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دعای روز دهم ماه مبارک رمضان

بسم اهلل الرحمن الرحیم 

اللهّم اْجعلنی فیِه من الُمتوّکلین علیَک واْجعلنی فیِه 
من الفائِزیَن لََدْیَک واْجعلنی فیِه من الُمَقّربیَن الیَک 

بإْحسانَِک یاغاَیَة الّطالِبین. 

خدایا قرار بده مرا در این روز از متوکالن بدرگاهت 
ومقرر کن در آن از کامروایان حضرتت ومقرر فرما 
نهایت  اى  احسانت  به  درگاهت  مقربان  از  آن  در 

همت جویندگان.

تقویت گفتمان سازی 
در روابط عمومی ها

روز ملی ارتباطات و روابط عمومی 
می تواند نقطه عطفی را در توسعه 
و تحول واحدهاى روابط عمومی 
چراکه  کند؛  ایجاد  کشور  در 
دید  وضوح  به  می توان  اکنون 
که موفقیت سازمان ها، ادارات و 
شرکت ها و دوامشان در عرصه ها 
به  تخصصی  فعالیت هاى  و 
عملکرد روابط عمومی هاى آن ها 

وابسته است، بنابراین چندان دور از ذهن نیست که روز 
ملی را با این عنوان در تقویم ها داشته باشیم.حاال دیگر 
سال ها تالش و پیگیرى دست اندرکاران روابط عمومی به 
ثمر نشسته و جامعه روابط عمومی را صاحب روز ملی کرده 
است. اما واقعیت این است هر روز که می گذرد بیش از 
می شود.  همگان مشخص  براى  ارتباطات  اهمیت  پیش 
جایگاه  جامعه،  به  جدید  ارتباطی  فناورى هاى  ورود  با 
به جایی  امروز  و  بسیار حساس شده است  اطالع رسانی 
رسیده ایم که روابط عمومی فراتر از یک هنر، دانش، علم 
و تخصص مطرح شده و باید در چنین شرایطی، با دقت از 
کمترین فرصت ها، بیشترین بهره را برد.روابط عمومي هنر 
است، علم است، فن است. روابط عمومي آیینه تمام نماي 
سازمان و جایگاه دریافت و انتقال اطالعات است. روابط 
افکار  در  نفوذ  و  تشویق  ترغیب،  تبلیغ،  وظیفه  عمومي 
عمومي را برعهده دارد. روابط عمومي پل ارتباطي مردم 
و سازمان و جایگاه دریافت و انتقال اطالعات است. ایجاد 
روابط  اصلي  وظیفه  متقابل  رابطه  حسن  تفاهم،  حسن 
عمومي است. اگر یک روابط عمومی قوى بتواند جایگاه 
اصلی خود را پیدا کند می تواند در تصمیم سازى ها که 
یکی از نقش هاى اصلی روابط عمومی ها و مشاوره دادن 
به مدیریت ارشد است، پر رنگ شود. روابط عمو می ها 
تواند  می  امر  این  که  باشند  ذینفعان  نماینده  توانند  می 
شامل کارکنانی که در یک دستگاه کار می کنند شود و 
از این طریق نظرات و دیدگاه هاى کارکنان به مدیریت 
و برعکس دیدگاه هاى مدیریت به کارکنان منتقل شود. 
روابط عمومی ها باید با عملکرد خود جایگاهشان را پیدا 
کنند و داشتن یک دستورالعمل و یا بخشنامه به تنهایی 
کافی نیست. روابط عمومی ها باید نقش هاى مدیریتی 
خود را به خوبی ایفا کنند اما مراقب باشند که غرق شدن 
در وظایف مدیریتی می تواند روابط عمومی ها را از وظایف 
اصلی خود باز دارد. بحث گفتمان سازى در روابط عمومی 
ها یک اصل مهم است که باید به آن پرداخته شود و باید 
راه هایی ایجاد شود که روابط عمومی ها غیر از فضاى 
معمولی و ادارى به یک فضاى علمی و آکادمیک تبدیل 
شوند. در این راستا یکی از بهترین اقدام ها، تشکل سازى 
است و نیاز با یکدیگر کار کردن باید در روابط عمومی ها 
ایجاد شود تا این مهم مورد توجه قرار گیرد. دنیاى امروز 
دنیاى ارتباطات و رسانه است که حرف اول را در فضاى 
مجازى و خارج از آن می زنند اما در جامعه ما بیشتر رسانه 
و  نیستند  واقعی خود  جایگاه  در  ها  روابط عمومی  و  ها 
فعالیت خوب رسانه اى کمتر دیده می شود. این امر به 
دلیل آن است که نیروهاى غیر فنی و غیر متخصص به 
کار گرفته شده اند و براى این افراد دوره هاى آموزشی و 

تخصصی نیز برگزار نمی شود. 
علیرضا عزیزکمالی - کارشناس روابط عمومی

کاهش قیمت این روزهای مرغ 
آرامش قبل از طوفان!

این روزها قیمت کنجاله سویا که مصرف باالیی در مرغدارى 
ها دارد، به بیش از 4 هزار و 500 تومان در هر کیلوگرم رسیده 
و تا چندى پیش از مرز 5 هزار و 500 تومان در هر کیلوگرم 
نیز گذر کرده بود، این در حالی است که متولی تامین و توزیع 
کنجاله سویا نهادهایی همچون وزارت جهاد کشاورزى و اداره 
کل پشتیبانی دام در استان  مازندران  هستند.طبق بررسی هاى 
میدانی از بنادر جنوبی کشور، کنجاله سویا به قیمت 2 هزار و 
450 تومان در هر کیلوگرم وارد می شود که با احتساب هزینه 
حمل تا مازندران نهایتا بین 2 هزار و 700 تا 2 هزار و 800 
تومان قیمت گذارى می شود اما قیمت این محصول که یکی از 
نیازهاى اصلی دامدارى ها، مرغدارى ها و کارخانه هاى خوراک 
دام و طیور بوده در بازار بیش از 4 هزار و 500 تومان در هر 
کیلوگرم است. سرنخ هاى موجود قیمت این محصول نشان 
داد افزایش قیمت بیش از حد در پی یک تصمیم اشتباه و غیر 
کارشناسی مسئوالن بوده است. اسفندماه سال 97 مسئوالن امر 
در ستاد تنظیم بازار براى ارائه مرغ با قیمت دستورى و به اصالح 
مصوب، تصمیمی را اتخاذ کردند که ضررهاى هنگفتی در هزینه 
تمام شده تولید و نهایتا قیمت مرغ وارد کرد که آثار آن یقینا در 
آینده نمود بیشترى خواهد داشت. ستاد تنظیم بازار تصمیم می 
گیرد به ازاى هر کیلو مرغی که کشتارگاه ها به قیمت مصوب 
دولتی به بازار عرضه می کنند کنجاله سویا در اختیار آنان قرار 
دهد و کشتارگاه ها نیز مجاز هستند کنجاله یارانه اى خود را 
به قیمت آزاد در بازار به فروش برسانند تا بخشی از ضررى 
که متحمل شده اند جبران شود. هر چند تشکل هاى تولیدى 
واقف به این موضوع بوده و اعضاى خود را از خرید کنجاله سویا 
در بازار آزاد منع کرده اند. عطاا.. حسن زاده مدیرعامل اتحادیه 
مرغداران مازندران با بیان اینکه به مرغداران اعالم شده که 
به هیچ وجه کنجاله سویا از بازار آزاد خریدارى نکنند، اظهار 
کرد: با کمک مسئوالن مرغداران می توانند با ارائه تعهد سهم 
کنجاله خود را دریافت کنند، بر اساس شاخص تولید هر قطعه 
مرغ تقریبا 1 کیلو و 300 گرم به آن ها تعلق می گیرد. وى به 
این پرسش که چرا کشتارگاه ها، کنجاله سویا را به قیمت آزاد 
در بازار می فروشند پاسخی نداد و بیان کرد: اتحادیه هاى تعاونی 
هاى تولیدى مرغداران در سراسر استان به هیچ وجه نمی توانند 
و حق ندارند کنجاله سویا را در بازار آزاد بفروشند چون به آن 
نیاز دارند، عرضه این محصول در بازار آزاد متوجه مرغدارى ها 
نیست. محمد کاوه مدیرعامل انجمن همیارى کشتارگاه هاى 
صنعتی طیور استان مازندران نیز در گفت و گو با ایسنا  اظهار 
کرد: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، کشتارگاه ها پیش از عید 
مرغ را کیلویی 11 هزار تومان از درب مرغدارى خریدارى و به 
همان قیمت به بازار عرضه می کردند.   وى در ادامه افزود: یقینا 
مسئوالن باید راهکارى براى جبران این ضرر در نظر می گرفتند، 
اجازه فروش کنجاله سویا در بازار آزاد به کشتارگاه ها این امکان 
را داد تا بخشی از هزینه هاى تحمیل شده را جبران کنند. اما 
نکته قابل تامل اینجاست وقتی مرغداران کنجاله سویا به نرخ 
یارانه اى دریافت می کنند پس خریداران این محصول در بازار 
آزاد چه کسانی هستند؟ با بررسی هاى صورت گرفته از بازار این 
محصول در استان متوجه شدیم بسته به عدم تخصیص کنجاله 
سویا به کارخانجات خوراک دام و طیور؛ خریدار این محصول در 
بازار آزاد، تولیدکنندگان صنعتی خوراک دام هستند که مجبورند 
براى تهیه ماده اولیه محصولی به نام "پلت" کنجاله را به قیمت 
گزاف تهیه کنند. خوراک صنعتی دام و طیور مصرف باالیی در 
مرغدارى ها دارد و هرگونه افزایش قیمت این محصول منجر 
به افزایش هزینه تولید می شود و از این رو بازار را تحت تاثیر 
خود قرار می دهد. بررسی حکایت از این دارد که کارخانه هاى 
خوراک دام و طیور چند ماهی در چاله اى افتادند که راه پس و 
پیش ندارد، چرا که مرغداران با دریافت کنجاله یارانه اى دیگر 
این محصول را با قیمت باالتر از این کارخانه ها نخواهند خرید از 
این رو واحدهاى تولیدى خوراک دام مجبور به ارائه محصوالت 
با نرخ ارزان هستند و با وجود باال رفتن مواد اولیه و هزینه تولید 
هیچ گونه تغییرى در قیمت خروجی آن ها به وجود نیامده است.

تصمیم ستاد تنظیم بازار دست اندازى به چرخه تولید مرغ بود به 
گونه اى که با تضعیف یک صنعت یا به اصطالح به کنار رینگ 
بردن آن توانست نبض بازار و قیمت را از دست مرغدارى ها و 
کشتارگاه ها بگیرد و کنترل کند. تحمیل فشار به کارخانجات 
خوراک دام و طیور موجب شد تا مسئوالن امر بخشی از نیاز این 
واحدهاى تولیدى به کنجاله سویا را تامین کنند که همین امر 
باعث کاهش قیمت این محصول به زیر 4 هزار و 500 نومان 
در هر کیلوگرم شد. اما انتقال فشار هزینه در چرخه تولید مرغ 
بین اعضاى تشکیل دهنده، در آینده بحرانی را ایجاد می کند که 
قابل کنترل نخواهد بود،به گونه اى که باید گفت کاهش قیمت 

این روزهاى مرغ آرامش قبل از طوفان است. 

مدیرکل راه آهن شمال با اشاره به اینکه تثبیت و مرمت خطوط ریلی آسیب دیده 
ناشی از سیالب در حوزه ریلی شمال انجام شد گفت: در حال حاضر مشکلی در حوزه 
ریلی نداریم.یوسف گران پاشا با اشاره به آسیب ناشی از سیالب به حوزه ریلی در 
مازندران اظهار داشت: خطوطی که براثر سیل جابجا شده بودند نسبت به بازگرداندن 
آن به جایگاه اولیه و تثبیت آن اقدام شده است.وى با اظهار اینکه در حال حاضر تردد 

قطار با ایمنی کامل در مسیر ریلی شمال در حال انجام است ادامه داد: همزمان با 
وقوع سیالب نسبت به تغییر واریان برخی نقاط خطوط ریلی اقدام شده بود و اکنون 
به مکان اولیه جابجا شدند.مدیرکل راه آهن شمال با عنوان اینکه نسبت به تثبیت خط 
ریلی ایستگاه زیرآب که براثر سیل دچار رانش شده بود، اقدام شده است گفت: از شنبه 
آینده می توان نسبت به تغییر و جابجایی واریان خط زیراب اقدام کرد اما براى مرمت 

اساسی آن باید دیواره سازى حریم رودخانه صورت گیرد.گران پاشا به تخصیص اعتبار 
براى دیواره سازى حریم خط ریلی در زیرآب با تالش دستگاه هاى مختلف اشاره و 
اضافه کرد: در دیگر مناطق ریلی استان، رانش نداشتیم و فقط با آبگرفتگی مواجه 
بودیم که مشکل حل شده است.وى اعتبارات مورد نیاز براى جبران خسارت سیل در 

حوزه ریلی را 45 میلیارد تومان بیان کرد.

مدیرکل راه آهن شمال:

خطوط ریلی سیل زده در شمال تثبیت و مرمت شد

گروه اجتماعی : جمعی از داروسازان مازندرانی 
از آنچه که تعیین نرخ دستمزد مسئوالن فنی 
غیر موسس داروخانه هاى استان بدون حضور 
نمایندگان آنان و کمتر از سایر استان ها نامیدند 

، انتقاد کردند.
معاونت  به  اى  نامه  ارسال  با  داروسازان  این   
غذا و داروى دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، 
معاون غذا و داروى دانشگاه علوم پزشکی بابل 
و شوراى هماهنگی و اعضاى انجمن داروسازان 
مازندران بر ضرورت اصالح رویه تعیین دستمزد 
و احقاق حقوق داروسازان مسئول فنی داروخانه 

ها یا داروسازان غیر موسس تاکید کردند.
داروسازان  ما   : است  نوشته شده  نامه  این  در 
مسئول فنی که بیشترین بار مسئولیت علمی و 
سالمتی مردم در داروخانه ها و شرکت هاى 
به  توجه  با  معتقدیم  داریم  عهده  بر  را  استان 
تورم،  نرخ  افزایش  و  کشور  اقتصادى  اوضاع 
منطقی به نظر می رسد که میزان رشد فوق 
العاده هاى شغلی و مزایا همچون حق نظارت 
افزایش  پایه حداقل 36.5 درصد  مانند حقوق 

یابد.
نویسندگان نامه با اعالم این که نرخ مصوب 
انجمن داروسازان استان براى سال 98 شایسته 
نیست ، تاکید کردند که دستمزد تعیین شده نه 
تنها در بین جامعه پزشکی هم تراز در پایین 
ترین جایگاه حقوقی و معیشتی قرار دارد ، بلکه 
در بین جامعه داروسازان کل کشور هم یکی 
باعث  که  است  نرخ هاى مصوب  کمترین  از 
فشار اقتصادى و روحی به داروسازان مسئول 
فنی شده و بر کیفیت عملکرد آنان و تمرکز بر 

سالمتی بیماران تاثیر سوء خواهد داشت.
از  همچنین  مازندران  داروخانه  بی  داروسازان 
انجمن داروسازان استان انتقاد کردند و مدعی 
شدند که این انجمن به علت این که تمامی 
اعضاى آن را داروسازان داروخانه دار تشکیل می 
دهند ، در تعیین دستمزد عمال منافع خودشان را 
بر داروسازان بی داروخانه که به عنوان مسئول 
فنی غیرموسس شناخته می شوند ترجیح دادند.

این که تضاد منافع  با اعالم  نامه  نویسندگان 
توسط  غیرموسس  داروسازان  دستمزد  تعیین 
جاى  امر  متولی  عنوان  به  موسس  داروسازان 
نگرانی فراوان دارد ، هشدار دادند : رویه انجمن 
داروسازان مازندران چه آگاهانه و چه غیر آگاهانه 
باعث شده تضاد و انشقاقی در بدنه این جامعه 
را در  آرام داروسازان موسس  آرام  وارد شده و 
مقابل داروسازان مسئول فنی قرار داده و این 
بدبینی رو به افزایش است که در دراز مدت قطعا 
اعتماد و سرمایه اجتماعی بین اقشار این صنف را 
از بین برده و آسیب هایش در سالیان آینده می 
تواند جامعه نحیف داروسازان را بیش از گذشته 

از هم گسیخته و آسیب پذیر نماید.
داروسازان بی داروخانه در پایان این نامه خواستار 
نرخ دستمزد سال 98  بازنگرى در  و  پیگیرى 

شدند.
* پایین ترین نرخ در کشور 

یا  داروخانه  بی  داروسازان  تشکل  نماینده 

 : گفت  زمینه  این  در  مازندران  فنی  مسئول 
یک  که  مازندران  استان  داروسازان  انجمن 
انجمن صنفی است در پی توافقی با دانشگاه 
قبل،  سال  چند  در  مازندران  پزشکی  علوم 
هماهنگ با دیگر استان ها نرخ دستمزد براى 
دکتر داروسازى را که به عنوان مسئول  فنی در 
داروخانه هاى خصوصی و دولتی استان مشغول 

به کار هستند ، مصوب می کند.
محمد محمدطاهرى افزود : اما ماجرا از آنجا 
شروع می شود که تمام اعضاى انجمن و هیات  
و  داروخانه  ، خود صاحبان  انجمن  این  مدیره 
نرخ  گذارى همیشه  این  در  و  سرمایه هستند 
یعنی  خودشان  منافع  به  معطوف  نگاهشان 
موسسان داروخانه است و داروسازانی که هنوز 
از خود داروخانه ندارند و به عنوان نیروى مسئول 
فنی در داروخانه  ها کار می کنند ، مورد ناعدالتی 
قرار می گیرند.وى با اعالم این که بیش از نیمی 
از جامعه داروسازى استان مازندران را مسئوالن 
فنی غیر موسس تشکیل می دهند ، گفت : این 
انجمن  این  بودن  متولی  با  اعضا  منافع  تضاد 
جاى نگرانی فراوان دارد و تصمیمات انجمن 
که کامال مدافع حقوق داروخانه داران و به ضرر 
مسئوالن فنی غیرموسس است باعث شد ثابت 

شود این نگرانی ها بی  مورد نبوده است.
* افزایش درآمد داروخانه 

عضو تشکل داروسازان مسئول فنی مازندران با 
بیان این که در سال گذشته به ازاى هر نسخه 
سه هزار و 500 تومان حق  فنی سهم داروخانه 
ها بود که جداى از سود فروش دارو محاسبه 
می شد ، گفت: ولی امسال با پیشنهاد وزارت 
بهداشت و تایید دولت، حق فنی براى نسخه ها 
به ازاى تعداد اقالم دارویی موجود در نسخه به 

طور متوسط تا پنج هزار تومان تصویب شد.
درآم  افزایش  وجود  با  متاسفانه   : افزود  وى 
داروخانه داران ، اما انجمن داروسازان مازندران با 
بهانه هاى واهی از جمله این که استان مازندران 

خوش آب و هواست و داروخانه ها سود ندارند 
حقوق مسئول  فنی را به کمترین میزان در کل 
استان هاى کشور رساندند و نرخی که تعیین 
کف  و  کشورى  نرخ  میانگین  از  حتی  کردند 
قیمت حقوق که براى استان تهران است کمتر 

است.
که  اینجاست  تلخ  طنز  گفت:  محمدطاهرى 
کند  می  عنوان  مازندران  داروسازان  انجمن 
داروخانه ها در مازندران سود باال ندارند و افزایش 
معقول و مطابق میانگین کشورى حقوق مسئول 
فنی براى آنها میسر نیست ، اما قیمت مجوز 
باالترین  مازندران  استان  در  داروخانه  تاسیس 

نرخ در کل کشور را دارد.
وى توضیح داد : فقط مجوز یک داروخانه در 
مازندران به قیمت میانگین حدود 1.4 میلیارد 
تومان خرید و فروش می شود و این فقط قیمت 
قیمت  و  ملک  قیمت  و  است  تاسیس  مجوز 

داروها و اجناس موجود در آن جداست.
این داروساز گفت : تلخ تر و جالب تر این که یک 
داروساز جوان و تازه فارق التحصیل شده حداقل 
بایستد  تاسیس  در صف  سال  حدود 18  باید 
تا مجوز داروخانه دریافت کند ، اما داروسازان 
قدیمی  تر و صاحبان داروخانه این مجوز را به 
رایگان گرفتند و همین مجوز رایگان که چندین 
سال پیش دریافت کردند االن به قیمت حداقل 

یک و نیم میلیارد تومان می فروشند.
محمدطاهرى با بیان اینکه دستمزد داروسازان 
مسئول فنی در تهران هفت و نیم میلیون تومان 
، در تبریز هشت و نیم میلیون تومان، در اهواز 
هفت میلیون و 900 هزار تومان و در اردبیل 
انجمن   : گفت   ، است  تومان  میلیون  هشت 
داروسازان مازندران این رقم را در استان ما هفت 
میلیون تومان اعالم کرده در حالی که پایین 
ترین نرخ دستمزد متعلق به استان تهران هفت 

و نیم میلیون تومان است.
* نشست مشورتی برای رفع مشکل 

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
هم در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت : تعیین 
وظایف  جزو  داروخانه  فنی  مسئول  دستمزد 
معاونت غذا و دارو نیست و این رقم بر اساس 

شاخص هایی تعیین می شود.
محمدرضا شیران با بیان اینکه انجمن داوسازان 
موسس و تشکل مسئوالن فنی داروخانه ها در 
زمینه تعیین قیمت دستمزد با هم به توافق می 
رسند، افزود : این 2 گروه، تفاوت نظر فاحش 
آنها به هم نزدیک است  ندارند و بحث هاى 
و قرار است هفته آینده نشستی با هر 2 گروه 

داشته باشیم تا مشکل حل شود.
وى ادامه داد : این مساله، بحثی صنفی است 
تعیین  براى  تواند  نمی  دارو  و  غذا  معاونت  و 
دستمزد، ورود کند و مستقل نظر دهد و اقدامات 
ما در راستاى مشاوره و راهنمایی است تا حقوق 

هر 2 طرف قضیه محقق شود.
این مسئول با بیان اینکه تعیین دستمزد مسئول 
فنی داروخانه در هر استان متفاوت است و حتی 
این  هم  مازندران  شهرهاى  در  است  ممکن 
شاخص ها یکسان نباشد، گفت : دستمزد بر 

اساس پارامترهاى هر استان تعیین می شود.
شیران با اشاره به اینکه در حوزه دانشگاه علوم 
 ، است  فعال  داروخانه  مازندران 500  پزشکی 
ادامه داد: 94 داروخانه بیش از سهمیه استان، 
مجوز صادر کرده ایم.مازندران داراى دو دانشگاه 
علوم پزشکی یکی با نام دانشگاه علوم پزشکی 
بابل  پزشکی  علوم  دانشگاه  دیگر  و  مازندران 
کند. می  عمل  مستقل  صورت  به  که  است 

خدمات  ارائه  دنبال  به  دولت   : گفت  شیران 
بیشتر در سطوح مختلف است و با تغییراتی که 
در وزارتخانه اتفاق می افتد مانند نسخه پیچی 
الکترونیک و نسخه نویسی الکترونیک به سمت 

گسترش این خدمات هستیم.
پزشکی  علوم  دانشگاه  داروى  و  غذا  معاون 
مجموعه  این  تالش  اینکه  بیان  با  مازندران 
بویژه در سطوح  این خدمات  هم بر گسترش 
روستایی است و گام هایی در این زمینه برداشته 
شده است ، افزود: در چند نقطه شهرستان نور 
آباد  محمد  و  سنگده  فریم،  روستاهاى  در  و 
شهرستان سارى با این هدف، از طریق بخش 
خصوصی داروخانه هایی تاسیس شده چرا که 
این روستاها جمعیت شناور قابل مالحظه دارند 
ضمن اینکه جمعیت بومی این روستاها هم قابل 

توجه است.
* پاسخ نمی دهم

براى دریافت نظر انجمن داروسازان مازندران با 
مسئول این انجمن دکتر فریبرز تیرگر طبرى هم 
تماس تلفنی گرفت که وى حاضر به پاسخگویی 

نشد.
وى با اظهار این که موضوع طرح شده تنها یک 
ورود  نباید  خبرنگاران  و  است  خواسته صنفی 
کنند ، در نهایت هرگونه اظهار نظر در این باره 
را به مالقات حضورى با همراه داشتن کارت 
شناسایی خبرنگارى و نامه داروسازان مسئول 

فنی یا غیر موسس مشروط کرد.

اعتراض داروسازان بی داروخانه مازندران به تعیین دستمزد

استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  اجتماعی:  گروه 
مازندران گفت که یکهزار خانوار سیل زده در این استان واجد 
)ره(  امام  اجرایی فرمان  از ستاد  لوازم خانگی  شرایط دریافت 

هستند.
مهندس مهدى رازجویان افزود : اسامی این افراد با تکمیل روند 
قانونی و ادارى تا پایان امروز براى دریافت لوزام خانگی به این 

ستاد ارسال می شود.
کمیته برآورد، تعیین خسارت و تخصیص منابع قرارگاه بازسازى 
و نوسازى مناطق سیل زده دیروز در ابالغیه اى به استانداران 
استان هاى سیل زده کشور از جمله مازندران ، خواسته بود تا 
با توجه به هماهنگی هاى انجام شده و اعالم آمادگی ستاد 
اجرایی فرمان امام )ره( جهت تحویل اقالم و لوازم خانگی به 
سیل زدگان ، به فوریت اسامی افراد واجد شرایط را به ستاد 

معرفی و نتیجه را به این کمیته اعالم کنند.
این کمیته در این ابالغیه تاکید کرده بود که لیست تهیه شده 
از سوى استاندارى ها باید پس از ثبت نام افراد در سامانه جامع 
امداد و نجات )سجاد( تنظیم و به ستاد فرمان اجرایی حضرت 

امام )ره( تحویل شود.

معاون استاندار مازندران گفت : با توجه به اعالم آمادگی ستاد 
لوازم  و  اقالم  )ره( جهت تحویل  امام  فرمان حضرت  اجرایی 
خانگی به سیل زدگان ، فهرست سیلزدگان واجد شرایط درافت 

لوازم خانگی باید از سوى استاندارى ها تایید شود.
وى افزود : طبق بررسی هاى میدانی صورت گرفته از سوى 
از  نفر  یکهزار   ، سیلزده  مناطق  در  فرمانداران  و  بخشداران 
سیلزدگان استان واجد شرایط دریافت لوزام خانگی هستند که 
مهم ترین آنها شامل پتو ، یخچال ، ظروف تفلون و مالمین ، 

اجاق گاز ، فرش و غیره است.
بارندگی شدید و سیلی که از 27 اسفند سال 97 تا دوم فروردین 
98 در مازندران جارى و در 12 فروردین هم دوباره تکرار شد 
هاى  عرصه  صنعتی،  و  مسکونی  واحد  هزار  هفت  حدود  به 
زیرساخت هاى بخش هاى مختلف  و  باغدارى  و  کشاورزى 
در 13 شهرستان و حدود 700 روستا بیش از 17 هزار میلیارد 

ریال خسارت زد.
دامدارى  و  ها،کشاورزى  بررسی  آخرین  براساس  همچنین 
مازندران بیشترین میزان آسیب را متحمل شد که سیل بیش 
از 6 هزار میلیارد ریال به این بخش خسارت وارد کرد و از این 
میزان 2 هزار و 331 راس دام به ارزش 174 میلیارد ریال تلف 
شدند.پیش از این هم ستاد اجرایی فرمان امام )ره( طی مراسمی 
یکهزار راس دام سبک هر راس به ارزش 20 میلیون ریال به 

دامداران خسارت دیده مازندران کمک کرده بود.
این ستاد همچنین بیش از یکهزار قلم انواع وسائل آشپزخانه 
دیگر  و  گاز  اجاق  لباسشویی،  ماشین   ، شامل فرش، یخچال 
وسائل مورد نیاز آشپزخانه به سیل زدگان نیازمند کمک کرده 

بود.

مهندس رازجویان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران:

یکهزار سیل زده مازندرانی نیازمند لوازم خانگی هستند

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات مازندران:
شهرهای مازندران به اینترنت 

نسل ۴ مجهز هستند

مدیرکل ارتباطات و فناورى اطالعات مازندران گفت: در حال 
حاضر تمامی شهرهاى استان از پوشش اینترنت نسل چهارم بهره 
مند هستند.یداله طهماسبی ضمن تشریح برنامه هاى در دست 
اجرا در این حوزه، کاهش شکاف دیجیتالی در مناطق روستایی را 
از مهمترین برنامه هاى داراى اولویت وزارت ارتباطات برشمرد و 
 3G افزود: توسعه نسل دوم تلفن همراه، برخوردارى از سرویس
و 4G در سطح شهرها و روستاها، ایجاد بستر فیبرنورى به طول 
بیش از 147 کیلومتر در روستاهاى 9 شهرستان، برخوردارى 
روستاییان عزیز از اینترنت پرسرعت LTE بیسیم، اجراى طرح 
اقدامات  از مهمترین  رومینگ و Swap در مناطق روستایی 
زیرساختی است که که در سال جارى در حوزه ICT در سطح 
استان در نظر گرفته شده است.وى یادآور شد: در حال حاضر 
کلیه شهرهاى استان از پوشش اینترنت نسل چهارم برخوردار 
بوده و این درحالی ست که با اجرایی شدن پروژه هاى مذکور 
ارتقا کیفیت خدمات و سرویس هاى ارتباطی در مناطق روستایی 
بویژه نقاط گردش پذیر روستایی و عشایرنشین را بیش از گذشته 
در  فناور  واحدهاى  از  پشتیبانی  بود.طهماسبی  خواهیم  شاهد 
حوزه ICT بمنظور رونق کسب و کار اینترنتی، همکارى در 
راستاى ایجاد سالمت الکترونیک، توسعه شبکه علمی، برگزارى 
با فضاى  آشنایی  ارتقا سطح  راستاى  در  آموزشی  کارگاه هاى 
استارتاپ ها در حوزه  برگزارى رویدادها و  بانوان،  سایبر ویژه 
فناورى اطالعات را از جمله برنامه هاى پیش بینی شده دیگر 

وزارت متبوع خویش در سطح استان عنوان کرد.


