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رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور خبر داد؛
ح عیدانه کمک مومنانه و اجرای  ۱۰ پروژه جهش تولید طر
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 پـروژه پـل تـا پـل حـد فاصـل پـل کابلـی تـا پـل شـهیدان نـوری اسـت کـه اکنـون و در 
دوره شـهردار جدیـد سـاری، فـاز دو ایـن پـروژه مجـدد شـروع بـه کار کـرد و تـا کنـون 
بیـش از  نیمـی از پـروژه اجـرا شـده اسـت، پـروژه ای کـه در کنـار رودخانـه زیبای تجن 
در کنـار پـل کابلـی اسـت و مدیریـت شـهری  سـاری وعـده داد کـه ایـن پـروژه را تـا 

دهـه فجـر امسـال تکمیـل کـرده و بـه بهره بـرداری برسـاند.
اسـتاندار مازنـدران، اجـرای پـروژه پـل تـا پـل را در رفـع گره های ترافیکی مرکز اسـتان 

دارای اهمیت دانسـت.
بـه گـزارش جام جـم احمـد حسـین زادگان پـس از بازدیـد از پـروژه پـل تـا پـل گفـت: 
گره هـای  رفـع  و  شـهر  از  مهـم  نقطـه  دو  وصـل  حلقـه  دلیـل  بـه  پـل  تـا  پـل  پـروژه 
ترافیکی از اهمیت باالیی برخوردار اسـت البته شـورای اسـامی شـهر و شـهرداری 

پـای کار آمدنـد و بـا جدیـت پیگیـر اتمـام آن هسـتند
 حسـین زادگان بـا بیـان این کـه با اتمام این پروژه مسـیر جدیـدی برای عبور و مرور 
شـهروندان سـاروی ایجـاد می شـود گفـت: خوشـبختانه منابـع کار بـا پیگیری هـای 
، اسـتانداری مازندران بـرای تکمیل  شـهرداری تأمیـن شـد و اگـر در ادامـه فرآینـد کار

و اتمـام ایـن پـروژه تـا دهه فجـر پـای کارخواهد بود.
 علـی بابایـی کارنامـی نماینـده مـردم سـاری و میانـدرود در مجلس شـورای اسـامی 
پـروژه  ایـن  انجـام  راسـتای  در  از تاش هـای مجموعـه شـهرداری  ضمـن قدردانـی 
شـتاب  مازنـدران  اسـتان  مرکـز  توسـعه  پـروژه،  ایـن  اتمـام  بـا  امیدواریـم  گفـت: 

گیـرد. بیشـتری 
نماینـده مـردم سـاری و میانـدرود در خانـه ملـت گفـت: ایـن پـروژه عـاوه بـر رفـع 
گره هـای ترافیکـی و چشـم انـداز بصـری، اتوبانـی مهم و حلقه وصل غرب اسـتان به 

بنـدر امیـر آبـاد در شـرق اسـتان می شـود.
و  شـهروندان  رفـاه  کـه  عمرانـی  پروژه هـای  اجـرای  از  داد:  ادامـه  کارنامـی  بابایـی   

کـرد. خواهیـم  حمایـت  دارد  پـی  در  را  سـاری  شـهر  توسـعه 
 وی بـه میزبانـی سـاری بـه عنـوان پایتخـت گردشـگری در سـال ۲۰۲۲ اشـاره کـرد و 
افـزود: بایـد تـاش کنیـم ایـن میزبانـی را با انجـام فعالیت های عمرانی و گردشـگری 

در خـور شـأن مرکـز اسـتان عملیاتـی کنیـم.
 در ادامـه عباسـعلی رضایـی فرمانـدار سـاری بـا مهـم بـر شـمردن پـروژه پـل تـا پـل 
گفـت: ایـن پـروژه در توسـعه متـوازن شـهر سـاری نقـش مؤثـری خواهـد داشـت.

وی بـا اشـاره بـه تاش هـای مسـتمر شـهرداری در اجـرای ایـن پـروژه بـزرگ آن را گـره 
گشـای بخشـی از ترافیـک شـهری عنـوان کرد کـه موجبات رضایتمندی شـهروندان 

مرکـز اسـتان را فراهـم می کند.
*  اعتبار ۲۲۰ میلیاردی برای فاز ۲ پروژه پل تا پل 

شـهردار سـاری هـم در ایـن مراسـم اظهـار کـرد: پروژه پـل تا پل به طـول ۲ هزار و ۶۰۰ 
متر اسـت که یکهزار و ۲۰۰ متر از این مسـیر بازگشـایی شـد.

عبـاس رجبـی بـا اشـاره بـه این کـه ۱۵۰ پـاک زمین با اعتبـار ۲۲۰ میلیارد تومـان در فاز 
۲ تملـک شـده و بقیـه مسـیر هـم بازگشـایی می شـود، افـزود: گایه هـای مـردم ایـن 
مسـیر بحـق اسـت و همـه را می پذیریـم چـرا کـه سـال های متمـادی این پـروژه راکد 

بـود و ایـن مـردم در وضعیـت باتکیفـی به سـر می بردند.
شـهردار سـاری بـا اشـاره بـه این کـه ایـن پـروژه تـا دهـه فجـر امسـال بـه بهره بـرداری 
پـروژه  ایـن  مسـیر  در  آبـرو  مسـیر   ۱۲ و  زیرگـذر   ۲ دوربرگـردان،   ۲ گفـت:  می رسـد، 

طراحـی شـده اسـت.

ح کرد؛ استاندار  مطر

اهمیت پروژه »پل تا پل« در رفع گره ترافیکی ساری 

۲

 سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران پروتکل های بهداشتی را در سال تحصیلی جدید تشریح کرد؛
بیشتر بخوانید

ضرورت سرمایه گذاری 
در پروژه های بزرگ 

اقتصادی 

ساختمان موقوفه 
»بچه های آسمان« در 

نور بهره برداری شد

پیکر جهادگر عرصه 
سالمت در ساری 

تشییع شد

و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
برنامه ریزی مازندران اعالم کرد؛

با حضور رئیس سازمان 
اوقاف و امور خیریه؛

با رعایت پروتکل های بهداشتی؛

۱۲۰۹ نانوایی متخلف در 
مازندران شناسایی شد

باند فساد مالی در 
سلمانشهر متالشی شد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران 
گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون هزار و ۲۰۹ واحد 
معرفی  تعزیرات  به  و  شناسایی  استان  در  خبازی  متخلف 

شدند.
به گزارش جام جم حسینقلی قوانلو اظهار داشت: از ابتدای 
واحدهای  از  مرتبه  و ۳۱۵  هزار  مرداد ۱۴  پایان  تا  جاری  سال 
به  منجر  که  آمده  عمل  به  بازدید  استان  سراسر  خبازی 

شناسایی هزار و ۲۰۹ مورد واحد متخلف شده است.

رئیس سازمان صمت استان:

توسط سربازان گمنام امام 
زمان )عج( صورت گرفت؛
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ضرورت های مهم برای سالمت دانش آموزان
با تالش جهادی کارکنان در 5 ماه نخست سال جاری محقق شد؛
ی در  افزایش 12 درصدی تولید انرژ
نیروگاه "شهیدسلیمی "نکا

۲

۲3



با انجام عملیات اطاعاتی توسط سربازان گمنام حضرت امام زمان 
در  مالی  فساد  باند  اعضای  از  نفر   8 مردمی،  گزارش های  و  )عج( 

سلمانشهر دستگیر شدند.
به گزارش جام  جم با انجام عملیات اطاعاتی توسط سربازان گمنام 

دریافت  و  مازندران  اطاعات  کل  اداره  )عج(  زمان  امام  حضرت 
مالی  فساد  باند  اصلی  عوامل  از  نفر  هشت  مردمی،  گزارش های 
دستگیر  قضائی  مراجع  باهماهنگی  و  شناسایی  سلمانشهر  در 

شدند.

ساز  و  ساخت  پرونده  و  پروانه   ۵۰ از  بیش  عملیات  این  در 
حساب  آباد  عباس  دادستانی  حکم  با  و  کشف  جمعی  غیرقانونی 

بانکی متهمان مسدود شد.
با  متهمان  پرونده،  مدارک  و  اسناد  و  اعترافات  اساس   بر 

سوء استفاده از موقعیت شغلی به بهانه تسریع در صدور پروانه، 
المال،  بیت  حقوق  تومان  میلیارد   ۸۰ از  بیش  تضییع  به  اقدام 
دریافت و پرداخت رشوه های میلیاردی، جعل و صدور پروانه های 

ساخت و ساز غیر قانونی کردند.

دوشنبه  ۲4 شهریور  ۱3۹۹   شماره 5755
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان مازندران

توسط سربازان گمنام امام زمان )عج( صورت گرفت؛
باند فساد مالی در سلمانشهر متالشی شد

اقتصادی
 اجتماعی

مدیــرکل بیمــه ســالمت مازنــدران 
اعالم کرد؛

۱۱ هــزار مددجــوی کمیته امداد 
تحت پوشش بیمه سالمت 

کرد:  اعام  مازندران  سامت  بیمه  مدیرکل 
از مـددجویان کمیته  حدود یک میلیون نفر 
مـددجویان  از  نفر   11513 و   کشور  در  امداد 
هزار   20 باالی  شهرهای  ساکن  امداد  کمیته 
سامت  بیمه  پوشش  تحت  استان  در  نفر 

قرار گرفته اند.
عمومی  روابط  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
اداره کل بیمه سامت مازندران، دکتر رسول 
ظفرمند با بیان این که بر اساس تفاهم نامه 
و  سامت  بیمه  سازمان  بین  شده  امضاء 
کمیته امداد حضرت امام خمینی)ره( ، بیمـه 
ساکن  امـداد  کمیته  مـددجویان  درمانی 
شهرهای باالی 20 هزار نفر از ابتدای سال98 
اعام  شد،  واگذار  سامت  بیمه  سازمان  به 
مـددجویان  از  نفر  میلیون  یک  حدود  کرد: 
قرار  سامت  بیمه  پوشش  تحت  کشور  در 

گرفته اند.
اشاره  با  مازندران  سامت  بیمه  مدیرکل 
مددجویان  برای  بیمه  این  بودن  رایگان  به 
در  افزود:  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  
نفر  پانصد  و  هزار   11 بر  بالغ  مازندران  استان 
شهرهای  ساکن  امداد  کمیته  مددجویان  از 
درمان  پوشش  زیر  نفر  هزار   20 باالی 
راستای  در  که  هستند  بیمه ای  خدمات 
بیمه سامت درمانی  چتر  زیر  ح  طر  این 

 قرار دارند.  دکتر ظفرمند با بیان این که بیش 
سامت  بیمه  شدگان  بیمه  از  درصد   80 از 
کشور بدون پرداخت حق بیمه و به صورت 
مند  بهره  سازمان  این  خدمات  از  رایگان 
از  نفر  هزار   300 به   نزدیک  افزود:  می شوند 
به  همگانی  بیمه  قالب  در  استان  جمعیت 
سامت  بیمه  پوشش  تحت  رایگان  صورت 

می باشند.
 وی بیان کرد: اداره کل بیمه سامت استان 
بیمه  از  نفر  میلیون  یک  حدود  به  مازندران 
بیمه  دفترچه  ارائه  با  روستایی  شدگان 

سامت خدمات درمانی ارائه می نماید. 

رئیس سازمان صمت استان:
۱۲۰۹ نانوایی متخلف در مازندران 

شناسایی شد

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
تاکنون  جاری  سال  ابتدای  از  گفت:  مازندران 
استان  در  خبازی  متخلف  واحد   ۲۰۹ و  هزار 

شناسایی و به تعزیرات معرفی شدند.
اظهار  قوانلو  حسینقلی  جام جم  گزارش  به 
داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ۱۴ 
سراسر  خبازی  واحدهای  از  مرتبه   ۳۱۵ و  هزار 
به  منجر  که  آمده  عمل  به  بازدید  استان 
شناسایی هزار و ۲۰۹ مورد واحد متخلف شده 

است.
وی با اشاره به این که واحدهای خبازی استان 
می گیرند  قرار  بازرسی  و  رصد  مورد  روزه  همه 
و  میلیارد  چهار  از  بیش  پرونده  تشکیل  از 
متخلف  واحدهای  برای  ریالی  میلیون   ۴۶۰
ح  طر در  افزود:  و  داد  خبر  شده  شناسایی 
دستگاه های  خبازی،  واحدهای  بر  نظارت 
تعزیرات  بهداشت،  شبکه  قبیل  از  اجرایی 

حکومتی و اتحادیه خبازان حضور دارند.
عزیز  شهروندان  کرد:  تاکید  پایان  در  قوانلو 
تخلف  گونه  هر  مشاهده  صورت  در  مازندرانی 
فروشی،  کم  گرانفروشی،  از  اعم  اقتصادی 
ج از شبکه  ، عدم عرضه کاال و عرضه خار احتکار
سامانه  یا   ۱۲۴ تلفن  به  را  موارد  می توانند 

Www.124.irاعام کنند.

نیروگاه زباله سوز در دست ساخت شهرداری با همت و تاش 
گرفته  خود  به  چشمگیر  سرعت  ساری  شهرداری  مجموعه 
مطالبات  به  شهری  مدیریت  دغدغه  از  نشان  این  که  است 

شهروندان دارد. 
به گزارش جام جم سید محمد محمدی تاکامی مدیر کل دفتر 
دهقان  همراه  به  مازندران  استانداری  شوراهای  و  شهری  امور 
زرودی  و  کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  نماینده 
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند استان در بازدید از پروژه 
 نیروگاه زباله سوز ساری از نزدیک عملیات اجرایی این پروژه را 

بررسی کرد. 
این  در  کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  نماینده   
در  مهم  پروژه های  جمله  از  را  سوز  زباله  نیروگاه  پروژه  بازدید 
مجموعه  تاش  با  اخیر  ماه   10 طی  که  کرد  یاد  مازندران  مرکز 

شهرداری ساری روند رو به رشد چشمگیری داشته است.
شهری  امور  دفتر  کل  مدیر  تاکامی  محمدی  محمد  سید 
تمامی  این که  بیان  با  نیز  مازندران  استانداری  شوراهای  و 
هستند،  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  استان  پروژه های 
و  شهری  اولویت های  از  را  ساری  زباله سور  کارخانه   تکمیل 
روند  افزود:  و  دانست  مازندران  استان  مرکز  محیطی  زیست 

ساخت نیروگاه زباله سوز ساری با سرعت در حال اجراست.  
در  کشور  بودجه  و  برنامه  رئیس  نوبخت،  هم  این  از  پیش 
بازدید از این پروژه، ضمن اختصاص 200 میلیارد تومان اعتبار به 
این نیروگاه به اراده محکم مدیریت شهری ساری برای تکمیل 
نیروگاه زباله سوز ساری اشاره کرد که طی یک سال اخیر روند رو 
به رشدی گرفته و مرکزنشینان را در آینده ای نزدیک از چالش 

بزرگ زباله دور خواهد کرد.

پروژه نیروگاه زباله سوز شهر ساری حدود 8 سال قبل آغاز شد 
که سال ها به دالیل مختلف، سرعت الزم برای  تکمیل و نهایی 
پیشرفت  درصد   30 تنها  سال ها  این  طی  و  نداشت  را  شدن 

مدیران  اذعان  به  جاری  سال  در  اما  است،  داشته  فیزیکی 
دستگاه های اجرایی با مدیریت عباس رجبی شهردار ساری با 

پیشرفت 70 درصدی در مسیر توسعه قرار گرفت.

خبر

پیکر جهادگر عرصه درمان و سامت، پرستار بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا )س( 
ساری با حضور مردم قدرشناس تشییع و خاکسپاری شد.

فاطمه  سیده  مرحومه  سامت،  و  درمان  عرصه  جهادگر  پیکر  جام  جم  گزارش  به 
اجتماعی  پروتکل های  رعایت  با  ساری  الزهرا  فاطمه  بیمارستان  پرستار  نژاد  شفیعی 
توسط  نماز  اقامه  از  پس  و  شد  برگزار  ساری  مامجدالدین  شهدا  گلزار  سمت  به 
ابدی خانه  در  مازندران  در  فقیه  ولی  نماینده  الئینی  محمدی  محمدباقر  اهلل   آیت 

 آرام گرفت.
مازندران تاکنون ۱۵ مدافع سامت در راه مقابله با کنترل و مدیریت کرونا تقدیم کرده 

است. 
جهادگر  شهادت  مناسبت  به  پیامی  در  نیز  مازندران  استاندار  زادگان  حسین  احمد 

سامت  مدافع  شهیده  غرورانگیز  شهادت  است:  آورده  سامت  و  درمان   عرصه 
زنده یاد فاطمه شفیعی نژاد، پرستار مرکز آموزشی درمانی فاطمه زهرا )س( شهرستان 
از  صیانت  برای  فداکاری  مرز  و  گذاشت  خویش  پیمان  سر  بر  را  خود  جان  که  ساری 
جان همنوعان و هموطنان خویش را تا پای جان درنوردید، موجب تالم و تأثر فراوان 

اینجانب شد. 
به  وطن  و  دین  کیان  از  پاسداری  در  عزیز  ایثارگران  و  واالمقام  شهدای  که  میراثی   
آموزه و فرهنگی واال و گسترده؛ سرلوحه مدافعان  ارمغان گذاشتند، امروز به صورت 
ایران  راه  در  فداکاری  برای  که  است  شده  کشور  درمان  و  بهداشت  کادر  و  سامت 
برابر  در  بیماران  جان  و  سامت  از  حفاظت  مسیر  در  و  خویش  هموطنان  و  اسامی 

بیماری منحوس کرونا جان عزیز خود را تقدیم می کند.

با رعایت پروتکل های بهداشتی؛

پیکر جهادگر عرصه سالمت در ساری تشییع شد

تاکید بر توسعه نیروگاه زباله سوز ساری

برق  توزیع  امورهای  از  مازندران  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
آمل، بابلسر و فریدونکنار بازدید کرد. 

به گزارش جا م جم دکتر فرامرز سپری در آغازین روزهای انتصاب 
خویش به عنوان مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران بازدید 
و  شبکه ها  وضعیت  بررسی  و  همکاران  با  دیدار  توزیع،  امور  از 
چگونگی روند اجرای کارها و ارائه خدمات به مردم را سرلوحه کار 

خود قرار داد . 
،میزان  شرکت  وضعیت  از  گزارشی  ارائه  با  بازدیدها  این  در  وی 

بدهی، لزوم مدیریت بدون نقدینگی، خلق منابع، صرفه جویی 
در هزینه ها ،توجه به مبلمان شهری و وضعیت ظاهری شبکه ها 

را مورد تاکید قرار داد . 
انجام  در  را  منابع  خلق  مازندران  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
توزیع  امورهای  توسط  آمپراژها  تبدیل  و  نیرورسانی  کارهای 
ح ضربتی تبدیل سیم به کابل  ضروری دانست و یادآور شد : طر
بویژه در جاهایی که آلودگی بیشتری وجود دارد و سرقت انرژی 
اتفاق می افتد باید مورد توجه جدی قرار گیرد و در این راستا باید 

حرکت کرد. 
وی تصریح کرد: حرکت من در قالب برنامه ای است که تدوین 
راستای  در  باید  همه  و  است  شده  اعام  نیرو  وزارت  به  و 

سیاست ها و اهداف کلی شرکت حرکت کنیم. 
با  کرد  امیدواری  اظهار  مازندران  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
دارد  وجود  شرکت  مجموعه  در  که  خوبی  بسیار  انسانی  نیروی 
اتفاق بیفتد و برگ  فعالیت ها و اقدامات جالب و قابل توجهی 

زرینی بر افتخارات شرکت توزیع برق مازندران افزوده شود.  
مدیران  میدانی  بازدیدهای  و  نشست  این  در  است  گفتنی 
بابلسر  و  فریدونکنار  آمل،  غرب  و  شرق  برق  توزیع  امورهای 
روند  چگونگی  و  همکاران  تاش  و  امورها  وضعیت  از  گزارشی 

اجرای کارها ارائه نمودند .

منصور  شهید  سردار  زندگینامه  موضوع  با  می آیم«  من   « کتاب   
نبوی با حضور مسئوالن استانی و پیشکسوتان عرصه جهاد و 

شهادت در ساری رونمایی شد.
شهید  سردار  زندگینامه  می آیم«  »من  کتاب  جم  جام  گزارش  به   
منصور نبوی با حضور نماینده ولی فقیه در مازندران، فرماندهان 
عاشقان  حسینیه  در  شهادت  و  جهاد  عرصه  پیشکسوتان  و 
حوزه  مدیر  گرجی  معصومی  مهدی  شد.  رونمایی  کربا  سپاه 
هنری مازندران در این مراسم با بیان این که حوزه هنری با حضور 
در  فاخر  آثار  تولید  به  مشغول  متخصص  و  متعهد  هنرمندان 
شفاهی  تاریخ  و  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  مقدس،  دفاع  حوزه 
هنری  حوزه  مهر  سوره  انتظارات  افزود:  است،  اسامی  انقاب 
و  پایگاه  هنری  حوزه  و  است  شده  برگزیده  ناشر  سال  سالیان 
قرارگاه ادبیات پایداری و مقاومت کشور است و در این عرصه در 
ح های نو و جذابی هستند.  خدمت افرادی هستیم که دارای طر
زینب سادات نبوی فرزند شهید نبوی با بیان این که شهدا با تمام 
محدودیت های موجود رشد کرده و به درجه عالی از کمال رسیدند 
تکنیک های  از  گیری  بهره  بدون  گفت:  کتاب  نگارش  درباره 
نویسندگی، نگارش به گونه ای است که خواننده را همراه می کند. 
مریم طالبی نویسنده کتاب با اظهار این که شهید نبوی در موقع 
شهادت معاونت لشکر عملیاتی ۵۲ کربا بوده که در شلمچه و 

سال ۶۶ به شهادت رسیده است، افزود: همگام با خانواده شهید 
ایثار  نبوی تربیت شده و رشد کردم وبیان رشادت های شهید و 
کتاب بوده  این شهید هدف نگارش  از خودگذشتگی همسر  و 
گفت:  کتاب  نامگذاری  درباره  می آیم  من  کتاب  نویسنده  است. 
عنایت  با  کتاب  این  نگارش  و  است  سادات  جزو  نبوی  شهید 
شهید صورت گرفته است.  سردار ناصر رزاقیات از پیشکسوتان 
دفاع مقدس و همرزم شهید نبوی در این مراسم به بیان ویژگی ها 

و خصوصیات شخصیتی شهید سید منصور نبوی پرداخت.

با هدف بررسی روند اجرای کارها و ارائه خدمات به مردم؛

بـازدید مدیرعامل توزیع برق مازندران از امورهای توزیع

با حضور مسئوالن استانی و پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت؛

کتاب » من می آیم«؛ زندگینامه سردار شهید »منصور نبوی« رونمایی شد

حـوزه پسـماند در مازنـدران نیـاز بـه یـک »تغییـر نگـرش بـزرگ« دارد 
زمینـه پیشـگام  ایـن  در  انتظـار مـی رود  ایـن سـازمان  از مدیریـت  و 
باشـد و زنگ هـای خطـر را در ایـن بخـش بـرای همـه اعـم از مدیـران و 

شـهروندان بـه صـدا در بیـاورد.
بـه گـزارش جام جـم پـس از پیگیـری زیـاد، سـازمان مدیریت  پسـماند 
مازنـدران تاسـیس شـد و شـهردار سـابق تنکابـن کـه از نیروهـای خوشـفکر و باسـابقه در ایـن 
بخش اسـت با حکم اسـتاندار مازندران به عنوان مدیرعامل  سـازمان پسـماند معرفی شد و 
همانگونـه کـه همـه توقـع دارنـد، ما نیـز امیدواریم این سـازمان با یک برنامه منطقـی و روزآمد، 
ورودی عالمانـه بـه موضـوع زبالـه داشـته باشـد امـا در ایـن خصـوص چنـد نکتـه را قابـل توجـه 
می دانـم .  نخسـت این کـه اقلیـم مازنـدران، بـا اقلیم اسـتان های بیابانی و نیمـه بیابانی تفاوت 
بنیادیـن دارد. شـاید دفـن زبالـه در اسـتانی کـه رود، چشـمه و جنگلی چشـمگیر نـدارد و منابع 
آب هـای زیرزمینـی آن نیـز در عمـق ۱۵۰ متـری از سـطح زمیـن قرار دارند، تبعات زیسـت محیطی 
کمتـری داشـته باشـد امـا تجمیـع و دفـن زباله در اسـتانی که هر جایش یک رودخانه، چشـمه، 
آب هـای  بـوم« اسـت و  جنـگل، مزرعـه کشـاورزی و مرتـع دارد و در یـک کلمـه یـک »زیسـت 
زیرزمینـی اش نیـز در برخـی مناطـق جلگـه ای تنهـا چنـد متـر از سـطح زمیـن پایین تر  اسـت، کار 
گذاشـتن یـک بمـب سـاعتی نامحسـوس در زیـر پوسـت طبیعـت اسـت، کاری کـه در چندیـن 
نقطه در سـطح اسـتان اعم از مناطق کوهسـتانی، جنگلی و حتی در مجاورت دریای خزر انجام 
می شـود و هنـوز هـم ادامـه دارد و توقـع مـا از مدیرعامـل جدیـد پسـماند ایـن اسـت کـه جلـوی 
دفـن زبالـه را در تمـام » لندفیل هـا »  از پشـتکوه دودانگـه تا حاشـیه دریای خـزر  در محمودآباد 
و فریدونکنـار و همچنیـن در حاشـیه جنگل هـا ماننـد انجیـل سـی بابـل و در حاشـیه رودتـار 

در قائـم شـهر بگیرد.
دوم ایـن کـه  در گذشـته کارگروهـی بـا عنـوان کارگـروه مدیریـت پسـماند اسـتان بـه مدیریـت 
و  اجرایـی  دسـتگاه های  عضویـت  بـا  و  مازنـدران  اسـتاندار  عمرانـی  امـور  هماهنگـی  معـاون 

شـهرداران فعالیـت می کـرد امـا گام مهـم و اساسـی در ایـن زمینـه برنداشـت و یکـی از دالیـل 
اصلـی آن هـم ایـن بـود کـه ایـن کارگـروه، متولـی خاصـی نداشـت و حـوزه معاونـت هماهنگـی 
امور عمرانی با آن گسـتردگی وظایف، نمی توانسـت بر این امر مهم، مدیریت راهبردی اعمال 
کنـد و امـروز تاسـیس چنیـن سـازمانی، می توانـد فضـا را بـه سـمت انجـام اقدامات کارشناسـی 

ح هـای پایـدار سـوق دهـد. شـده و اجـرای طر
   در گام سـوم ایـن کـه حـوزه پسـماند در مازنـدران نیـاز بـه یـک »تغییـر نگـرش بـزرگ«  دارد و  از 
مدیریـت ایـن سـازمان انتظـار مـی رود در ایـن زمینـه پیشـگام باشـد و زنگ هـای خطـر را در این 
بخـش بـرای همـه اعـم از مدیـران و شـهروندان بـه صـدا در بیـاورد . چـون هـم خـاک، هـم منابع  
آب هـای سـطحی و زیرسـطحی و دریـای خـزر و هـم هـوای مازنـدران در چنبـره تهدید هـای خفـه 

کننده پسـماند قـرار دارد. 

ایـن تغییـر نـگاه نیـز تنهـا در صـورت افزایـش آگاهـی عمومـی 
از فراینـد بازیافـت و نقـش مهـم شـهروندان در ایـن فراینـد 

ایجـاد خواهـد شـد. 
چهـارم هـم ایـن کـه اگـر زبالـه شـهرها در مناطقـی دفـن شـود، خطـری بـزرگ بـرای زیسـت بـوم 
اسـت و بوی بد آن تا شـعاع گسـترده ای می رود و محل تجمع انواع میکروب اسـت و شـیرابه 
یا سـم حاصل از انباشـت انواع مختلف زباله نیز مانند گدازه های آتش فشـان، هر نوع حیاتی 
را بـر سـر راه خـود نابـود می کننـد. از دیگرسـو اگـر زبالـه را بسـوزانیم نیـز گازهـای خطرنـاک ناشـی 
از سـوختن السـتیک و پاسـتیک  و برخـی مـواد شـیمیایی و اسـیدی موجـود در زباله هـا، هـوا 
و آسـمان جلگـه مازنـدران را آلـوده می کنـد و بـه مـرور، حـوزه اثـر آن به ریه  شـهروندان  می رسـد 
و تبعـات جبـران ناپذیـری بـرای سـامت همـگان بویـژه کـودکان و سـالمندان خواهد داشـت.

 و پنجـم این کـه تنهـا مسـیر علمـی بـرای مدیریـت پسـماند، اجـرای مکانیسـم های موثـر بـرای 
تفکیـک زباله هـای تـر و خشـک در محـل تولیـد یعنـی آشـپزخانه منـازل اسـت. 

در این صورت می توان بیش از ۵۰ درصد زباله های خشـک و بازیافتی را به مسـیر  خود سـوق 
داد کـه سـود کانـی بـرای اسـتان دارد ضمـن ایـن کـه زباله هـای تـر در این مکانیسـم، تبدیل به 
کود آلی و ارگانیک می شـوند که زمین حاصلخیز مازندران، تشـنه آن اسـت تا با انواع کودهای 
شـیمیایی جایگزیـن شـود و بـه میکروارگانیسـم های مفیـد خـاک، در حاصلخیـز کـردن اراضـی 

کمک کند.   
نکتـه آخـر ایـن کـه همـه مـا توقـع داریـم از امـروز کـه چنیـن سـازمانی بـه عنـوان متولـی، اعـام 
در  تفـاوت  شـاهد  گذشـته،  بـا  مقایسـه  در  پسـماند  مدیریـت  درخصـوص  کـرد  موجودیـت 
عملکـرد باشـیم.  اگـر امـروز در چندیـن نقطـه اسـتان، زبالـه دفـن می شـود، فـردا  و فرداهـا بایـد 
زبالـه را تفکیـک و بـه معنـای واقعـی کلمـه مدیریـت کـرد. ایـن در حالـی اسـت کـه دفـن زبالـه یـا 
 بـه معنـای مدیریـت پسـماند 

ً
سـوزاندن آن، هـردو مصـداق مخفـی کـردن زبالـه اسـت و ابـدا

نیسـت.

در استقبال از سازمان جدیدالتاسیس مدیریت پسماند مازندران؛

یادداشتنگرش ها را تغییر دهید

محسن گرجی

روزنامه نگار



برگزاری مانور جهادی تعمیرات پیشگیرانه در کالردشت
مانـور جهـادی تعمیـرات پیشـگیرانه فیـدر طبرسـو در 

شهرسـتان کاردشـت برگـزار شـد.
شـرکت  مدیرعامـل  زاد  فـرح  کیـوان  جام جـم  گـزارش  بـه 
 : گفـت  بـاره  ایـن  در  مازنـدران  غـرب  بـرق  نیـروی  توزیـع 
سـخت  مناطـق  از  یکـی  کننـده  تغذیـه  طبرسـو  فیـدر 

بـرق کاردشـت در فصـل زمسـتان اسـت  عبـور امـور 
بـرای شـهروندان و  بـا هـدف ایمـن سـازی شـبکه  کـه 
خطـر،  کانون هـای  رفـع  طریـق  از  عملیاتـی  اکیپ هـای 
افزایش پایداری شـبکه و بهبود شـاخص های قابلیت 
مشـترکان،  رضایتمنـدی  ارتقـای  منظـور  بـه  اطمینـان 

ایجاد فرصت تمرین در کسـب آمادگی مطلوب جهت 
هماهنگی اکیپ های عملیاتی- پشتیبانی در مواجهه 
بـا بحران هـای احتمالـی پیـش رو و کاهـش مـدت زمان 
تعمیـرات  انجـام  در  نشـده  توزیـع  انـرژی  و  خاموشـی 
یـاد شـده  افـزود: مانـور  اجرایـی شـد. وی  پیشـگیرانه 

بـا حضـور 19 اکیـپ مشـتمل بـر 42 پرسـنل عملیاتـی 
– پشـتیبانی و 8 دسـتگاه خـودروی باالبـر برگـزار شـد. 
فـرح زاد ادامـه داد: مانـور یـاد شـده در راسـتای اجـرای 
مانورهای زنجیره ای در حال اجرا در نیمه دوم شـهریور 

در محـدوده شـرکت برگـزار شـده اسـت.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان مازندران

اجتماعی
اقتصادی

خبر

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
مازندران اعالم کرد؛

ضرورت سرمایه گذاری در پروژه های 
بزرگ اقتصادی 

برنامه ریـزی  و  مدیریـت  سـازمان  رئیـس 
روی  بـر  سـرمایه گذاری  خواهـان  مازنـدران 
در  بـزرگ  و  اقتصـادی  توجیـه  دارای  پروژه هـای 

شـد. اسـتان 
بـه گـزارش جام جـم مفید غامی راد در نشسـت 
ح هـای  طر مالـی  منابـع  تأمیـن  تخصصـی 
اقتصـادی بـزرگ در مازنـدران بـا تاکیـد بـر این کـه 
اقتصـادی  توجیـه  دارای  پروژه هـای  روی  بایـد 
کـرد، خواهـان  گـذاری  بـزرگ در اسـتان سـرمایه 
مهـم  و  اولویـت  دارای  ح هـای  طر ایـن  معرفـی 

شـد. 
سـبب  را  ویاسـازی ها  و  کاربـری  تغییـر  وی 
کاربـری  تغییـر  بـه  کشـاورزان  رغبـت  افزایـش 
ح هـای  طر اجـرای  لـزوم  بـر  و  دانسـت  اراضـی 
در  اقتصـادی  توجیـه  دارای  بـزرگ  اقتصـادی 

کـرد. تاکیـد  اسـتان 
و  بازرسـی  دفتـر  مرکـز  رئیـس  هـادی عبداللهـی 
دارایـی  و  اقتصـاد  وزارت  عملکـرد  پاسـخگویی 
نیـز در ایـن نشسـت، شـرایط مازنـدران را از نظـر 
اقلیمـی، سیاسـی و اقتصـادی و سـرمایه گـذاری 
ویـژه دانسـت و گفـت: ایـن اسـتان بـرای جـذب 
دارای  مناطـق  دیگـر  بـه  نسـبت  گـذار  سـرمایه 
شـرایطی مطلوب تـر اسـت.  وی بـا اظهـار این کـه 
اقتصـادی  و  سـودآور  را  گـذاری  سـرمایه  بایـد 
بخش هـای  در  مازنـدران  کـرد:  تصریـح  کنیـم، 
ظرفیت هـای  غیـره  و  تبدیلـی  صنایـع  ترانزیـت، 
بایـد  و  دارد  گـذاری  سـرمایه  بـرای  خوبـی 
هسـته های کلیـدی توسـعه و سـرمایه گـذاری را 

کنیـم. معرفـی  و  شناسـایی  اسـتان  در 
اقتصـادی  ح هـای  طر روی  گـذاری  سـرمایه  وی 
توسـعه  بـرای  را  اقتصـادی  توجیـه  دارای  بـزرگ 

کـرد. ذکـر  ضـروری  اسـتان 

معاون استاندار اعالم کرد؛ 
تملک ۱۱7 واحد تولیدی توسط 

بانک ها 

استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
مازندران از تملک ۱۹۷ واحد صنعتی و تولیدی 
گفت:  و  داد  خبر  استان  بانک های   توسط 
در  بقیه  و  اند  شده  ج  خار تملک  از  واحد   ۸۰

تملک هستند.
به گزارش جام جم حسن خیریان پور در جلسه 
استان  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  کارگروه 
کارگروه  قانونی  ماهیت  به  عنایت  با  گفت: 
بودن  االجرا  الزم  و  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل 
اجرایی،  دستگاه های  تمام  برای  آن  مصوبات 
کارگروه  این  دبیرخانه  می کند  ایجاب  ضرورت 
مصوبات  اجرای  و  شده  فعال  پیش  از  بیش 
و  دنبال  شده  مشخص  بندی  زمان  طی  آن 
به  را  آن  گزارش  بموقع  اقدام  عدم  صورت  در 

استانداری ارسال کنند.
وی با اشاره به این که ۸۰ واحد صنعتی از تملک 
تولید  مدار  به  و  شده  ج  خار استان  بانک های 
کارگروه  جلسات  برگزاری  با  گفت:  بازگشت، 
پیگیری های  و  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل 
 حوزه معاونت اقتصادی استانداری و همکاری 
واحد   ۱۹۷ از  عامل  بانک های  همه جانبه 
استان  بانک های  توسط  شده  تملک  صنعتی 
ج و  غریب به ۸۰ واحد آن از تملک بانک ها خار
به سرمایه گذران، مالکان یا به افراد با اهلیت 

الزم واگذار و به چرخه تولید بازگشتند.
وضعیت  آخرین  از  دقیقی  آماری  پاالیش  وی 
ضروری  را  استان  فعال  نیمه  و  راکد  واحدهای 
دستگاه های  همه  کامل  اهتمام  بر  و  دانست 

اجرایی و بانک ها بر این موضوع تأکید کنند.

ح عیدانه در قالب رزمایش کمک مومنانه ویژه پایان  رئیس سـازمان بسـیج سـازندگی کشـور از تهیه طر
سـال برای حمایت از نیازمندان در کشـور خبر داد.

 بـه گـزارش جـام جـم سـردار محمـد زهرایـی در حاشـیه انعقـاد تفاهم نامـه همـکاری سـپاه کربـا بـا کمیتـه 
امداد امام خمینی )ره( در زمینه آموزش و اشـتغال با بیان این که سـازمان بسـیج سـازندگی قرارگاهی به 
ح اجرا شـده و از پیشـرفت  ح های مختلفی را تعریف کرده اسـت، تاکنون ۱۰ طر نام جهش تولید دارد و طر

خوبی برخوردار اسـت.
ح هـای اشـتغالزا  وی یکـی از برنامه هـای در دسـتور کار سـازمان بسـیج مسـتضعفان را اشـتغالزایی و طر
بیـان کـرد و گفـت: تفاهم نامـه ای بـا کمیتـه امـداد اجـرا کردیـم کـه در اسـتان های مختلـف اجـرا می شـود.

وی بـا بیـان این کـه بسـیج بـه عنـوان یـک ابرنهـاد در کنـار منابـع تسـهیاتی، زنجیره هـای ارزشـی را کـه در 
صنایـع تبدیلـی و صنایـع دسـتی را کنـار هـم قـرار دهـد و در این راسـتا چهار اسـتان پایلوت انتخاب شـدند 

ح در آن اجـرا شـود. تـا طـر
سـردار زهرایـی یـادآور شـد: نقطـه هـدف ایـن اسـت کـه از منابـع تسـهیاتی 6 هـزار میلیـارد تومانـی کمیتـه 
امـداد بـرای اشـتغال و آمـوزش بخشـی از برخـی مددجویـان، فاقدان شـغل و کار بهره گیـری کنیم و پیش 

بینـی  می شـود ۲۰ درصـد منابـع را بـه کار گیریـم.
* توزیع 7.۱ میلیون بسته معیشتی در مرحله اول رزمایش

رئیس سـازمان بسـیج سـازندگی یادآور شـد: اسـتان مازندران به عنوان اولین اسـتان در حوزه آموزش و 
ح اسـت.  اشـتغال انتخاب شـد و به عنوان اسـتانی الگو  مطر

 وی بـا اشـاره بـه دسـتور مقـام معظـم رهبـری بـرای رزمایـش کمـک مومنانـه و مواسـات تصریـح کـرد: ایـن 
رزمایـش ۵۰ روز طـول کشـید و هفـت میلیـون و ۱۵۰ هـزار بسـته معیشـتی بیـن بیـش از سـه میلیـون 

خانـوار توزیـع شـده اسـت.

ح و نهضت کمک  وی گفـت: دسـتگاه های مختلفـی در ایـن رزمایـش مشـارکت داشـتند و نتیجـه این طـر
مومنانـه موجـب رضایـت ولـی امـر مسـلمین و سـبب قـوت بیشـتر بـرای اجـرای مرحلـه دوم رزمایـش 

کمـک مومنانـه شـده اسـت.
رئیـس سـازمان بسـیج سـازندگی کشـور ادامـه داد: در مرحلـه دوم تاکنـون مـردم حماسـه آفرینـی 

کردنـد و میـزان کمک هـای مومنانـه مـردم ۴۰ درصـد بیـش از پیـش بینی هـا بـوده اسـت. 
سـردار زهرایـی یـادآور شـد: کمـک مومنانـه بیـن مـردم مـا را به یـاد مهاجـران و انصـار دوران پیامبر 

)ص( می انـدازد و در ایـن راسـتا سـبد حمایتـی شـامل جهیزیـه، 
کیـف و کفـش، اشـتغال و غیـره در آن تعریـف شـده اسـت.

وی گفـت: تاکنـون یـک میلیـون و ۱۹۰ هـزار بسـته معیشـتی 
، کیـف و  بـه ارزش ۳۰۰ هـزار تومـان، ۶۷۰ هـزار لـوازم التحریـر
غ منجمـد، ۷۰ هـزار  کفـش، ۶۵۰ هـزار بسـته گوشـت و مـر
قربانـی گوسـفند، ۱۳ هـزار کارت هدیه بـه ارزش ۳۱ میلیارد 
تومان و ۱۵ میلیون طعام مهدوی و حسـینی توزیع شـده 
اسـت.  وی گفـت: پویـش آقـا حسـاب کردنـد، همسـفره 

آسـتان  حمایـت  بـا  مهربـان  همکاسـی  همسـایه،  و 
اجـرا شـده  و دسـتگاه های مختلـف  قـدس رضـوی 
اسـت.  سـردار زهرایـی یـادآور شـد: همچنیـن طرحی 
کمـک  بـا  و  کمـک مومنانـه تهیـه  از  نـام عیدانـه  بـه 
در  اکنـون  و  می شــــود  اجـرا  مختلـف  دسـتگاه های 

ح هسـتیم. حـال تهیـه پیـش نویـس طـر

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور خبر داد؛

ح عیدانه کمک مومنانه و اجرای  ۱۰ پروژه جهش تولید طر

 بـا گـذر موفـق از پیـك تابسـتان، انـرژی تولیـدی نیـروگاه شهیدسـلیمی نـکا در پنـج ماهـه 
سـال جهـش تولیـد در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال گذشـته 12درصـد افزایـش یافـت.

بـه گـزارش جام جـم مدیرعامـل شـرکت مدیریـت تولیدبـرق نـکا بـا اعـام ایـن خبـر افـزود: 
در ایـن مـدت بالـغ بـر 4 میلیـارد و 684 میلیـون و 771 هـزار کیلـو وات سـاعت انـرژی در 
کـه  شـد  تولیـد  نـکا  شهیدسـلیمی  نیـروگاه  ترکیبـی  سـیکل  بلـوك  و  بخـاری  واحدهـای 

نسـبت بـه سـال قبـل 12 درصـد رشـد داشـته اسـت.

 محسـن نعمتـی همچنیـن خاطرنشـان سـاخت: در 5 مـاه گذشـته بیـش از 4 میلیـارد 
بـرق  سراسـری  شـبکه  بـه  خالـص  انـرژی  سـاعت  کیلـووات  هـزار   358 و  میلیـون   510 و 
کشـور تحویـل شـد.   وی بـا بیـان این کـه در ایـن مـدت 73.16 درصـد انـرژی تولیـد شـده 
در واحدهـای بخـاری و 26.84 درصـد در واحدهـای بلـوك سـیکل ترکیبـی بـه دسـت آمـده 
اسـت، گفـت: در ایـن پنـج مـاه 42.8 درصـد انـرژی تعهـدی نیـروگاه طبـق برنامـه محقـق 

شـد. 
از  بهره بـرداری  و  نگهـداری  زیـاد  بسـیار  حساسـیت  و  دشـواری  بـه  همچنیـن  نعمتـی    
واحدهـای ایـن نیـروگاه پـس از 4 دهـه کارکـرد، اشـاره کـرد و گفت: اکنون در آسـتانه چهل 
و دومیـن سـال بهره بـرداری از واحدهـای بخـاری نیـروگاه قـرار داریـم، لـذا بـه دلیل قدمت 
و عمـر بـاالی تجهیـزات، حفـظ آمادگـی واحدهـای ایـن نیـروگاه بـرای تولیـد پایـدار انـرژی 
در فصـول مختلـف سـال بویـژه در فصـل تابسـتان کـه تقاضـای بیشـتری وجـود دارد، کار 
آسـانی نیسـت، اما همکاران توانمند و متخصص ما مانند همیشـه به عشـق مردم و با 
تـاش مضاعـف و همـت جهـادی خـود در انجـام بموقـع بازدیدهـای دوره ای و تعمیـرات 
را  واحدهـا  آمادگـی  توانسـتند  واحدهـا  اصولـی  نگهـداری  نیـز  و  اساسـی  و  ای  میانـدوره 

بـرای تولیـد و پایـداری شـبکه بـرق کشـور در وضعیـت مطلوبـی حفـظ کننـد و در ایام پیک 
مصـرف تابسـتان عملکـرد قابل قبولـی بـه ثبـت برسـانند.

  وی در پایـان بـا تقدیـر و تشـکر از همراهـی و همـکاری هموطنـان در زمینـه مدیریـت 
بـرق  تأمیـن  لـزوم  و  کرونـا  ویـروس  شـیوع  دلیـل  بـه  امسـال  تابسـتان  افـزود:  مصـرف 
مراکـز درمانـی و تقاضاهـای اضافـه شـده در ایـن بخـش، مسـئولیت خادمـان مـردم در 
صنعـت بـرق دوچنـدان شـده بـود ولی بـا همراهی مـردم فهیم و همت مضاعـف کارکنان 
نیروگاه هـا کار و فعالیـت در تمامـی ایـام اعمال محدودیت و فاصله گذاری های اجتماعی 
بـدون وقفـه ادامـه داشـت تـا چـراغ درمـان خامـوش نشـود و خللـی در کار مدافعـان عزیـز 

سـامت بـه وجـود نیایـد. 
  نیروگاه شـهید سـلیمی نکا با داشـتن 4 واحد بخاری به ظرفیت هرکدام 440 مگاوات، 2 
واحـد گازی بـا ظرفیـت هرکـدام 137.6 مـگاوات، یـك واحـد بخـار سـیکل ترکیبی بـا ظرفیت 
160 مـگاوات و دو واحـد توربیـن انبسـاطی بـا ظرفیـت هـر کدام 9.4 مـگاوات، در مجموع با 
ظرفیـت 2214 مـگاوات و تولیـد بیـش از 4 درصـد بـرق کشـور بـه عنـوان یکـی از بزرگ تریـن 

نیروگاه هـای کشـور نقـش موثـری در پایداری شـبکه سراسـری برق کشـور دارد.

با تالش جهادی کارکنان در 5 ماه نخست سال جاری محقق شد؛

افزایش ۱۲ درصدی تولید انرژی در نیروگاه "شهیدسلیمی" نکا

و  کودکان  نگهداری  مرکز  آسمان،  بچه های  موقوفه  ساختمان 
نوجوانان تحت پوشش بهزیستی افتتاح شد.

به گزارش جام جم حجت االسام سید مهدی خاموشی در آئین 
نگهداری  ویژه  نور  آسمان  بچه های  موقوفه  ساختمان  افتتاح 
این که  اظهار  با  بهزیستی  پوشش  تحت  نوجوانان  و  کودکان 
ایران  آخرت است، دیرینه و پیشینه وقف در  زندگی حقیقی در 

اسامی به صدها سال قبل برمی گردد.
وی قصد تقرب را الزمه وقف برشمرد و گفت: باقی ماندن و بقا با 
وقف به عنوان یکی از نهادهای فقهی و حقوقی ممکن است و 

می توان نسل های مختلف را از آن منتفع کرد.
حجت االسام خاموشی با اظهار این که مساله اکرام ایتام دارای 
به  که  جامعه ای  شد:  یادآور  است،  برخوردار  بسیاری  اهمیت 

یتیم رسیدگی نکند روش خوش کمتر خواهد دید.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور به اقدامات سازمان 
دارو،  و  درمان  به  اوقاف  سازمان  گفت:  و  کرد  اشاره  اوقاف 
مسکن و نیات اعانه اجتماعی توجه دارد و بیش از ۹۰ هزار بسته 
شده  توزیع  نیازمندان  بین  مازندران  در  محرم  اول  دهه  غذایی 

است.
وی با بیان این که توجه به علوم جدید و دانش بنیان از رویکرد 
به  اوقاف  همچنین  داد:  ادامه  است،  خیریه  امور  و  اوقاف 
برای  کردن  به احسن  تبدیل  و  رقبات  و  بهینه سازی موقوفات 

بازگشایی گره از امور مردم توجه دارد.

حجت االسام خاموشی یادآور شد: باید مسیر وقف به صورت 
اعتباری  اموال  به  نسبت  ما  مالکیت  زیرا  یابد  ادامه  متعالی 

است.
آئین  در  نور  جمعه  امام  احمدی  قنبرعلی  االسام  حجت 

)مرکز  نور  آسمان  بچه های  موقوفه  ساختمان  از  بهره برداری 
و  بهزیستی(  پوشش  تحت  نوجوانان  و  کودکان  از  نگهداری 
رونمایی از وقف نامه های موقوفات مرتبط اظهار کرد: امروز یکی 
از روزهایی را تجربه می کنیم که حیات واقعی و چشمه معرفت و 

معنویت و مسیر درست انسانی رقم خورده است زیرا آنچه که 
از آموزه های الهی است، این است که کاری کنید تا حیات ماندگار 

و حقیقی داشته باشید.
وی با بیان این که یکی از موارد در بحث ماندگاری حیات حقیقی 
ماندگار  این که  برای  می گوید  کریم  قرآن  افزود:  است،  وقف 
چون  کنید  انفاق  بمانید  مصون  روز  حوادث  همه  از  و  بشوید 
همانند  آن  مشابه  اما  نیامده  قرآن  در  صریح  صورت  به  وقف 
انفاق و باقیات صالحات در قرآن به وفور آمده لذا همه ما باید 
تشویق  نیز  را  دیگران  و  کنیم  طی  توان  اندازه  به  را  مسیر  این 
را  وقف  بحث  ما  شد:  یادآور  نور  شهرستان  جمعه  امام  کنیم. 
قبل از اسام در تعالیم دیگران داشتیم در اسام تاکید و سیره 
اهل بیت ناظر بر جایگاه وقف به عنوان چشمه جوشان است، 

امر وقف جای دقت دارد و این است که چه چیز را انفاق کنیم.
کرد: جنبه معنوی وقف  نور خاطرنشان  امام جمعه شهرستان 
آن  از  باالتر  و  مواسات   ، ایثار گذشتگی،  خود  از  حتی  اسام  در 
قائل  ارزش  آن  برای  انسان  که  را  آنچه  همه  است،  جان  تقدیم 
و  جامعه  پیشرفت  برای  دهد  قرار  اخاص  طبق  در  می شود 

زدودن انحرافات جامعه و آنچه که جامعه به آن نیاز دارد.
خداپسندانه  اقدامات  کرد:  بیان  نیز  نور  فرماندار  شادمان  علی 
این واقف فقط در همین یک مورد نیست و در جاهای مختلف 
حضور دارد، حضور وی برای اورژانس ۱۱۵ در محور صعب العبور 

شهرستان نور نیز احساس می شود.

با حضور رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه؛

ساختمان موقوفه »بچه های آسمان« در نور بهره برداری شد

ح ضربتی پلیس در راستای مقابله با  فرمانده انتظامی مازندران از طر
اراذل و اوباش و بازداشت ۱۰ متهم به اخال در نظم و امنیت عمومی 

در شهرستان »ساری« خبر داد.
در  داشت:  اظهار  میرزایی  مرتضی  سردار  جام جم  گزارش  به 
و  پارک ها  پاکسازی  و  اوباش  و  اراذل  با  برخورد  ح  طر اجرای  راستای 
ح ضربتی پلیس در این مورد در  تفرجگاه های شهرستان ساری، طر
انتظامی شهرستان  و فرماندهی  امنیت عمومی  کار پلیس  دستور 

ساری قرار گرفت.
ح که با هدف برخورد با اراذل و  وی افزود: در راستای اجرای این طر
اوباش و پاکسازی پارک ها و تفرجگاه ها صورت پذیرفت، ۱۰ متهم به 

اخال در نظم و امنیت عمومی شناسایی و دستگیر شدند.
از ۲۰ قبضه  این مقام انتظامی اظهار داشت: در این عملیات بیش 
از  پس  متهمان  و  شد  کشف  متهمان  از  قمه  و  چاقو  سرد،  ساح 

تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.
آرامش و امنیت مردم خط قرمز پلیس  سردار میرزایی تصریح کرد: 
است و به هیچ عنوان اجازه نمی دهیم، هیچ فردی آرامش و امنیت 

مردم را به خطر بیندازد. 
 وی تاکید کرد: تمامی رفتار مجرمان و متخلفان و برهم زنندگان نظم 
انتظامی و  نیروهای  تیزبین  امنیت جامعه تحت نظارت چشمان  و 
برخورد  برای  خود  قانونی  توان  حداکثر  از  پلیس  و  دارد  قرار  امنیتی 
می اندازند  خطر  به  را  مردم  آرامش  که  کسانی  و  اوباش  و  اراذل  با 

استفاده خواهد کرد. 

مرکزی  فاضاب  خانه  تصفیه  دوم  مدول  دولت،  هفته  با  همزمان 
شهرک صنعتی بابلکنار افتتاح شد و به بهره برداری رسید.

به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی 
آئین افتتاح مدول دوم تصفیه  مازندران، سید مصطفی موسوی در 
خانه فاضاب شهرک صنعتی بابلکنار که با حضور رازجویان معاون 
شورای  مجلس  نمایندگان  سعادتی  و  کریمی  استاندار،  عمرانی 
اسامی، ولی زاده فرماندار بابل و حجت االسام عابدی امام جمعه 
بابلکنار برگزار شد گفت: شهرک صنعتی بابلکنار ۳۰ هکتار وسعت 
دارد که ۴۵ واحد بهره بردار با سرمایه گذاری ۲۹۹ میلیارد ریال درحال 

فعالیت می باشند.
داشت:  اظهار  مازندران  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
هم اکنون ۷۲ درصد از واحدهای تولیدی شهرک ها و نواحی صنعتی 
استان، تحت پوشش تصفیه خانه فاضاب بوده و ۱۵ تصفیه خانه 
درحال  روز،  شبانه  در  مترمکعب   12400 پاالیش  ظرفیت  با  فاضاب 

فعالیت می باشند. 

وی بیان داشت: یکی از اولویت های مهم شرکت شهرک های صنعتی 
پروژه های  آن،  صیانت  و  حفظ  برای  که  بوده  زیست  محیط  مساله 

زیست محیطی را اجرا نموده ایم.
دوم  مدول  افزود:  مازندران  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
تصفیه خانه فاضاب شهرک صنعتی بابلکنار در زمینی به مساحت 
۳۵۰۰ مترمربع و با ظرفیت پاالیش ۵۰۰ مترمکعب در شبانه روز ساخته 

شده است.

فرمانده انتظامی مازندران:

۱۰ نفر از اراذل و اوباش در ساری دستگیر شدند

همزمان با هفته دولت:

مدول دوم تصفیه خانه فاضالب شهرک صنعتی بابل کنار افتتاح شد
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روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در راستای اطاع رسانی و ارتقاء سطح آگاهی مردم دیار همیشه سبز 
با ترویج فرهنگ  آموزشی دست به امری مهم زده و  کادر  آموزان و  مازندران نسبت به میزان سامتی دانش 
خودمراقبتی سعی در باال بردن سطح سامت دانش آموزان مازندران دارد. در آستانه بازگشایی مدارس و آغاز 

سال جدید تحصیلی گزارشی را می خوانید که در آن  الزامات بهداشتی در مدارس مورد بررسی قرار گرفته است.
هفت ماهی است که ورود ناگهانی و بدون دعوت یک دشمن نامرئی سیستم آموزشی کشورمان را با مشکاتی 
روبه رو کرده است. میلیون ها دانش آموز باالجبار از پشت نیمکت ها و کاس درس به خانه هایشان کوچانده 
شده اند و درس و مباحثه های علم آموزی را درون فضای مجازی یا تلویزیون دنبال می کنند. هر چند با اتمام سال 
تحصیلی گذشته، چشم امید متولیان امر با پایان حضور این مهمان ناخوانده بود اما انگار کرونا سمج تر از این 
برآوردها بود. به هر ترتیب ممکن برگ های تقویم باز هم ورق خورد و موعد آغاز درس و مدرسه از راه رسید. باز 
هم دغدغه های خانواده ها درباره این که فرزندانشان در سال جدید تحصیلی چه اتفاقی را تجربه خواهند کرد؟ آیا 

مخاطرات کرونا اجازه بازگشایی کاس ها را خواهد داد یا باز هم شکل آموزش از راه دور را شاهد خواهیم بود؟
بازگشت به گذشته

از اسفند98 که شیوع ویروس کرونا منجر به تعطیلی مدارس در کشور شد، مسائلی چون سامت دانش آموزان 
و معلمان، زمان بازگشایی مجدد، نحوه برگزاری امتحانات، روش های متنوع ارائه آموزش و... از موضوعاتی بود که 
مورد بررسی قرارگرفت. چرا که این شرایط غافلگیر کننده، نباید توقف غیر قابل جبرانی را در آموزش دانش آموزان 
به وجود می آورد. از ویژگی های سال جدید تحصیلی در جهان و کشور ما نگرانی از شیوع بیماری کووید 19 است و 
اظهارنظرها حاکی از ضرورت برنامه ریزی برای وضعیت های متغیر است. عدم قطعیت و ناپایداری شرایط ایجاب 
می کند تا برنامه ریزی ها درعرصه های مختلف از انعطاف برخوردار باشد تا خدمت رسانی نهادها و دستگاه ها با 

کمترین وقفه ممکن روبه رو شود و امکان ارائه خدمات موثر و فراگیر در هر زمانی میسر باشد.
سالمت دانش آموزان، اولویت اصلی

بهداشت، ایمنی و سامت دانش آموزان و معلمان در سال تحصیلی جدیداولویت اصلی متولیان بهداشت و 
سامت کشور و وزارت آموزش و پرورش است. ستاد ملی مقابله با کرونا با همکاری آموزش و پرورش در شرایط 
موجود آخرین اطاعات و راهنمایی های مربوط به مسائل بهداشتی مدارس  را اجرا خواهد کرد. هر بحران، فرصتی 
برای کمک به کودکان و نوجوانان برای یادگیری است که بتوانیم جامعه ای امن تر و دلسوزتر بسازیم. داشتن 
اطاعات درست درباره بیماری کرونا به از بین بردن ترس و نگرانی های دانش آموزان نسبت به بیماری کمک 

می کند و آنها را برای مقابله با هرگونه پیامد ثانویه بیماری بر زندگی شان آماده می سازد. 
سه گانه های آموزشی

حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش بر این باوراست که درشروع سال تحصیلی که از ۱۵ شهریور است همه 
دانش آموزان باید تحت آموزش قرار بگیرند  اما کیفیت عرضه خدمات آموزشی می تواند به صورت حضوری، نیمه 
حضوری، تلویزیونی، بسته های آموزشی یا شبکه شاد باشد. توجه داشته باشید که برای باز نگه داشتن مدارس 
به شکلی ایمن یا بازگشایی مدارس پس از تعطیلی، باید ماحظات بسیاری را در نظر داشت که در صورت رعایت 
صحیح می تواند به ارتقای سامت عمومی بیانجامد. قبل از همه چیز باید آگاهی کامل در ارتباط با این بیماری 

داشته باشیم و بدانیم این ویروس چیست، چگونه منتقل می شود و راه های پیشگیری از آن چگونه است.
بیماری کرونا چیست؟

کووید 19بیماری ناشی از یک نوع جدید از ویروس کروناست. این بیماری در ابتدا با عبارت ویروس کرونای جدید 
معرفی شد. این ویروس، یک ویروس جدید است و از خانواده ویروس های تنفسی است.

زندگی با فاصله گذاری اجتماعی 
دکتر قاسم اویس، سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران  بر این باور است که در حال 
حاضر وضعیت گسترش بیماری به گونه ای است که نمی توان گفت چه زمانی می توان به زندگی عادی برگشت 
و شاید بتوان گفت که این گونه زندگی با فاصله گذاری اجتماعی، تا مدت ها به عنوان روش زندگی معمولی باید در 
نظر گرفته شود. مطالعات دقیق نشان داده که فاصله گذاری اجتماعی در بعضی همه گیری ها تا بیش از 95 % در 
کاهش موارد و گسترش بیماری نقش داشته است. اما شرط اساسی آن است که از ابتدای امر بدرستی برای آن 
برنامه ریزی و همه جوانب علمی و اجرایی آن در نظر گرفته شده باشد. در ابتدا انتظار این است که این موضوع برای 
همه روشن شده باشد که برای اثربخشی استراتژی فاصله گیری اجتماعی اقدامی طوالنی مدت است که در طول 
زمان به اجرا در خواهد آمد.  به عنوان یک قانون، بازگشت به مدرسه برای هر فرد)اعم از کارکنان، دانش آموزان و 
معلمان( زمانی متصور است که احتمال ابتای آنها یا انتقال به دیگران به حداقل ممکن رسیده باشد به طوری که 

در صورت احتیاط های الزم احتمال انتقال بیماری به آنها یا دیگران وجود نداشته باشد.. 
عالئم  بیماری و راه های انتقال 

وی با تاکید بر فاصله گذاری اجتماعی و رعایت الزامات سامت و بهداشت مدارس گفت: شناسایی راه های انتقال 
عامل ایجادکننده بیماری کرونا نقش مهمی در کنترل آن دارد. اگر چه در مورد راه های انتقال نکات زیادی تا به حال 
عنوان شده است؛ به عنوان یک اصل کلی، ویروس های تنفسی به طور عمده از طریق ریزقطرات یا از طریق سرفه، 
عطسه یا لمس اشیاء آلوده منتقل می شوند. طبق آخرین اطاعات، انتقال ویروس کرونا از انسان به انسان از 
طریق سرفه، عطسه، تخلیه ترشحات بینی و دهان می باشد. این ویروس می تواند در فاصله 1 تا 2 متری از طریق 
سرفه یا عطسه منتقل شود. راه دیگر انتقال، تماس دست ها با محیط و سطوح آلوده به ویروس مانند تجهیزات، 
دستگیره در ها، میز و صندلی، شیرآالت ، نرده پله ها، پریز و کلیدهای برق و تمام وسایلی است که به طور عمومی و 
مشترک استفاده می شوند. سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان این که مدارس 
مکلف به اجرای دستورالعمل بهداشتی ستاد کرونا هستند اظهارداشت: جهت بازگشایی مدارس موارد ذیل باید 

مورد توجه دقیق قرار گرفته و اجرا شود:
1- انجام ارزیابی  وضعیت آمادگی و برنامه مدرسه، شرط الزم برای بازگشایی است. پس از بازگشایی الزم است 
( برای اطمینان از حفظ آمادگی الزم مطابق چک لیست ، توسط ناظران  ارزیابی های دوره ای )هر دو هفته یک بار

بهداشت مدارس دو حوزه صورت پذیرد.
2- نیروی انسانی آموزشی و نظارتی در امور بهداشت از جمله مراقب سامت در آموزش و پرورش یا کارشناس 
بهداشتی از مرکز خدمات جامع سامت یا خرید خدمات بهداشتی از اشخاص حقیقی/ حقوقی، باید تأمین شود. 

3- هر مدرسه با توجه به جمعیت دانش آموزی نیازمند حداقل یک نیروی خدماتی آموزش دیده به منظور اجرای 
برنامه مدون نظافت و ضدعفونی، دفع بهداشتی زباله، نظارت بر وجود صابون مایع و...  است. 

ارتباطی در خصوص دریافت و رسیدگی به موارد  4- ستاد مدیریت استانی بیماری کرونا الزم است کانال های 
شکایات و تخلفات را به طور سراسری به مخاطبان اعام کند. 

5- برنامه  برای پایش و گزارش دهی طراحی شده که الزم است وضعیت مدرسه )بهداشت محیط، موجودی 
شوینده ها و...(، گزارش اقدامات انجام شده و تعداد دانش آموزان، معلمان و کارکنان مدرسه مشکوک یا بیمار 

)در صورت وجود( به صورت ماهانه ثبت شود.
6- به همه دانش آموزان، معلمان و کارکنان مدرسه نحوه پیشگیری و کنترل بیماری کرونا و رفتارهای بهداشتی و 

سامت  محور متناسب با گروه های سنی مختلف به صورت دورهای آموزش داده شود.
7- خانواده ها و نیز دانش آموزان باید از عائم بیماری کووید-19 مطلع باشند. به صورتی که بدون ایجاد اضطراب 
در آنها عائم بیماری را بشناسند و بدانند که در صورت وجود هر یک از عائم در دانش آموز یا اعضاء خانواده، از 
فرستادن دانش آموز به مدرسه خودداری کنند. به این منظور، عاوه بر شبکه های ملی، استانی و شهرستانی، 

استفاده از کانال های مجازی اختصاصی مدارس برای اطاع رسانی در مورد بیماری و ارائه موارد الزم، ضروری است.

اصول بهداشتی در مدارس
بازگشایی مدارس منوط به داشتن امکانات کامل ضدعفونی در مدارس تأمین صابون و محلول های مناسب 
ضدعفونی کننده دست و امکان فاصله گذاری مناسب برای صندلی ها در کاس های درس و سالن های مدارس 

می باشد. اقام اشاره شده باید به مقدار کافی و متناسب در محل موجود باشد. 
1. مراکز پیش دبستانی و استثنایی به دلیل عدم توانایی کودکان در رعایت اصول بهداشتی, آخرین گروه برای 

بازگشایی خواهد بود.
2. حداکثر حضور افراد در کاس ها با احتساب حداقل یک متر فاصله به مدت حداکثر یک ساعت در هر جلسه 

پیش بینی شود. 
3. قراردادن صندلی، نیمکت، کامپیوتر و ... دانش آموز و نظایر آن در فواصل الزم و ایمن حداقل یک متر با فاصله 

طولی و عرضی
4. در مدت زمان حضور در مدرسه تمامی دانش آموزان، معلمان و کارکنان باید از ماسک استفاده کنند.

5. انجام تمامی فعالیت های ورزشی جمعی و پر برخورد، تا اطاع ثانوی در مدارس ممنوع می باشد اما فعالیت 
ورزشی انفرادی در محیط های باز بامانع است.

6. مواجهه چهره به چهره کارکنان کاهش یابد و سعی شود از تلفن، شبکه های اجتماعی و ویدئو کنفرانس برای 
برگزاری جلسات حتی برای کارکنانی که در داخل یک ساختمان هستند استفاده شود.

7. از تجمع در اتاق کار، آبدارخانه، اتاق کپی و هر جایی که کارکنان می توانند تجمع کنند خودداری شود.
8. در صورت امکان سرویس های ایاب و ذهاب حذف و از خودروهای شخصی برای جا به جایی دانش آموزان 
استفاده شود، در صورت فعال بودن سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و دانش آموزان، در خودرو سواری و بدون 
احتساب راننده حداکثر سه نفر، در ون، مینی بوس و اتوبوس با چیدمان سرنشین به صورت ضربدری و حداکثر 

50% درصد ظرفیت، برای جا به جایی کارکنان و دانش آموزان استفاده شود. 

یا  امتحانات  سالن های  از  می توان  شود.  استفاده  آموزان  دانش  حضور  برای  کاس ها  بزرگ ترین  از   
ً
9.ترجیحا

نمازخانه ها در این موارد استفاده کرد.
10. در صورت امکان و با توجه به شرایط، می توان کاس های درسی را در فضای حیاط تشکیل داد. استفاده از چادر 

برای ایجاد سقف موقت در حیاط یا پارکینگ مدارس نیز می تواند یک راهکار باشد.
11. مراسم صبحگاه و فوق برنامه ها از قبیل: اردوها، مسابقات، گردهمایی ها، جشنواره ها و سایر رویدادهایی که 

موجب تجمع و ازدحام می شود، لغو شود.
12. استراحت بین کاس های دانش آموزان در حداقل زمان و در زمان های مختلف، بین کاس ها انجام شود.

13. ساعت شروع و پایان مدرسه به گونه ای تعیین شود که از همزمانی رفت و آمد دانش آموزان و ازدحام جلوگیری 
شود.

14. حتی المقدور از ورود و تردد افراد و اشخاص متفرقه به محیط مدرسه جلوگیری شود و شیوه های پاسخگویی 
به گونه ای باشد که فاصله گذاری اجتماعی رعایت شود.

بهداشت مواد غذایی
1. فعالیت بوفه ها و پایگاه تغذیه سالم مدارس ممنوع است.

2. سرو غذای گرم برای معلمان، دانش آموزان و کارکنان در مدرسه مجاز نمی باشد.
3. تردد افراد به آبدارخانه مدرسه مجاز نمی باشد. استفاده از فاسک های شخصی و کتری های بزرگ برای اتاق 

معلمان توصیه می شود.
 خودداری شود.

ً
4. از دست  به دست کردن مواد غذایی و ساندویچ های خانگی توسط دانش آموزان جدا

5. از خریدن مواد غذایی از فروشندگان دوره گرد خودداری شود.
 از آب  بطری شده که قبل از مصرف روی بطری آن شسته شده است، استفاده کنند. 

ً
6. دانش آموزان و کارکنان ترجیحا

7. توصیه می شود دانش آموزان میان وعده خود را در منزل تهیه و جهت استفاده با بسته بندی مناسب به 
مدرسه بیاورند.

8. در صورت مصرف میوه، باید به طور کامل و بر اساس اصول بهداشتی شستشو شده و پوست آن گرفته شود.
بهداشت و حفاظت فردی

1. از دست دادن و رو بوسی با یکدیگر پرهیز شود؛
2. فاصله حداقل 1 متر جهت پیشگیری از بروز بیماری رعایت شود؛

3. شستن مرتب دست ها با آب و صابون یا استفاده از مواد ضدعفونی کننده بر 
پایه الکل؛

4. استفاده از وسایل حفاظت شخصی از جمله ماسک برای تمامی کارکنان، 
معلمان و دانش آموزان الزامی است؛

5. داشتن کارت بهداشت برای کارکنان آبدارخانه و سرایداری الزامی است؛
6. گواهی سامت مستخدمان و سرایداران مدارس و رانندگان وسایل 

نقلیه و سرویس مورد استفاده دانش آموزان مورد نظارت وکنترل قرار 
گیرد.

7. نیروهای خدماتی هنگام نظافت باید از لباس حفاظتی، ماسک، 
چکمه و دستکش استفاده کنند؛

 از سیستم تشخیص چهره/ 
ً
8. برای ثبت حضور و غیاب، ترجیحا

کارتخوان کارکنان استفاده کنید؛ در صورت فراهم نبودن شرایط 
ذکر شده نسبت به تهیه و استفاده از وسایل ضدعفونی دست 

اقدام شود.

9. استفاده از دستمال کاغذی هنگام عطسه یا سرفه کردن )در صورتی که دستمال وجود نداشت از قسمت 
داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید(؛

10. عدم استفاده از دستمال مشترک برای تمیزکردن میز و صندلی و سایر وسایل 
11. از تماس دست ها با چشم، بینی و دهان قبل از شستن یا ضدعفونی خودداری شود؛

12. شستن و ضدعفونی مرتب دست بویژه قبل از دست زدن به بینی، دهان و چشم قبل از غذا خوردن، بعد از 
دستشویی و بعد از پایان کار و بعد از ورود به منزل

13. قبل از کشیدن سیفون توالت فرنگی، در آن را بگذارید تا میکروب ها در هوا پخش نشوند. 
14. در نمازخانه ها استفاده از مهر و سجاده شخصی و رعایت فاصله ایمن ضرورت دارد؛

15. از همراه داشتن هرگونه وسایل اضافی از قبیل وسایل الکترونیکی، ساعت، وسایل تزئینی، کتاب های کمک 
آموزشی و ...  غیرضروری، بویژه توسط دانش آموزان خودداری شود.

16. هر یک از معلمان و دانش آموزان بهتر است محلول ضدعفونی کننده دست شخصی همراه داشته باشند.
17. مسئوالن مدرسه باید آموزش شستشوی مرتب و مکرر دست با آب تمیز و صابون مایع و استفاده از محلول 
الکل یا ژل ضدعفونی کننده دست را برای معلمان، کارکنان و دانش آموزان اعمال کند. در صورت امکان، ژل یا 

محلول با پایه الکل ضدعفونی کننده دست در همه کاس های درس قرار داده شود.
18. گچ یا ماژیک وایت برد مورد استفاده معلمان و دانش آموزان جدا باشد. در صورت امکان، دانش آموزان گچ/ 

ماژیک وایت برد شخصی به همراه داشته باشند.
 معلمان و دانش آموزان، لیوان کاغذی یک بار مصرف و دستمال کاغذی به همراه داشته باشند.

ً
19. ترجیحا

20. دانش آموزان باید از لوازم التحریر شخصی استفاده کنند.
شیوه نامه شستشوی صحیح و کامل دست ها

دکتر قاسم اویس شیوه نامه شستشوی صحیح و کامل دست ها در مدارس را به شرح زیر عنوان کرد:
قدم اول: شیر آب را باز کنید و دست ها را زیر شیر خیس کنید

قدم دوم: به میزان کافی به دست ها صابون بزنید تا دست هایتان بخوبی به صابون آغشته شود.
قدم سوم: به تمام سطوح دست ها، ازجمله پشت دست ها، بین انگشت ها و زیر ناخن ها، برای حداقل 20 ثانیه 

کف بمالید.
قدم چهارم: دست ها را زیر شیر آب کامل بشویید.

قدم پنجم: دست ها را با پارچه خشک و تمیز، دستمال، حوله یکبار مصرف یا خشک کن برقی خشک کنید.
دست های خود را بارها در طول روز بشویید، بخصوص قبل و بعد از غذا، بعد از تخلیه مخاط بینی، سرفه یا عطسه، 

رفتن به دستشویی/ استفاده از سرویس بهداشتی و هر زمان دیگری که دست هایتان به وضوح کثیف هستند.
 درصورت عدم دسترسی به آب و صابون، از محلول های الکلی یا ژل ضدعفونی حداقل 60 %الکل استفاده کنید. اگر 

دست ها به وضوح کثیف هستند، همیشه آن ها را با آب و صابون بشویید.
۱۰ وظیفه مدرسه

مدارس، رکن اصلی بازگشایی مدارس در سال تحصیلی آینده و عنصر کلیدی تداوم و استمرار آموزش و یادگیری 
در طول سال تحصیلی در وضعیت های سه گانه و روش های آموزشی مختلف محسوب می شوند و متشکل از 
تمام معاونان، مربیان، معلمان، شورای مدرسه، انجمن اولیا و مربیان، شورای دانش آموزی، بسیج دانش آموزی 
و انجمن اسامی دانش آموزی است که با مسئولیت مدیر مدرسه عاوه بر وظایف قبلی عهده دار مسئولیت های 

زیر است:
۱. حضور مداوم و فعال مدیر و تمام همکاران در شبکه آموزش دانش آموزی شاد به عنوان بخشی از محیط کار

۲. شناسایی، ثبت نام، آموزش و نگهداشت تمام دانش آموزان مدرسه و عضویت آنها در شاد
۳. اصاح اطاعات و مشخصات همکاران و دانش آموزان مدرسه در سناد برای تشکیل کاس ها در بستر شاد

۴. تعیین روش دسترسی دانش آموزان به هر  یک از روش های آموزشی متناسب با شرایط و اقتضائات هر کدام از آنها
۵. پایش مستمر کیفیت ارتباط و تعامل دانش آموزان با معلمان و دبیران و کنترل مستمر و مداوم جریان آموزش 

تک تک دانش آموزان با روش های ذکرشده در وضعیت های سه گانه
۶. تعامل و ارتباط بین خانواده ها و دانش آموزان با استفاده از فرصت های مختلف حضوری، غیرحضوری و مجازی

۷. ضدعفونی مستمر کاس ها، سرویس های بهداشتی و محیط مدارس با مشارکت اولیا و نهادهای مسئول
۸. نظارت بر وضعیت بهداشتی سرویس های ایاب و ذهاب دانش آموزی و توجیه والدین

۹. تعامل مستمر با راهبران آموزشی، کارشناسان معین و مسئوالن ادارات آموزش و پرورش
۱۰. حضور مستمر مدیر و کارکنان اجرایی مدرسه در محل کار در تمام روزهای کاری هفته در تمام وضعیت ها.

آموزان  دانش  سالمت  و  ایمنی  بهداشت، 
جدیداولویت  تحصیلی  سال  در  معلمان  و 
اصلی متولیان بهداشت و سالمت کشور و 

وزارت آموزش و پرورش است.
همکاری  با  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد   
آخرین  آموزش و پرورش در شرایط موجود 
اطالعات و راهنمایی های مربوط به مسائل 

بهداشتی مدارس  را اجرا خواهد کرد

یح کرد؛ پرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران پروتکل های بهداشتی را در سال تحصیلی جدید تشر  سر

ضرورت های مهم برای سالمت دانش آموزان


