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فرمانده انتظامی مازندران:
2 باند سرقت در استان  متالشی شد

جام جم درباره لزوم حمایت از  پیام رسان های داخلی گزارش

مدیـر امـور شـعب بانـک توسـعه تعـاون اسـتان در نشسـتی با 
خ 4 تا 6 درصدی سـود تسـهیالت  خبرنـگاران ضمـن تاکیـد بـر نر
گفت: پرداخت تسـهیالت به تعاونی های روسـتایی و عشایری 
از اصـول اساسـی بانـک توسـعه تعاون اسـتان مازندران اسـت 
و در ایـن بخـش اقدامـات گسـترده ای صـورت گرفـت و با توجه 
بـا هـدف اشـتغالزایی اسـت،  بـه این کـه تسـهیالت مـورد نظـر 
اعمـال  گوناگـون  مراحـل  در  مختلفـی  نظارت هـای  نیـز  بانـک 
نیـز  روسـتایی  پایـدار  اشـتغال  کارگـروه  این کـه  ضمـن  می کنـد 
نظارت هـای شـدیدی را بـر مصـرف تسـهیالت  و بـه بهره بـرداری 

ح هـا دارد.  رسـیدن طر
بـه گـزارش جام جـم رئـوف احمـدی گفـت: ایـن مجموعـه برابـر 

معاونـت  بویـژه  مازنـدران  اسـتانداری  و  مرکـز  ناظـران  بررسـی 
اسـت. داشـته  رضایت بخشـی  عملکـرد  اقتصـادی  امـور 

در  بانکـی  نظـام  افتخـارات  از  یکـی  گفـت:  ادامـه  در  احمـدی 
جمهـوری اسـالمی ایـران ایـن بـود کـه بانـک توسـعه تعـاون در 
راسـتای اشـتغال روسـتایی ۷۵۰ میلیـارد ریـال تسـهیالت ارزان 
تـا 6 درصـد و در برخـی مناطـق سـیل زده نیـز  خ 4  بـا نـر قیمـت 
خ سـود صفـر درصـد بـه روسـتاییان پرداخـت کـرده اسـت.  بـا نـر
اشـتغال  تسـهیالتی  مرحلـه  چهـار  در  گفـت:  همچنیـن  وی 
ح در روسـتاهای مازنـدران مشـمول  روسـتایی حـدود ۷42 طـر
بـرای  مجمـوع  در  تسـهیالت  ایـن  بـا  کـه  شـدند  وام  دریافـت 
شـد. اشـتغال  ایجـاد  اسـتان  در  روسـتایی  یک هـزار  از  بیـش 

اشـتغال  تسـهیالت  از  درصـد   ۸۸ حـدود  افـزود:  احمـدی 
روسـتایی مازندران سـهم این بانک  محقق شـد ضمن این که 
در سـال جـاری نیـز بـرای مرحلـه پنجـم حـدود ۳۶۲ میلیـارد ریال 

ابـالغ شـد. بـرای اشـتغال روسـتایی مازنـدران 
نیمه تمـام  ح هـای  طر را  تسـهیالت  ایـن  پرداخـت  اولویـت  وی 
اشـتغال روسـتایی اعـالم و خاطرنشـان کـرد: در مجمـوع حـدود 
اشـتغال  بـرای  کشـور  اشـتغالزایی  تسـهیالت  از  چهاردرصـد 
عملکـرد  این کـه  ضمـن  یافـت  اختصـاص  مازنـدران  روسـتایی 
بانـک در ایـن بخـش مـورد توجـه روسـتاییان به عنـوان جامعـه 

هـدف قـرار گرفتـه اسـت.
احمـدی پرداخـت تسـهیالت اشـتغال روسـتایی را مشـروط بـه 
اشـتغال  کارگـروه  در  ح  طـر تاییـد  و  »کارا«  سـامانه  در  ثبت نـام 
کشـور  گفـت: در سـطح  کـرد و  اعـالم  و سـرمایه گذاری اسـتانی 
از محـل صنـدوق توسـعه ملـی نیـز حـدود ۴۰۰ میلیـارد تومـان 
اعتبـار بـرای اشـتغال روسـتایی اختصـاص یافـت کـه ۵۰ درصـد 
از تسـهیالت از محـل صنـدوق توسـعه ملی و بقیـه آورده بانک 

می شـود. تامیـن 
 ابالغ مرحله پنجم پرداخت تسهیالت برای سال 99

ابـالغ پرداخـت مرحلـه پنجـم ایـن تسـهیالت  بـا اشـاره بـه  وی 
گفـت: مرحلـه چهـارم پرداخـت تسـهیالت اشـتغال روسـتایی 
در اسـتان بـه مبلـغ ۸۶۷ میلیـارد ریـال بـرای هـزار و ۲۸ پرونـده 

بـوده اسـت.
مدیـر امـور شـعب بانـک توسـعه تعـاون مازنـدران خاطرنشـان 
کـرد: در سـال جـاری ۳۵ میلیـارد و ۳۰۰ میلیـون ریـال پرونـده در 

دسـت بررسـی داریـم.  
بیـان  جـاری،  سـال  در  تسـهیالت  پرداخـت  بـا  ارتبـاط  در  وی 
 ۳۶۲ متمرکـز  سـهم  بـدون  داریـم  بنـا  پنجـم  مرحلـه  در  کـرد: 
میلیـارد ریـال پرداخـت تسـهیالت بایـد انجـام شـود در مجموع 
ریـال  میلیـارد   ۴۶ و  هـزار  اسـتان،  بـرای  مرحلـه  پنـج  اعتبـارات 
اسـت. احمـدی اضافـه کـرد: باالتریـن مبلـغ پرداخـت شـده در 
میلیـارد   ۶ از  بیـش  روسـتایی  اشـتغال  توسـعه  بـرای  اسـتان 

میلیـارد   ۱۵ تـا  اسـتانی  اختیـارات  سـقف  البتـه  اسـت،  تومـان 
اسـت. شـده  اعـالم  تومـان 

دانـش  کـردن  بـه روز  بـرای  مجـازی  دوره هـای  برگـزاری   
کارشناسان بانک

مدیریـت امـور شـعب بانـک توسـعه تعـاون مازنـدران ضمـن 
ح هـا یـادآور شـد: دوره های  اشـاره بـه نظـارت کارشناسـان بـر طر
را در دسـتور  کارشناسـان  به روزرسـانی اطالعـات  بـرای  مجـازی 
کار داریـم و تـالش داریـم کـه سـختگیری ها در حـوزه اشـتغال 

روسـتایی را کاهـش دهیـم.
ح های اشـتغالزایی روسـتایی  وی اضافـه کـرد: به صـورت کلی طر
در  تعـاون  صنـدوق  باشـد،  برخـوردار  کامـل  پختگـی  از  بایـد 

اسـت. داشـته  تسـهیالت  پرداخـت  مختلـف  بخش هـای 
اشـتغال  توسـعه  در  مازنـدران  سـاختار  بـه  اشـاره  بـا  احمـدی 
بـرای جـذب گردشـگر بویـژه گردشـگران روسـتایی، بیـان کـرد: 
در ایـن بخـش سـرفصل هایی بـرای پرداخـت تسـهیالت دیـده 
شـده اسـت امـا متقاضـی دریافـت تسـهیالت در ایـن حـوزه بـه 

مـا معرفـی نشـده اسـت. 

مدیر امور شعب بانک توسعه تعاون مازندران خبر داد؛

خ سود 4 تا 6 درصد تسهیالت اشتغالزایی با نر

شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 
سرپرست شرکت توزیع برق مازندران خبر داد؛

وداع باشکوه آملی ها  
با شهید مدافع سالمت 

انعقاد 7500 تفاهم نامه برای عبور 
از اوج مصرف برق

ح کشوری »هر خانه اجرای طر
یک پایگاه سالمت«  در استان 

ح کرد؛معاون دانشگاه علوم پزشکی مازندران : مدیرکل بیمه سالمت مازندران مطر

حمایت درمانی از معتادان

 مراسم وداع با پیکر پاک یازدهمین شهید مدافع سالمت مازندران 
دکتر بهرام طهماسبی در شهرستان آمل به صورت خودرویی انجام 

شد.
که سابقه حضور و جانبازی در  بزرگوار ۵۰ ساله  گزارش جام جم این شهید  به 
زمان هشت سال دفاع مقدس را نیز در کارنامه افتخارات خود دارد، چهار ماه 
قبل ریاست بیمارستان امام خمینی )ره( شهرستان آمل را برعهده گرفت اما 
در موج دوم شیوع کرونا جان خود را در مسیر سالمت شهروندان از دست داد.

با حضور کادر درمانی بیمارستان امام خمینی)ره( و شهروندان؛

اراضی ملی مستندسازی شود
3

تفاهم نامه همکاری آموزش و پرورش 
مازندران و دانشگاه آزاد اسالمی

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی مازندران خبر داد؛

3

323

ان
در

ازن
 م

غذ
 کا

 و
ب

چو
ع 

نای
ص

ت 
رک

 ش
ی

وم
عم

ط 
واب

:ر
س

عک

4

رئیس کل دادگستری مازندران:
کاغذ مازندران: کاربردی شرکت صنایع چوب و  رئیس دانشگاه علمی و 

»مهارت آموزی« ضرورت ملی و استانی است

2

یکی از افتخارات نظام بانکی در 
جمهوری اسالمی ایران این بود 
که بانک توسعه تعاون در راستای 
اشتغال روستایی 750 میلیارد ریال 
خ 4 تا 6  تسهیالت ارزان قیمت با نر
درصد و در برخی مناطق سیل زده 
خ سود صفر درصد به  نیز با نر
روستاییان پرداخت کرده است



تشریح  ضمن  مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
ح »هر خانه، یک پایگاه سالمت«  گفت: این برنامه  اقدام برای آغاز طر
بعد از انجام پایلوت در ۴ استان، در سراسر کشور از جمله در سطح 

استان مازندران اجرایی خواهد شد.
استان  بهداشت  مرکز  عمومی  روابط  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
پایگاه  یک  خانه  هر  ایده  گفت:  روحانی زاده  حامد  دکتر  مازندران 
سالمت به دنبال گسترش مشارکت آگاهانه مردم در عرصه تامین، 
کشور  خانه های  تمامی  در  خودمراقبتی  با  سالمت  ارتقای  و  حفظ 

است.
ح  از خودمراقبتی به بیان جزئیات اجرای این طر ارائه تعریفی  با  وی 
سالمت  عرصه  در  نوین  رویکردی  خودمراقبتی  گفت:   و  پرداخت 
است که شامل مجموعه اعمالی است اکتسابی، آگاهانه و هدفدار 
تا  می دهند  انجام  خانواده شان  و  فرزندان  خود،  برای  مردم  که 
جسمی،  نیازهای  کنند،  حفاظت  سالمت شان  از  بمانند،  تندرست 
و  حوادث  بیماری ها،  از  و  کنند  برآورده  را  خود  اجتماعی  و  روانی 
بیماری های مزمن پیشگیری کنند یا از سالمت خود بعد از ترخیص 
به  نسبت  آگاهی  علم  دیگر  بیانی  به  کنند،  حفاظت  بیمارستان  از 
به  مراجعه  از  پیش  اورژانسی  اقدامات  پزشک،  به  مراجعه  زمان 
پزشک، مراقبت از خود در زمان بیماری های مزمن غیرواگیر و... که 
و  پیشگیرانه  اقدامات  به  تا  می کند  کسب  اکتسابی  شکل  به  فرد 

مراقبتی مبادرت ورزد.
تا   ۶۵ گرفته  صورت  برآوردهای  طبق  افزود:  همچنین  روحانی زاده 
توجه  با  و  است  خودمراقبتی  جنس  از  مراقبت ها  تمام  درصد   ۸۵
از حاد به مزمن صورت  به تغییراتی که در الگوی ابتال به بیماری ها 
پذیرفته و ضرورت توجه و همچنین تمایل مردم به کنترل شخصی 
بر مسائل بهداشتی شان و عوامل متعدد دیگر، توجه به رویکرد 
خودمراقبتی و ترویج آن تبدیل به یک نیاز ضروری در مسیر حفظ، 

نگهداشت و ارتقای سالمت جامعه شده است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به روند 
که  غیرواگیر  بیماری های  عنوان  به  دیابت  و  فشارخون  بیماری 
با  افزود:  کرد،  پیشگیری  آن  بروز  از  زندگی  سبک  اصالح  با  می توان 
داشتن تغذیه سالم، کاهش مصرف نمک، مدیریت وزن، مدیریت 
استرس، افزایش فعالیت و تحرک بدنی می توان جلوی آن را گرفت 
و این بیماری ها و بیماری های واگیر با خودمراقبتی قابل کنترل و 

مدیریت هستند. 
به  دستیابی  در  سالمت  سواد  افزایش  نقش  بر  تاکید  با  وی 

موفقیت در خودمراقبتی، تصریح کرد: سواد سالمت، قدرت جذب، 
درک، نقد و تحلیل اطالعات است برای این که انسان ها به سالمت 
نیست  هدیه ای  سالمت  معتقدیم  ما  چراکه  دهند؛  اهمیت  خود 
سالمت  بلکه  می شود؛  داده  مردم  به  بهداشتی  پرسنل  توسط  که 
محصول انتخاب های مردم است و خودشان خالق سالمت هستند 
آگاهانه سراغ مصرف دخانیات نمی رود یا  به عنوان مثال  فردی که 
خلق  حال  در  می دهد  کاهش  را  خود  مصرفی  نمک  میزان  آگاهانه 
سالمت برای خود و اطرافیانش است البته عوامل متعددی می تواند 
داشته  نقش  سالمت  اهداف  به  دستیابی  برای  افراد  انتخاب  در 
باشد.  وی با اشاره به این که گزینه های سالمت را عادالنه برای همه 
تمایز  تشخیص،  قدرت  باید  کرد:  خاطرنشان  کرده ایم،  فراهم  مردم 

تا  بگذاریم  مردم  اختیار  در  هم  را  کافی  سالمت  سواد  و 
انتخاب کنند و در زندگی روزمره سالمت را برای خود 

برگزینند. شاید پیش از این تصور می شد اگر به 
اندازه کافی پزشک، پیراپزشک،دندانپزشک، 

داشته  و...  تجهیزات  بیمارستان،  ماما، 
افزایش  جامعه  در  سالمت  باشیم، 

می یابد؛ در حالی که اکنون گفته می شود 
تامین  معنی  به   

ً
صرفا موارد  این  وجود 

باید  و  نیست  جامعه  سالمت  حفظ  و 
سواد  ارتقای  و  مردم  به  آگاهی رسانی  بر 

داشته  بیشتری  تاکید  آنها  سالمت 
باشیم تا ضمن خلق سالمت، نیازشان به 

مراجعه به پزشک و مصرف دارو کاهش یابد.
دکتر روحانی زاده در ادامه در خصوص 

مراقبتی  خود  برنامه های  اجرای  برای  بهداشت  وزارت  برنامه های 
و  بهداشتی  همکاران  همه  کمک  با  کرد:  بیان   ، کشور سطح  در 
استفاده  و  خودمراقبتی  ملی  برنامه  اجرای  با  کردیم  تالش  درمانی 
 ، خانوار سالمت  سفیران  تربیت  و  خودمراقبتی  راهنماهای  از 
دانشجویی و دانش آموزی، در جهت نیل به جامعه ای سالم و حامی 

سالمت گام برداریم. 
وی در ادامه افزود: برنامه کشوری هر خانه یک پایگاه سالمت تاکید 
ارتقای سواد سالمت  بر ضرورت مشارکت مردم در حفظ و  دیگری 
خودشان است، در این برنامه با انتخاب و آموزش سفیران سالمت 
خانواده شان  اعضای  و  خود  سالمت  حفظ  مسئولیت  که  خانوار 
حوزه  در  مشارکت  حداکثر  به  مردم  تا  است  شده  تالش  دارند،  را 
نفر  یک  خانوار  هر  از  ح  طر این  در  کنند.  پیدا  دست  سالمتشان 
و  می شود  انتخاب  خانواده  سالمت  سفیر  عنوان  به 
توسط تیم سالمت دوره های آموزشی را می گذراند 
انتقال  مسئولیت  داوطلبانه  صورت  به  و 
مطالب آموخته شده را به اعضای خانواده و 

جامعه به عهده می گیرد.
رئیس مرکز بهداشت استان مازندران ادامه 
داد: رابطین سالمت نیروهای مردمی هستند 
از  سالمت  پایگاه  یک  هرخانه  برنامه  در  که 
می شود.  استفاده  آموزش،  برای  آنها  ظرفیت 
هر  ازای  به  گرفته  صورت  پیش بینی های   طبق 
۴۰ خانواری که سفیر سالمت خانواده در آنها تربیت 
ارتباط  که  رابط سالمت خانواده داریم  می شود، یک 
را با خانه های بهداشت، پایگاه های  بین این سفیران 
سالمت و مراکز خدمات جامع سالمت شهری 
می کنند.  برقرار  روستایی  و 

سفیر  عنوان  به  شرایط  واجد  فرد  که  خانواده هایی  در  همچنین 
آموزش ها قرار  سالمت ندارند، توسط رابط سالمت، تحت پوشش 

می گیرند.
آموزش  بر  سالمت  پایگاه  یک  هرخانه  ح  طر این که  بر  تاکید  با  وی 
خانواده ها تکیه دارد، اظهار کرد: با آموزش درست، قدرت انتخاب و 
تحلیل به مردم می دهیم و می توانند یاد بگیرند چگونه بیمار نشوند 
تا نیازی کمتری به مراجعه های غیرضروری به پزشک، دریافت دارو، 
درمانی  و  بهداشتی  هزینه های  پرداخت  و  بیمارستان  در  بستری 
برنامه  اساسی  جزء  به ۳  اشاره  با  روحانی زاده  دکتر  باشند.   داشته 
، رابطین  هر خانه یک پایگاه سالمت شامل سفیران سالمت خانوار
سالمت )سفیر سالمت محله( و دانشجویان بیان کردند که آموزش 
و توانمندسازی این ۳ جزء با استفاده از ظرفیت  معاونت های مختلف 
دانشگاه، گروه های فنی معاونت بهداشتی/شبکه بهداشت/مراکز 
ظرفیت های  از  استفاده  همچنین  بهداشت  خانه های  و  خدمات 
سفیران  این  توانمند سازی  افزود:  وی  است.  مدنظر  بخشی  بین 
سالمت در ۳ حیطه ارتقای سالمت و پیشگیری ، درمان های اولیه 
و توانبخشی با استفاده از بسته های آموزشی کشوری مدنظر است. 
عالوه بر این از راهنماهای چهارگانه ناخوشی های جزئی، سبک زندگی 
سالم، خطرسنجی سکته های قلبی و مغزی و هفته به هفته بارداری 

در جهت توانمند سازی این سفیران استفاده شده است
به گفته این مدیر استانی در حال حاضر بالغ بر ۲۶۰ هزار نفر در سطح 
استان، مفتخر به عنوان سفیر سالمت خانوار هستند و بیش از ۴۵ 
که  می باشند  خانوار  سالمت  سفیر  دارای  استان  خانوارهای  درصد 
ح قدم های اساسی در جهت ارتقای جذب سفیران  با شروع این طر
از  مراقبت  در  مشارکت  برای  آنان  توانمندسازی  و  خانوار  سالمت 

سالمت خود،خانواده وجامعه برمی داریم.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در پایان از همه 
جامع  خدمات  مراکز  به  مراجعه  با  خواست  استان  خانواده های 
داشتن  با  و  بهداشت  خانه های  و  شهری  پایگاه های  سالمت، 
خانواده  سالمت  سفیر  نوشتن  و  خواندن  سواد  کالس   ۸ حداقل 
خود باشند و با یادگیری راهنماهای خودمراقبتی از سالمت خود و 
اعضای خانواده مراقبت کنند و همچنین با توانمند شدن در انجام 
درمان های اولیه، جان اعضای خانواده و دوستان خود را در شرایط 
در  خودمراقبتی  راهنماهای  یادگیری  با  و  دهند  نجات  اورژانس 
ناخوشی های جزیی، بار مراجعه غیرضروری به مراکز درمانی را کاهش 

دهند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران خبر داد؛

ح کشوری »هر خانه، یک پایگاه سالمت«  در استان  اجرای طر
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دانشگاه  رئیس  کرمانیان«،  »حسین  حضور  با 
آزاد اسالمی واحد ساری و معاونان این مجموعه 
»علیرضا  و  استان  مرکز  در  علمی  برجسته 
مازندران  پرورش  و  آموزش  مدیرکل   » سعدی پور
متوسطه،  آموزش  معاون  نظری«  »اسفندیار  و 
آموزشی  تفاهم نامه همکاری دوجانبه توسعه ای، 
و  مازندران  پرورش  و  آموزش  بین  پژوهشی  و 

دانشگاه آزاد اسالمی به امضا رسید.
به گزارش جام جم حسین کرمانیان در حاشیه این 
جلسه گفت: این اتفاق در استان و حتی در کشور 
پیش  از  تفاهم نامه ای   

ً
صرفا چون  است  بی نظیر 

که  تکراری  و  آماده  قالب  و  فرمت  با  شده  تعیین 
آماده  بلکه  نبود  می شود،  دیده  جاها  از  خیلی  در 

کردن این تفاهم نامه چند ماه زمان برد. 
مرتبط  معاونت های  تمام  افزود:  ادامه  در  وی 
وقت  و  کردند  کار  تفاهم نامه  این  بخش های  بر 
گذاشتند و کارها را در فضایی کارشناسانه پیگیری 
کردند تا این که امروز این تفاهم نامه نهایی شد و 

به امضا رسید.  

ادامه  در  مازندران  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
این  با  تفاهم نامه ای  چنین  کردن  فراهم  گفت: 
دقت نظر و کار کارشناسی حاصل دقت نظر جناب 
آموزش و پرورش مازندران و  سعدی پور مدیرکل 
در  من  همکاران  همچنین  و  ایشان  همکاران 
باور  و  شناخت  با  که  است  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
همکاری  هم  با  مختلف  ابعاد  در  گذاشتند  قرار 

کنند.
چند  مازندران  استان  گفت:  همچنین  کرمانیان 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  اما  دارد  بزرگ  دانشگاه 
آمار  و  کارگاه  و  آزمایشگاه   700 از  با بیش  مازندران 
باالی هیأت علمی از گلوگاه در شرق استان شروع 

می شود و تا رامسر در غرب استان حضور دارد.
گفت:  مازندران  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
حقیقت  در  آزاد  دانشگاه  در  ما  زیرساخت های 
نحو  بهترین  به  باید  که  است  ملی  سرمایه 
به  توجه  با  امیدوارم  و   گیرد  قرار  استفاده  مورد 
پیگیری هایی که مدیرکل آموزش و پرورش دارند 
بتوانیم نقش و سهم خوبی در مهارت آموزشی و 

پژوهش داشته باشیم.   
* هدف ما توسعه مشارکت و استفاده از ظرفیت 

همه دستگاه هاست
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران نیز در حاشیه 
آزاد  دانشگاه  با  همکاری  تفاهم نامه  امضای 
اسالمی این اقدام را در راستای توسعه مشارکت 
برون سازمانی  دستگاه های  ظرفیت  از  استفاده  و 

توصیف کرد.
علیرضا سعدی پور در حاشیه این برنامه گفت: 
تعداد  با  مازندران  در  اسالمی  آزاد   دانشگاه 
همچنین  و  برجسته  اساتید  قابل توجهی 
آزمایشگاهی، پژوهشی و  زیرساخت ها و امکانات 
علمی یکی از مراکز مهم دانشگاهی استان است و  
اجرای چنین تفاهم نامه هایی در حقیقت استفاده 
از همه ظرفیت ها و استعدادها در اداره آموزش و 

پرورش  در استان مازندران است.  
راستای  در  تفاهم نامه  این  گفت:  همچنین  وی 
ظرفیت  از  استفاده  و  مشارکت  فرهنگ 
و  شد  منعقد  برون سازمانی  دستگاه های 

چون  برنامه هایی  در  را  همکاری  زمینه های 
اعضای  بین  تخصصی  نشست های  »تشکیل 
پرورش«،  و  آموزش  معلمان  و  علمی  هیأت 
در  طرفین  انسانی  نیروی  توانمندی  از  »استفاده 
مشارکت  و  »همکاری  تفاهم نامه«،  موضوعات 
طرفین در فعالیت های پژوهشی مثل سمینارهای 
علمی آموزشی«، »همکاری در آموزش های مهارتی 
آموزش های  قالب  در  متوسطه  دوم  و  اول  دوره 
موارد  از  بخش هایی  به عنوان  برون سپاری« 
و  مازندران  پرورش  و  آموزش  اداره  همکاری 
سه  طی  و  می سازد  فراهم  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
سال نیز قابلیت اجرایی دارد و پس از آن نیز قابل 

تمدید است.  
چنین  امضای  گفت:  همچنین  سعدی پور 
تفاهم نامه هایی می تواند مبدأ تحول هم در آموزش 
و پرورش و هم در دانشگاه آزاد باشد به این معنا 
عضو  هزار   3 از  بیش  ظرفیت  از  می توانیم  ما  که 
در  که  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  علمی  هیأت 
ارتقای  برای  دارند،  تخصص  مختلف  رشته های 

توانمندی معلمان، آموزگاران، دبیران و هنرآموزان 
بهره ببریم.

ظرفیت  این  از  افزود:  زمینه  همین  در  وی 
هدایت  در  اهداف مان  پیشبرد  برای  می توانیم 
سمت  به  دانش آموزان  هدایت  و  تحصیلی 
بگیریم  کمک  مهارتی  رشته های  و  مشاغل 
کارگاه  از  آموزشی  تورهای  برگزاری  با  این که  ضمن 
برای  آزاد  دانشگاه  در  موجود  آزمایشگاه های  و 
این  و  ببریم  بهره  دانش آموز  جوانان  و  نوجوانان 
آینده بهتر برای استفاده  امری مهم و نویدبخش 

از ظرفیت علمی و آموزشی دانشگاه خواهد بود.
بر  همچنین  پایان  در  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
تأکید  تفاهم نامه  این  بندهای  اجرایی  ضمانت 
مسئول  آموزشی  معاونت  کرد:   خاطرنشان  و 

پیگیری و نظارت بر اجرای بندهای آن است.
یکی  همکاری  تفاهم نامه  امضای  است  گفتنی 
و  هم افزایی  مشارکت،  تحقق  مسیرهای  از 
هم پوشانی دستگاه ها برای تسریع در رسیدن به 

اهداف سازمانی است.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی مازندران خبر داد؛

اسالمی آزاد  دانشگاه  و  مازندران  ورش  پر و  آموزش  همکاری  تفاهم نامه 
این تفاهم نامه  حاصل  چند ماه کار مشترک است



مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد خبر داد؛
ردیابی و شکار مگس مدیترانه ای در باغات محمودآباد

گفتگو  در  محمودآباد  کشاورزی  جهاد  مدیر 
و  آفات  با  مقابله  برای  کرد:  اظهار  جام جم  با 
شناسایی  و  ردیابی  باغی،  محصوالت  بیماری های 
مرکبات  باغ  هکتار   ۱۵۰ در  مدیترانه  میوه  مگس 

مگس  عدد   ۲۵۰ تاکنون  و  انجام  شهرستان  این 
شکار شد.

آفت، ۳۸ عدد  این  با  برای مبارزه  گفته صادقی  به 
فرمون، ۲۰ لیتر سراتراپ، ۱۲ عدد تله سراتینکس، 

۱۲ عدد تله مکفیل و ۱۰ لیتر پروتئین هیدرولیزات 
رایگان میان بهره برداران محمودآبادی توزیع شد.
آوری  جمع  بویژه  عمومی  بهداشت  رعایت  وی 
در  درخت  پای  شده  ریخته  میوه  هرگونه  دفن  و 

عمق ۵۰ سانتی متری خاک و نصب تله های جلب 
کننده حاوی مایع سراتراپ، سراتینکس، پروتئین 
هیدرولیزات به تعداد ۴۰ تا ۵۰ عدد در هکتار برای 

شکار انبوه مگس میوه را ضروری دانست. 
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اجتماعی
اقتصادی

خبر

سرپرست شرکت توزیع برق مازندران 
خبر داد؛

برای  تفاهم نامه   7500 انعقاد 
عبور از اوج مصرف برق

در  گفت:  مازندران  برق  توزیع  شرکت  سرپرست 
راستای برنامه های کاهش پیک و پاسخگویی بار 
در توزیع برق مازندران  7500 تفاهم نامه برق جهت 

گذر از پیک تابستان به امضا رسید.
 7500 امضای  از  گرجی  اسدی  جام  جم  گزارش  به 
بین  همکاری  مگاوات   200 حدود  با  تفاهم نامه 
مشترکان برق مازندران جهت گذر از پیک تابستان 
خبر داد .  وی گفت: صنایع، کشاورزی، شالیکوبی، 
آب  پمپاژ  ایستگاه های  سردخانه ها،  مرغداری ها، 
که  هستند  مشترکانی  جمله  از  تصفیه خانه ها  و 
از پیک تابستان  با امضای تفاهم نامه جهت گذر 
همکاری الزم با شرکت توزیع برق مازندران به عمل 
طرح  عملیاتی،  ذخیره  طرح  افزود:  وی  می آورند. 
کاهش در اوج بار، طرح همکاری 24 ساعته، طرح 
غیرتعطیل،  روزهای  از  یکی  با  جمعه  جابه جایی 
از  خودتامین  به صورت  مولد  از  استفاده  طرح 
طرح های صنعتی هستند که در مجموع به تعداد 
458 مورد و به میزان 76 مگاوات صورت می گیرد.  
همچنین  مازندران  برق  توزیع  شرکت  سرپرست 
تعداد  به   کشاورزی  مشترکان  بار  کاهش  طرح  از 
که  داد  خبر  مگاوات   121 میزان  به  و  مورد   6818
و  سردخانه ها  مرغداری ها،  شالیکوبی ها،  شامل 
ایستگاه های پمپاژ آب و تصفیه خانه ها می شود. 
بار  کاهش  طرح  کرد:  خاطرنشان  گرجی  اسدی 
گاز  سوخت رسانی  جایگاه های  و  اداری  مشترکان 
مصارف  سایر  و  جی ها  ان  سی  یا  فشرده  طبیعی 
به تعداد 236 مورد و به میزان 13 مگاوات در گذر 
مازندران  برق  توزیع  شرکت  با  تابستان  پیک  از 
برق  مصرف  کرد:  تصریح  وی  می کنند.   همکاری 
استان مازندران در فصل تابستان، بشدت تحت 
تاثیر استفاده مشترکان از لوازم خنک کننده مانند 
کولرهای گازی و اسپیلت ها که گواه این مدعا، رشد 
مصرف انرژی روزانه در ایام پیک به میزانی بیش از 

سه برابر نسبت به ایام عادی سال می باشد.

فرمانده انتظامی مازندران:
2 باند سرقت در استان  متالشی شد

سرقت  باند  انهدام  از  مازندران  انتظامی  فرمانده 
از ویالها و منازل خالی از سکنه در مناطق ییالقی 
در  موتورسیکلت  سرقت  باند  و  آمل  شهرستان 

رامسر خبر داد.
اظهار  میرزایی  مرتضی  سردار  جم  جام  گزارش  به 
منازل  از  سرقت  فقره  چند  وقوع  پی  در  داشت: 
ییالقی  مناطق  در  سکنه  از  خالی  ویالهای  و 
پلیس  کار  دستور  در  موضوع  آمل،  شهرستان 
آگاهی قرار گرفت. وی افزود: در اجرای این مأموریت، 
با  آگاهی  پلیس  سرقت  با  مبارزه  اداره  کارآگاهان 
بررسی های اطالعاتی موفق به شناسایی یک باند 
سه نفره سرقت، اهل و ساکن یکی از استان های 
کرد:  کشور شدند.  سردار میرزایی تصریح  مرکزی 
مأموران با هماهنگی قضایی متهمان به سرقت را 
که در سال های گذشته نیز اقدام به سرقت منازل 
از سکنه در مناطق ییالقی و دور  و ویالهای خالی 
دست می کردند، در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر 
کردند. وی اظهار داشت: متهمان در بازجویی های 
شهرستان  در  سرقت  فقره  به ۴۴  تاکنون  پلیس 
آمل اعتراف کردند. وی با بیان این که متهمان پس 
از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند 
کرد:  و ویالها در استان، توصیه  به مالکان منازل 
ضمن تجهیز ساختمان خود به حفاظ های امنیتی 
توصیه های  به  هشدار دهنده  سیستم های  و 
کنند.  توجه  سرقت  از  پیشگیری  مورد  در  پلیس 
فرمانده انتظامی استان همچنین از متالشی شدن 
باند سارقان موتورسیکلت و دستگیری و کشف 
رامسر  شهرستان  در  سرقتی  موتورسیکلت های 
خبر داد و گفت: ۱۷ نفر نیز در این زمینه دستگیر 
شدند. وی در این زمینه نیز گفت: با تالش مأموران 
شهرستان  آگاهی  پلیس  سرقت  با  مبارزه  اداره 
مراقبت،  و  تعقیب  شبانه روزی  تالش  با  رامسر 
و در چندین   مخفیگاه متهمان شناسایی 

ً
نهایتا

دستگیری  به  موفق  غافلگیرانه  عملیات  مرحله 
اعضای باند ۱۷ نفر از سارقان شدیم.

مدیرکل بیمه سالمت مازندران، استفاده از راهبردهای مختلف برای مبارزه با مواد مخدر و 
درمان بیماران معتاد را ضروری دانست. 

شورای  اعضای  و  دبیر  با  مشترک  نشست  در  ظفرمند  رسول  جام جم  گزارش  به   
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گفت: ظرفیت های بالقوه و فراوانی 
از  می توان  که  دارد  وجود  درمانی  بهداشتی،  مختلف  سیستم های  در 
تمامی این ظرفیت ها برای مقابله با پدیده شوم اعتیاد و مواد مخدر 

استفاده کرد.
و  مشکالت  از  یکی  عنوان  به  مخدر  مواد  به  اعتیاد  افزود:  وی 
عنوان  به  اقتصادی،  همچنین  اجتماعی  و  بهداشتی  معضالت 
مشکالت  بروز  موجب  و  شده  محسوب  جوامع  برای  تهدیدی 
بر  و  می شود  جامعه  در  اقتصادی  و  فرهنگی  اجتماعی،  عدیده 
اقدامی  اعتیاد،  و  سوداگران  با  مبارزه  و  مقابله  اساس  همین 
است  جوامع  اساسی  بنیان های  تقویت  موجب  و  راهبردی 
ستاد  کنار  در  درمانی  حمایت های  بحث  در  سالمت  بیمه  و 

مبارزه با مواد مخدر خواهد بود.  مدیرکل بیمه سالمت مازندران افزود: فرد معتاد را باید به عنوان یک بیمار در نظر 
بگیریم و با همکاری و آگاه سازی مردم این بیماری را در جامعه به حداقل برسانیم. وی استفاده از راهبردهای مختلف 
در مبارزه با مواد مخدر مانند شناخت ظرفیت های متعدد نظیر استفاده از ظرفیت بزرگ پزشک خانواده و پرونده 
از جمله اقدامات  را  سالمت جهت رصد بیماران معتاد همچنین جلب مشارکت های عمومی در مقابله با اعتیاد 
بسیار مهم و اساسی برشمرد. مدیرکل بیمه سالمت مازندران از تالش دستگاه ها و نهادهای فعال در این حوزه 
تقدیر و تشکر کرد و گفت: از همه افراد و گروه ها و تأثیر گذاران جامعه انتظار داریم تا برای مقابله با پدیده شوم اعتیاد 
نقش آفرینی کنند. وی همچنین از عموم مردم درخواست کرد تا با افزایش سطح آگاهی و حساسیت خود نسبت به 

، در مقابل این پدیده شوم بایستند و آن را کنترل و از عوارض آن پیشگیری کنند.  خطرات مواد مخدر
احمد مظفری، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان نیز ضمن تقدیر از مجموعه حمایت ها و خدمات 
به بهبود  از ظرفیت پزشک خانواده و پرونده سالمت می توان  با استفاده  گفت:  به بیماران معتاد  بیمه سالمت 
وضعیت سالمت و درمان معتادان کمک شایانی نمود که این امر در کنترل و کاهش آسیب های فردی و اجتماعی 
نقشی مهم و اساسی دارد. وی تاکید کرد: در استان بیش از ۶۰ هزار نفر از معتادان تحت درمان داروهای آگونیست 
هستند و سیاست ستاد مبارزه با مواد مخدر تالش در راستای کاهش مصرف مواد پر خطر و حرکت به سوی مواد 

مخدر کم خطر و سنتی و در نهایت ترک اعتیاد است.

ح کرد؛ مدیرکل بیمه سالمت مازندران مطر

حمایت درمانی از معتادان

رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید بر این که مستندسازی اراضی ملی باید تسریع شود، 
گفت: این کار جلوی تصرف اراضی ملی را خواهد گرفت.

 حجت االسالم صادق اکبری در گفتگو با جام جم و در حاشیه جلسه مسئوالن قضایی استان 
گفت: دستگاه های اجرایی و متولیان امر در استان، سنددار کردن اراضی ملی و ثبت و اخذ 

سند برای امالک دولتی را اولویت مهم خود قرار داده و در این کار شتاب کنند.
وی تصریح کرد: متأسفانه بخش زیادی از وقت و سرمایه در استان صرف مقابله با فساد، نزاع 

و اختالفات بر سر عرصه های ملی، کشاورزی وحفظ امالک دولتی می شود.
این مقام عالی قضایی استان بیان داشت: سنددار کردن اراضی ملی، مهم ترین گام در تثبیت 
حاکمیت دولت بر این عرصه های مهم است و امروز سند دار کردن امالک ملی جنگلی، مرتع و 

سواحل دریای خزر و همچنین امالک دولتی در مازندران خواسته بحق حاکمیت است.
حجت االسالم اکبری افزود: به طور یقین هر چه زودتر تثبیت امالک ملی و دولتی در مازندران 
عملیاتی شود، بیشتر جلوی تجاوز و تصرف، نزاع و درگیری و اختالفات در این مقوالت گرفته 

می شود و پرونده های قضائی مرتبط کاهش می یابد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان در ادامه افزود: اگرچه طبق قانون 
طبق  داریم  توقع  اما  است،  رسیده  اتمام  به  مازندران  در  حدنگاری  ح  طر ساله  پنج  مهلت 
این  اجرایی؛  دستگاه های  با  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره  بین  منعقده  تفاهم های 

ح تا پایان سه ماهه سال آینده به اتمام برسد.  رئیس کل دادگستری مازندران همچنین از  طر
ح را به طور رسمی  مدیران دستگاه های اجرایی خواست تا برنامه ها و مشکالت اجرای این طر
به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال اعالم کنند. این مقام عالی قضایی استان گفت: 
اجرای کامل تثبیت عرصه های ملی و امالک دولتی در مازندران افتخاری برای مدیران وقت 
دستگاه های اجرایی استان است و این فرصتی برای خدمت ماندگار به مردم استان و کشور 
محسوب می شود. رئیس کل دادگستری استان مازندران افزود: بررسی ها و اظهارات مدیران 
ح حدنگاری یا  دستگاه های اجرایی مازندران نشان می دهد که یکی از مشکالت و موانع اجرای طر
کاداستر کمبود اعتبار است که این موضوع از طرف شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران در 
سطح ملی مورد پیگیری قرار می گیرد. وی ضمن تائید خبر دستگیری دو عضو شورای شهر 
ساری آن را مرتبط با پرونده اختالس و تضییع حقوق عمومی در شهرداری ساری دانست و 
گفت: پرونده اختالس و تضییع حقوق عمومی شهرداری ساری با همکاری دادستانی مرکز 
استان و اداره کل اطالعات استان درحال تکمیل شدن است و به لحاظ گستردگی ابعاد آن 
تا کنون ۸ نفر از مدیران سابق و فعلی شهرداری به عالوه ۲ تن از اعضای اصلی شورای شهر 

ساری دستگیر شدند. 
رئیس کل دادگستری استان مازندران با بیان این که همزمان شرایط برای برگزاری دادگاه ویژه 
رسیدگی به جرایم مفسدان اقتصادی استان مازندران در ساری در حال فراهم شدن است، 

بیان داشت: اگر این پرونده در این دادگاه ویژه مورد بررسی قرار بگیرد طبق دستورالعمل 
جدید قوه قضائیه در انتشار اسامی، برگزاری علنی و در نهایت رسانه ای شدن محتوای جلسه 

مانعی وجود ندارد.
آرامستان  مدیر  دستگیری  درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  همچنین  اکبری  االسالم  حجت 
به  قضائی  مراجع  خاص  ضابطان  همکاری  با  سازمان  این  مدیر  گفت:  نیز  ساری  شهرداری 
اتهام تسهیل مال از طریق نامشروع و گرانفروشی قبر، نبش قبر و تخلفات مالی در آرامستان 

دستگیر شده است.

مازندران: دادگستری  رئیس کل 

اراضی ملی مستندسازی شود

سفرش  روز  دومین  در  تجارت   و  معدن  صنعت،  وزارت  سرپرست 
به مازندران از مرکز لجستیک و پایانه صادراتی محصوالت کشاورزی 

استان در شهرستان جویبار بازدید کرد.
کشاورزی  جهاد  رسانی  اطالع  پایگاه  از  نقل  جام جم به  گزارش  به 
روز  مازندران، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت  در دومین 
پایانه صادراتی محصوالت  و  از مرکز لجستیک  به مازندران  سفرش 

کشاورزی استان در شهرستان جویبار بازدید کرد.
 حسین مدرس خیابانی در این بازدید که با همراهی استاندار و جمعی 

از مسووالن مازندران همراه بود در جریان آخرین وضعیت راه اندازی 
این پروژه زیرساختی صادراتی قرار گرفت. 

درباره  توضیحاتی  ارائه  ضمن  بازدید  این  در  حسین زادگان  احمد   
مازندران،  در  کشاورزی  محصوالت  صادرات  پایانه  وجود  ضرورت 
خواستار تخصیص ارز مورد نیاز این پروژه برای تکمیل تجهیزات شد.   
مسووالن این پروژه هم اعالم کردند که در صورت تامین ارز بموقع، 
این پروژه با ظرفیت اسمی آماده سازی و نگهداری، توزیع و بازاریابی 
انواع محصوالت کشاورزی به میزان ۱۴۰ هزار تن در سال حدود ۲ ماه 

آینده به بهره برداری می رسد.   کار ساخت پایانه صادرات روماک از آبان 
۹۶ در زمینی به مساحت ۳۱ هکتار زمین با هدف ایجاد همه تجهیزات 
الزم برای تسریع و تسهیل در صادرات آغاز شد.    فاز اول این مجموعه 
توانایی آماده سازی بیش از ۱۴۰ هزار تن انواع محصوالت کشاورزی را 
دارد که با سرمایه گذاری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان در شرف تکمیل 
است.  در حال حاضر ۹۵ درصد ساختمان ها  و ۶۰ درصد ماشین آالت 
این پایانه آماده شده است.   این پایانه ۷۸ هزار مترمربع سالن های 
آماده سازی، نگهداری، ذخیره سازی، بسته بندی، رنگ آوری و سایر 
نیرو  نفر   ۲۵۰ با  اول  فاز  در  و  دارد  اختیار  در  را  دولت  پنجره  خدمات 
شروع به کار خواهد کرد و با تکمیل ۲ فاز دیگر میزان اشتغال در آن 
به یکهزار نفر خواهد رسید. پایانه محصوالت کشاورزی مازندران در 
جویبار  نخستین مرکز لجستیک صادراتی محصوالت کشاورزی این 

استان نیز محسوب می شود. 
کننده و  پایانه شامل سالن های مجهز به دستگاه های خنک  این   
سرماساز در حال تکمیل است.  این پایانه در زمان بهره برداری تمامی 
نگهداری،  سازی،  آماده  برای  را  الزم  تجهیزات  و  تاسیساتی  امکانات 

بازاریابی محصوالت کشاورزی جهت تنظیم بازار داخلی و توزیع مدرن 
علمی محصوالت کشاورزی و شیالتی و تسهیل و تسریع در صادرات 
محصوالت  بازاریابی  و  آماده سازی  می کند.   فراهم  یکپارچه  طور  به 
کشاورزی به میزان ۳۳۰ هزار تن، نگهداری و ذخیره سازی ۹۰ هزار تنی 
انواع میوه، سبزی، گوشت قرمز و سفید و سایر محصوالت، بازاریابی 
برای  ایرانی  برند  معرفی  و  ایجاد  کشاورزی،  محصوالت  صادرات  و 
محصوالت کشاورزی در بازارهای جهانی و اصالح نظام نوین و تنظیم 
پایانه  است.    پایانه  این  اهداف  جمله  از  کشاورزی  محصوالت  بازار 
اولویت های پروژه های  از  کشاورزی روماک یکی  صادراتی محصوالت 

قابل افتتاح در مازندران برای سال جاری است.
تولید  کشاورزی  محصوالت  تن  میلیون   7 حدود  ساالنه  مازندران   
می کند که تاکنون به دلیل نداشتن پایانه صادراتی محصول کشاورزی 
توفیق چندانی در امر صادرات این محصوالت نداشت و پیش بینی 
می شود با راه اندازی پایانه صادراتی روماک بخش زیادی از مشکالت 
این خطه شمال کشور در صادرات انبوه محصوالت کشاورزی کاهش 

یابد.

در دومین روز سفر به مازندران صورت گرفت؛

بازدید سرپرست وزارت صمت از پایانه 
صادرات محصوالت کشاورزی استان

یازدهمین شهید مدافع سالمت مازندران  با پیکر پاک  مراسم وداع 
انجام  خودرویی  به صورت  آمل  شهرستان  در  طهماسبی  بهرام  دکتر 

شد.
و  حضور  سابقه  که  ساله   ۵۰ بزرگوار  شهید  این  جام جم  گزارش  به 
جانبازی در زمان هشت سال دفاع مقدس را نیز در کارنامه افتخارات 
)ره(  خمینی  امام  بیمارستان  ریاست  قبل  ماه  چهار  دارد،  خود 
شهرستان آمل را برعهده گرفت اما در موج دوم شیوع کرونا جان خود 
را در مسیر سالمت شهروندان از دست داد. مراسم وداع با پیکر پاک 
یازدهمین شهید مدافع سالمت مازندران که به دلیل ابتال به بیماری 
کووید ۱۹ و پس از دو هفته مبارزه با این ویروس منحوس به درجه 
رفیع شهادت نائل شد ابتدا در بیمارستان امام خمینی )ره( شهرستان 
آمل با حضور کادر درمانی و کارکنان و سپس با حضور شهروندان آملی 
با رعایت شیوه نامه های بهداشتی به صورت تجمع خودرویی، در میدان 
قائم )عج( این شهرستان برگزار شد.  همچنین پیکر شهید دکتر بهرام 
طهماسبی برای خاکسپاری به زادگاهش گلزار شهدای روستای» مالکال « 

بخش سرخرود شهرستان محمودآباد منتقل  و به خاک سپرده شد.

نیز   مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  است  گفتنی 
شهادت دکتر طهماسبی، یازدهمین شهید مدافع سالمت 

بیمارستان  رئیس  و  دانشگاه  علمی  هیات  عضو  مازندران، 
محترم  خانواده  پزشکی،  جامعه  به  را  آمل  )ره(  خمینی  امام 

شهید، کادر درمانی و مردم قدرشناس آمل تسلیت گفت.
متن پیام دکتر سید عباس موسوی به این شرح است:

جان  عاشقان  تبار  از  مردی  داغدار  دیگر  بار  پزشکی  جامعه  
مدافع  و  جانباز  شهادِت  خبر  ناباوری  نهایت  در  شد.   برکف 

سالمت، دکتر بهرام طهماسبی را دریافت کردم. 
کرونا  با  بی امان  نبرد  جبهه  در  که  سالمت  مدافع  این  عروج 

برای خانواده محترم  ایستاد و جنگید،  آخرین نفس  تا  ویروس 
ایشان و جامعه پزشکی، علمی و سالمت استان بسیار سخت و 

جانکاه خواهد بود، اما یاد و خاطره  تالش های صادقانه و شبانه روزی 
او در کنار سایر مدافعان سالمت شهرستان آمل بویژه در نجات جان 

بیماران مبتال به کرونا ویروس، همواره در یاد ها باقی خواهد ماند.
 با قلبی سرشار از اندوه، شهادت این مدافع سالمت را به خانواده آن 

مرحوم، اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و جامعه 
پزشکی استان بویژه همکاران آن عزیز از دست رفته در بیمارستان 
آمل تسلیت عرض  )ره( و مردم قدرشناس شهرستان  امام خمینی 
می نمایم و برای آن شهید بزرگوار علو درجات و رحمت واسعه الهی و 

برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی مسئلت دارم. 
 همچنین از یکایک هم استانی های عزیز انتظار دارم برای رعایت حال 
کادر درمانی و نیز حفظ سالمت خود، توصیه ها و اصول بهداشتی را 

بیش از پیش جدی بگیرند.

وداع باشکوه آملی ها  
با شهید مدافع سالمت 
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حــــالی، نشد نصیبم از این رنج و زندگی     
  پیــــرى رسید غرق بطالت، پس از شباب
از درس و بحث مدرسه ام حــاصلی نشد 
امام خمینی )ره(      کـــی می توان رسید به دریا از این سراب

صاحب امتیاز :           
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اشتغالی  خود  موجب  به گونه ای که  مهارت آموزی  گسترش  و  مهارتی  رشته های  به  توجه 
شود  هم در ماده ۶۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  
ُه العالی 

ُّ
ِظل مورد تأکید قرار گرفته است و هم یکی از دغدغه های جدی مقام معظم رهبری ُمّدَ

 نیز در ابالغیه ریاست محترم جمهور در زمینه مهارت آموزی، مورد توجه ویژه 
ً
بوده و اخیرا

قرار گرفت و در این راستا دانشگاه های علمی و کاربردی نقش مهمی را می توانند ایفا کنند.  
آغاز کرده و تا  را  آمایشی و نیازسنجی عالمانه،  فعالیت خود  از این مراکز که با نگاه  یکی 
این لحظه موفقیت خوبی به دست آورد، دانشگاه علمی و کاربردی شرکت صنایع چوب 
و کاغذ مازندران است که در ادامه مصاحبه »جام جم« را با دکتر محمدی رئیس این مرکز 

می خوانید. 
ح دهید.   * در ابتدا ضمن معرفی خود، مرکز را معرفی کرده و سابقه کوتاهی از فعالیت آن شر
گرایش   – انگلیسی  زبان  اینجانب محمد امید محمدی دانش آموخته دکترای تخصصی 
کار هستم که در حال حاضر به عنوان  teaching- و دانشجوی دکترای مدیریت کسب و 

سرپرست دانشگاه علمی و کاربردی شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران مشغول خدمت 
هستم.  در خصوص تأسیس دانشگاه علمی و کاربردی چوب و کاغذ مازندران نیز باید 
بگویم این فضای دانشگاهی در ابتدا با عنوان مرکز آموزش شرکت صنایع چوب و کاغذ 
مازندران راه اندازی شد که وظیفه آموزش نیرو و  پرسنل شرکت را بر عهده داشت اما در 
سال ۹۱ موفق به اخذ  مجوز راه اندازی دانشگاه علمی و کاربردی شد که با  سه رشته  برق 
صنعتی، مکانیک ماشین آالت صنعتی و شیمی شروع به کار کرد. در ادامه نیز به رشته ها 
غ التحصیل شدند و در حال حاضر  اضافه شد تا به امروز که ۱۰۳۷ دانشجو از این مرکز فار
نیز  ۵۳۳ دانشجوی فعال در ۱۶ رشته داریم که رشته های این مرکز در شاخه های  صنعت، 

کشاوزری و هتلداری می باشد.
* درخصوص کاربردی بودن رشته های این دانشگاه توضیح دهید و این که تا چه اندازه با 

نیازهای جامعه هماهنگی دارد؟ 
راه اندازی رشته جدید در دانشگاه های علمی و کاربردی با سایر دانشگاه ها متفاوت است 
به این معنا که این دانشگاه به دنبال رشته هایی  است که در بازار کار شهرستان و استان 
دارای افراد عالقمند و قابل اجرا باشد و به دنبال گرایش های زیرمجموعه دانشگاه های 
نظری می باشد. برای نمونه این که ما در حال حاضر رشته هایی نظیر گیاه پزشکی و گیاهان 
دارویی و معطر یا زنبورداری از شاخه رشته  کشاورزی، حسابداری صنعتی و رشته هتل داری 
را داریم که در استان مازندران جزو معدود دانشگاه هایی هستیم که این رشته ها به صورت 
آکادمیک تدریس می شودکه عالوه بر این که جزو رشته های خود اشتغالزا و مهارتی هستند 

دانشجویان و کار آفرینان را نیز به خود جذب کرده اند.
آیا برنامه حمایتی هم برای دانشجویان  کردید،  غ التحصیالن اشاره  * به خوداشتغالی فار

خود دارید؟
بله، ما با چند بانک عامل صحبت کردیم و افزون بر آن با صندوق قرض الحسنه مهر ایران 

تفاهم نامه امضا کردیم که تسهیالت ۴ درصدی تا ۲۰ میلیون تومان در اختیار دانشجویان 
برای رشته های شاخه کشاورزی ۲۰۰۰ متر زمین در مرحله اول   قرار می دهد ضمن این که 
جهت بهره برداری در اختیار  دانشجویان قرار گرفته و منطقه  ویژ ه ای هم با عنوان »بافرزون« 
- استفاده اختصاصی- جهت بهر ه برداری توسط دانشجویان رشته زنبورداری، آماده شده 

است.
* گسترش رشته های مهارتی به همراه بسته های حمایتی که شما به آن اشاره کردید، تا چه 

اندازه می تواند در عمل به رفع معضل بیکاری منجر شود؟
من یک نکته را قبل از پاسخ به سوال شما بگویم و بعد به این سوال شما جواب بدهم. 
آنان است در حالی که  خیلی از دانشگاه ها فکر می کنند دانشگاه علمی و کاربردی رقیب 
آزاد و حتی فنی  شالوده و اساس این دانشگاه متفاوت است با دانشگاه های سراسری، 
از جمله دانشگاه ما، کاربردی  و   و حرفه ای چون در تمام رشته های دانشگاه های علمی 
 ۳۰ درصد دروس به صورت نظری و ۷۰ درصد عملی است. یعنی اگر به سرفصل درس های 

ما نگاهی کنید می بینید به جز چند درس عمومی، تمام  درس های ما  واحد عملی دارند.
در پاسخ به سوال شما به عنوان فردی که با جوانان سروکار دارم باید بگویم  که در حقیقت 
اگر فضای کسب و کار در استان و کشور مهیا شود و آموزش الزم به جوانان داده شود، 
دیگر هیچ جوانی از استان ما به تهران یا از کشور به غربت مهاجرت نخواهد کرد و هدف 
اصلی ما همین است.  همه تالش ما در دانشگاه علمی و کاربردی شرکت صنایع چوب و 
کاغذ مازندران این است که نیروی ماهر تربیت کنیم تا یا به آسانی در جامعه جذب بازار کار 

شوند و به درآمدزایی برسند یا کسب و کار خود را به راه بیندازند.
نام  به  که ما رشته ای  به یک نمونه اشاره می کنم  باشد  این که سخنم مستند  برای  من 
گیاهان دارویی داریم و ذکر این نکته مهم است که بدانید هر ساله مقدار  قابل توجهی 

کشورهای  سایر  و  آلمان  به  ایران  از  معّطر  و  دارویی  گیاهان 
اروپایی صادر می شود و ما می توانیم این بخش از نیروی ماهر و 
دانش آموخته را به این سمت هدایت کنیم، این ظرفیت را تقویت 
کنیم تا ضمن اشتغال و درآمدزایی، به کشور در ارزآوری کمک کند.   
* ظرفیت های دیگر دانشگاه علمی و کاربردی شرکت صنایع چوب 

و کاغذ مازندران را در چه چیزی ارزیابی می کنید؟ 
که  است  این  غالب  باور  این که  اول  کنم  تأکید  باید  را  نکته  دو 
معمواًل کارمندان یا شاغالن به سمت دانشگاه علمی و کاربردی 
می آیند تا مدرکی بگیرند درحالی که باید برعکس باشد و دانشگاه 
علمی و کاربردی باید محل تردد جوانانی باشد که مهارت بیاموزند و 
به جامعه کمک کنند و توجه به جذب جوانان یکی از ظرفیت هایی 

است که ما برای آن برنامه ویژه داریم. 
 نکته دوم این است که دانشگاه جامع علمی و کاربردی کشور دو 
تفاهم نامه برای تبادل دانشجو و استاد با وزارت علوم کشور عراق 
و همچنین با دانشگاه اربیل در منطقه کردستان عراق انجام داده 
وعالوه بر آن استان ما تفاهم نامه ای نیز با کشورهای CIS یا حوزه 
دریای خزر به امضا رسانده که ظرفیت قابل توجهی را برای همکاری 
ملی و منطقه ای ایجاد کرده، عالوه بر آن شرایط اقلیمی مازندران 

برای بسیاری از شهروندان خارجی منطقه جالب و جذاب است. 
از همه دستگاه ها و از جمله استاندار محترم مازندران توقع داریم برای تأمین زیرساخت ها 
کمک کنند و ما نیز باید در جذب استادان مبّرز کوشا باشیم تا بتوانیم دانشجوی خارجی 
جذب کنیم و چه بسا این کار مقدمه جذب سرمایه گذار خارجی هم باشد و دانشجویی که 

غ التحصیل شد در همین استان، ایجاد اشتغال کند. از این مرکز فار
کردید  آنالین بود شما چه  کالس ها غیرحضوری و  که بسیاری از  کرونا  * در شرایط شیوع 
تی چه  و با توجه به اهمیت کالس های حضوری برای رشته های مهارتی در سال تحصیلی آ

برنامه ای دارید؟ 
شدیم  ناچار  دانشجویان،  سالمت  حفظ  برای  و  کردید  اشاره  که  مشکلی  به  توجه  با  ما 
هدایت  و  همراهی  با  البته  که  تغییراتی  دهیم.  انجام  تغییراتی  با  را  دوم  ترم  آزمون های 
دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان و در سامانه »سماالیو« بود که آزمون علمی از این 
طریق انجام شد البته با توجه به مشکالت زیرساختی و سردرگمی هایی که به دلیل ناگهانی 

بودن شیوع کرونا، وجود داشت کاستی هایی هم به همراه داشت که هرچه جلوتر آمدیم 
بهتر شد و در ترم جدید حتما مرتفع خواهد شد.   

تعداد  کردن  تقسیم  همچنین  و  اجتماعی  فاصله  رعایت  با  نیز  عملی  دروس  برای 
، آزمون عملی را با حفظ و رعایت پروتکل بهداشتی برگزار نمودیم تا  دانشجویان در چند روز
برای سالمت دانشجویان مشکلی پیش نیاید و این نحوه اجرا به دلیل ماهیت دانشگاه 
علمی و کاربردی، مشکالت و بار مالی اضافی برای ما دارد اما چه کنیم که زندگی ادامه دارد و 

دعا می کنیم هرچه زودتر این بالی طبیعی رفع شود.
* آیا وجود دانشگاه های علمی و کاربردی تنها نیاز استان است یا برابر اسناد باالدستی و 
گاهی عمومی در این بخش چه  چشم اندازهای توسعه ای، نیاز کشور است ؟برای افزایش آ

نظری دارید؟
اقتصادی،  پنج ساله ششم توسعه   برنامه  برابر  و  مهارت آموزی یک ضرورت ملی است 
، آموزش و پرورش موظف شد نیمی از دانش آموزان را در پایان  اجتماعی و فرهنگی کشور
فرایند  این  که  کند  هدایت  مهارتی  شغل های  سمت  به  عمومی  متوسطه  آموزش  دوره 
فرصتی برای دانشگاه های علمی و کاربردی و فنی و حرفه ای است، اما الزم است تفاوت این 

دو دانشگاه را هم تبیین کنم.  
دانشگاه های فنی و حرفه ای از بودجه دولتی استفاده می کنند و رشته های کلی را آموزش 
می دهند اما دانشگاه علمی و کاربردی بر ریزشاخه-رشته ها تمرکز دارند که با مشاغل جاری 
آن نیز به رسالت این دانشگاه برمی گردد که وظیفه  در جامعه پیوند کامل دارد و دلیل 
آمایش محلی و منطقه ای دارد و باید استعدادها، نیازها و مشاغل را شناسایی کند و برای 

ح درست ایجاد کند. آموزش آن طر
در استان مازندران نیز ما وظیفه داریم در این مسیر گام برداریم و به کمک بخش خصوصی 
نیز بخش خصوصی محسوب می شویم  ما  بیاییم چون خود 
دولتی  مجوز  که  کاربردی  و  علمی  دانشگاه های  از  بسیاری  و 

داشتند، منحل شدند. 
نکته بعدی در این زمینه نیز الزام به رعایت استانداردهای وزارت 
علوم توسط دانشگاه علمی و کاربردی است در غیراین صورت 

مجوز ما لغو می شود.   
برای  می توانید  اقدامی  چه  کردید،  اشاره  خصوصی  بخش  به   *

بخش خصوصی انجام دهید؟
بر  کاربردی،  و  علمی  جامع  دانشگاه  و  علوم  وزارت  مجوز  با  ما 
اساس نیاز یک شرکت یا مجموعه تولیدی یا خدماتی دوره های 
کوتاه مدت شش ماهه داریم و نیروهای آنان را آموزش می دهیم 

و مدرک معتبر و مورد تأیید می دهیم. 
به  آگاه  و  ح 

ّ
مسل نیز  شرکت  آن  انسانی  نیروی  این که  ضمن 

آموزش ها و شگردهایی می شود که در نهایت به افزایش سطح 
استفاده  فرصت  این  از  و  شد  خواهد  منجر  شرکت  آن  درآمد 
نمایندگی  را  خصوصی  بخش  که  مجموعه هایی  به  و  می کنم 
می کنند مانند خانه صمت استان و اتاق بازرگانی و اصناف اعالم 
آمادگی می کنم برای این که در این بخش تفاهم نامه امضا کنیم 

و نیروهای شان را در قالب دوره های پودمانی آموزش دهیم. 
و  مهارت محوری  رسالت  نمودن  اجرایی  و  دانشگاه  اهداف  پیشبرد  برای  ضمن  در 
در  مهارت محور«  رشته های  گسترش  و  تعامل  »کمیته  نام  به  شورایی  خود اشتغالی، 
دانشگاه تشکیل شد که اعضای این گروه را نماینده محترم شهرستان ساری و میاندرود،  
معاونان محترم استانداری مازندران، رئیس محترم اصناف،  رئیس محترم شورای شهر، 
کاغذ  و  چوب  صنایع  شرکت  مدیره  هیات  اعضای  و   استان  فرهنگیان  دانشگاه  رئیس 
تشکیل می دهند.  در انتها وظیفه خود می دانم که از مدیریت محترم عامل شرکت صنایع 
چوب و کاغذ مازندران جناب دکتر مصطفی سعیدی  و اعضای محترم هیأت مدیره شرکت  
که با دیدگاه علمی و روشنگرایانه خود تاثیر بسزایی در راه اندازی این کمیته و همچنین 
رشد دانشگاه علمی و کاربردی صنایع چوب و کاغذ مازندران دارند کمال تشکر و قدردانی 
را داشته باشم. انشااهلل با مدیریت و حمایت این عزیزان، دانشگاه را در بهترین جایگاه در 

بین دانشگاه های استان ببینیم.

رئیس دانشگاه علمی و کاربردی شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران:

»مهارت آموزی« ضرورت ملی و استانی است

خیلی از دانشگاه ها فکر می کنند دانشگاه 

علمی و کاربردی رقیب آنان است، در حالی که 

شالوده و اساس این دانشگاه متفاوت است با 

دانشگاه های سراسری، آزاد و حتی فنی و حرفه ای 

چون در تمام رشته های دانشگاه های علمی و 

کاربردی از جمله دانشگاه ما، 30 درصد دروس 

به صورت نظری و 70 درصد عملی است. یعنی اگر 

به سرفصل درس های ما نگاهی کنید می بینید 

به جز چند درس عمومی، تمام  درس های ما  

واحد عملی دارند


