  روحانیت  شما  و  بگیرد  قرار  علمیه 
بدهید. اعتماد  و  امید 

روحانی تصریح کرد: راه پیش رو را به هیچ عنوان 
وحدت  بخاطر  گذشته  هفته های  طی  و  نمی بینم  بن بست 
بسیار سختی  شرایط  از  توانسته ایم  درست  برنامه ریزی  و 

از شرایط هفته های  به مراتب  ما  امروز شرایط  و  عبور کنیم 
برای  کرد:  تأکید  جمهوری  است.رئیس  مناسب تر  گذشته 

و  کنیم  پیدا  بلند خود دست  اهداف  به  بتوانیم  اینکه 
همه  و  باشیم  همنوا  و  متحد  باید  همه  کمتر شود  مشکالت 

داریم  قرار  اقتصادی  احساس کنیم که در شرایط جنگ  باید 
نشان  دوازدهم خاطر  دولت  کنیم.رئیس  یاری  را  یکدیگر  و 

پروژه  است  قرار  فردا  و مشکالت  علیرغم همه سختی ها  کرد: 
آذربایجان  تومان در  میلیارد  4 هزار  اعتبار حدود  با  بزرگی 
نیز طرح های  ماه مبارک رمضان  از  بعد  و  افتتاح شود  غربی 

تحریم ها کشور  برغم  و  افتتاح خواهد شد  دیگری  بزرگی 
برای  اقدامات الزم  اتخاذ  و  به پیش می بریم.برنامه ریزی  را 
بر ضرورت  تاکید  نسل جوان،  بین  در  دینی  مسائل  تبیین 

با  مقابله  برای  ارکان کشور  بین همه  انسجام  و  وحدت 
با  اساسی  و  مقابله جدی  تهدیدهای خارجی،  و  ها  تحریم 

امنیت  بیشتردر حوزه  گذاری  فساد، سرمایه  و  رانت  پدیده 
و  بین دولت  تر  قوی  رابطه  ایجاد  بر  تاکید  اینترنت،  فضای 
و  معیشتی  رفع دغدغه های  به  دولت  بیشتر  توجه  مردم، 
قیمت  افزایشی  روند  بر  نظارت  مردم،  اقتصادی  مشکالت 

برخی کاالهای اساسی و ضروری مردم، ضرورت توجه 
دستاوردهای  و  تبیین خدمات  لزوم  مجازی،  فضای  به  بیشتر 
به وضعیت  بر رسیدگی  تاکید  و  در جامعه  علمیه  حوزه های 

از جمله  قرآنی،  به عنوان یک اصل مهم  حجاب در جامعه 
و دغدغه های مطرح شده  پیشنهادات  ها،  درخواست 

بود. جلسه  این  در  حاضر  میهمانان 



اجتماعی سه شنبه31 اردیبهشت139۸- سال سوم - شماره451

خبرکوتاهخبرکوتاه

Email:sedayeemrooz@gmail.com

رییس اداره دامپزشکی شهرستان های چالوس و کالردشت 
از تعطیل شدن کشتارگاه سنتی شهر مرزن آباد به علت 

عدم رعایت مسایل بهداشتی خبر داد.
علی صفر رضوی زاده افزود: با توجه به نواقص کاربردی و 

غیر بهداشتی بودن کشتارگاه سنتی مرزن آباد این کشتار با 
حکم دادگاه پلمپ شد.

وی نداشتن سالن پیش سرد و ایجاد آلودگی زیست محیطی 
را از عوامل غیرمجاز اعالم شدن کشتارگاه سنتی مرزن آباد 

بر شمرد.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان های چالوس و کالردشت 

افزود: پس از بررسی و مشاهده نواقص فنی در کشتارگاه 
مرزن آباد و در جهت حفظ امنیت غذایی شهروندان، دادگاه 

عمومی بخش مرزن آباد دستور پلمپ این واحد را صادر کرد 
که توسط ضابطین قضایی اجرا شد.

این کشتارگاه با قدمت طوالنی متعلق به شهرداری مرزن 
آباد است که به بخش خصوصی واگذار شده است.

شهر مرزن آباد با بیش از هفت هزار نفر جمعیت در 35 
کیلومتری جنوب  شرقی شهر چالوس در مسیر جاده 
ارتباطی کندوان واقع شده است و ساالنه میلیون ها 

گردشگر داخلی و خارجی برای رفتن به مناطق ساحلی و 
جلگه ای غرب مازندران و کوهستانی شهرستان کالردشت از 

آن عبور می کنند.
در همین حال مدیر شبکه بهداشت و درمان نوشهر با اشاره 
به اغاز فصل گرما و احتمال شیوع تب کریمه کنگو، از مردم 
خواست با هوشیاری کامل نسبت به پیشگیری از شیوع این 

بیماری در منطقه اقدام کنند.
تب خونریزی دهنده کریمه کنگو )CCHF( یک بیماری 

ویروسی خونریزی دهنده تبدار حاد است با شروع فصل 
گرما توسط کنه در بین حیوانات و دام ها گسترش می یابد.

افرادی که بیشتر در معرض خطر می باشند عبارتند از 
دامداران و کشاورزان، کارگران کشتارگاهها، دامپزشکان و 

کارکنان بهداشتی و درمانی بیمارستان ها هستند و راه های 
انتقال این ویروس تماس با خون و ادرار دام آلوده و مبتال به 

ویروس از دام به دام و انسان است.
سید رحیم سید پور روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا اظهار داشت: در حال حاضر هیچ بیمار مبتال به تب 

کریمه کنگو در شهرستان وجود ندارد ولی باید افرادی که 
در تماس با دام یا دست اندرکار ذبح دام هستند مراقبت 
های الزم را برای پیشگیری از ابتال به تب کریمه کنگو و 

حفاظت فردی از جمله استفاده ازعینک، ماسک، دستکش، 
روپوش و چکمه رعایت کنند.

وی تصریح کرد: منطقه کجور به دلیل وجود دام یکی از 
کانون های تب کریمه کنگو در استان محسوب می شود و 

به این لحاظ بیمارانی که نشانه های تب ، شکم درد، سر 
درد، تهوع، استفراغ، کوفتگی و خونریزی دارند باید در اسرع 
وقت به مراکز درمانی و بهداشتی شهرستان مراجعه کنند و 

تحت مداوا قرار گیرند.
وی از مردم خواست گوشت مصرفی خود را از قصابی ها 

و مراکز مجاز تهیه و به مدت 24 ساعت در دمای یخچال 
نگهداری کرده و سپس استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: کشتار غیرمجاز دام خطر ابتال به 
بیماری تب کنگو را افزایش می دهد به همین خاطر قصابان 

از ذبح دام در خارج از کشتارگاه خودداری کنند.
بر اساس دستورالعمل بهداشتی ، شهروندان در صورت الزام 

به استفاده از گوشت تازه حتما باید به مدت بیش از نیم 
ساعت آن را در دمای 56 درجه سانتیگراد بپزند.

پیش از این معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
اعالم کرده بود که وجود دامداری های سنتی و جدی 

نگرفتن مبارزه با بیماری تب کنگو باعث شده تا این خطه 
شمال کشور همچنان در معرض تهدید این بیماری باشد.

شهرستان های کالردشت ، نوشهر ، چالوس و نور در غرب 
مازندران به دلیل استقرار دامداری های سنتی کانون اصلی 

این بیماری کشنده می باشند این بیماری در دام زنده 
هیچگونه عالئمی ندارد و به همین دلیل هم بیشتر از سایر 

بیماری ها احتمال سرایت به انسان وجود دارد.

کشتارگاه سنتی دام شهر 

مرزن آباد چالوس پلمپ شد

مدیر کل بیمه سالمت استان مازندران از اجرای طرح هم 
پوشانی بیمه برای 20 درصد از جمعیت بیمه شده استان 
خبر داد و از مردم خواست اگر دارای چند دفترچه بیمه 

هستند با مراجعه به موسسه های بیمه گر به یک دفترچه 
تبدیل کنند.

رسول ظفرمند گفت: در این راستا نیز پروژه استحقاق سنجی 
در تمامی بیمارستان های دولتی از سال گذشته در حال اجرا 
است تا هر فرد براساس کد ملی تنها از یک سازمان بیمه گر 

دفترچه داشته باشد.
مدیرکل بیمه سالمت استان مازندران از اجرای چهار پروژه 

الکترونیکی استحقاق سنجی درمان، انتقال اسناد درمانی 
الکترونیکی ، ارجاع الکترونیکی بیمار و نسخه نویسی 

الکترونیکی در استان به همراه استانهای فارس، آذربایجان 
شرقی، زنجان، گیالن و گلستان در راستای شفاف سازی داده 

های سالمت مردم خبر داد.
ظفرمند خاطرنشان کرد: هم اکنون نسخه نویسی الکترونیکی 
در شهرستان سوادکوه و یکی از شهرهای شهرستان بابل در 
حال انجام است و تا پایان شهریورماه امسال باید در تمامی 

مطب های عمومی و غیر پزشک خانواده شهری نیز عملیاتی 
شود.

وی با اشاره به اینکه 2هزار و 300 پزشک و موسسه هم 
اکنون طرف قرارداد بیمه سالمت استان هستند، افزود: 
آزمایشگاه، مرکز رادیولوژی، مرکز فیزیوتراپی، درمانگاه، 

بیمارستان، مرکز ام آر آی، مرکز جراحی محدود، داروخانه، 
هفت مرکز سی تی اسکن، کلینیک تخصصی و فوق تخصصی 

و مرکز سنگ شکن جزو موسسه های طرف قرارداد می 
باشند.

وی تصریح کرد : یک میلیون و 500 هزار نفر از جمعیت 
سه میلیون و 200 هزار نفری مازندران تحت پوشش بیمه 

سالمت قرار دارند که از خدمات موسسه های طرف قرارداد 
بیمه سالمت استفاده می کنند.

وی ادامه داد: یک میلیون و 200 هزار نفر از این افراد زیر 
پوشش بیمه روستایی و همگانی استان قرار دارند که به 

صورت رایگان و بدون پرداخت حق بیمه دارای دفترچه بیمه 
هستند.

مدیرکل بیمه سالمت استان مازندران با اشاره به چهار هزار و 
200 بیمار خاص شامل بیماران تاالسمی، هموفیلی، کلیوی، 

دیالیزی و ام اس که زیر پوشش بیمه سالمت استان قرار 
دارند، گفت: با وجود هزینه های سنگین خدمات درمانی این 

بیماران اکثر داروهایشان به صورت صد درصد پوشش قرار 
دارد.

ظفرمند افزود: 70 دفتر پیشخوان و نمایندگی های طرف 
قرارداد بیمه سالمت خدماتی از قبیل تمدید، تعویض و صدور 
دفترچه درمانی به بیمه شدگان ارائه می کنند که مازندران به 

لحاظ تعداد جزو 2 استان نخست کشور است.
وی همچنین به انعقاد تفاهم نامه بین سازمان بیمه سالمت 
و کمیته امداد امام خمینی )ره( اشاره کرد و اظهارداشت: در 

این راستا نیز بیمه سالمت مازندران به 20 هزار نفر مددجوی 
شهری کمیته امداد خدمات سالمت ارائه می کند.

سال گذشته حدود 700 میلیارد تومان برای درمان مردم 
مازندران که زیرپوشش بیمه سالمت بودند هزینه پرداخت 

شد که 60 درصد آن هزینه بستری بود.

مدیرکل بیمه سالمت استان مازندران

مردم از یک دفترچه بیمه 
استفاده کنند

  رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران گفت: اتخاذ سیاست های 
مناسب، افزایش جمعیت در آینده را تضمین و از رشد منفی جمعیت 

پیشگیری و در نهایت سرمایه گذاری و بستر سازی از چالش های 
جمعیتی جلو گیری می کند.

ایران در سه دهه گذشته تحوالت چشمگیر جمعیتی را تجربه کرده 
است، تحوالتی که شاید متاثر از برنامه ریزی و تصمیم گیری هایی بود 
که جمعیت ایران را دچار تحول کرد، تحولی که باید در بستر طوالنی 

زمان شکل می گرفت ولی در ایران این تحوالت خیلی سریع اتفاق 
افتاد.تحوالت جمعیت می تواند منشا چالش های فراوانی برای دولت و 
کشور قلمداد شود، ولی در عین حال، با برنامه ریزی صحیح و به موقع 
می توان از ساختار و ویژگی های موجود جمعیت برای بهبود وضعیت 

آینده کشور استفاده کرد.
اگر چه ایران اکنون در شرایط پنجره جمعیتی )جمعیت جوان( 

قرار دارد و به عنوان فرصتی طالیی باید از آن استفاده شود، اما از 
هم اکنون باید به فکر پیری و زمستان جمعیتی و ورود به میانسالی 

جمعیت بود و سیاست های جمعیتی را جدی گرفت تا ضمن استفاده 
از جمعیت جوان کشور به عنوان یک پنجره و فرصت برای زمان 

میانسالی جمعیت هم برنامه ریزی مناسب انجام شود.
باروری در ایران نیز همگام با سایر کشورها روند نزولی داشته است. 

رتبه باروری ایران در بین کشورها بیانگر سرعت و روند کاهشی باروری 
است، در سال 2014 ایران باروری کل 1،۸ و رتبه 146 را در بین 
224 کشور را داشت در حالی که در سال 1907باروری کل 6،4 و 

رتبه آن زمان ایران هم 70 بود.
کاهش یک باره میزان موالید از دستاوردهای دنیای مدرن است، اما 
شاید بتوان گفت که تغییرات اقتصادی در زندگی خانوارها مهمترین 

عامل تشویق به نداشتن فرزند می تواند، باشد.
دالیلی زیادی در کاهش جمعیت دخیل است که از آن جمله می 

توان به تاخیر افتادن ازدواج، زیاد شدن طالق، به تعویق افتادن باروری 
،مسائل آموزشی و تبلیغاتی برای داشتن خانواده کوچک و رفاه بیشتر و 

گرایش مادی برای نداشتن فرزند از جمله این موارد است.
به پیشنهاد سازمان ثبت احوال کشور و تصویب شورای عالی انقالب 

فرهنگی، 30 اردیبهشت مصادف با روز ابالغ سیاست های کلی 
جمعیت از سوی مقام معظم رهبری به عنوان روز ملی جمعیت در 

تقویم رسمی کشور به ثبت رسید.
در 30 اردیبهشت 1393 سیاست های کلی جمعیت از سوی مقام 

معظم رهبری در 14 بند ابالغ شد و این روز به نام روز ملی جمعیت 
نامگذاری شد.

به دنبال این دور اندیشی برای استفاده از جمعیت به عنوان یک 
فرصت پیش رو یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که تمام دستگاه 

های ذیربط با مقوله جمعیت و همچنین تمام دست اندرکاران و 
تصمیم گیران نظام برای استفاده از پتانسیل نیروی انسانی که به 

عنوان بزرگترین توانمندی برای توسعه مطرح است، برنامه ریزی و 
دوراندیشی های الزم را داشته باشند تا با بهره گیری از این فرصت 

کشور را به سوی توسعه سوق دهند.
تمامی این مباحث موجب شد تا گفت و گویی با رئیس انجمن 

جمعیت شناسی ایران و رئیس موسسه مطالعات جمعیتی کشور
داشته باشیم و مباحثی جمعیتی، تحوالت و چالش های احتمالی 

پیش رو موضوعاتی که در این گفت و گو به آن پرداخته شده است.
 سیاست های اجتماعی برنامه های جمعیتی با کندی پیش می رود

رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران و رئیس موسسه مطالعات 
جمعیتی کشورگفت: کاهش باروری و رشد کاهشی جمعیت مستلزم 

اتخاذ سیاست هایی است که افزایش جمعیت در آینده را تضمین کند 
و از رشد منفی جمعیت پیشگیری کند.

محمد جالل عباسی شوازی افزود: ابالغ سیاست های کلی جمعیت 
با توجه به روند رشد جمعیت و با عنایت به ساختار سنی و ترکیب 

جمعیت صورت گرفت.
وی گفت: سیاست های کلی جمعیت عالوه بر افزایش جمعیت، اهداف 
دیگری دارد که معطوف به کیفیت جمعیت است که سالمت جمعیت، 

تحکیم خانواده، بهره گیری از نیروی انسانی جوان و تحصیل کرده و 
نیز توجه به محیط زیست از جمله اهدافی است که در سیاست های 

جمعیتی به آن پرداخته شده است.
عباسی شوازی ادامه داد: سیاست های اجتماعی به ویژه برنامه های 

جمعیتی معموال با کندی پیش می رود که نتیجه آن ها در دراز مدت 
آشکار می شود.وی اضافه کرد: از این رو، همواره باید پیشرفت سیاست 

ها را با استفاده از داده ها و شاخص های مرتبط اندازه گیری کرد و 
بند چهاردهم سیاست های کلی جمعیت نیز معطوف به رصد سیاست 

های جمعیتی است.اندازه گیری پیشبرد سیاست های جمعیتی
رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران گفت: اگر بخواهیم پیشبرد 

سیاست های جمعیتی را اندازه گیری کنیم، باید در مرحله نخست 
به بستر سازی سیاست ها، اجرای برنامه ها و نهادینه سازی موضوع 

جمعیت بپردازیم.استاد جمعیت شناسی دانشگاه تهران اضافه کرد: در 
مرحله بعد با شاخص های مختلفی دستیابی به اهداف برنامه ها در 

سطح کالن، میانی و خرد را اندازه گیری کنیم.
وی گفت: به عنوان مثال باید دید که آیا جهت گیری سیاست ها به 

سمت افزایش جمعیت بوده است یا خیر؟ در حال حاضر نهادهای 
مختلفی به گفتمان افزایش جمعیت و سیاست های کلی جمعیت 

توجه دارند.
 موضوع جمعیت به عنوان یکی از مسائل استراتژیک نظام مورد بحث 

و بررسی قرار گیرد
عباسی شوازی ادامه داد: وسائل ارتباط جمعی، مجلس شورای 

اسالمی، دولت، وزارت بهداشت، دانشگاه ها و انجمن جمعیت شناسی 
ایران موضوع جمعیت را به عنوان یکی از مسائل استراتژیک نظام مورد 

بحث و بررسی قرار می دهند.
وی افزود: در سطح میانی، باید به وجود خرده نظام ها و سیستم های 
مطالعاتی و اجرائی برای اجرای سیاست ها و نیز انجام مطالعات علمی 

و تخصصی در مورد جمعیت توجه کرد و در سطح خرد نیز باید از یک 
طرف، ایده ها و آمال و آرزوهای زوجین و خانواده ها و زنان و مردان 

در معرض ازدواج و فرزندآوری را بررسی کرد و از دیگر سو، زمینه های 
تحقق آمال و آرزوهای آنان را برآورده کرد.

رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران تغییر نگرش زوجین در مورد 
فرزندآوری را مستلزم ارائه بسته های اقتصادی و حمایتی همراه با ارائه 

خدمات مشاوره ای دانست و گفت: بررسی باروری ایده آل زوجین 
حکایت از عمومیت و توجه به امر ازدواج و فرزندآوری در کشور است، 
ولی موانعی برای جوانان و زوجین برای تحقق این خواسته ها وجود 

دارد. وظیفه دولت است که ازدواج و فرزندآوری را تسهیل کند
وی تاکید کرد: وظیفه دولت این است که با بهره گیری از امکانات و 

نیز با تخصیص بودجه های الزم و نیز با تدوین مقررات و اجرای آن ها 
زمینه های ازدواج، فرزندآوری و فرزند پروری زوجین را تسهیل کند.
استاد جمعیت شناسی دانشگاه تهران گفت: در مجموع، بحث تغییر 

سیاست های جمعیت امروزه مورد توجه سطوح مختلف نظام است، و 
برنامه هایی نیز در سازمان های مختلف دولتی در این راستا در حال 
انجام است، اما با این حال، نبود هماهنگی بین بخشی، دستیابی به 

اهداف سیاست ها را با کندی مواجه کرده است.
 پیامدهای جمعیتی نتیجه افزایش موالید دهه 60 است

رئیس موسسه مطالعات جمعیتی کشور گفت: رشد باالی جمعیت در 
دهه 1360 و قبل از آن به افزایش تعداد جمعیت در آن سال ها منجر 
شده که امروزه آثار آن در ساختار جمعیت مشهود است و درصد باالی 
جمعیت جوان همراه با پیامدهای اقتصادی، اجتماعی از جمله اشتغال 

و بیکاری و مسکن نتیجه افزایش موالید دهه 1360 است.
وی تاکید کرد: این جمعیت به مرور زمان به سنین میانی و سپس 
سالخوردگی انتقال می یابد و مسائل و پیامدهای خاص خود را به 

دنبال دارد.عباسی شوازی ادامه داد: به طور طبیعی برنامه ریزی های 
توسعه اقتصادی و اجتماعی باید با توجه به ساختار سنی و نیازهای آن 

شکل بگیرد و با توجه به اینکه بستر سازی توسعه زمانبر است، برای 
پاسخگوئی به نیازهای جمعیت جوان باید سال ها پیش بسترهای الزم 

برای اشتغال و مسکن آنان فراهم می شد.
وی اضافه کرد: بر اساس مطالعات گذشته، در مقابل هر درصد 

رشد جمعیت باید رشد اقتصادی سه درصدی تجربه شود تا امکان 
پاسخگویی به نیازهای جمعیتی و سرمایه گذاری برای آینده وجود 

داشته باشد.
اگر سرمایه گذاری و بستر سازی نشود چالش های جمعیتی خواهیم 

داشترئیس موسسه مطالعات جمعیتی کشور گفت: اگر سرمایه گذاری 
به اندازه کافی صورت نگیرد و بسترهای الزم انجام نشود، مسائل و 

چالش های جمعیتی بیشتری در آینده پدید می آیند، به عنوان مثال، 
رشد باالی جمعیت و عدم ارائه برنامه ها و کمبود زیرساخت های همه 
جانبه توسعه ای در سه دهه گذشته منجر به رشد باالی بیکاری شده 
است. به همین نحو، عدم بهره گیری از پتانسیل های جوانان در حال 

حاضر، مسائل و مشکالتی برای سالمندان آینده ایجاد خواهد کرد.
نرخ باروری در ایران

رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران گفت: باروری در کشورهای دنیا 
نسبت به نیمه قرن بیستم کاهش زیادی یافته است و حدود 46 

درصد جمعیت دنیا در کشورهایی زندگی می کنند که باروری پایین 
تر از 2.1 فرزند دارند و حدود 45 درصد بین 2.1 و 5 فرزند دارند و ۸ 

درصد از جمعیت دنیا کشورهای با باروری باالتر از 5 فرزند هستند.
عباسی شوازی افزود: نرخ باروری در ایران در دهه 1360 و 1370 

کاهش سریع داشته است، ولی در سال های بین 1390 و 1395 این 
سطح به باالتر از 2 فرزند رسیده است و نتایج سرشماری و ثبت احوال 
این سطح را تایید می کند ولی این افزایش ممکن است مقطعی باشد 
و دوباره کاهش یابد. توجه به برنامه های پایدار می تواند باروری را در 

سطح قابل قبولی نگه دارد و یا از کاهش بیشتر آن پیشگیری کند.
 هر یک درصد رشد جمعیت باید با 3 درصد رشد اقتصادی همراه 

باشدوی گفت: موضوع جمعیت نیاز به برنامه هماهنگ، همه جانبه، 
و مستمر دارد. اوال، رشد جمعیت مستلزم رشد اقتصادی است، هر 

یک درصد رشد جمعیت باید با 3 درصد رشد اقتصادی همراه باشد تا 
پاسخگوی نیازهای جمعیت و سرمایه گذاری الزم باشد.

رئیس موسسه مطالعات جمعیتی کشور افزود: اگر چنین رشدی وجود 
نداشته باشد، ممکن است کاستی هایی در شاخص ها به وجود بیاید. 

حتی در صورتی که اقتصاد مسیر مثبتی داشته باشد و اشتغال هم 
ایجاد شود، نمی تواند جمعیتی که با رشد باال افزایش یافته است را 
جذب کند.وی اضافه کرد: علل بیکاری باال هم ناشی از بی برنامگی 

است، بخشی از آن ناشی از عدم ارائه برنامه های مناسب و بخشی نیز 
ناشی از عدم اجرای بهنگام برنامه ها است، بنابر این هر چند بخشی از 
مشکالت ناشی از حجم باالی نسل دهه شصتی باشد ولی نبود برنامه 
های مناسب نیز باعث شده زمینه های بهره گیری از پتانسیل موجود 

فراهم نشود.

رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران

سرمایه گذاری و بستر سازی از چالش های جمعیتی 
ایران جلو گیری می کند
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معاون وزیر جهادکشاورزی

گوشت قرمز 10 هزار تومان ارزان شد

برداشت جو دانه ای با فعال شدن 9 مرکز خرید تضمینی 
قیمت  که  است  شده  آغاز  مازندران  استان  در  حالی  در 
فروش آن در بازار آزاد به طور متوسط تا 600 تومان در هر 

کیلو گرم بیشتر است.
طبق آمار سازمان جهاد کشاورزی مازندران امسال حدود 
35هزار هکتار از زمین های کشاورزی استان زیر کشت جو 

دانه ای رفته است.
دولت قیمت خرید تضمینی جو را یک هزارو 170 تومان 
دهد  نشان می  میدانی  های  بررسی  اما  است  کرده  اعالم 
که هم اکنون هر کیلو جو در بازار آزاد تا یک هزار و ۸00 

تومان خریداری می شود.
کشاورزی  جهاد  سازمان  زراع��ت  مدیر  عنایتی  حسن 
مازندران روز دوشنبه با بیان اینکه برداشت جو در مناطق 
امور دام استان  شرق استان آغاز شد و شرکت پشتیبانی 
مراکز خرید هم  گفت:  است،  تضمینی جو  مسئول خرید 
دو   ، کیاسر   ، بهشهر  یانسر  کوهستانی  مناطق  در  اکنون 
دایر شده  نور  کجور  منطقه  و  ساری  دانگه  چهار  و  دانگه 

است.
وی قیمت خرید تضمینی جو را یکهزارو 170تومان برای 
هر کیلو گرم در سال جاری اعالم کرد و افزود : از آنجایی 
که قیمت این محصول در بازار آزاد باالتر است ، به نظر می 

رسد شرکت پشتیبانی نتواند خریدی را انجام بدهد.
دلیل  به  امسال  را  جو  کیفیت  و  تولید  وضعیت  عنایتی 
گذشته  های  سال  از  تر  مطلوب  مناسب  های  بارندگی 

توصیف کرد.
مدیر زراعت جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه امسال 
محصول جو وارد بازار بورس نمی شود، ادامه داد : اگرچه در 
این روش دست دالالن کوتاه و جوکاران زودتر به مطالبات 
خود می رسیدند ، اما اختالف قیمت باالی خرید تضمینی 
و فروش آزاد سبب شد تا دولت قیمت تضمینی را اعالم 

و امور پشتیبانی دام به عنوان مباشر خرید انتخاب شود.
عنوان 2 محصول  به  و ذرت  ، عرضه جو  ایرنا  به گزارش 
بازار  در  آن  عرضه  و  تصمینی  خرید  مشمول  کشاورزی 
که  بود  پنجم  ساله  پنج  برنامه  مفاد  و  راهبردها  از  بورس 
بسترهای  کردن  آماده  و  جدی  پیگیری  با  یازدهم  دولت 

الزم آن را اجرایی کرد.
محصول جو مازندران از سال 95 به مدت سه سال از طریق 
بورس وارد بازار شده بود ولی امسال این موضوع عملیاتی 
نشده است.مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام مازندران 
بازار  اکنون قیمت هر کیلو گرم جو در  اینکه هم  بیان  با 
آژاد تا یکهزارو ۸00تومان خریداری می شود، گفت: اگرچه 
نیز  خرید  مراکز  و  کرده  اعالم  را  تضمینی  قیمت  دولت 
آماده دریافت محصول جو هستند اما کشاورزان با توجه به 
اختالف حداقل 600تومانی حاضر به تحویل به این مراکز 
نیستند.مصطفی ابراهیمی با بیان اینکه تا پیش از سال 95 
قیمت جو در بازار آزاد به نسبت قیمت خرید تضمینی تا 
تدبیر  با  دولت  داشت:  اظهار  است،  بوده  30 درصد کمتر 
به  زودتر  کشاورزان  اینکه  بر  عالوه  توانست  بورس  روش 
مطالبات خود برسند ؛شرکت پشتیبانی امور دام نیز تفاوت 
قیمت خرید تضمینی و بورس را پرداخت می کرده است.

وی تصریح کرد : از مزیت های عرضه محصوالت کشاورزی 
در بازار بورس ، شفاف سازی قیمت و کوتاه کردن دست 

دالالن بوده است .
بر اساس قانون قیمت تضمینی ، کشاورزان محصوالت خود 
قیمت  از  تر  پائین  اگر  و  کنند  می  عرضه  بورس  بازار  در 
تضمینی آن را فروختند ، دولت مابه التفاوت قیمت را به 

آنان پرداخت می کند.
آبان  ماه  اوایل  و  مهر  اواخر  مازندران  در  جو  زمان کشت 
است و بر اساس آمارهای رسمی ، میانگین تولید جو در 
کشت دیم در مازندران یک و نیم تن در هر هکتار و در 
کشت آبی که در مناطق جلگه ای رواج دارد ، حدود سه 

تن است.

قیمت شیرین جو برای کشاورزان 
مازندران همزمان با آغاز برداشت

معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: هر سال ۸0 
تا 150 هزار تن گوشت قرمز وارد می شود و در پی کاهش 
قیمت دام زنده، نرخ گوشت قرمز نسبت به قبل از عید 10 

هزارتومان کاهش یافته است.
مرتضی رضایی در حاشیه مراسم روز جهانی زنبور عسل که 
در سالن خوشه وزارت جهاد کشاورزی برگزار شده بود، در 

جمع خبرنگاران در خصوص اینکه با وجود تامین بودن بازار 
از محصوالت پروتئینی، چرا همچنان قیمت ها باالست گفت: 
مسئولیت قیمت گذاری محصوالت پروتئینی برعهده وزارت 
جهاد کشاورزی نیست اما به طور قطع بازار این محصوالت 

تامین است و هیچ کمبودی در این زمینه نداریم.
وی اظهارداشت: کمبود زمانی رخ می دهد که محصوالت 

پروتئینی در فروشگاه ها موجود نباشد، در حالی که اکنون در 
برخی محصوالت مثل گوشت مرغ و تخم مرغ با مازاد تولید 

مواجه ایم.
به گفته وی، قیمت مصوب گوشت مرغ 11 هزار و 500 تومان 

است و اکنون در برخی روزها در میدان بهمن به کمتر از 9 
هزارتومان نیز می رسد، بنابراین فاصله قیمت عمده فروشی 

تا خرده فروشی باعث ضربه زدن به تولید و مصرف کننده می 
شود.

وی اضافه کرد: در برخی موارد نیز مردم در شرایط هیجانی 
قرار می گیرند همانند شب عید که هر چقدر گوشت قرمز و 

مرغ به بازار تزریق می شد باز هم احساس کمبود وجود داشت 
در حالی که این گونه نبود زیرا طبق آمارها میانگین سرانه 

مصرف در مورد گوشت مرغ حدود 27 کیلوگرم و گوشت قرمز 

نزدیک 12 کیلوگرم است.
رضایی افزود: با وجود اینکه ما با مازاد تولید گوشت مرغ و تخم 

مرغ مواجه ایم و در این زمینه کمبودی نداریم باید بازارهای 
صادراتی برای مازاد تولید فعال شود. در برخی از سالها تخم 

مرغ در حد ۸0 هزارتن در سال صادر می شد که افتخاری برای 
صنعت طیور و کشور بوده است.

وی گفت: اما برعکس آن در گوشت قرمز با توجه به شرایط 
تولید داخل ساالنه نزدیک به ۸0 تا 150 هزارتن واردات انجام 

می دهیم.
وی افزود: بحث عرضه و تقاضا و قیمت سه موضوع متفاوتند که 

گاهی هیجانات بازار نیز بر آنها موثر است به طوری که اکنون 
در پی کاهش قیمت دام زنده، نرخ گوشت قرمز نسبت به قبل 

از عید 10 هزارتومان کاهش یافته است.
۸00 هزارتن کنجاله سویا امسال توزیع شد

رضایی در پاسخ به ایرنا درباره اینکه تولیدکنندگان از تاخیر در 
عرضه نهاده های دام و طیور با نرخ های مصوب شاکی هستند 
افزود: نهاده های مورد نیاز صنعت دام و طیور تامین شده است 
و کمبودی نداریم و از ابتدای سال تاکنون ۸00هزارتن کنجاله 

سویا بین تولیدکنندگان توزیع شده است.
وی گفت: اکنون کنجاله سویا و ذرت مورد نیاز صنعت طیور به 
مقدار کافی وارد و توزیع شده است اما به خاطر برخی مشکالت 
از لحاظ واریز پول و حمل بار می تواند دچار کم و کسری شود.

وی اظهارداشت: وظیفه دولت خرید و توزیع نهاده های دامی 
نیست بلکه به عنوان حاکمیت تنها وظیفه نظارت بر توزیع را 

برعهده دارد و در واقع نهاده ها توسط بخش خصوصی وارد می 
شود که با توجه به گرفتاری که قبل از عید پیش آمد و برخی 

تولیدکنندگان در تامین نهاده ها گرفتار شدند، وزارت جهاد 
کشاورزی با کمک ادارات کل در استان ها و تشکل ها توزیع و 

نظارت بر توزیع نهاده های دامی را برعهده گرفت و مشکل حل 
شد و اکنون آرامش در این بازار حاکم است.

وی اضافه کرد: فقط ممکن است به طور موردی مرغداری ها 
دچار مشکل در تامین نهاده ها باشند که می توانند اطالع 

رسانی کنند تا در اسرع وقت این مشکل پیگیری و حل شود.
 برخورد قاطع دولت با واردکنندگانی که نهاده را به بازار عرضه 

نمی کنند

خبرکوتاه

معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی درباره اینکه بازار 
نهاده ها در دست یک نفر است که این رانت باعث شده که 

تولیدکنندگان را تهدید کند که پول و نهادهایشان را نمی دهد 
گفت: در نظام توزیع به هیچ عنوان نهاده وارداتی در دست 

واردکنندگان نیست یعنی پس از ورود محصول به داخل کشور، 
توزیع کنجاله سویا و ذرت با نظارت دولت و کمک تشکل ها، 

بهره برداران و سازمان جهاد کشاورزی استان ها انجام می شود 
به طور مثال به ازای هر قطعه مرغ گوشتی 1600 گرم کنجاله 

سویا به تولیدکنندگان تخصیص داده می شود.
رضایی تصریح کرد: در نتیجه، اینکه وارد کنندگان بتوانند 

محدودیتی در عرضه یا اعمال نظر و خط قرمز و سیاهی برای 
تولیدکنندگان یا شرکتی بکشند، درست نیست.

وی ادامه داد: ساالنه نزدیک 3.5 میلیون تن کنجاله سویا وارد 
کشور می شود، اینکه شرکتی یا شخصی بازار را ملتهب کند و 
نهاده ها را نفروشد، ممکن نیست حال اگر موردی هم باشد به 

طور حتم با متخلفان برخورد می شود.
 آزادسازی صادرات جوجه یک روزه موجب افزایش قیمت ها 

نمی شود
معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی درباره اینکه از 

سرگیری صادرات جوجه یک روزه موجب افزایش قیمت مرغ 
و تخم مرغ می شود گفت: جوجه یک روزه مرغ گوشتی و 

تخمگذار حاصل تولید گله های مرغ مادر است بنابراین اگر 
تولید بیش از حد افزایش یابد با افت قیمت مواجه می شویم و 
اکنون تولیدکنندگان جوجه یک روزه با پایین آمدن قیمت این 
محصول مواجه اند. ادامه این روند و غیر اقتصادی شدن تولید 

می تواند در دراز مدت باعث حذف گله های تولیدی شود.
رضایی گفت: آزادسازی صادرات جوجه یک روزه به شکل 

محدود خواهد بود زیرا تولید ساالنه 130 میلیون قطعه در سال 
است و فقط بین یک تا دو میلیون قطعه صادر می شود.

وی اضافه کرد: تولید جوجه یک روزه یکنواخت نیست و بستگی 
به پیک مصرف دارد اما در مواردی اتفاق می افتد که عرضه و 

تقاضا با یکدیدگر همخوانی ندارد بنابراین باید راه های صادراتی 
باز باشد که اگر تولید و عرضه بیش از تقاضا باشد بتوانند مازاد 

تولید را صادر کنند که به ضرر تولیدکنندگان و حتی مصرف 
کنندگان نشود.

 با هدف کمک به صنایع نیمه فعال

صدور ضمانت نامه برای طرح های صنعتی ایجادی به حداقل رسید
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک 

گفت: پارسال به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور و 
مواجهه با تحریم ها، با هدف حفظ وضع موجود و فعالسازی 

واحدهای راکد و نیمه فعال، صدور ضمانت نامه برای طرح 
های صنعتی ایجادی به حداقل رسید.

افزایش سرمایه صندوق  از  افزود: پس  محمدحسین مقیسه 
ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در سال 94 از 35 

میلیارد به 75 میلیارد تومان، فضایی برای پذیرش ریسک 
های جدید فراهم شد.

به گفته وی برپایه رویه های حاکم بر صندوق های ضمات 
سرمایه گذاری در جهان در شرایط نرمال اقتصادی می توان 

بین پنج تا 6 برابر سرمایه موجود، ضمانت نامه صادر کرد.
وی اظهار داشت: در سال های گذشته صندوق ضمانت 

سرمایه گذاری صنایع کوچک عالوه بر صدور ضمانت نامه 
های اعتباری، ضمانت نامه های پیمانکاری را نیز به سبد 

محصوالت خود اضافه کرد که به ثبت رشدهای خوبی منجر 
شد.

مقیسه ادامه داد: رشد مبالغ صدور ضمانت نامه در این 
صندوق در سال های 94، 95 و 96 به ترتیب 26، 67 و 44 

درصد بود اما به دلیل شرایط خاص اقتصادی پارسال رشد 
منفی 19 درصدی به ثبت رسید.

وی با یادآوری صدور نخستین ضمانت نامه این صندوق در 
سال ۸6، خاطرنشان کرد: 77 درصد کل ضمانت نامه های 

صادره مربوط به عملکرد سه سال گذشته بوده است.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک 

با تشریح دالیل رشد منفی سال گذشته، بیان داشت: 
پارسال فضای کسب و کار و تولید کشور خوب نبود و 

بانکی  منابع  و محدودیت  با مشکالت متعدد  تولیدکنندگان 
بودند. مواجه 

با بیان اینکه عملکرد صندوق ضمانت سرمایه گذاری  وی 
صنایع کوچک تابعی از تفاهم واحدهای صنفی با نظام 

بانکی است، ادامه داد: کاهش سقف اعتبارات و افت 
درخواست ها برای تامین مالی، یکی از دالیل اصلی کاهش 

صدور ضمانت نامه است.
مقیسه اضافه کرد: پارسال دولت و به ویژه وزارت صنعت 

تصمیم گرفت تا ضمن حفظ شرایط موجود، برای فعالسازی 

واحدهای راکد و نیمه فعال کشور اقدام کند.
وی گفت: به این ترتیب، صدور ضمانت نامه برای طرح های 
ایجادی به حداقل رسید و تمرکز کار بر صدور ضمانت نامه 
برای تامین سرمایه در گردش و طرح های توسعه ای قرار 

گرفت.
این مسئول وزارت صنعت یادآوری کرد: اندک طرح های 

ایجادی که پارسال ضمانت نامه دریافت کردند طرح های با 
پیشرفت فیزیکی باالی 60 درصد در مناطق کمتر برخوردار 
به ویژه در استان های ایالم، خراسان جنوبی و کرمان بودند.

وی افزود: اولویت های بعدی صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
صنایع کوچک تامین سرمایه در گردش برای افزایش تولید 

واحدها به ویژه واحدهای صنعتی صادرات محور و دانش 
بود. بنیان 

مقیسه خاطرنشان کرد: پارسال در مجموع 293 فقره 
ضمانت نامه به ارزش دو هزار و 140 میلیارد ریال از سوی 

این صندوق صادر شد.
وی گفت: از سال ۸6 و آغاز فعالیت صندوق ضمانت سرمایه 
گذاری صنایع کوچک تا پارسال، افزون بر 10 هزار میلیارد 

ریال ضمانت نامه برای هزار و ۸09 بنگاه صنعتی کوچک 
صادر شد که 70 درصد آنها مربوط به سه سال گذشته بوده 

است.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک 
اظهار داشت: 40 درصد ضمانت نامه های صادره در این 
سال ها مربوط به طرح های ایجادی، 40 درصد تامین 

سرمایه در گردش و 20 درصد دیگر طرح های توسعه ای و 
است. بوده  پیمانکاری  ضمانتنامه های 

وی بیان داشت: پارسال این صندوق موفق به صدور ضمانت 
نامه به میزان 6 برابر سرمایه موجود خود شد، این رقم 

در صندوق های با کارکرد مشابه در ژاپن و کره جنوبی با 
ریسک های پایین بین هفت تا 9 برابر است.

مقیسه ادامه داد: نرخ نکول و معوقات در صندوق های 
ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در کره و ژاپن فقط 
چهار درصد است، اما این رقم در ایران 20 درصد است و 

به عبارتی یک پنجم ضمانت نامه های صادره خسارتی می 
شوند.

 افزایش سرمایه صندوق
وی گفت: پارسال و با پیگیری های انجام شده، مصوبه هایی 

از کمیسیون اقتصادی دولت برای افزایش سرمایه صندوق 
اخذ شد اما به دلیل محدودیت منابع در عمل محقق نشد، 
اما امسال با حمایت وزیر صنعت و همکاری سازمان برنامه 

و بودجه، افزایش سرمایه صندوق به عنوان یک بند کلی در 
قانون بودجه لحاظ شد.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک 
به سرمایه 110 میلیارد تومانی فعلی صندوق اشاره کرد 

و افزود: پیشنهاد این صندوق افزایش سرمایه آن به 500 
میلیارد تومان بود تا بتواند دست کم پنج برابر این رقم 

نامه صادر کند. ضمانت 
وی درباره درآمدهای صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع 

کوچک نیز گفت: صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع 
کوچک 100 درصد حمایتی و توسعه ای است. به طور مثال 

در سال 96 مجموع درآمدهای آن از محل صدور ضمانت 
نامه فقط سه میلیارد تومان بود.

مقیسه خاطرنشان کرد: همان سال این صندوق مجبور به 
پرداخت خسارت حدود سه میلیارد تومانی برای یک فقره 

ضمانت نامه صادره خود شد که واحد صنعتی مربوطه 
نتوانسته بود به تعهد خود عمل کند.

بیست و چهارم آذر 13۸3 قانون تاسیس »صندوق ضمانت 
سرمایه گذاری صنایع کوچک« زیر نظر وزارت صنایع 

و معادن وقت به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید؛ 
اساسنامه صندوق در سال 13۸4 مصوب هیات دولت شد 

و صندوق پس از آغاز به کار در سال 13۸5، نخستین 
ضمانت نامه خود را در سال 13۸6 صادر کرد.
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سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس که تیمش از لیگ قهرمانان 
آسیا حذف شده، درباره دیدار فردا برابر السد قطر در ورزشگاه 
آزادی گفت: ما برای شخصیت خودمان بازی می کنیم و می 

خواهیم در حضور هواداران جشن قهرمانی در لیگ برتر را 
بگیریم.

برانکو ایوانکوویچ در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر 
السد قطر در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: این 
دیدار آخرین مسابقه پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا در 

سال جاری است. متاسفانه امسال به مرحله بعد صعود نکردیم 
اما به عنوان قهرمان ایران وظیفه داریم که در هر بازی فوتبال 

با کیفیتی ارائه کنیم.
وی با تبریک به السد بابت قهرمانی در قطر افزود: در چند 

سال اخیر بازی های زیادی برابر السد انجام دادیم و به 
شناخت کافی از یکدیگر رسیده ایم. دیگر هم می شود 

گفت که چیز پنهانی از یکدیگر نداریم. ما این بازی را برای 
شخصیت خودمان انجام می دهیم و می خواهیم در حضور 
هواداران مان در ورزشگاه آزادی جشن قهرمانی در لیگ را 

بگیریم.
سرمربی پرسپولیس گفت: خوشبختانه تمام بازیکنان در 

سالمت کامل به سر می برند اما در این مسابقه محمد انصاری 
و حسین ماهینی را در فهرست نداریم. همچنین ماریو 

بودیمیر در بازی فردا حضور نخواهد داشت. یکی دو بازیکن 
در بازی قبل ضربه خوردند اما سعی می کنند به بازی برسند 

زیرا ما می خواهیم با پیروزی با لیگ قهرمانان آسیا خداحافظی 
کنیم.

وی اضافه کرد: از ابتدا گفتم که در سخت ترین گروه آسیا 
جای داشتیم چرا که در این گروه قهرمان قطر حضور دارد، 

تیمی که از تیم ملی آن کشور قوی  تر است. پرسپولیس 
هم که قهرمان ایران است. همچنین پاختاکور که قهرمان 

ازبکستان است هم در این گروه است و االهلی هم از بهترین  
های عربستان است.

سرمربی سرخپوشان سپس به دیدار گذشته تیمش برابر 
پاختاکور اشاره کرد و گفت: ما در بازی با پاختاکور در بازی 

رفت بهتر بودیم اما گل آفساید خوردیم و عجیب بود که داور 
آن را پذیرفت. در قطر هم مقابل السد خوب بازی کردیم و 

موقعیت داشتیم اما در ثانیه  های آخر گل آفساید خوردیم و 
با بدشانسی باختیم. در بازی برگشت برابر پاختاکور هم شاهد 

بودید که یک پنالتی روی مهدی ترابی شد اما داور نگرفت.
وی گفت: دنبال بهانه  جویی نیستم اما اینها واقعیت است و 

اتفاقاتی است که برای ما رخ داده است. همین جزئیات کارها 
را مشخص می  کند. ما اگر در ازبکستان مساوی می کردیم 

بازی فردا سرنوشت  ساز بود. داوران به جرات از ما شش امتیاز 
گرفتند.

برانکو در مورد آمار خوب گلزنی خط حمله السد که بیش از 
100 گل به ثمر رسانده نیز تصریح کرد: السد از تیم ملی قطر 
هم قوی  تر است و می توان دید که بعضی از ملی پوشان قطر 

در این تیم ذخیره هستند. در این تیم بازیکنان بزرگی مثل 
ژاوی و گابی حضور دارند. دو بازیکنی که در مجموع بیش از 

200 بازی در تیم ملی اسپانیا دارند و این یعنی اینکه کیفیت 
آنها باال است اما تالش می  کنیم برنده شویم این وظیفه  ای 

است که ما در قبال هواداران  مان داریم.
برانکو در مورد تاثیر فشردگی بازی  ها بر عملکرد شاگردانش 

نیز افزود: این برنامه  ها چیده شد و برای ما کار را سخت کرد 
چرا که ما هر چهار روز یک بازی داشتیم و در کنار آن به سفر 

می  رفتیم. اما خوشبختانه در لیگ خیلی خوب عمل کردیم. 
دل  مان می  خواهد که لیگ قهرمانان آسیا را هم به خوبی 

تمام کنیم.
 ژاوی در برخی مواقع از رونالدو و مسی بهتر بود

وی در مورد اینکه مسابقه فردا دیدار خداحافظی ژاوی هرناندز 
محسوب می شود، گفت: این افتخار ما در ایران محسوب می 
شود که مقابل یک بازیکن بزرگ مثل ژاوی که در 15 سال 

اخیر در سطح بهترین های دنیا قرار داشته بازی کنیم. او حتی 
گاهی از مسی و رونالدو هم بهتر بود و باید چند سال بهترین 

بازیکن دنیا می  شد.
برانکو افزود: در بازی هایی که برابر ژاوی انجام دادیم شاهد 
کیفیت این بازیکن بودیم. ژاوی رفتار بسیار حرفه  ای دارد 

و این افتخار را داریم که در تهران آخرین بازی  اش را انجام 
می دهد. من از طرف تمامی اهالی فوتبال بابت تالش هایش 

از او تقدیر می  کنم و برای او آرزوی موفقیت کامل در 
مرحله جدید زندگی  اش دارم. خیلی خوب است که چنین 

فوتبالیستی به عنوان مربی کار کند.
همچنین سید جالل حسینی هم که در این نشست برانکو را 

همراهی می کرد با اشاره به این مسابقه گفت: دیدار فردای 
ما برابر السد مسابقه حساسی محسوب می شود چرا که السد 
قهرمان قطر شده و 99درصد تیم ملی قطر در این تیم حضور 

دارند. آنها بازیکنان خارجی خوبی هم دارند.
کاپیتان پرسپولیس اضافه کرد: با وجود اینکه حذف شدیم 

اما بازی همیشگی خودمان را انجام می دهیم. با وجود اینکه 
خسته هستیم اما با یک تیم کامل بازی می  کنیم که می تواند 

خطرساز باشد. امیدوارم که بازی خیلی خوبی انجام دهیم.
حسینی در پایان خاطر نشان کرد:  السد یک تیم کامل است 
و آنها گل های زیادی زده اند. فردا خودمان را برای یک بازی 
سخت آماده می کنیم. چند بازی با این تیم انجام دادیم و از 

همدیگر شناخت خوبی داریم.

 برانکو
برای شخصیت خودمان برابر 

السد بازی می کنیم

با  ایران  کیلوگرم   63 منهای  وزن  تکواندوکار 
در  جهان  قهرمانی  های  رقابت  فینال  به  شایستگی 

یافت. راه  انگلیس 
قهرمانی  تکواندوی  های  رقابت  دوره  چهارمین  و  بیست 

از  تکواندوکار   975 حضور  با  چهارشنبه  روز  از  جهان 
پنج  و  آغاز  انگلیس  »منچستر«  شهر  در  کشور   150

داشت. خواهد  ادامه  روز 
منهای  و   63 منهای  اوزان  مبارزات  )شنبه(  امروز 

 67 منهای  و   53 منهای  و  مردان  کیلوگرم   ۸0
مهران  احمدی،  سروش  که  پیگیری  شد  زنان  کیلوگرم 
بودند. کشورمان  نمایندگان  همتی  کمیا  و  برخورداری 
احمدی«  »سروش  مردان  کیلوگرم   63 منهای  وزن  در 

»احمد  سپس  و  لبنان  از  صباغ«  »کریستوفر  ابتدا 
شکست  امتیاز   20 اختالف  با  را  عربستانی  مبارک« 

داد.
آسیا  برنز  مدال  دارنده  زرمان«  »ابراهیم  سپس  وی 
چهارم  یک  به  و  داد  اقتدار شکست  با  را  اندونزی  از 

جمهوری  از  آقایف«  »جواد  برابر  و  گذاشت  قدم  نهایی 
به  صعود  ضمن  تا  شد  پیروز   14 بر   22 نیز  آذربایجان 

کند. قطعی  را  خود  برنز  مدال  نهایی،  نیمه 
برابر  نهایی  نیمه  مرحله  در  کشورمان  تکواندوکار 

مبارزه  ارائه  با  بلژیک  از  جهان  قهرمان  آچاب«  »جواد 
فردا  تا  یافت  دست   3 بر   6 برتری  با  هوشمندانه  ای 

از  حریفی  با  طال  مدال  کسب  برای  )یکشنبه(  شب 
برود. شیاپچانگ  روی  چین 

 ۸0 منهای  وزن  در  و  امروز  های  رقابت  دیگر  در 
»اوریل  اول  گام  در  برخورداری«  »مهران  کیلوگرم 

مقابل  ادامه  در  و  برد   13 بر   22 را  مکزیک  از  آدریانو« 
از  جهان  برنز  و  طال  مدال   2 دارنده  گولش«  »طاهر 
با  و  نداشت  گفتن  برای  حرفی  و  گرفت  قرار  آلمان 

رفت. کنار  ها  رقابت  دور  از   16 بر   29 قبول شکست 
همتی«  »کیمیا  زنان  کیلوگرم   67 منهای  وزن  در 

نفس  ای  مبارزه  در  کوبا  از  آکوستا«  »کاردید  مقابل 
برابر  ادامه  در  و  یافت  دست   3 بر   5 برتری  به  گیر 

 15 بر   31 انگلیس  از  اروپا  قهرمان  ویلیامز«  »الرن 
شد. پیروز 

مقابل   ۸ بر   21 را  نتیجه  نهایی  هشتم  یک  در  همتی 
و  کرد  واگذار  آذربایجان  جمهوری  از  عزیزوف«  »فریدا 

رفت. کنار  مسابقات  دور  از 
)مهال  نقره  مدال  یک  به  گذشته  روزهای  در  ایران  تیم 

دست  پور(  هادی  )آرمین  برنز  مدال  یک  و  زاده(  مومن 
فت. یا

نفر  امتیاز،   120 اول  نفر  به  مسابقات  این  پایان  در 
راستای  در  امتیاز   43.20 سوم  نفرات  و  امتیاز   72 دوم 

می گیرد. تعلق   2020 المپیک  سهمیه  کسب 

احمدی

با شایستگی به فینال تکواندوی 
قهرمانی جهان راه یافت

نایب رییس زنان کمیته ملی پارالمپیک می گوید: از کسب 
نخستین مدال پارالمپیکی زنان ایران نزدیک به 20 سال می 

گذرد اما آمارهای موجود از میزان پیشرفت کیفی و کمی ورزش 
این قشر حکایت دارد.

شاید زمانی که »نیره عاکف« به نخستین زن ایرانی لقب گرفت 
که مدال پاراالمپیک کسب می کند کسی تصور نمی کرد در 

فاصله پارالمپیک 2000 سیدنی تا پارالمپیک 2012 لندن شمار 
ورزشکاران و مدال های این قشر چند برابر شود. اما کسب یک 
مدال طال در پارالمپیک 2012 لندن، 3 مدال طال از ریو 2016 
و 13 مدال طال در بازی های آسیایی 201۸ جاکارتا نشان داد 
که بستر سازی برای زنان در ایران به ویژه زنان پارالمپیکی می 
تواند بسیاری از توانایی های بالقوه آنان را به بالفعل تبدیل کند.

برای واکاوی این موفقیت ها خبرنگار گروه ورزشی ایرنا 
پای سخنان »سیما لیموچی« نایب رییس زنان کمیته ملی 

پارالمپیک نشسته است.
او می گوید: آمارهای موفقیت زنان ورزشکار در 2 دهه گذشته 
نشانگر آن است که هر زمانی بستر برای فعالیت زنان ورزشکار 

پارالمپیکی مهیا بوده است آنان با وجود معلولیت می توانند 
کارهای بزرگی را انجام دهند. این توانایی ها در بزرگترین 

تورنمنت های بین المللی در 2 دهه گذشته به اثبات رسیده 
است.

متن کامل مصاحبه در زیر آمده است:
 ایرنا: اگر مدال برنز »نیره عاکف« زن تیرانداز ایرانی در 

پارالمپیک 2000 سیدنی را سرآغازی بر تحول ورزش زنان 
معلول در تورنمنت های بزرگی بدانیم، در دو دهه گذشته توسعه 

این قشر در بعد کمی و کیفی چگونه بوده است؟
- لیموچی: در حال حاضر نگاه جهانی به ورزش پارالمپیکی 

و ورزشکاران این گروه متفاوت از گذشته است. سازمان های 
ورزشی بین المللی و کشورها برای این ورزشکاران جنبش 

پارالمپیکی ارزش زیادی قائلند. در وافع آنان تفاوت آنچنانی با 
هم ندارند بلکه ارزش این دو رویداد هم سنگ است.

در ایران نیز توجه به ورزش زنان معلول قبل از پارالمپیک 
2000 سیدنی بود و پارالمپیک سیدنی آغاز مدال آوری و تاریخ 

سازی زنان معلول ایران است. تحولی که روند رو به رشد آن 
استمرار پیدا کرد تا جایی که 12 سال بعد در المپیک لندن زهرا 
نعمتی در رشته تیرکمان، نخستین مدال طالی پارالمپیک زنان 

ایران را کسب کرد.
این دستاورد تغییرات بسیار ارزشمندی را هم در ایران و هم در 

سطح جهان ایجاد کرد و به همین دلیل جایزه ویژه »اسپورت 
اکورت« در سال 2013 به زهرا نعمتی تعلق گرفت.

همچنین در این 2 دهه تحوالت فراوانی در بخش زیرساختی و 
توسعه کمی و کیفی ورزش پارالمپیکی زنان شکل گرفته است 
یکی از این دستاوردها استقالل کمیته ملی پارالمپیک است که 
موجب شد برنامه ریزی های متعددی برای حضور ورزشکاران 

معلول در دستور کار قرار گرفت.
 ایرنا: آیا آمارها نیز از توسعه کیفی ورزش زنان معلول حکایت 

دارند؟
- لیموچی: بدون شک تمام ادعاهای توسعه کمی و کیفی بر 

مبنای آمار است. در حالی مدال آوری زنان ایران در پارالمپیک 
سیدنی با یک برنز آغاز شد، 12 سال بعد در پارالمپیک 2012 

لندن به هفت ورزشکار رسید که یک مدال طال و دو برنز کسب 
کردند. در پارالمپیک ریو نیز شمار ورزشکاران معلول زن ایران 
سه برابر شد و ماحصل اعزام 23 زن ورزشکار به برزیل کسب 

سه مدال طال و یک نقره بود.
اما این آمارها در بازی های آسیا فراتر از تصور هستند. در 

سال 2010 و در بازی های پاراآسیایی گوانژو زنان کاروان 
ایران توانستند 14 مدال کسب کنند که 2 مدال آن طال بود. 

همچنین در بازی های پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی، 56 زن 
اعزامی ایران 26 مدال کسب کردند.

اما اوج هنر زنان ورزشکار ایران در بازی های پاراآسیایی، رقابت 
های جاکارتا بود که نتیجه اعزام 71 ورزشکار زن به اندونزی 42 

مدال بود که 13 مدال آن طال است.
 ایرنا: اما آمارها بیشتر از موفقیت زنان در رشته های انفرادی 

حکایت دارد آیا نگاه کمیته ملی پارالمپیک به ورزش زنان 
یکسویه است؟

- لیموچی: نگاه به مدال آوری اصال یکسونه نیست و تمرکز 
کمیته ملی پارالمپیک بر روی تمامی رشته ها است. اما در 

این بین رشته های انفرادی که بیشتر شانس کسب مدال در 
پارالمپیک و پاراآسیایی دارند در دستور کار است. در این 2 

تورنمنت ارزش مدال طالی تیمی و انفرادی برابر است.
البته این به معنای چشم پوشی از رشته های تیمی نیست. 

رشته ای مانند گلبال در جاکارتا تا فینال مسابقات رفت و در 
نهایت به تیم قدرتمند چین باخت و نقره گرفت. همچنین 

والیبال نشسته ایران در نخستین اعزام خود به پارالمپیک 2016 
ریو توانست مقام پنجم را کسب کند که بسیار ارزشمند است.

 ایرنا: از سال 96 ابالغیه استقالل کمیته ملی پارالمپیک از 
المپیک اعالم شد. در این 2 سال چه تصمیماتی در زمینه 
توسعه و رشد ورزش زنان معلول در دستور کار قرار گرفته 

است؟
لیموچی: از 2 سال پیش یک گروه از کارشناسان مختلف در 
حال تدوین استراتژی های کمیته ملی پارالمپیک هستند تا 

زمینه را برای حضور گسترده ورزشکاران این قشر در مسابقات 
پارالمپیکی، جهانی و پاراآسیایی فراهم کردند. اعزام گسترده 
زنان ایران به بازی های پاراآسیایی 201۸ جاکارتا و افزایش 

شمار مدال های این گروه از ورزشکاران، یکی از مهمترین 
پیامدهای این استقالل است.

البته کارشناسان تنها به برنامه ریزی کوتاه مدت اکتفا نکرده 
بلکه چشم اندازهایی را در دستور کار قرار دادند تا زنان 

پارالمپیکی ایران در رقابت های کسب سهمیه بازی های 
پارالمپیک 2020 توکیو شرکت کنند. در این زمینه زنان در 

تمام رشته هایی که احتمال کسب سهمیه در آنها وجود دارد 
شرکت خواهند کرد.

ایرنا: شرایط سخت اقتصادی کشور و نوسانات نرخ ارز بر اعزام ها 
تاثیر دارد؟

لیموچی: مسابقات گزینشی المپیک در پیش رو است و کمیته 
ملی پارالمپیک با شرایط اقتصادی موجود تمام زمینه ها را برای 
زنان فراهم می کند تا سهمیه پارالمپیک توکیو را کسب کنند. 

البته این روند از یک سال گذشته آغاز شده است و تا کنون 
چند تن از زنان ورزشکار ایرانی از جمله ساره جوانمردی و 

سمیرا ارم توانستند به این سهمیه برسند.
 ایرنا: اگر با یک دهه گذشته همسنجی کنیم، توسعه ورزش 

زنان معلول چگونه است؟
لیموچی: توسعه ورزش زنان با پنج سال گذشته هم قابل مقایسه 
نیست. تنها در بعد کمی شمار ورزشکاران رشد نکردیم بلکه این 
رشد در بعد کیفی و مدال آوری در تورنمنت های بزرگی مانند 
پارالمپیک و بازی های پاراآسیایی نیز محسوس است. همچنین 
با همت فدراسیون های ورزش جانبازان و معلولین، فدراسیون 

ورزش نابینایان و کمیته ملی پارالمپیک، در تمام رده های سنی 
هم استعدادیابی و هم مسابقات مختلف داخلی برگزار می شود. 

حتی در رشته هایی مانند شنا که امکان حضور بین المللی 
وجود ندارد مسابقات داخلی در حال برگزاری است و استقبال 

خوبی از آنها می شود. ایرنا: زنان ورزشکار معلول ایران تا کنون 
مدال های فراوانی در تورنمنت های بین المللی کسب کرده اند. 

پیام این موفقیت ها برای جامعه چه می تواند باشد؟
- لیموپچی: آمارها از موفقیت حکایت دارند و باید به زبان این 

آمارها توجه شود زیرا آنها از موفقیت هایی سخن می گویند که 
با وجود محدودیت به دست آمده است.

موفقیت بین المللی آنان نشان داد هر زمانی بستر برای فعالیت 
زنان وجود داشته باشد نفرات این قشر می تواند با وجود 

معلولیت کارهای بزرگی را انجام دهند و این کار نیز در 20 سال 
گذشته در بزرگترین تورنمنت های بین المللی اثبات شده است.

لیموچی

زبان آمار روایتگر توسعه ورزش زنان پارالمپیکی است
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همایش راهکارهای ارتقای شاخص های علم سنجی
 در دانشگاه علوم پزشکی گیالن برگزار شد

در هفته جاری مدیران شرکت گاز استان گیالن و بانک 
قرض الحسنه رسالت تفاهم نامه ایجاد کانون اجتماعی 

کارکنان شرکت گاز استان گیالن را امضا نمودند.
محمدحسین احمدی مدیر بانک رسالت گیالن و هیئت 
همراه با حضور در شرکت گاز با حسین اکبر مدیرعامل 
شرکت استان دیدار و تفاهم نامه ایجاد کانون اجتماعی 

کارکنان شرکت گاز استان گیالن را به امضا رساندند.
حسین اکبر مدیرعامل شرکت استان گیالن در این دیدار 
ضمن تشکر از مجموعه بانک قرض الحسنه رسالت بجهت 

ارائه تسهیالت بانکی به جامعه و کارکنان شرکت گاز 
گفت: تشکیل کانون اجتماعی شرکت گاز استان گیالن با 
هدف مشارکت در امور قرض الحسنه و دریافت تسهیالت، 
می تواند اثرات بسیار خوبی در سطح کارایی کارکنان در 
سازمان و به تبع آن افزایش سطح رضایتمندی مراجعین 

داشته باشد.
همچنین در این دیدار مدیر بانک قرض الحسنه رسالت 
استان گیالن با تشکر از توجه ویژه شرکت گاز به عمل 

نیکوی قرض الحسنه گفت: این کانون در راستای توسعه 
بانکداری اجتماعی و در جهت تسهیل دسترسی کارکنان 

شرکت گاز به خدمات بانکی تشکیل می شود.
در خاتمه تفاهم نامه تشکیل کانون اجتماعی شرکت 

گاز استان گیالن مابین شرکت گاز استان گیالن و بانک 
رسالت به امضا رسید.

امضای تفاهم نامه مابین 
شرکت گاز استان گیالن و 

بانک رسالت

به همت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، همایش یک 
روزه "راهکارهای ارتقای شاخص های علم سنجی" با حضور 

مسووالن دانشگاه، اعضای هیأت علمی، دانشجویان و دستیاران 
دانشگاه علوم پزشکی گیالن برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیالن 
)وب دا(؛ دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک- رییس دانشگاه علوم 

پزشکی گیالن در همایش یک روزه "راهکارهای ارتقای شاخص 
های علم سنجی" با بیان این که در عصر داده ها و اطالعات 

هستیم، گفت: مهمترین سرمایه هر سازمانی داده ها و اطالعات 
هستند.  دانشگاه علوم پزشکی گیالن نیز در این خصوص در 
صدد سرمایه گذاری بر روی این اطالعات است که بی شک 

نتیجه بخش خواهد بود. در این زمینه اقدامات انجام شده 
در کوهورت و داده های بخش پژوهش، سرمایه گذاری روی 

اطالعات حوزه سالمت است.
رییس دانشگاه در ادامه بحث داده ها و تولید آن را بسیار مهم 

دانست و افزود: با همگرایی می توان همه شاخص ها را در کنار 
هم مورد ارزیابی  و تحلیل قرار داد.

وی تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی گیالن با ارتقای شاخص 
تعداد مقاله و اعضای هیات علمی در مسیر یک حرکت رو به 

رشد قرار گرفته است.
دکتر یوسف زاده چابک با تاکید بر این که تولید مقاالت از 

 PDP سوی محققان نیازمند انگیزه است، تصریح کرد: برنامه
)برنامه توسعه فردی( گام ارزشمندی است که تفاوت  تالش 
اساتید و اعضای هیات علمی به درستی در آن دیده می شود.
رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن با تاکید بر این مطلب که 

شفاف سازی از ارزش های نقشه راهبردی است، افزود: عدالت 
محوری و پایبندی به اخالق حرفه ای می تواند منجر به رعایت 
اخالق در انجام فعالیت ها از جمله، فعالیت های پژوهشی شود.

دکتر یوسف زاده، گرنت های پژوهشی و مبالغی که در ازای 
فعالیت به محققان پرداخت می شود را ارزشمند دانست و 
اظهار داشت: کارهای ارزشمند معاونت تحقیقات و فناوری 

دانشگاه در طی سال 97 در خصوص پرداخت به روز گرانت ها، 

قابل تقدیر است.
وی در ادامه با تاکید بر این که در حال حاضر دانشگاه علوم 

پزشکی گیالن یک بدهکار نیست، این مهم را بسیار امید بخش 
عنوان کرد و گفت: با توجه به چشم انداز دانشگاه علوم پزشکی 

گیالن "پیشرو در بین دانشگاه های نسل سوم" در واقع به نوعی 
دانشگاه نسل دوم به چالش کشیده شد.

دکتر یوسف زاده راه اندازی مجتمع فناورهای پیشرفته، راه 
اندازی سه مرکز رشد در دانشکده های داروسازی، بهداشت و 
شرق گیالن را در طی سال های اخیر از جمله اقدامات حایز 

اهمیت دانشگاه در حوزه فناوری سالمت، عنوان کرد.
 وی با بیان این که در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی گیالن 
در مقوله بسترسازی پژوهش در کشور رتبه دوم را دارد، گفت: 

ما ادعا داریم در افق ده ساله جزو دانشگاه های برتر کشور 
باشیم و این هدف، بدون برنامه ریزی و نقشه راه امکان پذیر 

نخواهد بود.
رییس دانشگاه ادامه داد: برای رقابت با سایر دانشگاه ها ، 

دانشگاه علوم پزشکی گیالن مسیری را طبق نقشه راهبردی 
انتخاب کرد که مسیر فناوری و دانشگاه های نسل سوم است. 
دانشگاه  نسل سوم ، دانشگاهی کارآفرین و تولید کننده ثروت 

است.
وی با اشاره به ارتقای رتبه فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیالن 
از 64 در سال 95 به رتبه 13 در سال 97 ابراز امیدواری کرد، 
با جهشی که  دانشگاه علوم پزشکی  در حال حاضر دارد امید 

است به رتبه زیر ده در فناوری برسیم.
دکتر یوسف زاده ادامه داد: جریان تحقیق و پژوهش از دو مسیر 

می گذرد،  از این رو نمی توان با داشتن پایه علمی ضعیف بر 
روی فناوری تاکید کرد و اگر تمرکز روی فناوری است باید پایه 

علمی را هم ارتقا داد.
رییس دانشگاه با بیان اینکه راه اندازی آزمایشگاه جامع مرکزی 

در دانشکده پزشکی موج و شوری را در علوم پایه ایجاد کرده 
است، گفت: در طی  سال های اخیر، اچ ایندکس اعضای هیآت 
علمی دانشگاه ارتقا یافته است و این جهش کامال محسوس می 

باشد.
وی پروژه دره سپید رود را به عنوان دره علم و فناوری سالمت 

عنوان کرد و افزود: هر شرکت دانش بنیان که می خواهد 
در حوزه فناوری سالمت فعالیت کند می تواند در این پروژه 

مشغول فعالیت شود.
دکتر یوسف زاده یادآور شد: برای رسیدن به دانشگاه های نسل 
سوم عالوه بر رشد در زمینه های آموزشی و پژوهشی باید بین 
المللی سازی را نیز مورد توجه قرار داد. بین المللی سازی یک 

اصل مهم است که باید به آن پرداخته شود. در این راستا زمینه 
همکاری دانشگاه علوم پزشکی گیالن با کشور ارمنستان در 

خبرکوتاه

به  و  رهاسازي  لنگرود  در شهرستان   بوتیمار  قطعه  یک 
زیستگاه طبیعی خود بازگردانده شد.

استان  زیست  محیط  حفاظت  عمومي  روابط  گزارش  به 
گیالن،  یک  قطعه بوتیمار  توسط شهروند  عالقمند به  
طبیعت  به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنگرود 
تحویل و پس از بهبودی و اطمینان از سالمت آن ،  در  

تاالب کیاکالیه لنگرود رهاسازی گردید.
زیست  محیط  حفاظت  اداره  رییس  نجات  امین  سید 
آبچر  پرنده  بوتیمار  داشت:  بیان  این خصوص  در  لنگرود 
که  پرنده  این  اصل  ویژگی  حواصیالن.  خانواده  از  است  
می کند،  متمایز  حواصیالن  تیره  اعضای  دیگر  از  را  آن 
گردن کوتاه تر آن است،  هنگام احساس خطر، بی حرکت 
می ایستد و سر و منقار خود را به طرز خاصی عمودی نگاه 
می دارد و به حالت قوز کرده در حالی که سر خود را پایین 
نگه می دارد، راه می رود. آهسته و به دشواری پرواز می کند 

و پس از اوج گرفتن، گردن خود را جمع می کند.
حامیان  و  دوستداران  از  قدردانی  ضمن  پایان  در  وی  
ای  وظیفه  را  زیست  محیط  از  حفاظت  وحش،  حیات 
عمومی عنوان کرد و گفت: حفظ محیط زیست و حیات 
وحش جز با همکاری مردم میسر نخواهد بود و در سایه 
ی این حمایت ها می توانیم در آینده شاهد احیاء وضعیت 

گونه های جانوری ارزشمند شهرستان باشیم.

بازگشت بوتیمار به طبیعت  

لنگرود 

حوزه سالمت فراهم شده است.
پژوهش هزینه نیست، سرمایه است 

دکتر شادمان نعمتی- معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم 
پزشکی گیالن نیز در ادامه هدف از برگزاری این همایش را 

فرصتی برای استفاده از نظرات اساتید برای رونق تولیدات علمی 
عنوان کرد و گفت: چشم انداز معاونت تحقیقات و فناوری 

دانشگاه این است که باخلق ثروت سرآمد باشد و مهمترین 
ارزش این است که فرهنگ پژوهش و کارآفرینی نهادینه شود و 

اعتال یابد.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه پایش عملکرد مراکز 

تحقیقاتی و تقویت واحدهای توسعه تحقیقات بالینی، تعیین 
اولویت های تحقیقاتی، افزایش حمایت شورای پژوهشی و 

کمیته اخالق دانشگاه، بهبود ساختار کمیته تحقیقات دانشجویی 
و فرایندها... را ازجمله راهکارهای معاونت تحقیقات و فناوری 

برای بهبود زیر ساخت های گسترش علم و پژوهش در دانشگاه 
عنوان کرد.

وی با تاکید بر افزایش کارگاه های توانمند سازی در دانشگاه 
یادآور شد: اولین وظیفه ما معلمی است، باید پژوهش را به 
محققان جوان و دانشجویان آموزش داد. دکتر نعمتی آیین 
نامه معادل سازی فعالیت های پژوهشی- فناوری را یکی از 

مهمترین فعالیت های معاونت تحقیقات و فناوری عنوان کرد 
و ایجاد هسته ای مشاوره، راه اندازی سامانه پژوهشیار، تاسیس 

آزمایشگاه جامع تحقیقات،  سیستم رجستری بیماری ها و 
دبیرخانه شورای سلول های بنیادی را از دیگر فعالیت های 

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ذکر کرد.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه کوهورت پرشین/سالمندی را 
از دیگر افتخارات دانشگاه علوم پزشکی گیالن خواند و با اشاره 

به کسب موافقت قطعی و اصولی مراکز تحقیقاتی دانشگاه اظهار 
داشت: در حال حاضر تعداد موافقت قطعی مراکز تحقیقاتی 
دانشگاه از سه به هفت و کسب موافقت اصولی نیز  به تعداد 

11 رسیده است. معاون تحقیقات و فناوری در پایان یادآور شد: 
پژوهش- تحقیقات یک ودیعه و استعداد الهی در وجود بشر 
است که باید پرورش داده شود و رمز موفقیت در کار تیمی، 
داشتن هدف متعالی سازمانی و حفظ اصول حرفه ای است. 
ما دانشگاه نسل سوم خوبی نخواهیم شد مگر اینکه دانشگاه 

نسل دومی خوبی باشیم. وظیفه ما معلمی و حفظ و صیانت از 
ارزش ها است.در این همایش سه پنل تخصصی در خصوص 

علم سنجی و نشریات دانشگاه، طرح ها و گرنت های تحقیقاتی 
و  تحقیقات و مراکز تحقیقاتی، مباحث پرسنلی و همکاری های 

بین بخشی دانشجویی ارایه شد.

رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی

کسب مقام نخست این منطقه در جذب شرکت های نوآور فناور و دانش بنیان در مناطق آزاد
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد 

انزلی، دکتر رضا مسرور رییس هیأت مدیره و مدیرعامل این 
سازمان از کسب مقام نخست سازمان متبوع خود در زمینه 

جذب شرکت های نوآور، فناور و دانش بنیان در سطح مناطق 
آزاد کشور در سال 97 خبر داد.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۸7 شرکت فناور، نوآور و دانش 
بنیان در این منطقه جذب شده و مشغول به فعالیت می باشند 

تصریح کرد که رویکرد سازمان منطقه آزاد انزلی در راستای 
اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی است و با توجه به ظرفیت 

های متنوعی که در شرکت های فعال در این حوزه وجود دارد، 
می توان با تکیه بر ظرفیت های قانونی منطقه و طرح های 

حمایتی و تشویقی که از سوی این سازمان ارائه می شود عالوه 
بر افزایش ضریب اشتغالزایی نیروهای جوان متخصص، زمینه 

افزایش صادرات و درآمدارزی کشور را نیز فرآهم نمود.
دکتر رضا مسرور، تجاری سازی ایده های نوآور، فناور و دانش 
بنیان را مهمترین بازخورد مثبت حمایت از شرکت های فعال 

در این زمینه ارزیابی کرد و اظهار داشت: با توجه به زیرساخت 
های ایجاد شده در منطقه آزاد انزلی و ارتباطاتی که با بازارهای 

کشورهای منطقه ایجاد شده، افزایش کمی و کیفی میزان 
جذب و فعالیت شرکت های این حوزه مهمترین رویکرد سازمان 

منطقه آزاد انزلی در سالجاری است، موضوعی که همسو با 
اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید کنندگان 
ایرانی به منظور افزایش تولید و صادرات محصوالت دانش بنیان 

کشور قرار دارد.
رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی به 
بیان اقدامات سازمان متبوع خود در حمایت از شرکت های 

نوآور، فناور و دانش بنیان پرداخت و گفت: تأسیس مرکز 
شکوفایی شرکت های نوآورر و دانش بنیان که به هاب حمایتی 
و مشاوره ای این شرکت ها تبدیل شده، ایجاد شورای حمایت 
از ایده های نو جهت جذب طرح های سرمایه گذاری در حوزه 

های مختلف، انعقاد تفاهم نامه همکاری با صندوق نوآوری و 
شکوفایی ملی در جهت حمایت از شرکت های فعال، معرفی 
طرح های نوآور و دانش بنیان به بانک های عامل برای ارائه 

تسهیالت بانکی و کمک به بازاریابی شرکت های مزبور از طریق 
فرآهم نمودن شرایط حضور در نمایشگاه های تخصصی داخلی و 
خارجی را باید مهمترین برنامه های حمایتی این سازمان در این 

حوزه عنوان کرد.
دکتر رضا مسرور اضافه کرد: در همین راستا تفاهم نامه همکاری 
با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منعقد شد و عملیات 

ساخت مرکز فناوری انرژی منطقه نیز با حضور معاون علمی و 
فناوری رییس جمهور از بهمن ماه سال گذشته آغاز شده است.

وی با استقبال از حضور شرکت های مطرح فناور، نوآور و دانش 
بنیان همچون هلدینگ هزار دستان در این منطقه، از حضور 

برندهای مطرح فضای کسب و کار مرتبط با این حوزه های در 
منطقه آزاد انزلی استقبال کرده و افزود: شرکت های فناور، نوآور 

و دانش بنیان جذب شده در این منطقه از دانش آموختگان 
مراکز دانشگاهی استان گیالن و کشور بوده که در حوزه های 

مختلف فناوری اطالعات، طراحی نرم افزارهای رایانه ای و تلفن 
همراه، سامانه های هوشمند و سایر خدمات در فضای مرتبط با 

کسب و کارهای این حوزه مشغول به فعالیت می باشند.

آغاز طرح بهسازی روکش آسفالت معابر و خیابان های مناطق تحت پوشش منطقه 4 

شهرداری رشت با اولویت مناطق محروم و کم برخوردار
بهسازی روکش آسفالت معابر  آغاز طرح  از  4 شهرداری رشت  امیرلو مدیر منطقه   آرش 

اولویت مناطق محروم و کم  با  4 شهرداری رشت  و خیابان های تحت پوشش منطقه 
داد. برخوردار خبر 

تردد ی  راستای کاهش مشکالت عدیده  4 شهرداری رشت گفت: در  مدیر منطقه 
مناطق  های  خیابان  و  معابر  آسفالت  روکش  بهسازی  محترم شهر رشت، طرح  شهروندان 

برخوردار در  اولویت مناطق محروم و کم  با  4 شهرداری رشت  تحت پوشش منطقه 
قرار گرفت و در نخستین پروژه اجرایی در سال جاری، عملیات روکش  دستور کار 

نظارت  با  منطقه چهار شهرداری  در محدوده  بیجار  پاره  محله  ایران  در خیابان  آسفالت 
انجام  15 هزار مترمربع  از  بیش  به مساحت  زیربنایی  امور  و  نقل  و  معاونت حمل 

پذیرفت.



خبرکوتاهخبرکوتاه

مدیرکل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس استان گیالن در 
جلسه شورای پروژه مهر 9۸گفت: استاندارد سازی فضاهای 

آموزشی از اولویت های اصلی ماست.
به گزارش روابط عمومی اولین جلسه شورای پروژه مهر9۸ 

با حضور مدیران کل نوسازی مدارس و آموزش و پرورش 
استان گیالن ، معاونین اداره کل آموزش و پرورش و اعضای 

ستاد پروژه مهر9۸ در سالن اجتماعات اداره کل آموزش و 
پرورش استان گیالن تشکیل شد.

 مهندس دقیق مدیرکل محترم نوسازی،توسعه و تجهیز 
مدارس استان گیالن در این جلسه با بیان مطالبی از 

برگزاری این جلسه در راستای فراهم نمودن مقدمات الزم 
در خصوص آغاز مطلوب بهار علم و دانش تجلیل نمود.

وی مهر را نقطه عطفی در روند کاری نوسازی مدارس و 
آموزش و پرورش دانست ویادآور شد:باید همه تالش کنیم 

اول مهر هرچه باشکوهتر و در شان دانش آموزان و نظام 
مقدس اسالمی آغاز شود.

 مهندس دقیق ضمن تشکر از خیرین محترم مدرسه ساز 
تاکید نمود: باید از ظرفیت خیرین ارجمندبرای آغاز مهر نیز 

استفاده شود.
مدیر کل نوسازی مدارس استان بااشاره به اینکه 2هزار 
و چهارصد کالس درس با سوخت نفت و گاز غیر ایمن 

داریم،افزود:اولویت ما استاندارد سازی فضاهای آموزشی  و 
احداث مدارس امن برای دانش آموزان عزیز است.

مدیرکل محترم نوسازی مدارس استان گیالن

استاندارد سازی فضاهای آموزشی 
از اولویت های اصلی ماست

 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
آزاد انزلی با حکم رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان 
" کارگروه توسعه صادرات و رونق تولید منطقه آزاد انزلی" 

با حضور معاونین و مدیران سازمان و مدیران دستگاه های 
دولتی و روسای تشکل های بخش خصوصی این منطقه 

تشکیل شد.
براساس حکم دکتر رضا مسرور؛ کارگروه مزبور در راستای 
عمل به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر رونق تولید و 
ضرورت پیگیری و اجرایی شدن این مهم در این منطقه 
تشکیل شده و به دلیل اهمیت توسعه صادرات که لزوم 
همکاری و هماهنگی بیشتر میان دستگاه های ذی ربط 
فعاالن اقتصادی و بخش خصوصی را مضاعف می کند، 

کارگروه توسعه صادرات و رونق تولید با حضور اعضای هیأت 
مدیره و معاونین ،مدیران این سازمان، ناظر گمرکات استان 
و مدیر گمرک منطقه، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان و 

مدیران بخش خصوصی منطقه آزاد انزلی تشکیل شد.
براین اساس " کارگروه توسعه صادرات و رونق تولید منطقه 

آزاد انزلی" به منظور شناسایی موانع پیش روی واحدهای 
تولیدی و صادراتی منطقه، ایجاد هماهنگی در فرایندهای 
اداری پیش روی فعالین تولیدی منطقه فی مابین ادارات 
دولتی مرتبط با این حوزه به منظور تسهیل و تسریع در 

خدمات رسانی به تولید و صادرکنندگان، رفع مشکالت تأمین 
منایع مالی بانکی واحدهای مزبور و کاهش زمان و مسیر 

بوروکراسی اداری در جهت رونق صادرات از طریق حضور 
همه نهادهای بخش دولتی و خصوصی ذی نفع در این منطقه 
تشکیل شد تا عالوه بر تثبیت روند طی شده این منطقه ظرف 
سال های گذشته در شاخص های اقتصاد مقاومتی و اقتصادی 

که منجر به رونق تولید و افزایش ضریب اشتغالزایی مستقیم 
در این منطقه شده است، زمینه افزایش بیش از پیش صادرات 

منطقه فرآهم گردد.
عالوه بر موارد فوق بررسی علل رکود یا توقف احتمالی 

واحدهای تولیدی و هماهنگی برای رفع مسائل واحدهای 
تولیدی با دستگاه های اجرایی استانی از دیگر اهداف تشکیل 

کارگروه مزبور در منطقه آزاد انزلی می باشد.
 بنابراین گزارش با عنایت به جایگاه منطقه آزاد انزلی 

در زمینه توسعه صادرات به کشورهای منطقه؛ تکمیل 
زیرساخت های ایجاد شده در حوزه ترانزیت که مهمترین 

آن راه اندازی مجتمع بندری کاسپین، کریدور جدید تجاری 
ایران- قزاقستان-چین و فعال سازی مسیر تجاری شمال-

جنوب می باشد؛ عملکرد این سازمان در فعال سازی حدود 
70 واحد تولیدی صنعتی راکد در سطح منطقه؛ ارائه بسته 

های حمایتی و تشویقی به شرکت های فناور، نوآور و دانش 
بنیان که منجر به جذب ۸7 شرکت تاکنون شده است؛ فرآهم 
نمودن امکان حضور شرکت های تولیدی منطقه در نمایشگاه 

های تخصصی داخلی و خارجی که فرصت بازاریابی خوبی 
برای آنها پدید می آورد، در نتیجه تشکیل کارگروه مزبور به 
تسهیل و تسریع در فرایندهای اداری واحدهای تولیدی در 
مسیر رونق تولید و افزایش صادرات به بازارهای هدف نقش 

موثری می تواند ایفا نماید.

با حکم رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی

کارگروه توسعه صادرات و رونق 
تولید با حضور مدیران دستگاه 
های دولتی و بخش خصوصی 

منطقه تشکیل شد

در اولین نشست استانی کارگروه اطالع رسانی و ارتباطات 
طرح بسیج ملی کنترل فشار خون گیالن، رییس دانشگاه علوم 
پزشکی گیالن بر مشارکت همه سازمان ها و نهادها در اجرای 

طرح بسیج ملی کنترل فشار خون تاکید کرد.
طرح بسیج ملی کنترل فشار خون یکی از طرح های بزرگ 

وزارت بهداشت برای صیانت از سالمت مردم است
در اولین نشست استانی کارگروه اطالع رسانی و ارتباطات 

طرح بسیج ملی کنترل فشار خون گیالن، دکتر شاهرخ یوسف 
زاده چابک - رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن و رییس 

ستاد اجرایی طرح بسیج ملی کنترل فشار خون در گیالن،  با 
بیان اینکه طرح بسیج ملی کنترل فشار خون یکی از طرح 
های بزرگ وزارت بهداشت  جهت صیانت از سالمت مردم 
است، گفت: این طرح در دو فاز انجام می شود. فاز اول که 
در راستای اطالع رسانی و جلب مشارکت مردم، سازمان ها 

و ادارات انجام می شود، از 27 اردیبهشت آغاز شده و تا 17 
خرداد ادامه دارد. در فاز دوم )سنجش فشار خون(  تیم های 

سه نفره با حضور در مراکز درمانی و اماکن پرتردد،  نسبت 
به شناسایی و هدایت  افراد مبتال به فشار خون باال، اقدام می 

کنند.
وی افزود:  بیماری های غیرواگیر علت اصلی مرگ و میر 

در جوامع بشری به شمار می آیند و بیماری های غیر واگیر 
همچون؛ بیماری های قلبی عروقی و مغزی ، سرطان ها، فشار 
خون و دیابت به عنوان بزرگترین تهدید کننده سالمت انسان 

محسوب می شوند.
رییس ستاد اجرایی طرح بسیج ملی کنترل فشار خون گیالن، 

پیشگیری از  بیماری های غیر واگیر  را نیازمند تغییر سبک 
زندگی و افزایش فعالیت های فیزیکی بیان کرد و گفت: در 

زمینه سبک زندگی یکی از مهمترین عواملی نوع تغذیه و رژیم 
غذایی مناسب است که تا حد زیادی می تواند در جلوگیری از 

بیماری های غیرواگیر اثرگذار باشد.
وی  با بیان اینکه عمر متوسط، از ابتدای انقالب تاکنون 
حدود 20 سال افزیش یافته است، یاد آور شد: با افزایش 

امید به زندگی، بسیاری از بیماری های غیر واگیر مجالی برای 
خودنمایی پیدا کردند که ناشی از  استفاده از غذاهای پرکالری 

همراه با کاهش فعالیت های فیزیکی است. دانشگاه علوم 
پزشکی گیالن در راستای تغییر ذایقه مردم و کاهش مصرف 
نمک، قند و چربی تمهیداتی نظیر تشکیل جلسات متعدد با 
شرکت ها و تولیدکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی  استان،  

جهت استانداردسازی محصوالت  انجام داده است. با این حال، 
عالوه بر  تالش هایی که متولیان سالمت در این زمینه انجام 

می دهند، خود مراقبتی نیز حایز اهمیت است.
دکتر یوسف زاده چابک، از فشار خون باال به عنوان قاتل 

خاموش یاد کرد و افزود:   از 14هزار مرگ که در استان رخ 
می دهد، بیش از 7هزار مرگ، ناشی از بیماری های قلبی و 

مغزی است و نقش فشار خون در ایجاد این بیماری ها، حایز 
اهمیت است.

وی با اشاره به این که 40 درصد از مبتالیان به فشار خون باال  
از بیماری  خود اطالعی ندارند، و  ۸0 درصد از  افرادی هم که 
از وضعیت خود اطالع دارند،  نسبت به کنترل فشار خون اقدام 

نمی کنند، گفت: در این راستا وزارت بهداشت جهت شناسایی 
و کنترل فشار خون باال، گام ارزشمندی در سطح ملی جهت 
حساسیت سازی در جامعه برای کنترل فشار خون برداشته 

است که این مهم بدون مشارکت مدیران روابط عمومی های 
ادارات،  سازمان و نهادها و اصحاب رسانه، امکان پذیر نخواهد 

بود. 
رییس ستاد اجرایی طرح بسیج ملی فشار خون گیالن اظهار 
امیدواری کرد: با اجرای این طرح بزرگ، بتوانیم در راستای 

برطرف کردن یکی از تهدیدات سالمت  مردم، گام های 
موثری برداریم.

دکتر محمد عباسی- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
گیالن و دبیر ستاد اجرایی بسیج کنترل فشار خون در استان 

نیز با توضیحی درباره دو مرحله ای بودن طرح ملی بسیج 
کنترل فشار خون، فاز اول را اطالع رسانی و افزایش آگاهی 

در خصوص عوارض و پیامدهای فشار خون باال دانست و 
خاطرنشان کرد: مرحله عملیاتی از نیمه دوم خرداد، با حضور 

عوامل اجرایی و سنجش فشار خون افراد در مراکز ثابت و 
سیار اعالم شده ادامه خواهد یافت.

وی با اشاره به حدیث نبوی که انسان ها از دو نعمت سالمت 
و امنیت غافل هستند، شناسایی تهدیدات سالمت را حایز 

اهمیت خواند و یادآور شد: سهم حوزه بهداشت و درمان از 
سالمتی مردم، تنها 25 درصد است، در این زمینه، استفاده 

از پتانسیل و توان سازمان ها و ادارات استان در استقرار این 
رویداد بزرگ حوزه سالمت، بدیهی به نظر می رسد.

دکتر عباسی سهم بیماری های غیر واگیر در مرگ و میر افراد 
را 76 تا ۸0 درصد اعالم کرد و اذعان داشت: در این میان 

پرفشاری خون و عوارض آن، عالوه بر ضررهای اقتصادی، باعث 
ناتوانی و حتی مرگ افراد در سنین بسیار پایین می شود. 

در این راستا، بسیج ملی کنترل فشار خون، با هدف افزایش 
آگاهی و پیشگیری از عوارض پرفشاری خون، در سطح کشور 

شروع به کار کرد.
معاون بهداشتی دانشگاه با کلیدی خواندن نقش روابط 

عمومی و رسانه در این رویداد بزرگ ملّی، تاکید کرد و گفت: 
هماهنگی بین بخشی برای اطالع رسانی هرچه بهتر و ارایه 

محتوای آموزشی و تبلیغاتی در مراکز و ادارات استان، بسیار 
کمک کننده است که در این خصوص کالس های آموزشی 

مراقبت های فشار خون نیز برگزار خواهد شد.
دبیر ستاد اجرایی بسیج کنترل فشار خون در استان، در پایان 

سخنان خود ضمن اظهار امیدواری در برگزاری مطلوب این 
رویداد بزرگ ملّی، از وجود بیش از 1203 تیم اجرای در حوزه 

بهداشت در سطح استان، برای انجام سنجش فشار خون خبر 
داد و افزود: همزمان در مهرماه و روز  جهانی قلب، بسیج 

کنترل فشار خون باال مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
در ادامه پنل کارگروه اطالع رسانی طرح بسیج ملی کنترل 
فشار خون با حضور روسای کارگروه های چهار گانه درمان، 

بهداشتی، نظارت و ارزشیابی، اطالع رسانی و ارتباطات  
برگزار شد. در این پنل، ضمن تشریح برنامه اجرایی این 

طرح ملی در گیالن،  غربالگری فشار خون حداقل 750هزار 
گیالنی در سطح استان، شناسایی افراد دارای فشار خون 
باال و هدایت آنها برای درمان و کنترل، راه اندازی سامانه 
پیامکی پیام گذاران سالمت جهت اطالع رسانی و دریافت 
نظرات و پیشنهادات اعضا، اجرای طرح سفیران سالمت در 
سطح ادارات، نهادها و پایگاه های خبری، آموزش و حضور 

کارشناسان در سطح مدارس استان مد نظر قرار گرفت.
اولین نشست استانی کارگروه اطالع رسانی و ارتباطات طرح 
بسیج ملی کنترل فشار خون گیالن، به همت روابط عمومی 
دانشگاه علوم پزشکی گیالن، با مشارکت معاونت بهداشتی 
دانشگاه و با حضور مسووالن دانشگاه علوم پزشکی گیالن ، 
مدیران روابط عمومی سازمان ها، ادارات و نهادهای گیالن، 

اصحاب رسانه و کارشناسان روابط عمومی دانشگاه علوم 
پزشکی گیالن در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی برگزار 

شد.

اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون، 

مستلزم مشارکت همه سازمان ها و نهادهاست
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صدای

اداره حفاظت محیط زیست  شهرستان بندر انزلی با همکاری 
گروه تئاتر فریاد ؛ به مناسبت روز جهانی پرندگان مهاجرو 
با شعار "از پرندگان حفاظت کنیم:برای آلودگی پالستیکی 

راه حل باشیم!"، تئاترمفهومی  با عنوان "احیای تاالب" را در 
محل قلمگوده بندر انزلی اجرا کرد.

به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیالن،اداره 
حفاظت محیط زیست  شهرستان بندر انزلی با همکاری 
گروه تئاتر فریاد به مناسبت روز جهانی پرندگان مهاجر، 
تئاترمفهومی با عنوان احیای تاالب را با حضور جمعی از 
عالقمندان و فعاالن حوزه محیط زیست :گروه دوچرخه 
سوارران سبز اندیش،گروه مردم نهاد موج شکن،انجمن 
طرفداران توسعه بندر انزلی و همچنین جمعی از دانش 

آموزان مدارس دهخدا و بهشت آئین بندر انزلی در محل 
قلمگوده اجراکرد.

در این مراسم ابتدا احسان هادی پور رئیس اداره حفاظت 
محیط زیست  شهرستان بندر انزلی بیان داشت: " قصد داریم 

با برگزاری این گونه فعالیت ها آگاهی مردم در خصوص 
حفاظت  ازحیات وحش را افزایش دهیم.از اینرو این رویداد 
در تاالب انزلی و در منطقه جنگلی از بقایای به جا مانده  از 
جنگل های جلگه ای گیالن، برگزار شده است.تالش کنیم 
تاالب انزلی و زیستگاههای ارزشمند حاشیه آن را به نسل 

آینده واگذار کنیم."
وی همچنین اظهار داشت: جمعیت قابل توجهی از پرندگان 

مهاجر همه ساله به تاالب انزلی مهاجرت می کنند. این 
مراسم با برگزاری مسابقه و اهداء جایزه به برندگان پایان 

یافت.
قابل ذکر است،20 اردیبهشت مصادف با )May10 (  روز 

جهانی پرندگان مهاجر،رویدادی بین المللی است که در آن 
بر اهمیت وجود پرندگان مهاجر برای حفظ تعادل زمین، 

اکوسیستم و انسان تاکید شده است.به منظور افزایش توجه 
جهان به موضوع اهمیت پرندگان مهاجر ،از سال 2006 توافق 

نامه پرندگان مهاجرآبی آفریقا-آسیا)  AEWA( اقدام به 
نامگذاری و برگزاری روز جهانی پرندگان مهاجر نموده است.

برگزاری مراسم روز جهانی 
پرندگان مهاجر در قلمگوده 

بندر انزلی


