
 ۲۳۸ پروژه آبرسانی طی ۶ سال 
در مازندران بهره برداری شد

مدیرعامل آب و فاضالب مازندران گفت: از سال ۹۲ تاکنون ۲۳۸ پروژه آبرسانی با دو هزار و ۶۶۳ میلیارد ریال در استان 
بهره برداری شده است.

خبرنگار جام جم مازندران: مجید عبداللهی در آئین آغاز بهره برداری از طرح آبرسانی به ۵۶ روستا و شهر سرخرود 
در روستای " ریکنده " قائمشهر، گفت: با توجه به یکپارچگی که در شرکت آب و فاضالب مازندران وجود دارد، ما به طرح های 
آبرسانی در حال اجرا سرعت بیشتری می دهیم تا زودتر به بهره برداری برسند. وی تصریح کرد: همزمان ۳۰ پروژه آبرسانی 

روستایی در استان مازندران با اعتباری ...
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سرمایه گذاری یک میلیاردو 800 
میلیون تومانی شهرداری چابکسر در 

 پروژه های عمرانی دهه فجر 

www.jamejamdaily.ir
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شهردار چابکسر از سرمایه گذاری یک میلیارد و ۸۰۰میلیون 
تومانی شهرداری این شهر در دهه فجر امسال در راستای 
اجرای پروژه های عمرانی خبر داد و گفت: بخش اعظمی 
از این اعتبارات از محل منابع داخلی شهرداری تامین 

و هزینه شده است.  www.daneshpayam.ir

افتتاح 866 پروژه در 
 دهه فجر امسال 

در مازندران

تحقق آرزوهای دیرینه 
شهروندان قائم شهری 
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انقالب اسالمی 
3اعجاز قرآن است

4

استان های 

شمالی

بهره برداری از 
طرح های توسعه عمران 

شهری در واجارگاه

موسسه کودکان هوشمند
 نماینده شرق استان گیالن 

سارا بشردوست

دوقلوهای گیالنی که افسانه ای نیستند!
حامـد و محمد جعفرپـور صوفیانی دو 
کـودک ۷ سـاله ای کـه در مسـابقات 
محاسـبات ذهنـی بـا چرتکـه قهرمـان 

شـدند. جهان 
آمـوزش  کـه  چنـد سالیسـت  ایـران 
را  کـودکان  بـه  ذهنـی  محاسـبات 
ایـن  تازگـی  رغـم  علـی  و  آغازکـرده 
بـرای  ایـران  فرزنـدان  اقـدام 
سـال های متوالی درمسـابقات جهانی 
اهلل  روح  دکتـر  درخشـیده اند. 
مخبریان مدیرعامل موسسـه کودکان 
هوشـمند و رئیـس انجمن محاسـبات 
ذهنـی پامـا ایـران در ایـن خصـوص 
می گویـد: سـال 2019 کاروان 150 
هوشـمند  کـودکان  موسسـه  نفـری 
ایـران از مجمـوع 55 شـرکت کننـده 
و دانـش آمـوزان در 5 سـطح ازبیـن 
610 دانـش آمـوز از 24 کشـور دنیا 
48 مقـام قهرمانـی در مجمـوع تمـام 
گروه هـا 2 مقـام رتبـه اول ، 1 مقـام 
رتبـه دومـی و سـه قهرمـان قهرمانان 

را کسـب نمـوده انـد.
 این کودکان از 1۷ استان و 21شهر 
به مسـابقات اعزام شـده اند. رئیس 
انجمـن محاسـبات ذهنـی پامـا ایـران 
افـزود: 55 کـودک شـرکت کننده در 
مسـابقات ملـی تهـران از بیـن 388 

کـودک در غالـب جشـنواره کـودکان 
هوشـمند انتخاب شـدند.

حضـور  تاریخچـه  بـه  اشـاره  بـا  وی   
بیـن  مسـابقات  در  ایـران  کـودکان 
المللـی گفـت: ایـران از سـال 2016 
عضـو انجمـن بیـن المللـی پامـا شـد 
کـه َمقـّر آن در تایـوان اسـت و همان 

طـور کـه مسـتحضرید کشـور تایـوان 
پیشـرو در آمـوزش محاسـبات ذهنی 
اسـت . ِرنـج سـنی کـودکان شـرکت 
و  اسـت  سـال   14 تـا   5 از  کننـده 
کـودکان ایـران در مسـابقات 201۷ 
کسـب  بـه  موفـق  جنوبـی  آفریقـای 
دریـک  قهرمانـان  قهرمـان  عنـوان 
نیـز  در سـال 2018  سـطح شـدند. 
در دو سـطح قهرمان قهرمانان شـدند 
و در سـال 2019 نیـز در مسـابقات 
تایلنـد  در  ایـران  کـودکان  بابرتـری 

پایـان یافـت . 
برمبنـای  سـطح   5 در  کـودکان  ایـن 
رده سـنی و براسـاس آموزش هایـی 
کـه دیـده انـد در مسـابقات شـرکت 
اسـت  ذکـر  بـه  الزم  و  کردنـد 
کانـادا  در  هـم   2020 مسـابقات 

خواهدشـد.  برگـزار 
فرزنـدان گیالنـی کـه در نوزدهمیـن 
دوره مسابقات بین المللی پاما 2019 
در تایلنـد کاپ هـای قهرمانـی را از آن 
خـود کردنـد و در 24 کشـور مطـرح 
فرزنـدان  اسـتعداد  و  هـوش  دنیـا 

ایـران و گیـالن را بـه رخ کشـیدند.

گفت و گو با علیرضا جهانی، کارشناس حقوق مطرح شد؛

ضرورت رسیدگی و پیگیری جدی 
در مورد جاده های شهری و روستایی

ـــی،  ـــا جهان ـــا علیرض ـــالن ب ـــم گی ـــام ج ـــگار ج خبرن
کارشـــناس حقـــوق گفتگویـــی انجـــام داده اســـت 

ـــد: ـــی آی ـــه م ـــه در ادام ک
ـــه  ـــدگان روزنام ـــرای خوانن ـــان را ب ـــا خودت * لطف

ـــد. ـــی نمایی معرف
ــر،  ــد 1348 در رودسـ ــی، متولـ ــا جهانـ علیرضـ
ـــوق  ـــناس حق ـــران، کارش ـــی ای ـــک مل ـــد بان کارمن
و دانشـــجوی کارشناســـی ارشـــد حقـــوق جـــزا 
و جـــرم شناســـی و رزمنـــده دفـــاع مقـــدس 

هســـتم.
*بـــا توجـــه بـــه اشـــراف شـــما بـــر شهرســـتان 
رودســـر، چـــه برنامـــه هایـــی در ایـــن شهرســـتان 

ـــت؟ ـــری اس ـــرح و پیگی ـــل ط قاب
ــاده  ــورد جـ ــدی در مـ ــری جـ ــیدگی و پیگیـ رسـ
هـــای شـــهری و روســـتایی، برنامـــه ریـــزی 
محصـــوالت چـــای، برنـــج و فنـــدق، گلگاوزبـــان، 
ـــوالت  ـــایر محص ـــات و س ـــی، مرکب ـــان داروی گیاه

ـــی،  ـــدی و تبدیل ـــته بن ـــب بس ـــکورات در قال اش
تـــالش جهـــت احیـــا کارخانـــه ریســـندگی املـــش، 
اهتمـــام جـــدی بـــرای اتمـــام پـــروژه هـــای 
جـــاده ای املش-شـــلمان، پیگیـــری مشـــکل 
آب آشـــامیدنی شهرســـتان رودســـر-املش، 
ــرود،  ــد پلـ ــرداری سـ ــره بـ ــت بهـ ــری جهـ پیگیـ
پیگیـــری  کالچـــای،  پـــل  تکمیـــل  پیگیـــری 
بیمارســـتان مجهـــز و تخصصـــی در رودســـر، 
پیگیـــری احـــداث جـــاده باقرآبـــاد بـــه چافجیـــر 
ریـــزی  برنامـــه  و  رســـیدگی  احمدآبـــاد،  و 
جامـــع بـــرای ســـاحل رودســـر و اشـــکورات 
ـــای  ـــالن ه ـــداث س ـــم، اح ـــعه توریس ـــرای توس ب
ـــوان و  ـــان و بان ـــان، جوان ـــرای نوجوان ـــی ب ورزش
بســـیاری مـــوارد دیگـــر کـــه در مرکـــز پژوهشـــی 
ـــی  ـــورد بررس ـــد م ـــی بای ـــای کارشناس ـــروه ه و گ
و مطالعـــه قـــرار گرفتـــه ، اجرایـــی و عملیاتـــی 

شـــود.

4نوشهر؛ میزبان پنجمین دوره "جشنواره ملی ارکیده"
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بهره بــرداری همزمــان از 20 پــروژه بــرق شهرســتان 
ــن در  ــتان فوم ــار شهرس ــنگ  بیج ــتای س ــن در روس فوم

ــت. ــورت گرف ــه فجرص ــارک ده ــام مب ای
معــاون  صفــت  فــرزام  حضــور  مراســم  ایــن  در   
ــی مدیرعامــل شــرکت  اقتصــادی اســتاندار گیــالن، طالب
راهــداری، مدیــرکل  گیــالن، مدیــر کل  بــرق  توزیــع 
بنیــاد  و مدیــرکل  اســتانداری  جــذب ســرمایه گذاری 
مســکن ،محســنی فرمانــدار فومــن، شــادپور مدیرامــور 
بــرق شهرســتان فومــن وروســای ادارات شهرســتان 

حضورداشــتند.
مهنــدس طالبــی مدیرعامــل بــرق گیــالن درایــن مراســم 
اظهــار داشــت: در دهــه فجــر امســال در ســطح اســتان 
ــارد  ــدود 60 میلی ــا ح ــه ب ــم ک ــروژه داری ــالن 384 پ گی
تومــان اعتبــار در حــال بهره بــرداری اســت. وی افــزود: 
سال هاســت در واقــع تحریــم اســتکبار جهانــی هســتیم 
و علیرغــم همــه مشــکالت دولــت تمــام تــالش خــودش را 
بــرای منابــع الزم جهــت ارائــه خدمــات قــرار می دهــد و 
ــرا  ــه اج ــه مرحل ــا ب ــد ت ــص می ده ــی را تخصی بودجه های

در آوریــم.
شــادپور مدیــر امــور بــرق شهرســتان فومــن نیــز در 
مراســم افتتــاح ایــن پروژه هــا گفــت: بــرای اجــرای ایــن 
پروژه هاکــه شــامل نصــب 6دســتگاه ترانــس تقویــت 
بــرق، احــداث خــط فشــار متوســط همــراه بــا نصــب 

ترانســفورماتور، احــداث شــبکه متوســط زمینــی،20 
کیلومتــر کابــل کششــی خــود نگهــدار و تامیــن بــرق 
اســت،3میلیاردو6۷8میلیون  نفــره  تــک  خانوارهــای 
تومــان هزینــه شــده اســت. شــادپور اضافــه کــرد: ایــن 
پروژه هــا در روســتاهای ســنگ بیجــار، خشــکنودهان، 
ــران،  ــخ، چی ــکره، الدم ــدان، گس ــه،کاس احم ــرم بیش خ
برماســوله،  ریحانــه  حصــار،  پیــش  دزدک،  کمامــردخ، 

ماکلــوان، رودپیــش و...انجــام شــده اســت.

به طور همزمان در روستای سنگ بیجار صورت گرفت؛

افتتاح ترانس و احداث شبکه در فومن با اعتباری 
بالغ بر 5/۳ میلیارد تومان 

دهیار بازنشین سفلی رحیم آباد در مراسمی با تبریک 
دهه مبارک فجر گفت: خانه بهداشت بازنشین سفلی 
مساحت  با  تومان  میلیون   032 بر  بالغ  اعتباری  با 
. است  رسیده  برداری  بهره  به  مربع   601متر 

انجام  اقدامات  دیگر  به  بازنشین  محمدی  عیسی 
پرداخت  اسالمی  شورای  و  دهیاری  توسط  شده 
جدید،  دهیاری  دفتر  افتتاح  شامل  طرحها  این 
پارک  میلیون،   51 بر  بالغ  ای  هزینه  با  هالل  خانه 
دیوار  میلیون،   04 بر  بالغ  ایی  هزینه  با  کودک 
خوس  شب  صبا  خیابان  در  متر   05 طول  به  حائل 
نمود. عنوان  میلیون   001 بر  بالغ  ای  هزینه  با   رجا، 

وی از دیگر طرحها را طرح جامع بیمه شهروندی برای 
بازنشین  روستای  در  آباد  رحیم  بخش  در  بار  اولین 
برای جمعیت 0001 نفره تکمیل و نصب و راه اندازی 
مرکز تلفن جدید با ظرفیت 0001 پورت بازنشین و 
آخوند ملک و بخشی از شهر )ترشکو( که جمع آوری و 

تبدیل به شماره عادی خواهند شد.
جدید  تلفن  مرکز  این  اندازی  راه  با  وی  گفته  به 
مشکالت قطعی مداوم و عدم امکان واگذاری اینترنت 
پر سرعت مرتفع خواهد شد. محمدی در پایان تشکر 
ویژه ای از اعضای شورای بازنشین آقایان حسینی راد، 
محمدی و شریفی و نیز از فرماندار و معاون عمرانی 

فرمانداری و بخشدار رحیم آباد قدردانی کرد.

باحضور مسئوالن؛
 خانه بهداشت بازنشین سفلی بخش 

 رحیم آباد رودسر افتتاح و بهره برداری شد

نقی علیزاده، دهیار روستای تازه آباد گفت: روستای تازه آباد در 7کیلومتری بخش 
کالچای دارای 14۰خانوار و جمعیتی بالغ بر 4۰۰ نفر می باشد.

وی در ادامه به مشکلالت این روستا اشاره کرد و گفت :با توجه به ضعف فشار آب و 
قطعی آب در سال های اخیر در فصل گرم سال و در پیک مسافرپذیری که گریبانگیر 
روستا و دیگر روستاهای مجاور بود با پیگیری های انجام شده زمینی خریداری و در 
اختیار سازمان آب روستایی شهرستان قرار داده شد تا با حفر چاه مشکل آب شرب 

را حل نمایند. 
به گفته وی، با حمایت هایی از سوی مهندس خلقی، بخشدار محترم و سهیل بابایی، 
مدیر آبفار شهرستان رودسر این امر محقق و حفاری برای احداث چاه شروع گردید.

علیزاده افزود: امیدواریم با حفر این چاه تا حدودی مشکل آب مرتفع گردد و مردم 
منطقه چون سالهای گذشته در فصول گرم سال دغدغه بی آبی را نداشته باشند .وی 
از دیگر مشکالت این روستا را تصادفات جانی و مالی در محدوده ورودی محل 
عنوان کرد. به گفته علیزاده در این محدود ه وجود سه آبراهه، عرض کم جاده و 
ایمنی پایین مشکل آفرین و خطر ساز بوده وعامل اصلی تصادفات در این محدوده 
شده است. دهیار روستای تازه آباد بیان کرد: تعریض جاده، ایمن سازی و کاهش 

تصادفات در تقاطع ورودی اصلی روستا با محور کالچای به رحیم آباد در دستور کار 
شورا و دهیاری قرار گرفته است .وی بیان کرد: لوله گذاری و تعریض جاده در ۲ فاز 
با مشورت کارشناس فنی دهستان مهندس سادات با هزینه عمرانی دهیاری انجام 
شد و جهت نصب سرعتکاه و نصب عالئم هشدار دهنده و نوردهی محدوده مکاتباتی 
با اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای رودسر و پلیس راه چابکسر انجام شد که با 
بازدید میدانی مهندس اسماعیلی و سرهنگ صادقی موافقت اولیه حاصل شد و قول 
مساعد دادند تا در پایان سال بحث ایمن سازی و نوردهی انجام گیرد و با انجام این 
کار تصادف در منطقه به حداقل ممکن کاهش یابد.دهیار تازه آباد در پایان از اعتماد 
و همکاری اعضای شورا آقایان اسماعیل علیزاده، میثم جوان و صادق علیزاده که در 
جهت پیشبرد اهداف تعیین شده بسیار تاثیر گذار بوده اند و نیز از تعامل و همراهی 

اهالی محل قدردانی و تشکر به عمل آورد.

دهیار تازه آباد بخش کالچای : 

با حفر چاه درحال احداث 
روستای تازه آباد مشکل آب 

آشامیدنی این روستا رفع می شود 

به مناسبت گرامیداشت دهه مبارکه فجر در آیینی با حضور 
کارکنان  شهر،  شورای  اعضای  و  شهردار  کالچای،  بخشدار 
عمران  توسعه  مردم چند طرح  مختلف  و قشرهای  شهرداری 
برداری  بهره  و مورد  یافت  واجارگاه گشایش  شهری در شهر 

گرفت.
خیابان  موزاییک  فرش  شامل  را  ها  طرح  این  پور  اسماعیل 
خرمشهر اصالح هندسی میدان بسیج پروژه دفع آبهای سطحی 
و بهسازی آسفالت معابر اعالم کرد. شهردار واجارگاه مشخصه 
پروژه فرش موزاییک خیابان خرمشهر که به صورت نمادین از 

بقیه طرح ها به بهره برداری رسید گفت: طول این پروژه 1000 
متر و به عرض دو و نیم متر بوده است که برای اجرا و انجام 
آن 250 میلیون تومان هزینه شده است. وی همچنین به روند 
ساخت پل سلیم سرا اشاره کرد و گفت: این پروژه هم اکنون 
۷5 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا کنون یک میلیون و ۷00 
میلیون تومان از محل منابع داخلی شهرداری برای انجام آن 
هزینه شده است . شهردار واجارگاه از مسئوالن خواست برای 
تکمیل پروژه اعتبار ویژه اختصاص دهند.وی برآورد نهایی برای 

تکمیل آن را سه میلیارد تومان عنوان کرد.

بهره برداری از طرح های توسعه عمران شهری در واجارگاه
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استاندار:

افتتاح ۸۶۶ پروژه در دهه فجر امسال در مازندران
واحدهای تولیدی احیا شده توسط دولت موجب شعف و امید مردم شد

صدها پروژه با اعتباری بالغ بر 1۹۵4 میلیارد تومان در ایام اهلل 
دهه مبارکه فجر در سراسر استان مازندران به بهره برداری رسید .

خبرنگار جام جم مازندران: در این ایام در کنار افتتاح ۸۶۶ 
پروژه  در استان مازندران، از تعداد زیادی از پروژه های در حال 
احداث نیز با حضور مسئولین کشوری و استاندار مازندران بازدید به 
عمل آمد .از میان صدها پروژه به بهره برداری رسیده در مازندران، 
با ۸۸  بابل  پروژه،  با ۸۹  آمل  پروژه،  با 1۰۲  شهرستان ساری 
پروژه، محمودآباد با ۶۵ پروژه و نور با ۵۲ پروژه دارای بیشترین 
پروژه های افتتاحی در دهه فجر امسال بودند.قام عالی دولت در 
مازندران در آغاز دهه مبارکه فجر با حضور در بین خبرنگاران 
گفت : از ۸۶۶ پروژه افتتاحی دهه مبارکه فجرامسال، 1۲1 مورد 
مربوط به شرکت توزیع نیروی برق مازندران، ۹۶ پروژه مربوط 
مازندران، ۶۶ مورد مربوط  برق غرب  نیروی  توزیع  به شرکت 
به جهاد کشاورزی استان، 4۳ پروژه مربوط به اداره کل راه و 
شهرسازی، ۶1 پروژه مربوط به بنیاد مسکن استان، 4۳ پروژه 
مربوط به بخشداری ها و دهیاری ها، آب منطقه ای 4۲ پروژه، 
۳۹  مورد در حوزه بهزیستی،  1۸ پروژه در حوزه شهرک های 
صنعتی، 1۶ مورد در حوزه بنیاد شهید و امور ایثارگران، راهداری و 
حمل و نقل جاده ای و شرکت آب و فاضالب روستایی هرکدام 
14 پروژه، شرکت های آب و فاضالب استان و برق منطقه ای 
هرکدام 1۳ پروژه، علوم پزشکی استان و بسیج سازندگی هر کدام 
1۲ پروژه، شرکت گاز 1۰ پروژه و  بقیه پروژه ها مربوط به سایر 
دستگاه های اجرایی است .حسین زادگان با اشاره به این که 7۲ 
برای ۸7۰  اشتغال  ایجاد  تومان و  میلیارد  با هزینه ۸4۳  پروژه 
دارد،  قرار  و صنعتی  تولیدی  اشتغالزای  زمره طرح های  در  نفر 
گفت: همچنین از این تعداد؛ 7۹4 پروژه با هزینه 1111 میلیارد 
تومان و اشتغالزایی ۵17۰ نفر در حین اجرا در شمار طرح ها و 
پروژه های عمرانی و خدماتی به شمار می آیند. وی با بیان این 
که از مجموع پروژه های دهه فجر امسال، 4۰ پروژه با اعتباری 
بالغ بر 1۵7 میلیارد تومان مربوط به طرح ها و پروژه های عمران 
شهری می باشد؛ تصریح کرد: همچنین ۳4۳ پروژه با اعتباری بالغ 
بر ۲4۹ میلیارد تومان مربوط به عمران روستایی است.استاندار 
مازندران افزود : پروژه های روستایی در قالب زیربنایی، بهسازی 
و آسفالت راه روستایی، سالن ورزشی، مسکن محرومین، نوسازی 
اراضی شالیزاری، آبرسانی، گازرسانی، برق رسانی و تقویت ولتاژ 
با  پروژه  کلنگ 4۶  مچنین  می باشد.   دهیاری ها  پروژه های  و 
اعتباری بالغ بر 44۹ میلیارد تومان در ایام اهلل دهه فجر در مناطق 

مختلف استان به زمین زده شد.
* افتتاح سورتینگ مرکبات در شهرستان بابل با حضور استاندار 

بزرگ  انبار  مسئوالن،  از  جمعی  و  مازندران  استاندار  حضور  با 
مرکبات و سورتینگ اخوان در زمینی به مساحت ۲۲۰۰ متر مربع 
در بابل افتتاح شد.   انبار بزرگ مرکبات با اعتباری بیش از ۵۰ 
میلیارد ریال از محل تسهیالت روستایی کم بهره در بابل بهره 
برداری شد.این مجموعه به همت یک باغدار نمونه؛ با استفاده از 
بیش از ۵۰ میلیارد ریال از محل تسهیالت روستایی کم بهره 
در زمینی به مساحت ۲۲۰۰ متر مربع بهره برداری شد که ۳۰ 
اشتغال جدید نیز دربرداشته است.باغ اخوان از بزرگ ترین باغ های 
متمرکز مازندران با مساحت 1۲۰ هکتار است و وجود مرکبات با 
قابلیت تجاری و صادراتی از  ویژگی های مهم این باغ به شمار 
می رود. احمد حسین زادگان، استاندار مازندران در حاشیه افتتاح 
این مجموعه با اشاره به اینکه این بهره بردار با تولید 1۰۰ تن 
مرکبات در هر هکتار رکورد دار استان است، گفت: وی با استفاده 
از روش باغداری علمی و تجربیات ارزنده ای که در این حوزه 
دارد جزو باغداران نمونه استان است که باید الگویی برای دیگر 

باغداران باشد.
و  جمهور  رئیس  دفتر  رئیس  حضور  استاندار مازندران:با 
افتتاح  * بخش نئوپان کارخانه نکاچوب 

شد

شهرستان  در  نکاچوب  کارخانه  نئوپان  بخش  تولید  خط  سه 
میاندرود شامگاه پنجشنبه با حضور محمود واعظی، رئیس دفتر 
رئیس جمهوری و احمد حسین زادگان، استاندار مازندران افتتاح 
شد.  با راه اندازی این خطوط  7۰۰ نفر مشغول کار شدند که  
4۸۰ نفر در بخش حفاظت از جنگل و ۲۲۰ نفر نیز در بخش 
رئیس  دفتر  داشت.رئیس  خواهند  فعالیت  شرکت  این  صنعت 
جمهور در این مراسم با بیان این که آمریکا با هدف و امید این 
که کارخانجات کشور تعطیل و کارگران بیکار شوند مقوله تحریم 
حداکثری را مطرح و اعمال می کند، گفت : امروز نه تنها اقتصاد 
ایران به تلقی آنان فلج نشده است، بلکه بسیار قوی و شاهد افتتاح 
طرح های تولیدی هستیم.واعظی تأکید کرد: دولت همه تالش 
خود را برای رونق تولید در کشور به کار گرفته و هر کسی که در 
این راه تالش کرده و اشتغال ایجاد کند و مانع از بیکاری کارگران 
و شاغالن شود، مورد تکریم و حمایت دولت است. شرکت نکا 
چوب که سال 1۳4۸ در میاندرود ساری با ۳ خط تولید نئوپان 
و روکش مالمینه فعالیت خود را آغاز کرده بود، در سال ۹1 به 
دلیل بدهی و مشکالت ناشی از آن، به بانک ملی واگذار شده و 
به مرور تعطیل می شود.این واحد تولیدی همزمان با آغاز فعالیت 
دوباره شرکت چوب و کاغذ مازندران از مرداد امسال به صورت 
کلی بازسازی و با ماشین آالت جدید از امروز دوباره در خط تولید 
قرار گرفت و کارگران این کارخانه بار دیگر مشغول به کار شدند.  
اعمال  از  سال  امروز ۲  کرد:  تأکید  جمهور  رئیس  دفتر  رئیس 
تحریم های ناجوانمردانه آمریکا گذشته در حالی که آمریکایی ها 
فکر می  کردند بعد از ۳ ماه از آغاز تحریم ها ایران تسلیم خواهد 
شد، ما امروز شاهد آغاز فعالیت مجدد، ۲ کارخانه تولیدی بزرگ 
بعد از ۵ سال توقف فعالیت بودیم و این بیانگر  همت، تالش و 
مقاومت مردم است. واعظی خطاب به کارکنان و مدیران این واحد 
تولیدی، گفت: هر کدام از این اقدامات شما در افزایش و رونق 
تولید در کشور به دولت و ملت امید می دهد و تیری است به سوی 

دشمنان که امید داشتند، کارخانجات ایران تعطیل خواهد شد.
رئیس دفتر رئیس جمهوری در جلسه شورای اداری استان:

* روند توسعه استان رو به جلو و امیدوار کننده است
رئیس دفتر رئیس جمهور در جلسه شورای اداری استان مازندران 
با اشاره به مباحث مفید مطرح شده از سوی مدیران استان و 
کرد:  تصریح  استان،  کارآفرینان  و  اقتصادی  فعاالن  همچنین 
با  و  و فصل شده  استان حل  و مسائل  خوشبختانه مشکالت 
به  بخش خصوصی  مشارکت  و  همکاری  با  و  مدیران  تالش 
با اشاره به  توسعه و پیشرفت استان منجر شده است.  واعظی 
ظرفیت های باالی استان مازندران و ویژگی های طبیعی استان، 
جاذبه های گردشگری، نیروی انسانی کارآمد و تالشگر، تأکید 
کرد: خوشبختانه روند توسعه استان رو به جلوست و گزارش ها 
در زمینه  موفقیت های استان امیدوارکننده است.رئیس دفتر رئیس 
جمهور اظهار داشت: با تالش مدیریت عالی استان بنگاه های 
تولیدی و اقتصادی فعال هستند و تولید در استان از رونق خوبی 
برخوردار است. ظرفیت گردشگری استان نیز یک مزیت و نعمت 
بزرگ برای پیشبرد استان است که البته مشکالت خاص خود را 

هم دارد که باید برای رفع آن تالش و برنامه ریزی کنیم. واعظی 
با تأکید بر ضرورت توجه به مقوله فرهنگ، تأکید کرد: انقالب 
ما یک انقالب فرهنگی بوده است و اخالق و فرهنگ باید به 
عنوان یک اولویت مهم و اساسی مد نظر مدیران و مسئوالن 
کشور باشد. رئیس دفتر رئیس جمهور همچنین ظرفیت باالی 
تولید محصوالت کشاورزی و آبزیان در استان را مورد اشاره قرار 
داد و گفت: با تقویت تولید این محصوالت و رفع نیازهای داخلی 
می توان با صادرات این محصوالت برای کشور ارزآوری بیشتری 

. شت ا ابراز امیدواری کرد که با تالش های د واعظی در پایان 
استان  برای  تعیین شده  انجام شده همه هدف گذاری 

محقق شود.
استاندار مازندران در جلسه شورای اداری استان:

* واحدهای تولیدی احیا شده توسط دولت موجب شعف و امید 
مردم مازندران شد 

و  اقدامات  تشریح  با  جلسه  این  در  زادگان  حسین  احمد 
واحدهای  شد:  یادآور  مازندران،  در  دولت  و  نظام  دستاوردهای 
تولیدی که در استان به چرخه تولید بازمی گردند، موجب شعف و 
امید در مردم مازندران شده اند.  حسین زادگان در جلسه شورای 
اداری استان که با حضور رئیس دفتر رئیس جمهوری برگزار شد، 
گفت: امروز کارخانجات و واحدهای تولیدی که در مازندران با 
حمایت دولت در قالب اصالح ساختار، کمک های مالی و برگزاری 
ستاد تسهیل برای رفع موانع فعالیت؛ به چرخه تولید بازمی گردند، 
موجب شعف و امید در استان شده اند.وی افزود: مجموعه اقدامات 
مثبتی که در استان رخ داد و طرح هایی که به ثمر نشست ماحصل 
همراهی و همکاری تمامی دستگاههای اجرایی و همه دلسوزان 
نظام و کشور بوده است.وی بازگشت 1۰۰ واحد تولیدی استان 
به چرخه تولید در یک سال اخیر و خروج 1۲۵ واحد از تملیک 
بانک ها را جلوه ای از اقدامات باارزش دولت در این راستا برشمرد. 
حسین  زادگان احیای نام های تاریخی و نوستالژیک برای مردم 
مازندران از جمله نساجی، چوب و کاغذ و نکاچوب را بخشی دیگر 
از اقدامات مهم دولت تدبیر و امید معرفی کرد و افزود: در واقع 
زمانی که می رفت  نام کارخانه های بزرگی همچون نکاچوب به 
خاطره ها بپیوندد، دولت با احیای آن توانست کار بزرگی را انجام 

بدهد.
وی تکمیل زیرساخت های ورزشی مازندران را از جمله اقدامات 
دیگر دولت برشمرد و یادآور شد: در حوزه زیرساخت های ورزشی؛ 
پروژه  و  است  بوده  تمام  نیمه  پروژه های  تکمیل  استان  برنامه 
جدیدی تعریف نکرده ایم.استاندار مازندران از بهسازی و بازسازی 
استادیوم شهید وطنی قائم شهر، تکمیل استادیوم شهدای نوشهر 
اجرایی  عملیات  آغاز  و  بابل  استادیوم  نور،  در  نوری  ناطق  و 
بازسازی استادیوم شهید متقی ساری به عنوان برخی از اقدامات 

دولت تدبیر و امید در استان در این حوزه یاد کرد.حسین زادگان 
ساماندهی پسماند را از اولویت های استان دانست و گفت: اولین 
نیروگاه زباله سوز کشور پس از انقالب در نوشهر بزودی به بهره 
برداری می رسد و نیروگاه زباله سوز ساری نیز در حال پیشرفت 
است لیکن بطور کلی علیرغم اجرای پروژه های کمپوست در 
برخی شهرها برای حل مشکل پسماند در مازندران نیازمند توجه 
بیش از پیش و اعتبارات الزم هستیم.وی یکی از طرح های اجرا 
شده طی یک سال گذشته را طرح مازندران پاک معرفی کرد و 
اظهار داشت : این طرح با توجه به حضور دهها میلیون مسافر 
تا محیطی  و گردشگر در مازندران به اجرا گذاشته شده است 
پاکیزه و با نشاط برای مازندرانی ها و مسافران فراهم کنیم .مقام 
عالی دولت در مازندران تاکید کرد: با توجه به افزایش روزافزون 
گردشگران الزم است نسبت به توسعه و تکمیل راه ها و خدمات 
زیربنایی خصوصا در غرب مازندران اهتمام ویژه ای صورت گیرد.

استاندار مازندران از ایجاد منطقه آزاد تجاری به عنوان مطالبه 
جدی مردم استان نام برد و افزود: ایجاد منطقه آزاد تجاری در 
استان با سه لکه در کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد 
تایید شد که با همکاری و حمایت دولت به مجلس ارائه گردید و 
اکنون در کمیسیون اقتصادی نیازمند حمایت و عنایت الزم است.

رفع  و  شنیدن  و  مردم  با  گفتگوی  بر  توجه  بر  زادگان  حسین 
مشکالت آنان تاکید کرد و افزود: مالقات های مردمی و دیدارهای 
چهره به چهره با مردم و دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران را به 
صورت مستمر در برنامه کاری داریم و همواره به مدیران در این 

خصوص تاکید می کنیم.
* بازدید رئیس دفتر رئیس جمهور و استاندار مازندران از مرکز 

لجستیک و پایانه صادراتی محصوالت کشاورزی روماک
واعظی با همراهی احمد حسین زادگان، از پایانه در حال ساخت 
صادرات محصوالت کشاورزی )روماک ( در شهرستان جویبار 
بازدید کرد .این پایانه که فاز اول آن در زمینی به مساحت ۳1 
هزار متر مربع شامل سالن های مجهز دستگاه های خنک کننده 
تاسیسات و  امکانات  تمام  و سرماساز در حال تکمیل است، 
بازاریابی  نگهداری،  سازی،  آماده  برای  الزم  تجهیزات 
محصوالت کشاورزی جهت تنظیم بازار داخلی و توزیع 

مدرن و علمی محصوالت کشاورزی و شیالتی و تسهیل و تسریع 
در صادرات را بطور یکپارچه فراهم می نماید.  

با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور و استاندار مازندران:
* فاز دوم مرکز بین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران 

در آمل افتتاح شد
محمود واعظی با همراهی احمد حسین زادگان با حضور در مرکز 
بین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران در شهرستان آمل، 
فاز دوم این مرکز بین المللی که شامل کارخانه سورت و بسته بندی 

برنج می باشد را افتتاح کرد.  کارخانه سورت و بسته بندی برنج در 
مرکز بین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران، ظرفیت ۲4 
هزار تن برنج در سال را دارد و برای 4۰ نفر به صورت مستقیم 
اشتغال ایجاد کرده است.این کارخانه با ۲۵ میلیارد تومان هزینه 
به بهره  برداری رسیده که از طریق تسهیالت بانک کشاورزی و 
کمک سهامداران تامین شده است.مرکز بین المللی تجارت و پایانه 
صادرات برنج ایران در زمینی به وسعت 17 هکتار ساخته شده 
که فاز اول آن شامل 4۳۰ غرفه به مساحت ۵۰ هزار مترمربع با 
تمام زیرساخت ها با فرصت اشتغال برای ۲ هزار نفر پیش از این 

افتتاح شده است.
* افتتاح همزمان 58 پروژه بخش کشاورزی مازندران 

با حضور واعظی و حسین زادگان
مراسم افتتاح همزمان ۸۵ پروژه بخش کشاورزی مازندران که 
بصورت نمادین در گلخانه فوق مدرن هیدروپونیک پرورش گل 
آنتریوم در شهرستان آمل برگزار شد. رئیس دفتر رئیس جمهور 
دراین مراسم بر حمایت دولت از کشت گلخانه ای تاکید کرد و 
گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی و خاکی در مناطق مختلف 
از  بهینه  با هدف استفاده  این بوده که  بر  کشور، تالش دولت 
آب و خاک از کشت گلخانه ای حمایت کند.گلخانه هیدروپونیک 
شهرستان آمل که کار ساخت آن از سال 1۳۹۶ در زمینی به 
مساحت 1۲ هزار مترمربع با هزینه ای بالغ بر 1۵ میلیارد تومان 
استاندار  و  جمهور  رئیس  دفتر  رئیس  حضور  با  بود،  شده  آغاز 
آنتریوم  صادراتی  گلهای  گلخانه  این  شد.در  افتتاح  مازندران 
پرورش داده می شود و بازار صادراتی خوبی در کشورهای منطقه 
و همسایه دارد. همزمان با این طرح؛ ۸۵ پروژه بخش کشاورزی 
مازندران با اعتباری مجموعا بالغ بر ۸۳۵ میلیارد ریال افتتاح و به 

بهره برداری رسید.
استاندا مازندران در تشریح اقدامات و دستاوردهای دولت:

و  تدبیر  برای دولت  افتخار  مازندران یک  آزادسازی سواحل   *
امید است 

حسین زادگان در نشست با فعاالن اقتصادی و کارآفرینان مازندران 
که با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور برگزار شد، ضمن قدردانی 
از فعاالن حوزه های اقتصادی و تولیدی، گفت: گام های خوبی در 
بخش های گردشگری، کشاورزی و سرمایه گذاری مازندران در 
حال انجام است و در یکسال اخیر 1۰۰ واحد تولیدی استان به 
چرخه تولید بازگشته اند و 1۲۵ واحد از تملک بانک ها خارج شده 
اند.  احمد حسین زادگان در نشست هم اندیشی با فعاالن اقتصادی 
با حضور محمود واعظی،  و کارآفرینان مازندران در ساری که 
رئیس دفتر رئیس جمهوری برگزار شد، از تالش ها و پیگیری های 
دکتر واعظی در خصوص مسایل استان در بخش های مختلف 
قدردانی کرد و گفت: از فعاالن و سرداران جبهه اقتصادی که با 
مجاهدت شبانه روزی، در جهت رونق اقتصادی و حل مشکالت 
اقتصادی کشور اهتمام می کنند، تشکر می کنم. حسین زادگان با 
بیان این که مازندران قطب گردشگری کشور است و ظرفیت های 
بسیار مطلوب این حوزه از اولویت های استان و بخش خصوصی 
است و رئیس جمهور در بالفعل کردن فرصت ها و مزیت های این 
بخش تاکیدات فراوان نموده اند، افزود: حریم ۶۰ متری ۸۵ درصد 
سواحل استان را آزاد کردیم و بقیه نیز که حرایم نهادهای دولتی، 
بزودی  رئیس جمهوری  با دستورات موکد  است   ... و  انتظامی 
آزاد می شود و آزاد سازی 1۰۰ درصدی سواحل استان که مردم 
همواره بخاطر عدم دسترسی به آن در رنج بودند، یک افتخار برای 

دولت تدبیر و امید محسوب می شود.
وی انتخاب مازندران به عنوان یکی از سه استان پایلوت برای 
اجرای طرح پنجره واحد سرمایه گذاری در حوزه گردشگری را از 

دیگر اقدامات برشمرد و بیان داشت: طرح جامع این کار ارزشمند 
اخذ مجوز سرمایه  روند  در  گذاران  تا سرمایه  است  تهیه شده 

گذاری گرفتار موانع غیرضروی اداری نشوند.
استاندار به شناسایی 1۵۹ نقطه جهت ایجاد اسکله های تفریحی 
و گردشگری در سواحل استان اشاره کرد و افزود: این اسکله ها 
آماده واگذاری به سرمایه گذاران است و مجوز آن ها بی نام صادر 
می شود.حسین زادگان با تاکید بر این نکته که باید فعالیت های 
بیان  بدهیم،  گسترش  را  خزر  دریای  و  سواحل  در  اقتصادی 
داشت: عالوه بر پرورش ماهیان در قفس باید در ورزش دریایی 
و سفرهای تفریحی در دریا را  مورد توجه قرار بدهیم. وی با 
اشاره به این که امروز  محیط زیست و دریانوردی طبق مقررات 
و قوانین همکاری الزم را برای سرمایه گذاری در سواحل استان 
دارند، گفت: هلدینگ ثروت آفرینی مازندران را نیز با هزار میلیارد 
تومان هدف سرمایه گذاری راه اندازی کردیم و سهم ۲۵۰ میلیارد 
تومانی  بخش خصوصی و بقیه نیز با آورده بانک منتخب در 
حال تحقق است.حسین زادگان، کشاورزی، صنعت، گردشگری 
و خدمات را محور اصلی  هلدینگ سرمایه گذاری در مازندران 
دانست و بیان داشت: مقوله توسعه کشاورزی گلخانه ای نیز به 
دلیل ارزش اقتصادی و بهره وری  مورد تاکید است و برای تحقق 

آن برنامه ریزی های الزم صورت گرفته است.
وی به وجود زمین هزار هکتاری  در شرق مازندران با  اولویت 
بخش کشاورزی و ایجاد  فضای گلخانه ای اشاره کرد و بیان 
داشت: ایجاد واحدهای تولیدی مرتبط با بخش کشاورزی و صنایع 
تبدیلی و ایجاد فعالیت های گلخانه ای در این  شهرک مورد توجه 
است.استاندار مازندران گفت: امروز صنایع بزرگ مازندران همانند 
چوب و کاغذ، نساجی و خودروسازی وضعیت مناسبی  دارند و 
مشکالت واحدهای تولیدی و صنعتی  مستقر در شهرک های 
صنعتی نیز در کارگروه تسهیل رسیدگی و حل و فصل می شود.

حسین زادگان به ایجاد پایانه صادراتی در حوزه های مختلف برای 
توسعه زیرساخت های صادراتی استان اشاره کرد و گفت: در حوزه 
دامپروری به سمت نژادهای نو حرکت کردیم و طرح پرورش یک 
مجموعه 1۰ هزار راسی را در گام نخست با مشارکت شرکت 
سپیدان در منطقه پشت کوه آغاز کرده ایم. وی به تالش های 
انجام شده در حوزه احیا و تقویت واحدهای تولیدی در مازندران 
اشاره کرد و با اشاره به این که 1۰ طرح بزرگ اقتصادی را با بنیاد 
برکت و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( دنبال می کنیم، 
بیان داشت: در یک سال اخیر 1۰۰ واحد تولیدی به چرخه تولید 
بازگشته و 1۲۵ واحد از تملک بانک ها خارج شده اند و تملک 
واحدها از سوی بانک ها را ممنوع کرده ایم.استاندار ادامه داد: بیش 
از 1۵۰۰ میلیارد تومان منابع مختلف تخصیصی از سوی دولت به 
واحدهای تولیدی - صنعتی در سال ۹7 و ۹۸ تزریق شده است.

بهره برداری از پروژه های جدید بیمارستان آیت اهلل روحانی بابل 
با حضور وزیر بهداشت و استاندار مازندران با حضور سعید نمکی 
و احمد حسین زادگان؛ کلینیک فوق تخصصی امید بابل، دستگاه 
انژیوگرافی دوم، بخش های شیمی درمانی سرپایی و حمله حاد 
مغزی و توسعه ccu و دستگاه اندو سونوگرافی بیمارستان آیت 
اهلل روحانی افتتاح شد .وزیر بهداشت و استاندار مازندران همچنین 
در این روز؛ از پروژه در حال ساخت مرکز جامع یکصد تخته دیالیز 

و بیمارستان دندانپزشکی بابل بازدید کردند.  
* طرح توسعه بیمارستان رازی قائم شهر با حضور وزیر بهداشت 

و استاندار مازندران افتتاح شد 
همزمان با ایام اهلل دهه مبارک فجر انقالب اسالمی، طرح توسعه 
بیمارستان رازی قائمشهر با حضور سعید نمکی، وزیر بهداشت 
و استاندار مازندران افتتاح شد.ساختمان شماره ۲ مرکز آموزشی 
درمانی رازی قائم شهر در زمینی به مساحت ۲۵۰۰ متر مربع در ۵ 
طبقه و با اعتباری بالغ بر 1۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ساخته 
و تجهیز شده است.ساخت این پروژه از سال ۹۶ آغاز و تا بهمن 
ماه امسال، ساخته و تکمیل شد.هر طبقه از این پروژه حدود ۵۰۰ 
متر مربع است.این ساختمان عالوه بر کتابخانه، دارای بخش های 
بستری مسمومیت، بستری بیماری های عفونی، بستری داخلی و 

بخش های اداری و مالی است.



w w w . j a m e j a m d a i l y . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r

 صاحب امتیاز :           
  سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 
 تحریریه شهرستانها:            021-44233511

صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم
تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم

دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود
حافظمگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کند

 سرپرست استان  مازندران: محسن گرجی  011-33341553
  سرپرست استان گیالن: مهدی شریعت ناصری 013-33230064
 سرپرست استان گلستان: اعظم دستجردی  01۷-32424430

4روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران
دوشنبه 28 بهمن 1398

سرمایه گذاری یک میلیاردو ۸00 میلیون 
تومانی شهرداری چابکسر در پروژه های 

 عمرانی دهه فجر 

ـــک  ـــرمایه گذاری ی ـــر از س ـــهردار چابکس ش
ـــهرداری  ـــی ش ـــون تومان ـــارد و ۸۰۰میلی میلی
ــال در  ــر امسـ ــه فجـ ــهر در دهـ ــن شـ ایـ
راســـتای اجـــرای پـــروژه هـــای عمرانـــی 
خبـــر داد و گفـــت: بخـــش اعظمـــی از 
ایـــن اعتبـــارات از محـــل منابـــع داخلـــی 
ـــت.  ـــده اس ـــه ش ـــن و هزین ـــهرداری تامی ش
ضیـــا باژرنـــگ افـــزود: بـــه برکـــت ایـــام 
ـــعه  ـــروژه توس ـــر ۲۵پ ـــارک فج ـــه مب ـــه ده ال
ـــاح  ـــر افتت ـــهر چابکس ـــهری در ش ـــران ش عم
گرفـــت  قـــرار  بهره بـــرداری  مـــورد  و 
کـــه امیدواریـــم مبـــارک مـــردم ایـــن 
ــته باشـــیم میـــزان  شـــهر باشـــد و توانسـ

رضایتمنـــدی مـــردم را افزایـــش دهیـــم.
ـــی  ـــای افتتاح ـــرح ه ـــن ط ـــه ای وی از جمل
را زیرســـازی و آســـفالت خیابـــان هـــا، 
ـــروژه  ـــک، پ ـــرش موزائی ـــذاری، ف ـــدول گ ج
ـــتم  ـــطحی، سیس ـــای س ـــت آبه ـــع و هدای دف
ـــهری  ـــان ش ـــر مبلم ـــا ظاه ـــنایی و زیب روش
و چندیـــن طـــرح دیگـــر بـــر شـــمرد.  وی 
ـــن  ـــعه ای ـــد توس ـــبختانه رون ـــه داد: خوش ادام
ـــی رود  ـــش م ـــی پی ـــتاب خوب ـــا ش ـــهر ب ش
و تـــالش مـــی کنیـــم تـــا رســـیدن بـــه 
ـــش  ـــات را افزای ـــود خدم ـــی خ ـــگاه واقع جای
ـــق  ـــرای تحق ـــدم بســـتر الزم ب ـــم و معتق دهی
ایـــن امـــر وجـــود دارد منـــوط بـــه اینکـــه 
ـــق  ـــود را در تحق ـــارکت خ ـــم مش ـــردم ه م

ـــد. ـــش دهن ـــداف افزای ـــن اه ای

خبــرخبــر
در گفت و گو با رئیس شورای اسالمی 
هادی کیاشهر بخش کالچای مطرح شد؛

انقالب اسالمی اعجاز قرآن است

رئیس شورای اسالمی هادی کیاشهر با اشاره به گرامیداشت 
چهلمین سالگرد شکوهمند پیروزی انقالب اسالمی ایران، این 
انقالب را اعجاز بزرگ قرن دانست و گفت: امام راحل با ورود به 
میهن اسالمی به ملت عزت، کرامت و هویت بخشید و امروز 
همه باید قدردان این نظام که در راه آن خونهای پاکی ریخته 
شده باشیم و از آن حفاظت و صیانت کنیم. یحیی شریفی در 
ادامه به برخی از اقدامات و فعالیت های این شورا در راستای رفع 
محرومیت زدایی در این روستا اشاره کرد و گفت: خوشبختانه 
طی این مدت قدم های موثری در حوزه توسعه عمرانی روستا 
برداشته شده که از جمله آن می توان به اجرای دو پروژه بزرگ 
در قالب احداث یک دهنه پل در گلستان 4 اشاره کرد که با 
اعتباری بالغ بر 1۰۰ میلیون تومان با مشارکت بخش خصوصی 
ساخته شده است.شریفی به دیگر پروژه مهم و انجام شده در 
این روستا در قالب توسعه و تقویت و پایداری شبکه برق در 
قالب دستگاه ترانس اشاره کرد و گفت: این پروژه از سوی اداره 
برق کالچای اجرا و با تحقق آن، خانواده های منطقه از مزایای 
آن برخوردار شدند.رئیس شورای اسالمی هادی کیاشهر به 
دیگر برنامه های این شورا در قالب توسعه عمران و خدمات 
اشاره کرد و گفت: بنا داریم در سال آینده کوچه های گلستان 
۳ و 4 و همچنین کوچه شهید عشوری با مشارکت مردم، 
دهیاری و بخش خصوصی آسفالت کنیم. شریفی همچنین 
از پیگیری الزم برای آماده سازی زمین ورزشی این روستا 
خبر داد و گفت: قسمت اعظم این زمین ورزشی آماده سازی 
شده است. وی گفت: از بخشداری و فرمانداری انتظار داریم در 
راستای الیروبی محدوده رودخانه پلرود از امکانات آن )شن و 
ماسه( برای زیرسازی زمین ورزشی که جزو نیاز اساسی است 
بهره گیری کنیم .وی ابراز امیدواری کرد با کمک مسئولین این 

فضای ورزشی هرچه سریعتر آماده و به بهره برداری برسد.
گفتنی است اعضای شورای هادی کیاشهر آقایان یحیی 
شریفی، همت تقی پور، مهدی حقیقت پیشه و دهیار خانم 

حقیقت پیشه هستند.

دیگر  به لطف خدای مهربان، بار 
مسئولین  همت  و  تالش 
شهر و شهرستان جشنواره ملی 
با  و  نوشهر  بندری  شهر  در  ارکیده 

ه  نگیز ای بیش از سال های گذشته برگزار شد.ا
پنجمین  مازندران:  جم  جام  خبرنگار 
با حضور  ارکیده  ۲۳بهمن  ملی  از جشنواره  دوره 
مسئولین و همچنین  حضور عالقمندان به گل و گیاه  
در محوطه  باغ اکولوژی نوشهر افتتاح شد و تا شنبه ۲۶ بهمن ادامه 
داشت.  پنجمین سال برگزاری این جشنواره  نیز با حضور پررنگ بازدید 
کنندگان و مخاطبان نسبت به سال های گذشته برگزار شد و با توجه به 
کاهش دما و بارش باران، استقبال بی نظیر عالقمندان و تولیدکنندگان 
گل و گیاه را به همراه داشت  و توانست مسافران و گردشگران بسیاری 
را همچون سال های قبل برای بازدید از جشنواره  به این شهرستان 

آورد.
با  جمیله هاشمی، دبیر جشنواره و عضو شورای اسالمی شهر نوشهر 
قدردانی ویژه از همراهی اعضای شورای اسالمی شهر، امانی شهردار 
تخصصی  کارگروه  و  شهرداری  اجرایی  عوامل  و  نوشهر  بندری  شهر 
ارکیده گفت: این دوره از جشنواره در حالی برگزار شد که ۵۰  تولید 

کننده  در ۶۵ غرفه  تولیدات خود را در معرض نمایش قرار دادند و از 
این تعداد 1۲ غرفه به گل های ارکیده، ۲۰ غرفه به گل های آپارتمانی، 
1۳ غرفه به گل های فضای باز و در نهایت ۲۰ غرفه به صنایع وابسته 
یادآور شدن  پایان ضمن  در  ارکیده  دبیر جشنواره  داده شد.  اختصاص 
این موضوع که جشنواره ارکیده اقتصاد نوشهر را نیز توسعه می بخشد 
از اعضای شورای اسالمی  شهر و شهردار پرتالش و عوامل اجرایی 
شهرداری و کارگروه تخصصی ارکیده که از مدتها قبل برای برگزاری 
جشنواره تالش بسیار داشتند و جشنواره را در برگزاری هرچه باشکوه 
تر آن یاری دادند نهایت تشکر را داشت.علی امانی، شهردار شهر بندری 
نوشهر برگزاری جشنواره ملی ارکیده را از اتفاقات خوب و مهم نوشهر 
عنوان کرد و افزود: با برگزاری این جشنواره پتانسیل های خوبی در این 
حوزه در شهر و شهرستان  شناسایی و به کار گرفته می شوند و در پایان 
جشنواره خروجی مثبتی را شاهد هستیم.وی ادامه داد: جشنواره ارکیده  
که پنجمین سال برگزاری خود را پشت سر می گذارد توانست جایگاه 
خوبی را در بین مردم شهر و شهرستان نوشهر، شهرستان های مجاور و 
همچنین گردشگران  پیدا کند و این امر مهم نقطه قوتی می باشد که 
جشنواره را هرچه بهتر و پربارتر نسبت به سال قبل برگزار کنیم.  شهردار 
برگزاری جشنوار ملی  دبیر و عوامل  پایان  جمیله هاشمی  در  نوشهر 
ارکیده  که حال و هوای خوب و با نشاطی را به شهر بخشیدند تشکر 

کرد.فرماندار خوب و مردمی  شهرستان نوشهر نیز در بازدید از جشنواره 
برگزاری  برای  تواند زمینه ساز خوبی  ارکیده می  گفت: جشنواره ملی 
باشد. دکتر صفرنژاد  جشنواره های ملی دیگری در شهر و شهرستان 
ضمن قدردانی از عوامل برگزاری جشنواره ملی ارکیده در نوشهر،  به 
اینکه شهرستان نوشهر در بسیاری از زمینه ها ظرفیت های بسیار خوبی 
دارد تاکید کرد و گفت: با توجه به گردشگرپذیر بودن شهر بندری نوشهر 
می توان اقتصاد شهر و شهرستان را با برگزاری چنین جشنواره هایی 
نیز ارتقاء بخشید و بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری جذب نمود. 

نوشهر؛ میزبان پنجمین دوره "جشنواره ملی ارکیده"

تاکنون ۲۳۸  از سال ۹۲  مدیرعامل آب و فاضالب مازندران گفت: 
پروژه آبرسانی با دو هزار و ۶۶۳ میلیارد ریال در استان بهره برداری 

شده است.
خبرنگار جام جم مازندران: مجید عبداللهی در آئین آغاز بهره 
برداری از طرح آبرسانی به ۵۶ روستا و شهر سرخرود در روستای " 
ریکنده " قائمشهر، گفت: با توجه به یکپارچگی که در شرکت آب و 
فاضالب مازندران وجود دارد، ما به طرح های آبرسانی در حال اجرا 
سرعت بیشتری می دهیم تا زودتر به بهره برداری برسند. وی تصریح 
کرد: همزمان ۳۰ پروژه آبرسانی روستایی در استان مازندران با اعتباری 
بالغ بر ۵۳۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید. عبداللهی در خصوص 
این پروژه ها توضیح داد: این طرح ها شامل ۳۵ پروژه تک روستایی و ۵ 

مجتمع آبرسانی در ۵۶ روستا، یک شهر و 1۵ روستا بوده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی مازندران ادامه داد: برای 
اجرای این پروژه ها 7 حلقه چاه، ۶ دهنه چشمه و ۲ مخزن زمینی 
و هوایی به حجم هفت هزار و ۸۸۰ متر مکعب ساخته و تجهیز شد 

و ۵7 واحد ایستگاه پمپاژ هم به کار گرفته شد. وی از بهره برداری از 
۲۳۸ طرح آبرسانی روستایی از سال ۹۲ تاکنون خبر داد و گفت: برای 
اجرا شدن این طرح ها ۲ هزار و ۶۶۳ میلیارد ریال هزینه شده است.

عبداللهی افزود: ۶4۶ روستا با تعداد جمعیتی بالغ بر 4۹۰ هزار و ۵۰۰ 
نفر از این طرح ها بهره مند شدند. وی در خصوص هزینه این پروژه ها 
گفت: برای اجرای این پروژه ها سه هزار و ۳۸۸ کیلومتر خط انتقال و 
شبکه توزیع و مخازن زمینی و هوایی به حجم ۸۰ هزار و ۹۵۰ متر 
مربع ایجاد شد و عالوه بر این ۹۰ حلقه چاه عمیق هم حفر و تجهیز 
و ۸۰ دهنه چشمه بهسازی شد.وی احداث ۲1۲ واحد ایستگاه پمپاژ، 
خرید و کار گذاشتن ۵۵ دستگاه دیزل ژنراتور برای موارد بحرانی، تهیه 
و نصب 17 دستگاه و اصالح و بازسازی یکهزار و ۳4۹ کیلومتر شبکه 
آبرسانی را از دیگر اقدامات انجام شده در اجرای این طرح ها عنوان 
کرد. عبدالهی در پایان گفت: استان مازندران یک میلیون و ۳۰۵ نفر 
جمعیت روستایی دارد که تقریباً نیم میلیون نفر از جمعیت در روستاها 

از نعمت آبرسانی برخوردار شده اند.

۲۳۸ پروژه آبرسانی طی ۶ سال در مازندران بهره برداری شد


