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 معاون جهاد کشاورزی مازندران خبر داد؛
مبارزه با کرم ساقه خوار در 39 هزار هکتار از شالیزارهای استان

با  مازندران  آزاد  دانشگاه  رئیس  کرمانیان،  دکترحسین  نشست  در 
معاونانش با خبرنگاران با اشاره به مشکالت ناشی از کرونا و آسیب های 
اقتصادی وارد شده به بخش هایی از مردم نوید داده شد که دانشگاه 
آزاد اسالمی مازندران نیز در اقدامی حمایتی، شهریه دانشجویان مقطع 
کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ورودی 99 را مشمول تخفیف 

50 درصدی کرد.
نشست  ابتدای  در  مازندران  آزاد  دانشگاه  رئیس  جام جم  گزارش  به 
این  گفت:  دانشگاه  این  معرفی  با  خبرنگاران  به  خیرمقدم  ضمن 
 ، جویبار  ، قائم شهر ساری،  شهرهای  در  واحد   13 بودن  دارا  با  دانشگاه 
چالوس،   ، نوشهر  ، نور محمودآباد،   ، بهشهر نکا،  بابل،  آمل،  سوادکوه، 
جوانان  از  توجهی  قابل  تعداد  دانشگاهی  مرکز  یک  و  رامسر  و  تنکابن 
را در رشته های مختلف علوم انسانی، فنی مهندسی، علوم پایه، منابع 
طبیعی و کشاورزی و هنر به پوشش تحصیلی خود دارد و جوانان بدون 
کنکور می توانند در شهریور در این مراکز نام نویسی  و تحصیل کنند و 

آینده خود را رقم بزنند.
دکتر کرمانیان همچنین گفت: دانشگاه آزاد مازندران به مرکزیت ساری 
ظرفیت باالیی دارد تا در شرایط فعلی کشور کمک حال دست اندرکاران  
بویژه  و  استان  مشکالت  که  است  این  ما  باور  و  باشد  مجریان  و 
این که دانشگاه ها مرجعی  اقتصادی  حل نخواهد شد مگر  مشکالت 

برای حل مسائل باشند.
وی با اشاره به حضور 40 هزار دانشجو در دانشگاه آزاد اسالمی در سراسر 
دانشگاهی،  واحدهای  فعالیت  موازات  به  ما  گفت:  مازندران  استان 
تعدادی آموزشکده به نام »سما« -7 آموزشکده و 40 مدرسه- در استان 
 3200 نیز  ما  علمی  هیأت  اعضای  و  کارکنان  تعداد  این که  ضمن  داریم 
که  را استادان ما تشکیل می دهند  این تعداد  از  که نیمی  نفر هستند 
استادان تمام وقت دانشگاه آزاد هستند و در کنار این تعداد، استادان 

مدعو بسیاری هم داریم.
از  بیش  مازندران  آزاد  دانشگاه  در  ما  گفت:  همچنین  کرمانیان  دکتر 
700 آزمایشگاه و کارگاه داریم که در این 13 واحد و یک مرکز دانشگاهی 
آن، امکانات ورزشی  و زیرساخت های رفاهی  کنار  گسترده شدند و در 
در  گفت  می توان  که  شده  مهیا  دانشجویان  استفاده  برای  نیز  زیادی 

کشور بی نظیر است. 
ساالنه  ما  استادان  کرد:  تأکید  همچنین  مازندران  آزاد  دانشگاه  رئیس 
از  اعم  کارهای پژوهشی  به  کالس  بر تدریس موظف هستند در  عالوه 
دانشگاه  از  ج  خار ح های  طر و  درون دانشگاهی  ح های  طر پایان نامه ها، 
باشد  کاربردی  پژوهش ها  این  که  است  این  ما  تالش  و  بپردازند  هم 
همان گونه که دانشگاه آزاد اسالمی با هدف کاربردی کردن پایان نامه ها 
در طرحی به نام »پایش-پژوهش اثربخش یکپارچه شبکه دانشگاه آزاد 

اسالمی-« برای 31 استانی که دانشگاه آزاد دارند مأموریت هایی در حوزه 
به  توجه  با  مازندران  آزاد  دانشگاه  مأموریت  و  کرد  تعریف  پژوهش ها 
ظرفیت توریسم این استان،  تمرکز بر گردشگری و انجام پژوهش هایی 
عمومی  امور  و  زیست  محیطی  اقتصادی،  آثار  و  است  بخش  این  در 
سهم  تنها  که  بگذارند  بحث  به  پایان نامه ها  در  را  توریسم  به  مربوط 
مازندران در تعیین عناوین مربوط به توریسم،  14 هزار عنوان پایان نامه  

است.   
حل  ما  رویکرد  گفت:  مازندران  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
استان،  مختلف  حوزه های  در  که  داریم  را  ادعا  این  ما  و  است  مسأله 
به  بخش ها  این  در  می توانیم  و  کردیم  شناسایی  را  اصلی  موضوعات 
مدیران و مسئوالن استان کمک کنیم چون عمده پژوهش های ما بر 
اساس نیازسنجی و مشکالت نیز همه مشکالت جامعه و مردم است.

وی همچنین به کرونا پرداخت و گفت:  آزمون پایان ترم سال تحصیلی 
برگزار  مجازی  به صورت  پیراپزشکی  و  پزشکی  رشته  دانشجویان  جاری 
اول مرداد سال جاری  از هفته  آزمون  این  برنامه ریزی  می شود  و طبق 

برگزار خواهد شد.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی مازندران گفت: پیش از موج دوم همه گیری 
با  آزمون سایر دانشجویان این دانشگاه در رشته های مختلف   ، کرونا 
رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری فیزیکی به صورت حضوری 
برگزار شد اما کالس ترم تابستانی دانشجویان این دانشگاه که از چهارم 
قالب  در  و  غیرحضوری  صورت  به  می شود،  شروع  جاری  سال  مرداد 
آن نیز به همین شیوه در شهریور برگزار خواهد  آزمون  مجازی برگزار و 

شد.
اولیه همه گیری  روزهای  در  آزاد  گفت: دانشگاه  کرمانیان  دکتر حسین 
به  آموزشی  بسته های  ارائه  برای  را  الزم  زیرساخت های  کرونا،  ویروس 
و  ندارد  زیرساختی  مشکل  و  کرد  فراهم  حضوری  غیر  و  مجازی  صورت 
آینده،  تحصیلی  سال  برای  کرونا  ویروس  همه گیری  تداوم  صورت  در 
حضوری  غیر  کالس های  برپایی  برای  دانشگاه  این  در  الزم  زیرساخت 
نیز  کالس ها  این  کرونا،  با  مقابله  ملی  ستاد  تصویب  با  و  دارد   وجود 

غیر حضوری ادامه می یابد.
آموزشی  بسته  ارائه  برای  مشکل  مهم ترین  کرمانیان  افزود:   وی 
و  دانست  آزمایشگاهی  و  عملی  درسی  واحدهای  برای  را  غیر حضوری 
ارائه بسته های  امکان  پروتکل های بهداشتی،  رعایت  با  اظهار داشت: 

آموزشی آزمایشگاهی به صورت حضوری در دانشگاه فراهم است.
وی سالمت دانشجویان را اولویت اول برنامه های دانشگاه آزاد اسالمی 
بخصوص در همه گیری ویروس کرونا برشمرد و اضافه کرد: دانشجویان 
آموزشی  خدمات  می توانند  کرونا  ویروس  همه گیری  تداوم  با  غیربومی 
از دانشگاه های استان  یا حتی در صورت حضوری  به صورت مجازی  را 

محل سکونتشان دریافت کنند.

 تسهیالت ویژه برای دانشجویان تا سقف 20 میلیون تومان  
اسالمی  آزاد  دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  شورای  رئیس 
مازندران هم در این نشست گفت: به دلیل شیوع ویروس کرونا برای 
مقاطع  شهریه   1399-1400 آینده  تحصیلی  ترم  در  دانشجویان  به  کمک 

کاردانی و کارشناسی از تخفیف 50 درصدی برخوردار می شوند.
پزشکی  رشته های  شامل  تخفیف  این  افزود:  رستمیان  یاسر  دکتر 
دانشگاه آزاد اسالمی مازندران واحد ساری نمی شود اما تمام رشته های 

دو مقطع کاردانی و کارشناسی را شامل خواهد شد.
وی گفت : عالوه بر این، برای کمک به دانشجویان در پرداخت شهریه 
نیز تسهیالتی را تا سقف 150 میلیون ریال به صورت قرض الحسنه برای 
رشته های کارشناسی و 100 میلیون ریال برای کارشناسی ارشد تصویب 
تسهیالت  این  این که  ضمن  می گیرد  قرار  متقاضیان  اختیار  در  که  کرد 

برای مقطع دکتری تا 200 میلیون ریال  خواهد بود.

رستمیان با تایید وجود صندلی خالی در دانشگاه آزاد اسالمی مازندران، 
و  ندارد  آزاد  دانشگاه  به  اختصاص  دانشگاه ها   خالی  صندلی  افزود: 
نیز  آن  دلیل  هستند  درگیر  موضوع  این  با  عالی  آموزش  مراکز  تمام 
به مربوط  مشکل   این  و  است  غیرانتفاعی  عالی  آموزش  مراکز   تعدد 
و  استانی  سطح  در  آن  مجموعه  یا  مازندران  اسالمی  آزاد  دانشگاه   
کشوری نیست و بیشتر دانشگاه های دولتی و غیردولتی با این مشکل 

مواجهند.
رستمیان همچنین گفت: دانشگاه آزاد اسالمی استان نیز  172 رشته و  
آزاد اسالمی مازندران واحد  آزمایشگاه دارد ضمن این که دانشگاه   ۶۸9

ساری نیز حدود ۶ هزار دانشجو دارد.  

در نشست رئیس دانشگاه آزاد اسالمی مازندران و معاونان این مجموعه علمی- آموزشی نوید داده شد؛

99 ورودی  دانشجویان  برای  یه  شهر درصدی   50 تخفیف 

دانشگاه آزاد مازندران به مرکزیت ساری 
ظرفیت باالیی دارد تا در شرایط فعلی 
کشور کمک حال دست اندرکاران  و 
مجریان باشد و باور ما این است که 
مشکالت استان و بویژه مشکالت 
اقتصادی  حل نخواهد شد مگر این که 
دانشگاه ها مرجعی برای حل مسائل 
باشند
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اوقات فراغت؛ فرصتی برای 
تقویت خالقیت دانش آموزان 
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جام جم درباره لزوم حمایت از  پیام رسان های داخلی گزارش رئیس  کل دادگستری مازندران : 

رسانه استانی خانه نمایندگان 
برای خدمت رسانی است

یه برای  تخفیف 50 درصدی شهر
دانشجویان ورودی 99

 ماسک بزنیم
 تا سالم بمانیم

در  مازندران  مردم  نمایندگان  مشترک  نشست 
مرکز  صداوسیما  مدیران  با  اسالمی  شورای  مجلس 

مازندران در صداوسیمای مرکز مازندران برگزار شد.
ابتدای  در  مازندران  مرکز  صداوسیمای  کل  مدیر  ابراهیمی  دکتر 
مجلس  از  دوره  این  در  مازندران  مردم  نمایندگان  نشست،  این 
مردمی  و  اجرایی  طینت،  پاک   ، خدمتگزار مردمی،  نمایندگانی  را 
دانست و ابراز امیدواری کرد این گروه از نمایندگان دستاورد های 
خوبی برای مردم کشور و بویژه مردم مازندران در ۴ سال فعالیت 

خود داشته باشند.

رئیس  کرمانیان،  دکترحسین  نشست  در 
دانشگاه آزاد مازندران با معاونانش با خبرنگاران با 
اشاره به مشکالت ناشی از کرونا و آسیب های اقتصادی وارد 
آزاد  دانشگاه  که  شد  داده  نوید  مردم  از  بخش هایی  به  شده 
اسالمی مازندران نیز در اقدامی حمایتی، شهریه دانشجویان 
کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ورودی 99 را  کاردانی و  مقطع 

مشمول تخفیف 50 درصدی کرد.

 هم اندیشی نمایندگان مجلس و مدیران
 صدا و سیمای مرکز مازندران؛

در نشست رئیس دانشگاه آزاد مازندران و 
معاونان این مجموعه نوید داده شد؛

جام جم ضرورت استفاده از ماسک برای پیشگیری 
از   کرونا را مورد بررسی قرار می دهد؛

استان را از مفسدان پاک می کنیم
2

معاون استاندار در جلسه شورای
ح کرد؛  آموزش و پرورش مطر

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس 
مازندران خبر داد؛  
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شهرک های صنعتی دیگر برای 
سرمایه گذاران  جذابیت ندارند

یمی و رکود خاص گزارش »جام جم« از خود تحر
حاکم بر صنعت مازندران؛



آغاز  کرونا  شیوع  با  مقابله  هدف  با 
شد؛

پویــش »مــن ماســک می زنــم« 
مازنــدران  منطقــه ای  بــرق  در 

ن  گلســتا و

با تاکید مقام معظم رهبری )َحِفَظُه اهلُل َتعالی(، 
ترویج  هدف  با  میزنم«  ماسک  »من  پویش 
با  مقابله  برای  ماسک   از  استفاده  فرهنگ 
همکاران  مشارکت  با  کرونا  ویروس  شیوع 
و  مازندران  منطقه ای  برق  شرکت  سطح  در 

گلستان  آغاز گردید.
عمومی  روابط  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
با  گلستان،  و  مازندران  منطقه ای  برق  شرکت 
بحرانی شدن وضعیت ویروس کرونا در سطح 
استان مازندران،  پویش »من ماسک میزنم« 
وگلستان،  مازندران  منطقه ای  برق  شرکت  در 
توزیع  با  سازمان ها  و  نهادها  سایر  با  همگام 
تشویق  هدف  با  و  شرکت  سطح  در  ماسک 
تراکت های  طراحی  همچنین  و  همکاران  
از  استفاده  به  مجازی   فضای  در  آموزشی 

ماسک آغاز شد.
گاه سازی افراد و عموم  این پویش در راستای آ
مشارکت  سطح  ارتقای  محوریت  با  همکاران 
آنان در رعایت پروتکل های بهداشتی در خانه 
و محیط اجتماعی و ضرورت استفاده از ماسک 

در اماکن عمومی و اداری آغاز شده است.
شایان ذکر است همزمان با آغاز پویش استفاده 
مداوم  پایش  ضدعفونی،  عملیات  ماسک،  از 
اقدامات  سایر  و  کارکنان  سالمت  وضعیت 

کنترلی نیز به صورت مستمر انجام می شود.

خبر

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با 
اشاره به کشت برنج در 214 هزار و 32۶ هکتار از اراضی شالیزاری 
روش  به  اراضی  این  از  هکتار   5۸0 و  هزار   115 گفت:  مازندران، 

سنتی و  9۸ هزار و 74۶ هکتار به صورت مکانیزه کشت شد.

به گزارش جام جم مجید بهادری با اشاره به این که در 1۶7 هزار و 
۶24 هکتار از این اراضی ارقام محلی و 4۶ هزار و 702  هکتار ارقام  
اصالح شده کشت شد، اضافه کرد: تاکنون 20 هزار و ۶00 هکتار از 

شالیزارهای استان بیمه شد.

در  برنج  خوار  ساقه  کرم  آفت  با  مبارزه  این که  بیان  با  بهادری   
افزود:  انجام شد،  ع شالیزاری استان  از مزار 39 هزار و 200 هکتار 
 مبارزه با علف های هرز در 403 هزار و ۶34 هکتار و بالست برگ در
صورت  مازندران  شالیزاری  های  زمین  از  هکتار   ۸50 و  هزار   12  

گرفت.
، ۸۸۶ تن   وی در پایان گفت: برای حمایت از کشاورزان شالیکار
بذر گواهی شده برنج و ۶۸ هزار و 474 تن انواع کود شیمیایی در 

ع شالیزاری استان توزیع و مصرف شد. مزار
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان مازندران

اجتماعی

 معاون جهاد کشاورزی مازندران خبر داد؛
مبارزه با کرم ساقه خوار در 39 هزار هکتار از شالیزارهای استان

ح کرد؛ معاون استاندار در جلسه شورای آموزش و پرورش مطر

اوقات فراغت؛ فرصتی برای تقویت خالقیت دانش آموزان 
جلسه  ابتدای  در  مازندران  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
شورای آموزش و پرورش مازندران ضمن قدردانی از تالش آموزش و پرورش 
استان در برگزاری این جلسه به صورت زنده در سامانه شاد برای پایگاه های 
اوقات فراغت گفت: اوقات فراغت، فرصتی برای تقویت خالقیت دانش آموزان 
ح  است و من چند نکته در خصوص اهمیت و جایگاه اوقات فراغت قابل طر

می  دانم.
به گزارش جام جم حسین حسن نژاد گفت: اولین موردی که باید به آن توجه 
انتخاب  دیگر  بیان  به  نکنیم؛  تحمیل  را  خود  انتخاب  که  است  این  شود 
دانش آموزان و نوع برنامه ای که خودشان انتخاب می  کنند در اولویت باشد 
و ما تنها نقش هدایت کننده داشته باشیم نه این که ما برای دانش آموزان 

انتخاب کنیم.
تشکیل  امکان  شاید  فعلی  کرونایی  شرایط  در  کرد:  تصریح  همچنین  وی 
که  جاهایی  در  اما  نباشد،  حضوری  صورت  به  مکان ها  از  خیلی  در  کالس ها 
اوقات  چون  کنند  تمرین  را  گروهی  کاِر  پروتکل ها،  رعایت  با  و  دارد  امکان 
فراغت باید فضایی برای فراگیری مهارت های اجتماعی باشد و ما هم در این 

بخش مشکل داریم.
حسن نژاد خاطرنشان کرد: هم مدیران و هم کسانی که در برنامه های اوقات 
احترام  دانش آموزان  سالیق  به  می  کنند،  فعالیت  دانش آموزان  فراغت 
ورزش  به  اما  دارم،  عالیقی  حوزه ها  برخی  در  فرد  یک  به عنوان  من  بگذارند، 
که  داریم  توانمندی هایی  ما  همه  و  است  طبیعی  این  ندارم  عالقه  خاصی 
تکمیل  را  یکدیگر  ما  همه  نهایت  در  و  باشد  نداشته  دیگری  است  ممکن 
از  مختلف  منابع  این که  بعدی  نکته  داد:  ادامه  استاندار  معاون  می  کنیم. 
فرهنگیان صاحب سلیقه، هنرمندان و بخشی از امکاناتی که در نظام آموزش 
را به سمت غنی سازی اوقات  فنی و حرفه ای داریم و همچنین صدا و سیما 
فراغت تابستانه هدایت کرده و تالش کنیم از همه استعدادهای منطقه در 

این بخش استفاده نماییم.
باید  ما  بلکه  نیست  آموزش  منهای  فراغت  اوقات  کرد:  تاکید  حسن نژاد 
سرفصل های  این که  برعکس  اما  باشیم،  آموزش  دنبال  فراغت  اوقات  در 

آموزشی اجباری است در اوقات فراغت باید اختیاری باشد.
 وی خاطرنشان کرد: در این ایام کرونا که همه ناچار شدند در خانه بمانند از 
هفته دوم بسیاری از خانواده ها به مشکل برخوردند و با فرزندان خود دچار 
از  گرفتن  مشورت  خانواده،  که  بود  این  عمده  دالیل  از  یکی  و  شدند  تنش 
دانش آموز را به رسمیت نمی شناسد و شما باید بر این موضوع کار کنید تا 
نگاه خانواده اصالح شود چون بسیاری از فرزندان دانش آموز ما این توان و 

ظرفیت را دارند که به مشورت گرفته شوند.
اوقات  غنای  برای  کرد:  خاطرنشان  و  اشاره  هم افزایی  به  سپس  حسن نژاد 
فراغت نیز از ظرفیت همه ذی نفعان استفاده و تالش کنیم فاصله بین خانه 
برای ما  کرونا فرصتی  اتفاق شرایط  بر حسب  و  کنیم  کم  را  و مدرسه و مربی 
ساخت تا به سمت فضای مجازی برویم و این فضا را از انحصار عده ای خاص 

بیرون بیاوریم.

گفت:  پایان  در  مازندران  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
رحیم  و  رحمان  خدا  است،  صفت  بهترین  خدا  برای  بودن  خالق  و  خالقیت 
کسی نمی آمد  کار  به  و رحیم بودن  این رحمانیت  اگر خلق نمی کرد  اما  است 
باید  نیز  ما  و  است  صفات  همه  صدر  در  خداوند،  برای  بودن  خالق  پس 
دانش آموزانی خالق بار بیاوریم، خالقیت در زندگی انسان یعنی تولید و رفاه 
بیشتر با هزینه کمتر پس ما باید خالقیت را در دانش آموزان تقویت و زمینه 
را برای تحقق این امر مهیا کنیم و اوقات فراغت فرصتی برای تقویت خالقیت 

دانش آموزان است.
 اجرای 14 برنامه شاخص استانی در هزار پایگاه تابستانی در بستر سامانه 

شاد
پرورش  و  آموزش  شورای  جلسه  در  نیز  مازندران  وپرورش  آموزش  مدیرکل 
ارشاد،  و  فرهنگ  صمت،  مدارس،  نوسازی  مدیران کل  حضور  با  که  استان 
آموزش فنی و حرفه ای استان و به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استاندار برگزار شد، به برنامه های مربوط به غنی سازی اوقات فراغت پرداخت.
اندازه ای اهمیت  تا  اوقات فراغت در تمام جوامع  گفت:   علیرضا سعدی پور 
دارد که برخی نظریه پردازان براین باور هستند که بین اوقات فراغت و توسعه 
کشور ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد به این معنی که اگر در اوقات فراغت، دقت 

نظر داشته باشیم مسیر توسعه را تسهیل کردیم.
وی ادامه داد: این نکته که دانش آموز در زمانی که نه درس دارد و نه کالس به 
این فکر باشد که زمان خود را به بهترین شکل سپری کند، ارزشمند است و 

ما باید از این فرصت بهره ببریم و زیرساخت های الزم را مهیا کنیم. 
این مسئول همچنین گفت: در تابستان 99 تعداد 119 برنامه طراحی شد و ما 
نیز هزار پایگاه تابستانی را به عضویت شبکه شاد در آوردیم و  در حال حاضر 
این جلسه، از طریق سامانه شاد در تمام این پایگاه ها درحال پخش است 
و اعضای پایگاه های تابستانی هم اکنون سخنان مدیران را به طور مستقیم 

می  شنوند. 
برنامه های استانی پرداخت  به  ادامه  در  آموزش وپرورش مازندران  مدیرکل 
آموزشی  کالس های  آن،  از  یکی  که  داریم  استانی  کلیدی  برنامه   14 گفت:  و 
مجازی است که اساتید به صورت تعاملی با دانش آموزان خود برگزار می  کنند 
و دومین شکل آن نیز محتواهایی است که از قبل آماده شده و در فضایی به 
نام »استخر محتوا« نگهداری می  شود و هرکس به فراخور نیاز  و عالقه خود 

سراغ این محتوا می  رود و از آن استفاده می  کند.
برنامه های مهم و  از  کدام  کرونا هیچ  با قوت می  گویم  کرد:  تاکید  سعدی پور 
محوری فرهنگی و تربیتی آموزش و پرورش  مازندران را متوقف نکرد، به عنوان 
نمونه مسابقه پرسش مهر ریاست جمهوری، قرآن، عترت نماز و مسابقات 
در  و  شد  انجام  مجازی  به صورت  همه  مصباح الهدی  چون  هنری  فرهنگی 

مراحل داوری نهایی است.
وی در پایان گفت: برنامه مجازندران دو را نیز در بستر شاد کلید خواهیم زد 
بسیار  دانش آموزان  مشارکت  و  استقبال  می  کنم  پیش بینی  اکنون  هم  از  و 

چشمگیر باشد.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس مازندران با بیان این که در خرداد 
هنرستان های  برای  تومان  میلیون   700 و  میلیارد   3 جاری  سال 
تا سقف روند  این  گفت: استمرار   استان تجهیزات خریداری شد، 

 7 میلیارد تومان ادامه خواهد یافت.
ساخت  این که  به  اشاره  با  شیرزاد«  »قربانعلی  جام جم  گزارش  به 
خبر  ندارد،  شتاب  نیمه کاره  پروژه های  وجود  دلیل  به  هنرستان 
و  میلیارد   3 گذشته  ماه  در  گفت:  و  داد  هنرستان ها  تجهیز  از 
تهیه  تجهیزات  استان  هنرستان های  برای  تومان  میلیون   700
آینده تحویل  در  نیز  را  و بخشی  گرفتیم  را تحویل  که بخشی  شد 
می گیریم تا بین هنرستان های استان توزیع شود.  وی با اشاره به 
است  پرورش  و  آموزش  با  مدارس  خرد  و  جزیی  تعمیرات  این که 
و تعمیرات اساسی با ما، ادامه داد: امسال دستورالعملی از طرف 
وزیر به مدیران کل آموزش و پرورش استان ها ابالغ شده که در آن 
مصادیق تعمیرات جزیی آورده شد. از این رو الزم است کارگروهی 
با  کار همان دستورالعمل  با ساز و  تا تعمیرات جزیی  گیرد  شکل 

برون سپاری به شرکت های خصوصی انجام شود. 
دیگری  بخش  در  مازندران  مدارس  تجهیز  و  نوسازی  مدیرکل 

اجرایی  بسته  گفت:  آجر  به  آجر  ح  طر به  اشاره  با  خود  سخنان  از 
تحولی »آجر به آجر« استراتژی تحولی توسعه مشارکت های مردمی 
مدرسه سازی  امر  در  گروهی  مشارکت  و  جمع سپاری  رویکرد  با 
مختلف  اقشار  میان  در  فرهنگ  این  ترویج  به  نگاهش  و  است 
استراتژی  آجر«  به  »آجر  تحولی  اجرایی  بسته  افزود:  شیرزاد  دارد.  
و  جمع سپاری  رویکرد  با  مردمی  مشارکت های  توسعه  تحولی 
و  اهداف  بند 3  به  با توجه  امر مدرسه سازی  در  گروهی  مشارکت 
بند 7 سیاست های اجرایی برنامه زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و 
فناوری، هدف عملیاتی شماره 9 و راهکار 9-2 سند تحول بنیادین 
پرورش  و  آموزش  عالی  ۶۶3شورای  مصوبه  و  پرورش  و  آموزش 
است که از اردیبهشت سال جاری آغاز به کار کرد.  وی تصریح کرد: 
جامعه  و  نیست  جدیدی  موضوع  مردمی  مشارکت  جذب  البته 
خّیران مدرسه ساز و مجامع خّیران مدرسه ساز از سال 77 در حال 
با هدف عمده  ح جدید،  کمک به مدرسه سازی هستند و این طر

فرهنگ سازی توجه به مدرسه سازی در میان اقشار مختلف مردم 
و جلب مشارکت آن ها در کنار مشارکت سازمان های خصوصی و 
دولتی شکل گرفته است. این مسئول با بیان این که وزارت آموزش 
و پرورش در سال 99 دو امر مکان یابی فضاهای آموزشی بر اساس 
را  مردمی  مشارکت های  اجرایی  تحولی  بسته  و  سرزمین  آمایش 
ابراز کرد: هدف ما این است که همگان حتی  کار دارد،  در دستور 
کنند.  بخصوص  امر مدرسه سازی مشارکت  آجر در  اندازه یک  به 
شده  آورده  نامشان  بنیادین  تحول  سند  در  که  دولتی  نهادهای 
است و نیز نهادهای خصوصی، گروه های جهادی و سمن ها و در 

ح قلک مهربانی.   کل همه  اقشار و حتی خود دانش آموزان با طر
ح آجر به آجر به سازمان نوسازی واگذار شد  شیرزاد گفت: اجرای طر
ح صورت دهد،  این طر باید در  این سازمان  که  اقداماتی  از  و یکی 
عنوان  به  آن  معرفی  و  مدارس  توسعه  مردمی  سامانه  راه اندازی 

درگاه اصلی دریافت مشارکت است. 

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس مازندران خبر داد؛  

ید 7 میلیارد  تومان تجهیزات برای هنرستان ها  برنامه خر

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: با برنامه ریزی مدون، عزم جدی و اراده قوی مازندران 
را از حضور مفسدان پاک خواهیم کرد.

به گزارش جام جم حجت االسالم محمدصادق اکبری در مراسم تودیع و معارفه دادستان 
مرکز استان، ضمن تقدیر از زحمات سید یونس حسینی عالمی دادستان پیشین مرکز 
همه  زیربنای  امنیت  داشت:  بیان  امنیت  وجود  وضرورت  اهمیت  به  اشاره  با  استان 
فعالیت ها اعم از اقتصادی، علمی و آموزشی است و اهمیت آن برکسی پوشیده نیست، 
بر این اساس تمام بخش های دستگاه قضائی استان، نیروهای انتظامی، نظامی و امنیتی 
تا شاهد کمترین میزان  ارتقای سطح امنیت اهتمام ویژه داشته باشند  باید نسبت به 
ناامنی در جامعه باشیم.  رئیس کل دادگستری مازندران بر حفظ حقوق عامه تاکید کرد 
است  دادستان  و  قضائیه  قوه  عهده  بر  عامه  حقوق  حفظ  قانون،  بر  بنا  داشت:  واظهار 
و دادستان ها در کل استان باید نسبت به تضییع حقوق عامه واکنش مناسب نشان 
دهند. عالی ترین مقام قضایی استان، به موضوع فساد اشاره کرد وگفت: فساد اشکال 
انواع فساد در استان مازندران نسبت به کل  مختلف دارد، خوشبختانه میزان و سطح 
رهبر  ندای  به  گویان  لبیک  باید  و  نیست  زیبنده  نیز  میزان  همین  اما  است  کم  کشور 
معظم انقالب و در اجرای سیاست های رئیس قوه قضاییه و در اجرای قانون نسبت به 

فساد حساسیت بهنگام داشته باشیم. وی افزود: با برنامه ریزی های مدون، عزم جدی و 
اراده قوی، استان مازندران را از حضور فاسدان پاک خواهیم کرد.

که  خواست  متولی  دستگاه های  و  دولت  از  مازندران  استان  دادگستری  کل  رئیس  
فشار  از  فساد  پرونده های  کاهش  با  تا  کنند  مسدود  و  شناسایی  را  فساد  گلوگاه های 
مضاعف به مراجع انتظامی و قضائی کاسته شود. عالی ترین مقام قضایی استان در بخش 
دیگری از سخنان خود با تاکید بر سرعت بخشی به رسیدگی های قضائی بویژه در دادسراها 
اجرای حکم  و  کندی رسیدگی شود و فاصله بین جرم و رسیدگی  با  پرونده ها  اگر  گفت: 
زیاد باشد، اثر بازدارندگی احکام کم شده و مجرمان جرأت و جسارت پیدا می کنند. رئیس 
کل دادگستری مازندران همچنین همه همکاران قضایی واداری خود را مخاطب قرارداد 
کرد واظهار داشت: مراجعان مشکل دارند، درد دارند،  ارباب رجوع سفارش  به تکریم  و 
گرفتارند و باید با عطوفت و مهروزی با آنان برخورد شود وهیچگونه تندی با ارباب رجوع از 
نظر ما زیبنده نیست و نباید شاهد اینگونه رفتارها باشیم.  وی افزود: خوشبختانه طبق 
نظرسنجی کشوری که روزانه از مراجعان به محاکم قضایی انجام می شود استان مازندران 
با ۸4 درصد اعالم رضایت مندی مردم، مقام دوم در تکریم مراجعان را داشته است و باید 
تالش شود تا این مقدار اندک نارضایتی نیز از بین برود. تنی است در این جلسه از زحمات 

سید یونس حسینی عالمی، دادستان سابق مرکز استان تقدیر و محمد کریمی به عنوان 
دادستان جدید مرکز استان معرفی شد.

رئیس  کل دادگستری مازندران در مراسم معارفه دادستان جدید مرکز استان: 

استان را از مفسدان پاک می کنیم
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مدیران  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  مازندران  مردم  نمایندگان  مشترک  نشست 
صداوسیما مرکز مازندران در صداوسیمای مرکز مازندران برگزار شد.

دکتر ابراهیمی مدیر کل صداوسیمای مرکز مازندران در ابتدای این نشست، نمایندگان 
مردم مازندران در این دوره از مجلس را نمایندگانی مردمی، خدمتگزار، پاک طینت، 
دستاورد های  نمایندگان  از  گروه  این  کرد  امیدواری  ابراز  و  دانست  مردمی  و  اجرایی 
خوبی برای مردم کشور و بویژه مردم مازندران در 4 سال فعالیت خود داشته باشند. 
وی رسانه را دستیار مجلس در خدمت رسانی و اطالع رسانی به مردم دانست و افزود: 
آمادگی  رسانه استانی خانه نمایندگان ملت برای خدمت رسانی به مردم است و ما 

داریم برای اجرای برنامه های توسعه و پیشرفت استان با نمایندگان همراهی کنیم.
مجلس؛ کانون انتظار و امید مردم 

کریمی فیروزجایی، دبیر مجمع نمایندگان مازندران در مجلس شورای اسالمی، مجلس 
را کانون انتظار و امید مردم اعالم کرد و گفت: پرهیز از حاشیه سازی ها و ورود نکردن به 
مباحث بی اهمیت، تالش در راستای مطالبات مردم که مسائل اقتصادی مهم ترین آن 
است و بررسی راه های مقابله با تحریم ها از جمله مهم ترین برنامه های هیات نمایندگان 
مازندرانی به همراه دیگر نمایندگان حاضر در این دوره از مجلس است. وی با بیان 
این که فضای کنونی میان نمایندگان مازندران در مجلس صمیمانه با نگاه مشترک 
به دغدغه ها مشکالت و راه های توسعه کالنشهر مازندران است، گفت: برنامه ریزی 
و راهکار اندیشی برای مشکالت مردم مازندران در حوزه های مختلفی مثل آب شرب، 
آب کشاورزی، کاهش هزینه های تولید و نهاده های کشاورزی به عنوان اقتصاد اول 
مازندران؛ از اولویت های نمایندگان استان در این دوره از مجلس است. دبیر مجمع 
نمایندگان استان همچنین از راه اندازی مجدد مجتمع تولید جوجه الین بابل کنار تا 
پایان امسال خبر داد و افزود: با راه اندازی مجدد این مرکز 40 درصد تولید جوجه یکروزه 
کشور که پیشتر و به طور عمده از کشور انگلیس تامین می شد در ایران تهیه و تامین 
می شود. باقرزاده نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار هم کارآفرینی و اشتغال و افزایش 
تولید را از جمله مهم ترین و موثرترین راهکار های افزایش درآمد ملی و نماد مقاومت 
در برابر جنگ اقتصادی و تحریم ها دانست و از رسانه استانی خواست در اعتمادسازی 

نسبت به جذب سرمایه گذار و معرفی ظرفیت های فراوان استانی بیشتر تالش کنند.

 مجلس پرچمدار مبارزه با فساد خواهد بود
کمال علی پور نماینده مردم شهرستان های قائم شهر، جویبار، سوادکوه، سوادکوه 
غ در مجلس نیز، مجلس یازدهم را مهیا برای سنگ بنا بودن برای  شمالی و سیمر
مجالس انقالبی بعدی اعالم کرد و افزود: سیاست ها و برنامه های این دوره از مجلس 
برای سه حوزه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به سود مردم تعریف شده به گونه ای که 
مجلس یازدهم از هم اکنون برای مدیریت ساخت و ساز مسکن در کشور گام های 
نخست را محکم برداشته است. علی پور با اشاره به جایگاه برتر مازندران در حوزه های 
معدنی از جمله ذخایر فلورین، زغال سنگ، گرانیت و ... ابراز امیدواری کرد از ظرفیت های 
حوزه معادن مازندران برای توسعه استان بیشتر بهره گرفته شود. بهرام سعادتی یکی 
از نمایندگان مردم بابل در مجلس شورای اسالمی به عنوان دیگر سخنران حاضر در 
این نشست، تغییر نگاه دولت نسبت به مازندران به عنوان استانی که با ارائه خدمات 
ملی، اما بودجه استانی دریافت می کند را از دغدغه ها و برنامه های مشترک نمایندگان 
استانی دانست. وی افزود: مجلس یازدهم، پرچمدار مبارزه با فساد خواهد بود و برای 
اصالح ساختار اقتصادی و به ویژه نظام بانکی، مدیریت فرهنگی؛ سبک زندگی ایرانی 
اسالمی، مطالبه گری و نظارت های گسترده در این دوره از مجلس برنامه های ویژه ای 
داریم. سعادتی از تالش برای بازنگری کارشناسانه در خصوص طرح انتقال آب از دریای 

خزر به مناطق مرکزی کشور هم خبر داد.
 تعیین تکلیف منطقه آزاد تجاری

علی بابایی کارنامی یکی از نمایندگان مردم ساری و میاندورود در مجلس هم با بیان 
این که رویکرد های ملی و استانی از سوی نمایندگان مجلس یازدهم بخوبی تبیین 
در  شفافیت  می شود؛  تالش  حوزه  دو  این  در  ارزشمند  نتایج  حصول  برای  و  شده 
مبارزه با فساد، نقش جوانان و زنان در کشور و همسان سازی حقوق بازنشستگان 
گفت:  هم  استانی  رویکر های  خصوص  در  و  کرد  اعالم  مجلس  ملی  رویکرد های  از  را 
تعیین تکلیف منطقه آزاد تجاری و مدیریت و ساماندهی سواحل از مهم ترین مباحثی 
است که در این دوره از مجلس برای مازندران تصمیم گیری خواهیم کرد.  وی از مردم 
مازندران، جامعه نخبگان و فضا های مجازی خواست به دور از هرگونه نگرش سیاسی، 
برای توسعه و پیشرفت استان کمک کنند. منصور علی زارعی دیگر نماینده مردم ساری 

و میاندورود در مجلس یازدهم بهره گیری از همه ظرفیت های موجود در همه حوزه ها 
اثرگذار در حل مشکالت برشمرد و گفت: در  را؛ راهکاری اساسی برای حصول نتایج 
حوزه استانی نیازمند این هستیم که همه ظرفیت های مازندران در حوزه های مختلف 
از قبیل گردشگری، صنعت، کشاورزی و خدماتی را مجددا بازنگری و معرفی کنیم تا 
بتوانیم مزایای نسبی را ارتقاء بخشیم.  نبود صنایع تکمیلی متناسب با کیفیت های 
زهکشی؛  طرح های  ماندن  تمام  نیمه  حرفه ای؛  گردشگری  فقدان  استان؛  کشاورزی 
خدمات نامناسب در حوزه مسکن؛ نبود مدیریت در ساماندهی پسماند استان از 
دیگر مواردی بود که این نماینده مردم شهرستان های ساری و میاندورود در مجلس 

به آن اشاره داشت.
 برنامه ریزی صحیح،  عامل برون رفت از مشکالت

نبود  نشست،  این  در  هم  یازدهم  مجلس  در  آمل  مردم  نماینده  پور،  حاجی   رضا 
برنامه ریزی های صحیح را موجب ایجاد ضعف و دردسر های فراوان در استان دانست 
که جنگل خواری، ساحل خواری و فراگیری پسماند در تمامی شهرستان ها از جمله 
فراوانی  مشکالت  ناصحیح  ریزی های  برنامه  نتیجه  در  که  است  مواردی  مهم ترین 
از  جلوگیری  هدف  با  برنج  گذاری  قیمت  پور  حاجی  است.  کرده  ایجاد  استان  در  را 
واردات بی رویه و ایجاد کارگروه های تخصصی متشکل از نخبگان استانی را از جمله 
راهکار های موثر در مدیریت اقتصادی استان عنوان کرد. ولی اله فرزانه نماینده مردم 
شهرستان های نور و محمود آباد سپرده هزار و یکصد میلیارد تومانی مردم در بانک های 
خصوصی را نشان از نبود نظارت کافی بانک مرکزی و برنامه های مجلس دانست که 
می توانست برای تولید پایدار و کارآمد به خدمت گرفته شود. فرزانه گفت: تورم قوانین 
در کشور یکی از دالیل اصلی آسیب رسان به قوانین نظارتی است که انتظار می رود با 
تشکیل کمیته اصالح ساختار بودجه در کمیسیون برنامه ریزی مجلس یازدهم برای 

آن چاره اندیشی شود.
ح آمایش سرزمینی لزوم اجرای طر

سوادکوه،  جویبار،  شهر،  قائم  شهرستان های  مردم  نماینده  دیگر  مرادیان  کیوان 
غ با بیان این که زنجیره مدیریت در تولید کشاورزی با وجود  سوادکوه شمالی و سیمر
نقض  داری  را  استان  در  کشت  مدیریت  است  پذیر  امکان  سرزمینی  آمایش  طرح 

دانست که باید برای آن چاره اندیشی شود.  مرادیان نبود برنامه ریزی مناسب برای 
مدیریت آب، ناکارآمدی حلقه سه گانه کاشت، داشت و برداشت؛ فقدان صنایع تبدیلی 
از  را  آسیای میانه  کشور های  بازاریابی در  برای  کشاورزی مازندران و تالش  در استان، 
دیگر مباحثی دانست که نیازمند بازنگری و ارائه راهکار هایی برای حل مشکل است. 
سیدشمس الدین حسینی نماینده مردم شهرستان های رامسر، تنکابن و عباس 
آباد، مجلس یازدهم را نخستین مجلس در تقویم چهل ساله دوم انقالب دانست 
تاکید  حسینی  است.  مواجه  هم  کشور  اجرایی  امور  در  جدی  کاهلی  و  کاستی  با  که 
کرد: انتظارات از مجلس باید در چارچوب قوانین اساسی کشور باشد. این نماینده 
مجلس مصوبات مبتنی بر واقعیت ها را ضروری دانست و افزود: استان مازندران به 
دلیل مهاجر پذیر بودن و خوش نشین بودن که در آینده پیش بینی می شود رشد 
بیشتری از گذشته داشته باشد نیازمند بازنگری در تخصیص بودجه است. نماینده 
مردم شهرستان های رامسر، تنکابن و عباس آباد از رسانه ملی خواست برنامه هایی 
تولید کنند تا صدای مردم بیشتر شنیده شود ضمن این که در برنامه سازی ها تالش 
شود کارکرد مجلس به عنوان نهاد دگرگونی معرفی شود به گونه ای که نمایندگان از 

وظایف اصلی خود باز نمانند. 
 توزیع عادالنه بودجه های کشوری

غالمرضا شریعتی نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه هم تولید و اشتغال، بازتوانی 
واحد های نیمه فعال صنعتی استان، توسعه اقتصاد دریا محور، بازنگری مبانی تولید و 
اشتغال و بهره گیری بیشتر و مناسب تر از ظرفیت های آموزش عالی استان را از جمله 
مواردی دانست که در حوزه استانی باید برای آن ها به صورت ویژه چاره اندیشی شود. 
محمد علی محسنی نماینده مردم نوشهر، چالوس و کالردشت با تاکید بر این که 
مازندران نیازمند توزیع عادالنه اعتبارات بودجه ای است گفت: سهم اعتبارات مازندران 
از بودجه ملی در همه حوزه ها دیده نشده است. محسنی وجود سه گروه جمعیتی در 
غرب مازندران یعنی اهالی بومی، خوش نشین ها و گردشگران و مسافران را در برابر 
بودجه ای که برای این حوزه از مازندران تعریف شده ناکافی دانست و افزود: مشکالت 
آبی و کرونا از جمله مباحثی است که باید در حوزه غرب  زیست محیطی، تولید، کم 

مازندران برطرف شود.

هم اندیشی نمایندگان مجلس و مدیران صدا و سیمای مرکز مازندران؛

رسانه استانی خانه نمایندگان برای خدمت رسانی به مردم است

با  دیگر  بار  و    ۶3 سال  در  بار  یک 
منع  قانون    70 سال  در  اصالحاتی 
مازندران،  استان  در  صنعت  استقرار 
گیالن و گلستان با هماهنگی مجلس 
سه  این  وقت  نمایندگان  از  بسیاری  همراهی  حتی  و  دولت  و 

استان مصوب گردید.
افزایش  آن،  َتَبعات  از  یکی  که  فعال  جمعیت  رشد  با  و  بعدها 
بیکاری بود تصمیم گرفته شد با رعایت شروط و الزاماتی، نسبت 
به گسترش صنایع مناسب در این استان ها اقدام شود که یکی 
از آن شروط، هدایت صنایع به سمت شهرک ها و نواحی صنعتی 

بود- مصوبه هیأت وزیران در جلسه مورخ 1399/4/15. 
نواحی صنعتی در مازندران  و  برای شهرک ها  اراضی  البته تعیین 
از  زیرساخت ها  آماده سازی  و  بود  شده  آغاز  قبل  سال  چند  از 
دوره دوم دولت سازندگی به طور جدی  در دستور کار قرار گرفت 
بخش  و  داشت  ادامه  جدیت  با  دهم  تا  هفتم  دولت های  از  و 
صنعتی  شهرک های  احداث  برای  نیاز  مورد  زمین های  از  اعظمی 
در این سال ها تأمین شد و تجهیز زیرساخت های مورد نیاز  نیز 
تا امروز ادامه دارد اما سوالی که به دنبال پاسخ آن هستیم این 
است که چرا با وجود گذشت این همه سال و تخصیص اعتبارات 
قابل توجه، هنوز شهرک های صنعتی در مازندران که عدد آن به 
تقریبی  طور  به  و  می برند  رنج  زیرساختی  مشکالت  از  رسید   40
جذابیتی  سرمایه گذاران  برای  مناطق  این  شد  مدعی   می توان 
ندارند و شاهد نبودیم  که یکی از سرمایه گذاران نامدار و صاحب 
برند در این مناطق حاضر شود و خط تولیدی را در این شهرک ها 

فعال کند.
استان  در  شده  ایجاد  صنعتی  شهرک  نخستین  آنجایی که  از 
مازندران، شهرک صنعتی آقا مصطفی خمینی ساری بود، برای تهیه 
همچنین  و  صنایع  صاحبان  و  تولیدکنندگان  درددل  از  گزارشی 

بررسی دقیق تر این زیرساخت ها به این شهرک رفتیم.

 راه نجات استان اشتغال است و اشتغال است و اشتغال 
فرجی، مدیرعامل این شهرک صنعتی در گفتگو با »جام جم« پرده 

از مشکالت برداشت تا ما به پاسخ پرسش خود برسیم.
مدیرعامل شهرک صنعتی آقا مصطفی خمینی با اشاره به وجود 
مشکالت گفت: در یک مقطعی در گذشته قرار بود مازندران قطب 
و  کشاورز  مردم  غالب  که  استدالل  این  با  شود  ایران  کشاورزی 
دامدار هستند و نیازی به صنعت ندارند و اقلیم استان هم اقلیم 
حساسی است و صنعتی کردن عوارض و تبعات زیست محیطی 
دارد اما بعدها متوجه شدند که با کشاورزی تنها، مشکالت استان 
حل نمی شود چون جوانان جدید و تحصیلکردگان دانشگاه ها 
نیازمند  کار  بازار  به  خود  نیروی  عرضه  برای  و  معاش  امرار  برای 
در  و  شود  اضافه  جدیدی  فضاهای  است  نیاز  و  هستند   شغل 
نهایت در دهه 70 تالش زیادی  صورت گرفت تا صنعت به سمت 
 در این نقطه رقم خورد چون آن روز 

ً
مازندران آمد و اشتباه دقیقا

باید سند چشم انداز 20 ساله صنعت در مازندران نوشته و برابر 
سند عمل می شد سندی که همه شاخه ها از صنایع کشاورزی 
تا  گردشگری  صنعت  زیرساخت های  دریایی،  صنایع  تبدیلی،  و 
این  می شد،  عمل  آن  برابر  و  داشت  بر  در  را  »های ِتک«  صنایع 
اتفاق آن روز نیفتاد. وی همچنین گفت: ما از هول حلیم در دیگ 
افتادیم چون بدون توجه به کار اصولی، به ما گفتند بروید زمین 
تهیه کنید برای شهرک های صنعتی این در حالی بود که اگر ما 20 
سال قبل برای مازندران سندی در این بخش می نوشتیم امروز 
می دانستیم کجا هستیم و چه می خواهیم، ما این کار را نکردیم و 
هنوز هم چنین سندی نداریم. فرجی افزود: وجود چنین سندی 
به ما راه را نشان می دهد و ما را از دوباره کاری و یک مسیر را دو بار 
رفتن باز می دارد اما ما هنوز داریم با آزمون و خطا پیش می رویم، 
در همین شهرک در یک مقطع شش تا هفت کارخانه سبدسازی 
کار  تا  ۶ دستگاه داشتند و سه شیفت  کدام 5  که هر  داشتیم 
کارخانه  دو  اما  گذشت  روزها  آن  از  دهه  یک  امروز  می کردند، 
سبدسازی با حداقل ظرفیت مشغول کار هستند.  همان روز هم 
نیازی نبود ما چند کارخانه وارد مدار تولید کنیم امروز سرمایه ملی 
خراب و دستگاه ها مستهلک شد و چند نفر بیکار شدند، همین 
االن هم شما برای جواز اقدام کنید به شما جواز می دهند، اینها 
همه از فقدان سند چشم انداز است. اگر سندی بود و نیازها برابر 
سند سنجیده می شد می توانستیم به سرمایه گذار بگوییم این 
طرح اشباع شده است، همین االن اگر کسی قصد کارخانه تولیدی 
فوم در شهرک داشته باشد ما به او می گوییم در همین شهرک 
4 کارخانه  فوم داشتیم امروز همه تعطیل هستند به هر دلیلی و 
اگر کسی قصد جدی داشته باشد ما به او مشورت می دهیم تا یا 
دنبال طرح دیگری برود یا برود یکی از همین واحدها را احیا کند.   

مدیرعامل شهرک صنعتی ساری گفت:  امروز هم دیر نشده و 
به جای این که همدیگر را محکوم کنیم و مقصر را به هم نشان 
دهیم بهتر است با هم بنشینیم و راهی تعریف کنیم تا با تعامل و 

همکاری، از این وضعیت بیرون بیاییم.
کم سرمایه گذاران به شهرک های صنعتی  اقبال  به  ادامه  وی در 
نیز اشاره کرد و  توضیح داد: انتخاب زمین برای غالب شهرک های 
که  بیان  این  به  نبود  هوشمندانه ای  انتخاب  استان،  صنعتی 
کردند  انتخاب  مسیرها  دوردست ترین  در  را  اراضی  پست ترین 
گویا تنها رفع تکلیف کردند و به مدیران باالدستی گزارش دادند 
که ما چنین کاری کردیم.    وی در ادامه گفت: سوال شما این بود 
که چرا سرمایه گذاران نامدار از ابتدا تا امروز انگیزه نداشتند وارد 
شهرک های صنعتی مازندران شوند و من هم به شما می گویم 
چرا و ضمنا تأکید می کنم انتقاد شما درست است، من به عنوان 
می گویم  گذشت  شهرک  این  در  جوانی اش  و  عمر  که  کسی 
کردند  رشد  اگر  و  آمدند  ناچاری  سر  از  آمدند  که  شرکت هایی 
بعدها با تالش شبانه روزی رشد کردند وگرنه شرکتی نیامد که از 
روز اول اوضاع خوبی داشته باشد. این تولید کننده مرکز استان 
در این زمینه توضیح داد:  من از شما می پرسم در همین مسیر 
شهرک آقامصطفی خمینی که آمدید 4 کیلومتری که از جاده اصلی 
منشعب شد عالئم راهنمایی و رانندگی دیدید؟ خط کشی دیدید؟  
شانه خاکی دیدید؟ شما می دانید در همین 4 کیلومتر چند نفر در 
پی حوادث جاده ای جان دادند؟ سرمایه گذار کالن که پول کالن 
دارد با خودش می گوید من جانم را بگیرم کف دستم وارد چنین 
مسیری شوم و پرسنل خود را به کشتن بدهم؟ حق ندارد؟ همه 
ما که امروز در این شهرک هستیم با حداقل ها آمدیم و درحقیقت 
این مزیت هایی  از دکتر موسوی بپرسید ما  و  چاره ای نداشتیم 
را که شما امروز می بینید در شهرک وجود دارد با جنگ و دعوا و 

مصطفی  آقا  صنعتی  شهرک  مدیرعامل  گرفتیم.  گذاشتن  انرژی 
شرکت های  بی  میلی  درخصوص  بعدی  نکته  داد:  ادامه  خمینی 
عظیم برای حضور در شهرک ها، این است که چه کسی باید دنبال 
منظورم  البته  استاندار؟  یا  بروم  باید  من  برود؟  شرکت ها  این 
دهه  از  استانداران   همه  نیست  امروز  استانی  مدیر  و  استاندار 
70 مورد نظرم هستند. استانداران در این زمینه چه کردند؟ چندتا 
صد  بر  بالغ  شهرک  همین  در  بگویند!  ما  به  آوردند  سرمایه گذار 
واحد راکد است، این ها سرمایه ملی هستند چرا باید راکد باشند؟ 
افرادی که روزی در این واحدها کار می کردند کجا رفتند؟ سر زن و 

بچه آنان چه بالیی آمد؟ 
باالخره یک روزی فردی در سن 25 سالگی وارد کار در یک مجموعه  
تولیدی می شود با این امید که 30 سال کار کند، 10 سال بعد که 35 
ساله شد واحد بنا به هر دلیلی راکد می شود این کارگر باید چه کار 
کند؟   وی به عشق و عالقه خود و همه تولید کنندگان اشاره کرد 
و گفت: من روزی 25 سال داشتم وارد شهرک صنعتی شدم، امروز 
نزدیک 50 سال سن دارم، از ساعت ۶ صبح تا 9 شب در شهرک 
اینجاست  اینجاست،  منزل اول من  هستم، عمر و جوانی من 
اما  است  من  آرزوی  شهرک،  آبادانی  و  عمران  و  توسعه  بنابراین 
دلم می سوزد وقتی می بینم چند دستگاه همزمان جواز می دهند 
و هیچ حساب و کتابی نیست، در همین شهرک واحدی را بانک 
ک کرده چندین سال است که دیوارهای واحد در حال ریزش 

ّ
تمل

سرمایه ها  این  به  نسبت  ما  ؟  نیست  ملی  سرمایه  این  است، 
مسئولیت نداریم؟ 

تأکید مقام معظم رهبری درخصوص  به  اشاره  با   وی همچنین 

آخر من این است که ما به  »رونق و جهش تولید« گفت: حرف 
غ التحصیالن  وضعیت انفجار بیکاری رسیدیم و برای اشتغال فار
اقتصاد  نجات  راه  و  نداریم  کاری  هم  شریف  و  صنعت  و  علم 
استان مازندران و راه نجات اقتصاد ایران عزیز، اشتغال است و 
اشتغال و اشتغال، فرقی نمی کند این اشتغال در بخش کشاورزی 
باشد یا صنعت و گردشگری اما همین هم اصول خود را دارد و 
را  فرد  اهلیت  داریم  تقاضا  می دهند  مجوز  که  دستگاه هایی  از 

بسنجند بعد مجوز بدهند.    
 ما تنها مسئول تأمین زیرساخت های شهرک هستیم

در  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل  موسوی  مهندس 
زیرساخت های  تأمین  وظیفه  شرکت  این  گفت:  زمینه   این 
از روزهای  نیز  را به عهده دارد و من  40 شهرک صنعتی در استان 
دلیل  این  به  امروز  تا  شدم  انتخاب  سمت  این  به  که   92 پایانی 
در  هم  و  بودم  استان  صمت  اداره کل  برنامه ریزی  معاون  هم  که 
بخش های مختلف شرکت شهرک های صنعتی، حضور داشتم، 
به اتفاق همکارانم با مطالعه کارشناسی و شناخت دقیق، اقدام 
به اولویت بندی پروژه ها کردیم و دستاوردهای زیادی داشتیم تا 
هیچ  استان  شهرک های  در  بگویم  اطمینان  با  می توانم  جایی که 
از  ناشی  مشکالت  دلیل  به  که  نیست  تولیدی  کارگاه  و  کارخانه 
گاز و سایر  برق،  آب،  زیرساخت هایی چون مسیرهای دسترسی، 
موارد خاموش شده باشد. موسوی همچنین گفت: البته ما هم 
برخی واحدهای مستقر در شهرک های ما در حال  این که  از  خبر 
حاضر غیرفعال هستند یا با کمتر از ظرفیت خود کار می کنند، داریم 

اما این به موضوع زیرساخت ها که وظیفه ماست، مربوط نیست.

گزارش »جام جم« از »خود تحریمی و رکود خاص« حاکم بر صنعت مازندران؛

شهرک های صنعتی دیگر برای سرمایه گذاران جذابیت ندارند
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گاهی مردم دیار همیشه سبز  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در راستای اطالع رسانی و ارتقاء سطح آ
مازندران نسبت به میزان سالمتی خود و حفظ این گوهر ارزشمند دست به امری مهم زده و با ترویج فرهنگ خود 

مراقبتی سعی بر باال بردن سطح سالمت مردم مازندران دارد. 
در گزارشی که می خوانید ضرورت استفاده از ماسک در اماکن عمومی جهت پیشگیری از ابتال به کرونا مورد بررسی 

قرار گرفته است. 

 ماسک بزنید تا سالم بمانید
بیمارستان ها،  تیم های مختلف درمانی در  روزی  با وجود تالش های شبانه 

بار دیگر این مهمان ناخوانده به سفره زندگی ما بازگشته است. 
به عنوان سربازان خط مقدم  کادر درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
اغلب  در  دیگر  بار  متاسفانه  اما  کردند  زیادی  تالش  ویروس  این  با  مقابله 

نقاط استان شاهد افزایش آمار مبتالیان به این اهریمن پر خطر هستیم.
 شاید یکی از اصلی ترین دلیل بازگشت کرونا به مازندران، حضور پر تعداد 

مسافران در چند نوبت تعطیلی اردیبهشت و خرداد گذشته بوده است.
خ نداده و در بسیاری از استان های   این وضعیت تنها  برای استان مازندران ر

دیگر نیز وضعیت به همین ترتیب اعالم شده است.
آفرین شده است که عالی ترین مقام اجرایی   این موضوع تا جائی مشکل 
کشور نیز در آخرین جلسه هیات دولت به صورت ویدئو کنفرانسی به تمام 
را صادر  کرونا دستورات الزم  با  برای تشدید مقابله  استانداران و مسئوالن 

کرد. 
برای اطالع  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران  ارتباط  در همین 
رسانی در باره مضرات چنین اقداماتی، طی گزارشی نقطه نظرات کارشناسان 
معاونت غذا و داروی این دانشگاه را جویا شده است که در ذیل می خوانید:

 الزام به  استفاده از ماسک

از الزامی شدن  در همین راستا احمد حسین زادگان، استاندار مازندران نیز 
مصوبه  این  گفت:  و  داد  خبر  پرجمعیت  مکان های  در  ماسک  از  استفاده 

ستاد ملی در تمامی مناطق پرتجمع الزم االجراست.
وی افزود: ویروس کرونا همچنان وجود دارد و هرگونه عادی انگاری ممکن 
؛  است منجر به شیوع مجدد آن شود، بنابراین تاکید و انتظار داریم مردم عزیز

زدن ماسک، رعایت بهداشت فردی و فاصله اجتماعی را جدی بگیرند.
در  هم  مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  موسوی،  عباس  سید  دکتر 
 ۸5 ماسک  از  استفاده  که  است  اعتقاد  این  بر  ماسک  از  استفاده  با  ارتباط 
پوشش  از  استفاده  و  درصد   ۸2 متری  یک  فیزیکی  فاصله  رعایت  درصد، 

محافظ چشمی نیز 7۸ درصد انتقال ویروس را کاهش می دهد. 
وی افزود: سرعت انتقال در شهرهای دارای وضعیت قرمز بیشتر است و در 
این شهرها سرعت انتقال به حدود 2 نفر رسیده است به این معنا که هر فرد 

مبتال به کرونا می تواند 2 نفر را به این ویروس مبتال کند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در این باره هشدارداد که با توجه به 
نزدیکی شهرهای استان مازندران به یکدیگر  وضعیت قرمز کرونایی در یک 
باشد  نیز  برای سایر شهرستان ها  این وضعیت  شهرستان می تواند تهدید 
کشور  استان های  سایر  از  بیش  مازندران  استان  پذیری  خطر  رویه  این  با  و 

است.

احتمال بازگشت 
محدودیت های سختگیرانه

در  بستری  کرونایی  بیماران  آمار  افزایش  دلیل  موسوی  دکتر 
بیمارستان های استان طی روزهای اخیر را ناشی از عادی انگاری بیماری 
کرونا از سوی اکثر مردم اعالم کرد و اظهار داشت : با توجه به این که 
حدود ۸0 درصد از مردم استان هنوز به ویروس کرونا مبتال نشدند، در 
صورت عدم رعایت پروتکل های بهداشتی بخصوص استفاده نکردن 
بسیار  وضعیت   ، فیزیکی  گذاری  فاصله  نکردن  رعایت  و  ماسک  از 
بیماری  کنترل  زمان  شدن  طوالنی  و  شد  خواهد  استان  دامنگیر  بدی 
می انجامد،  جامعه  در  رفتار  سازی  عادی  به  تنها  نه  استان  در  کرونا 
این  و  شود  فرسایشی  درمانگران  برای  کار  تا  می شود  سبب  بلکه 
دانشگاه  رئیس  می دهد.  افزایش  گذشته  از  بیش  را  خطر  نیز  رویه 
کنترل بیماری  برای  راهکار  که تنها  علوم پزشکی مازندران اعتقاد دارد 
عدم  است.   دوران  این  شدن  فرسایشی  از  پرهیز  مازندران  در  کرونا 
برخی  و  بازگشایی   از  پس  بخصوص  اجتماعی  محدودیت های  رعایت 
و  ختم  مراسم  برگزاری  و  پذیرایی   تاالرهای  شامل  پرخطر  شغل های 
برد و  کرونا پیش  افزایشی شدن ویروس  را به سمت  عروسی استان 
اکنون نیز عدم کنترل آن می تواند مازندران را به سمت بحرانی تر شدن 

پیش ببرد.
اگر روند افزایشی در استان ادامه داشته باشد، احتمال برگشت برخی 
محدودیت ها با وجود پیش بینی برخی مشکالت اقتصادی در استان 
مازندران وجود دارد و همه ما برای عدم اجرای این محدودیت ها راهی 
نداریم.   اجتماعی  گذاری  فاصله  و  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  جز 
بیمارستان های  فعالیت  می تواند  بیماران  ظرفیت  از  بیش  افزایش 
خود  عادی  حالت  به   ، کرونا  کاهشی  روند  با  که  را  مازندران  استان 
را در استان  قرار دهد و مشکالت دیگری  تاثیر  ، تحت  بودند  برگشته 

برای سایر بیماران ایجاد کند.

مهاجران بومی؛
 عامل افزایش سرعت انتقال 

آمار  افزایش  ارتباط  مورد  در  مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
هم  سفر  محدودیت های  شدن  برداشته  با  استان  در  کرونایی   بیماران 
ورود از  جلوگیری  برای  کرونا  ویروس  شیوع  ابتدای  در   گفت: 
با  که  بود  محدودیت ها  اجرای  بر  نظر  استان  به  ویروس  این  آلودگی   
در  بخصوص  سفر  محدودیت های  استان  در  بیماری  این  شدن  اپیدمی 
مورد کسانی که ویالهای شخصی دارند و امکان برگزاری تجمعات را ندارند، 
برداشته شد ضمن این که سفر این افراد تاثیر چندانی در سرعت انتقال 

ندارد.
باعث  می تواند  خویشاوندان  بازدید  و  دید  برای  مسافران  این  برگشت 
انتقال  خطر  که  باشد  تجمعی  نشست های  برخی  و  تجمعات  برپایی 

ویروس را افزایش می دهد.

  دست هایتان را مرتب بشویید
شاید تصاویری که از محل اپیدمی این بیماری منتشر می شود باعث شده تا مردم این روزها برای استفاده از ماسک جهت مقابله با این بیماری 
ویروسی را جدی گرفته و رغبت بیشتری نشان می دهند. حاال در اماکن عمومی شاهد استفاده روزافزون شهروندان عادی از این ماسک ها هستیم.
دکتر موسوی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعتقاد دارد: هیچ راهکاری به اندازه شستن مرتب دست ها نمی تواند در چنین شرایطی کمک 

کننده باشد. 
بیماری های ویروسی به سادگی از راه عطسه و سرفه افراد را درگیر می کنند پس شستشوی مداوم دست ها می تواند تا حدود زیادی انتقال ساده 
این نوع بیماری ها را کاهش دهد. االن در کشور های پیشرفته حتی بچه های ابتدایی هم می دانند که برای سرفه و عطسه کردن بهتر است ناحیه 

آرنج خود را درگیر کنند. 
یا روی آستین لباس عطسه و سرفه کنند و نه روی بخش مرکزی دست ها. بعضی از افراد وقتی این توصیه را می شنوند، می پرسند یعنی دستمال 
هم به کار نمی آید؟ دستمال هم داخل دست ها قرار دارد و وقتی عطسه و سرفه می کنیم دست ها درگیر و آلوده به ویروس های احتمالی می شوند. 
پس نحوه صحیح عطسه و سرفه روی ناحیه آرنج است که فاصله مناسبی با دست های ما دارد. اگر از دستمال هم استفاده می کنیم بالفاصله باید 
با مواد شوینده مناسب دست ها رااز آلودگی ها پاک کنیم. االن در جامعه می بینیم که افراد برای مدت ده دقیقه هم از گوشی های تلفن همراه شان 

فاصله نمی گیرند. 
در محل کار بسیاری از کارمندان ما با کیبورد رایانه ها مشغول هستند. 

در اماکن عمومی مردم باید از وسایلی استفاده کنند که پیش از آن ها افراد زیادی این وسایل را لمس کرده اند؛ بنابراین توصیه جدی ما این است 
که شهروندان عزیز ما هنگام استفاده از این استفاده از این نوع وسایل چیزی نخورند. به فاصله زمانی یک تا دو ساعت حتما دست های شان را 

بشویند و از فوم های آنتی باکتریال استفاده کنند.
 الزم است که طرز صحیح شستشوی دست ها به طور عملی به کودکان آموزش داده شود تا ابتال به بیماری های ویروسی به حداقل ممکن برسد.

لزوم استفاده از ماسک در اماکن عمومی
انتقال هوابرد ویروس در شرایط خاصی مانند صحبت کردن با افراد زیاد در مسافت کوتاه و در یک فضای بسته بدون تهویه نظیر وسایل حمل و 

نقل عمومی، خطر ابتال به عفونت ویروس را حتی بدون سرفه یا عطسه نیز امکانپذیر می کند.
در رابطه با همه گیری کووید-19، دو مسیر انتقال اصلی در نظر گرفته می شود. اولین مسیر انتقال از طریق قطرات و دراپلت های تنفسی )قطرات/
ذرات منتشر شده هنگام عطسه، سرفه یا صحبت کردن( است. دومین مسیر انتقال از طریق تماس با سطوح آلوده زنده یا غیر زنده )دست به 

دست، دست به سطوح و...( است و مسیر سوم نیز که اخیرا توجه بیشتری از جامعه علمی را به خود جلب می کند مسیر مدفوعی، دهانی است.
وی با بیان این که برای انتقال ویروس کرونا از طریق هوا دو مکانیسم موثر است، تصریح کرد: در مکانیسم اول انتقال از طریق تماس نزدیک با 
قطرات و دراپلت های تنفسی درشت )بزرگ تر از 10 میکرون( منتشر شده در هوا که معمواًل فاصله انتقال این قطرات کمتر از یک یا دو متر از فرد 
ناقل است و از طریق سرفه و عطسه )در مقایسه با سرفه و عطسه کردن که به طور معمول با رها کردن قطرات تنفسی به مراتب بیشتری همراه 

است( ایجاد می شوند.
 بسیاری از این قطرات بزرگ روی سطوح و اشیاء اطراف می نشینند و افراد ممکن است در اثر تماس با این سطوح یا اشیاء و سپس از طریق لمس 
دهان، بینی یا چشم به عفونت مبتال شوند. اگر افراد در فاصله ای کمتر از فاصله احتیاط )یک تا دو متری فرد آلوده( حضور داشته باشند، می  توانند 

به طور مستقیم با تنفس قطرات عطسه و سرفه شده یا بازدم فرد آلوده، به ویروس مبتال شوند.
مکانیسم دوم انتقال ویروس کرونا، انتقال ویروس از راه هوا و از طریق قطرات تنفسی کوچک تر از 5 میکرون است که این قطرات در هوا شناور 
مانده و مسافت  های طوالنی تری جابه جا می شوند. این قطرات ریز نیز با سرفه، عطسه و صحبت کردن یا با منشاء فاضالب ایجاد می شوند. قطرات 
تنفسی درشت در مناطق خشک آب و هوایی، با از دست دادن و تبخیر آب به ذرات ریز )کمتر از 5 میکرون( تبدیل شده که می توانند مدت ها در 

هوا شناور باقی بمانند )قطرات 10 میکرونی در دو دهم ثانیه تبخیر می شوند(.
از چند ساعت تا چند روز فعال باقی می ماند، مگر این که نظافت ویژه ای صورت پذیرد.  اندازه یک ویروس کرونا حدود ۸0 تا 1۶0 نانومتر است و 
ویروس کرونا تا 3 ساعت در هوای داخل اماکن و در شرایط عادی دو تا سه روز بر روی سطوح به صورت فعال و با حفظ قدرت بیماری زایی باقی 
آلوده شده است( می تواند به ویروس یا قطرات تنفسی متصل  می ماند. ذرات معلق در هوای داخل اماکن )که قبال با حضور افراد بیمار یا ناقل 
شود. در چنین شرایطی این ذرات کوچک ویروسی )بیوآئروسل(، به صورت هوابرد باقی می  مانند و می توانند تا فواصل زیاد جابه جا شده و به وسیله 

جریان هوا در اتاق ها یا کانال های هوای سیستم تهویه حمل شوند.
هرچند که هیچ گزارش یا مطالعه ای وجود ندارد که احتمال ایجاد این بیماری را از طریق هوابرد )ویروس پخش شده در هوا یا ذرات معلق آلوده 
به ویروس که به دلیل اندازه بسیار ریز می توانند مسافت طوالنی را در هوا طی کنند( نشان دهد؛ اما این تایید نشدن دلیلی بر عدم رعایت جانب 

احتیاط نیست. 
، وسایل  این مکانیسم نشان می دهد که حفظ فاصله یک تا دو متری از افراد آلوده ممکن است کافی نباشد و در اماکن عمومی )نظیر محل کار

نقلیه عمومی و مراکز خرید( به کارگیری تهویه به منظور تخلیه هوای آلوده و تأمین هوای پاک مفیدتر است.
آبی روشن نیز مکانیسم  آبی تیره( را گزارش کرده است. رنگ   سازمان بهداشت جهانی مکانیزم مواجهه با قطرات کروناویروس کووید_19 )رنگ 
هوابرد کروناویروس و دیگر آنفلوآنزاهای شناخته شده است و در حال حاضر هیچ مدرکی به طور خاص برای کروناویروس گزارش نشده است. با 
توجه به موارد ذکر شده و با رعایت جوانب احتیاط، اهمیت استفاده بهینه از تهویه عمومی در پیشگیری از انتقال ویروس مشخص می شود؛ چرا 
که با توجه به محاسبات اولیه رفتار آیروداینامیکی ذرات ریز حاوی ویروس، احتمال غافلگیری جوامع جهانی مبنی بر هوابرد بودن انتقال بیماری 

وجود دارد.
رعایت  ضمن  می شود،  پیشنهاد  بنابراین  داریم؛  نیاز  پیگیر  تالش  به  جبهه ها  همه  در  همه گیر  بیماری  این  مدیریت  برای  زمانی  برهه  این  در 
رعایت  بنابراین  گیرد؛  قرار  تاکید  مورد  ماسک  از  استفاده  و  عمومی  تهویه  از  استفاده  عمومی،  اماکن  و  کار  محل های  در  بهداشتی  پروتکل های 
پروتکل های بهداشتی در محل های کار و اماکن عمومی و استفاده  از تهویه عمومی و استفاده از ماسک در محل های با احتمال تماس نزدیک، 

مورد تاکید است.

ماسک زدن خطر ابتال به کرونا را 95 درصد کاهش می دهد
ماسک موثرترین روش محافظت در برابر کرونا بوده و اگر فرد سالم و شخص بیمار هر دو ماسک نزنند خطر ابتال بیش از 70 درصد است. اگر فرد 
سالم ماسک بزند ولی فرد بیمار ماسک نزند خطر به کمتر از 50 درصد کاهش می یابد. اگر فرد بیمار و سالم هر دو ماسک بزنند خطر انتقال بیماری 

تا 95 درصد کاهش پیدا می کند.  
بنا براین مردم همچنان باید نسبت به شیوع کرونا دغدغه داشته باشند و عالوه بر رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی، استفاده 

از ماسک را جدی بگیرند.

 چگونگی تاثیر ماسک در پیشگیری
 از انتقال کرونا

از  استفاده  به  کرونا  ویروس  شیوع  با  همزمان  دنیا  مردم  عمده  بخش 
از  مانع  می توانند  ماسک ها  زیرا  آورده اند،  روی  بهداشتی  ماسک های 
انتقال قطرات بزرگی شوند که پس از عطسه و سرفه دیگران در هوا پخش 
است.   مفید  بهداشتی  ماسک های  از  استفاده  دلیل  همین  به  می شوند 
با  را  خود  دهان  و  بینی  نتواند  فرد  تا  می شود  باعث  ماسک  این  بر  عالوه 
دنبال  به  ویروس  به  او  ابتالی  امکان  ترتیب  این  به  و  کند  لمس  دست 

تماس دست هایش با سطح آلوده کمتر است.
یکی  جراحی(  ماسک  یا  ساده  ماسک  انواع  )شامل  ماسک  از  استفاده 
بیماری های  برخی  شیوع  می تواند  که  است  پیشگیرانه ای  اقدامات  از 
ویروسی تنفسی از جمله کووید-19 را محدود کند و استفاده از ماسک در 
کنار رعایت حداکثری دیگر نکات و توصیه های بهداشت برای جلوگیری از 
انتقال کووید-19 از انسان به انسان بسیار مهم است. بنابراین با توجه به 
خاص بودن بیماری کرونا و باال بودن دامنه شیوع آن به نظر می رسد عالوه 
تری  سختگیرانه  تدابیر  باید  ماسک  از  استفاده  مبحث  سازی  نهادینه  بر 
لحاظ و این مهم برای همه اجباری شود. وقتی با همگانی شدن استفاده 
برابر  در  پیشگیری  برای  ممکن  راهکار  ساده ترین  عنوان  به  ماسک  از 
 بیماری کرونا خطر ابتال به حداقل می رسد مردم خود نیز باید اهمیت آن را
 درک کنند و برای استفاده از ماسک منتظر شنیدن خبر اجباری شدن آن 
نباشند. استفاده نکردن از ماسک باعث می شود تا افراد قانونمند در سایه 
بی خیالی افرادی خوش خیال به کرونا مبتال شوند و این روند باالی ابتال 

برای مدت های طوالنی بر کشور سایه بیندازد.
شدید  عوارض  خاطر  به  پرخطر  افراد  برای  ماسک  پوشیدن  و  استفاده 

بیماری در آن ها خیلی مهم بوده و نباید کوتاهی کنند.

 جام جم ضرورت استفاده از ماسک

 برای پیشگیری از  کرونا را مورد بررسی قرار می دهد؛

 ماسک بزنیم
 تا سالم بمانیم


