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معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش  و پرورش :
راه اندازی شبکه شاد در این شرایط شاهکار بود

جام جم درباره لزوم حمایت از  پیام رسان های داخلی گزارش

شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 
   با حضور مدیران بنیاد مسکن انجام شد؛

 اطلس جامع رسانه ای استان 
تدوین شود 

ح هادی در  افتتاح فاز اول طر
روستای دازمیرکنده ساری

بین المللی شدن مرز هوایی 
فرودگاه رامسر پیگیری می شود

، تنکابن و عباس آباد در مجلس: رسانه های شمال کشور در سوگ؛نماینده رامسر

پیشکسوت خبرنگاران آمل 
درگذشت

  فرمانده سپاه کربالی مازندران با تاکید بر ارتقای تکنیک های 
گفت:   رسانه  اهالی  به  جامعه  روز  نیاز  با  متناسب  آموزشی 

اطلس جامع رسانه ای استان تدوین شود.
به گزارش جام جم سرهنگ پاسدار سیاوش مسلمی در نشست اعضای 
در  مطالبه گری  روحیه  این که  به  اشاره  با  مازندران  رسانه  بسیج  شورای 
اهالی رسانه استان باید تقویت شود اظهار داشت: کرامت و شخصیت 
 افراد در نقدهای رسانه ها باید لحاظ شود تا انتقادات کارساز و رفع کننده

 مشکالت جامعه باشد.

فرمانده سپاه کربالی مازندران:

بهره برداری از 
۵ پروژه بزرگ تا پایان سال

3

 تکمیل پارک موزه دفاع مقدس 
با همکاری شهرداری 

شهردار ساری خبر داد؛
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گزارش »جام جم« از کارگاه بزرگ سازندگی »دانشگاه علوم پزشکی مازندران« برای مقابله با کووید 19؛فرماندار ساری خبر داد؛

پزشکان، پرستاران و اعضای کادر بهداشت و درمان سرمایه ملی اند 
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محمدحسین اسدی گرجی، سرپرست شرکت توزیع برق مازندران گفت: 80  درصد مصرف 
روز برق مازندران را لوازم سرمایشی شامل )کولر و اسپیلت ( تشکیل می دهند.

تعرفه  در  مازندران  استان  برق  مصرف  درصد   44 گفت:  گرجی  اسدی  جام جم  گزارش  به 
خانگی فعالیت می کنند و کمتر از یک درصد مشترکان این استان صنعتی هستند که 20 

درصد مصرف برق به این دسته از مشترکان اختصاص دارد. 
این استان در  11 درصد مشترکان  کرد:  برق مازندران خاطرنشان  توزیع  سرپرست شرکت 
تعرفه عمومی و حدود 6 درصد نیز در تعرفه کشاورزی فعالیت دارند که هر کدام 13 درصد 
مصرف برق استان را به خودشان اختصاص داده اند.  اسدی گرجی با بیان این که حدود یک 

میلیون و 100 هزار مشترک مازندران خانگی هستند اظهار داشت: 84 هزار و 232 مشترک نیز 
در تعرفه عمومی، 77 هزار و 923 مشترک در تعرفه کشاورزی، 10 هزار و 812 مشترک در تعرفه 

صنعتی و 172 هزار و 109 مشترک در سایر مصارف فعالیت می کنند. 
وی تصریح کرد: مازندران یک میلیون و 436 هزار و 830 مشترک برق دارد.
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2
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان مازندران

 سرپرست شرکت توزیع برق مازندران:   
بیش از 75درصد مشترکان برق استان خانگی اند 

اقتصادی
 اجتماعی

آمل  خبرنگاران  پیشکسوت 
درگذشت

خبرنگاران  پیشکسوت  عمرانی،  کرم زاده  علی 
خبری  بازنشسته  نخستین  که  آمل  شهرستان 
باقی  دیار  به  روزجمعه  بوده  اجتماعی  تأمین 
شتافت و جامعه خبری این شهرستان را در آخرین 

روز هفته رسانه داغدار کرد.
از چند روز  کرم زاده عمرانی که  گزارش جام جم   به 
گذشته با مشکل قلبی در بیمارستان امام رضا)ع( 
ترخیص  بهبودی  با  و  گرفت  قرار  درمان  مورد 
شده بود، بعدازظهر جمعه و در پی ایست قلبی 

درگذشت.
سال   ۶۳ مرگ  زمان  در  رسانه  پیشکسوت  این 

سن و دارای دو فرزند پسر بود.
مطبوعات  کار  کرم زاده  علی  مرحوم  است  گفتنی 
این  خبرنگار  به عنوان  و  آغاز  هدف  نشریه   با  را 
نشریه به جبهه حق علیه باطل در جنوب کشور 
و  شیمیایی  مصدومیت  دچار  و   شده  اعزام 
جانباز شده بود. مرحوم کرم زاده بیش از ۱۵ سال 
سابقه خبرنگاری در هفته نامه ها فعالیت داشته 
طنز  دستمایه  با  انتقادی  مقاله های  نگارش  با  و 
پیشکسوت  این  بود.  معروف  »گزنا«  عنوان  به 
آمل با ۳۲ کار مطبوعاتی و با ۲۱ سال بیمه  خبری 
خبرنگاری بازنشسته شده بود و در سال ۱۳۹۸ در 
آیین تجلیل از خبرنگاران با حضور معاون حقوقی 

رئیس جمهوری در محمودآباد تجلیل شده بود.
پیکر مرحوم کرم زاده بنا به وصیتش در کنار مزار 
بخش  توابع  از  بلیران  روستای  در  پدرش  مرحوم 

دشت سر شهرستان آمل به خاک سپرده  شد.

خبر

 فرمانده سپاه کربالی مازندران با تاکید بر ارتقای تکنیک های آموزشی متناسب با نیاز 
روز جامعه به اهالی رسانه گفت:  اطلس جامع رسانه ای استان تدوین شود.

به گزارش جام جم سرهنگ پاسدار سیاوش مسلمی در نشست اعضای شورای بسیج 
رسانه مازندران با اشاره به این که روحیه مطالبه گری در اهالی رسانه استان باید تقویت 
تا  شود  لحاظ  باید  رسانه ها  نقدهای  در  افراد  شخصیت  و  کرامت  داشت:  اظهار  شود 

انتقادات کارساز و رفع کننده مشکالت جامعه باشد.
اگر در جهت خواسته های مردمی و تقویت  تیز خبرنگار  و  نقادانه  تند،  افزود: قلم  وی 

ارزش های انقالبی باشد بسیار موثر و مفید فایده برای جامعه خواهد بود.
فرمانده سپاه کربالی مازندران با اشاره به این که فعالیت بسیج رسانه باید در استان به 
سمت کیفی سازی فعالیت رسانه ها سوق یابد تصریح کرد: سازمان بسیج رسانه استان 
از حیث کمی به بالندگی و رشد رسیده و باید اکنون در حوزه نرم افزاری و فعالیت کیفی 

هدایت شود.
شود  تقویت  رسانه ها  در  باید  اقناعی  تکنیک های  و  محتوا  تحلیل  این که  بیان  با  وی 

و  ستمدیده  مردم  به  کمک  و  گاهی رسانی  آ در  انقالب  تراز  خبرنگاران  باید  افزود: 
این که  بیان  با  مازندران  کربالی  کنند. فرمانده سپاه  ایفا  محروم جامعه نقش اساسی 
مشکالت رفاهی و صنفی اهالی رسانه ای استان از طریق تشکیل تعاونی های مصرف و 
صندوق های قرض الحسنه قابل رفع است گفت: به منظور شناخت بیشتر آسیب ها، 
تدوین  زمینه  این  در  مازندران  جامع  اطلس  باید  رسانه ای  تنگناهای  رفع  و  مشکالت 

شود.
افزود: هنر خبرنگار  ایام،  ایام محرم و تسلیت این  با اشاره به در پیش بودن  مسلمی 
برگزاری مراسم محرم  برای  ج هجمه  از داخل و خار که  کنونی  برهه  ارزشی در  و  انقالبی 

بوده باید شکوفا و متجلی شود.
پروتکل های  رعایت  با  شهیدان  ساالر  و  سید  عزاداری  مراسمات  این که  بیان  با  وی 
بهداشتی قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد افزود: اسالم ناب محمدی از طریق محرم زنده 
آداب و رسوم عزاداری سید و ساالر شهیدان در رسانه ها، مقابل  شده و باید با احیای 

هجمه های استکباری نقش آفرینی کنیم.

فرمانده سپاه کربالی مازندران:

 اطلس جامع رسانه ای استان تدوین شود 

انجمن  سوی  از  »دریچه«  نمایشنامه نویسی  جشنواره  نخستین  فراخوان 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  همکاری  با  مازندران  نمایشی  هنرهای 

منتشر شد. 
طراحی  از  جام جم  با  گفتگو  در  مازندران  نمایشی  هنرهای  انجمن  رئیس 
به  توجه  با  گفت:  و  داد  خبر  مازندران  نمایشنامه نویسان  ویژه  جشنواره ای 
تولیدی استان احساس  که در فضای نمایش استان جای خالی متون  این 
می شود، تصمیم گرفته شد که با برگزاری جشنواره نمایشنامه نویسی دریچه 
دالیل  به  که  استان  سراسر  نمایشنامه نویسان  برای  انگیزه  ایجاد  بر  عالوه 

گامی  کرده اند،  مختلف طی سال های اخیر کمتر اقدام به نمایشنامه نویسی 
برای شناسایی استعدادهای نمایشنامه نویسی سراسر استان نیز برداشته 
شود. یاسر محمودی برنتی خاطرنشان کرد: انجمن هنرهای نمایشی مازندران 
با توجه به اهمیت و ضرورت وجود نمایشنامه برای رده های سنی مختلف و با 
هدف تولید نمایشنامه های جدید این جشنواره را تدارک دیده و برگزار می کند 

و امیدواریم که مورد استقبال نمایشنامه نویسان قرار بگیرد.
این  در  شرکت  شرایط  درباره  مازندران  نمایشی  هنرهای  انجمن  رئیس    
جشنواره گفت: نمایشنامه نویسان سراسر استان بدون این که محدودیتی 
از نظر سن و مدرک تحصیلی یا سابقه فعالیت وجود داشته باشد می توانند 

در این جشنواره شرکت کنند. 
آثار برای هر فرد محدودیت وجود دارد و هر نفر فقط یک اثر  البته در تعداد 
می تواند به دبیرخانه جشنواره بفرستد همچنین آثار فرستاده شده نباید در 

کتاب ها یا رسانه های رسمی منتشر شده باشند. 
حجم  و  کلمات  تعداد  نظر  از  محدودیتی  که  این  بیان  با  برنتی  محمودی 
با ذکر منبع  باید  اقتباسی  آثار  کرد:   نمایشنامه هم وجود ندارد، خاطرنشان 
نمایشنامه   ، مجوز بدون  گرته برداری  صورت  در  همچنین  و  شوند  فرستاده 

ج می شود. فرستاده شده به دبیرخانه از گردونه رقابت خار
عالقه مندان به شرکت در این جشنواره تا ۳۱ شهریور فرصت دارند آثار خود 
پیام رسان  به   pdf یا   word کارت ملی در فایل  کپی  با مشخصات و  را همراه 

WhatsApp شماره ۰۹۱۱۷۸۱۲۵۶۵ بفرستند.

»احمد  اسالمی،  انقالب  مسکن  بنیاد  رئیس  تابش«،  »علیرضا  حضور  با 
حسین زادگان« استاندار مازندران، »محمد خانی نودری« رئیس بنیاد مسکن 
و  ساری  نمایندگان  کارنامی«  »بابایی  و  کیاپی«  »زارعی  همراهی  با  و  استان 
ح در حوزه بنیاد مسکن افتتاح  میاندورود و طیف گسترده ای از مردم دو طر

شد. 
که  روستا  این  ح هادی  طر اول  فاز  مراسم  این  ابتدای  در  جام جم  گزارش  به 
آن  زمین  که  بود  متر  3هزار  مساحت  به  پارکی  و  سبز  فضای  یک  به  ُمنضم 
و  سی  و  یکصد  کلید  سپس  و  شد  افتتاح  گردید،  اهدا  محلی  خّیر  توسط 
آقای ذبیحی  شش هزارمین واحد بهسازی شده مسکن روستایی  تحویل 
گفت: دو هزار  زمینه  این  کشور  در  بنیاد مسکن  رئیس  صاحب خانه شد.  
واحد مسکن محرومان در استان مازندارن احداث می شود و در این مسیر 
دو هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات آن تامین شده است. علیرضا تابش 
درخصوص اقدامات این بنیاد همچنین گفت: در بازسازی سیل سال ۹۸ در 
مازندران، حدود ۴۵۰ واحد احداثی و هفت هزار و ۵۰۰ واحد تعمیری داشتیم 
با  که  بودند  دیده  خسارت  نیز  آن ها  زیربنایی  تأسیسات  و  ابنیه  بیشتر  که 

صرف اعتباری معادل ۱۳۵ میلیارد تومان کار بازسازی آنها انجام شد.
ح هادی نیز در  ۹۵ روستا در مازندران با اعتباری بیش  وی افزود: بازنگری طر
بیشتر  ح هادی  طر بازنگری  کار  و  رسیده  پایان  به  هم  تومان  میلیارد   ۱۰۰ از 

روستاها هم در این استان آغاز شده است.
این که ۱۳۶ هزار واحد مسکن روستایی  بیان  با  کشور  بنیاد مسکن  رئیس 

تاکنون بهسازی و نوسازی شده، این کار را اقدامی ویژه برشمرد و گفت:  در 
کشور حدود ۷۷ هزار و ۹۴۰ واحد مسکن محرومان در ۱۴ استان طی یک سال 
محرومان  مسکن  واحد  هزار  دو  کلنگ  این که  ضمن  شد  کلنگ زنی  اخیر 
آقایان نوبخت و بختیاری به زمین زده شد  که مبلغ وام  در ساری با حضور 
آورده مردم  بالعوض آن را نیز سازمان برنامه و بودجه تأمین کرد و نیازی به 
رانش برخی روستاها و خسارت های  اعتبار جهت  نیست. وی درباره تأمین 
آن نیز گفت: این موضوع در حال بررسی در هیأت دولت و تأمین  از  ناشی 

اعتبار است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران ضمن تشریح جزییات پرداخت 
تسهیالت به واحدهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا در استان گفت: 

ح پرداخت شده است.  تاکنون 460میلیارد ریال برای 4 هزار و 300 طر
به  تسهیالت  پرداخت  جزییات  آخرین  اصغری  کامران  جام جم  گزارش  به 
واحدهای مشمول و صاحبان بنگاه های آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا 

در استان مازندران را تشریح کرد.
وی تعداد کارگاه های مشمول دریافت تسهیالت کرونا در استان مازندران را 
بیش از 57 هزار کارگاه اعالم کرد و افزود: تاکنون ثبت نام 20 هزار و 500 کارگاه 

در سامانه کارا نهایی و به دستگاه های اجرایی ارسال شد. 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران تصریح کرد: از این تعداد 
کارگاه، 20 هزار و 489 کارگاه مورد تایید دستگاه اجرایی قرار گرفته و 
به بانک های استان ارسال شد.  اصغری با اشاره به 
ح را  این که بانک های استان نیز 19 هزار و 916 طر

ح به مبلغ 460  به شعب ارسال کرده است، گفت: از این تعداد، 4 هزار و 300 طر
میلیارد ریال منجر به پرداخت شده است.

کشور  کل  را 3.9 درصد سهم  کرونا  از تسهیالت  وی سهم استان مازندران 
اعالم  به  توجه  با  داد:  ادامه  و  کرد  اعالم  تومان  میلیارد  و561   هزار  معادل 
بیماری  شیوع  از  ناشی  اقتصادی  پیامدهای  با  مقابله  و  بررسی  کارگروه 
به  تسهیالت  پرداخت  فرصت  مرداد  پایان  تا  عامل  بانک های   ، کشور کرونا 

ح های معرفی شده را دارند. طر
برای  استان  تومانی  میلیارد   561 و  هزار  سهم  به  اشاره  با  مدیرکل   این   
صنعت، اجرایی  دستگاه های  افزود:  دیده  آسیب  کارهای  و   کسب 
و  راه و شهرسازی، فرهنگ  بهزیستی،  پرورش،  و  آموزش  و تجارت،   معدن 
و  دستی  فرهنگی،صنایع  میراث  حرفه ای،  و  فنی  آموزش  اسالمی،  ارشاد 
وزارت  پزشکی،  علوم  دانشگاه  جوانان،  و  ورزش   ، کشور وزارت  گردشگری، 
خود  مرتبط  کارهای  و  کسب  ثبت نام  پیگیر  باید  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 

در سامانه کارا باشند. 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران بر ضرورت تسریع در پرداخت 
گفت:  و  کرد  تاکید  مشموالن  به  عامل  بانک های  سوی  از  تسهیالت 
یکی  کرونا  از  دیده  آسیب  کارهای  و  کسب  به  حمایتی  تسهیالت  پرداخت 
حفظ  راستای  در  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  مهم  سیاست های  از 

اشتغال بنگاه ها و صیانت از نیروهای کار است.
که  شده  شناسایی  شغلی  رسته   ۱۴ اساس  این  بر  کرد:  اظهار  اصغری 
لیست  دارای  و  شده  متحمل  را  کرونا  ویروس  شیوع  از  آسیب  بیشترین 
بیمه در قالب کارفرمایی یا خویش فرمایی بوده اند برای ثبت نام در سامانه 

کارا اقدام و پرداخت تسهیالت به آنها از خرداد آغاز شده است.
وی افزود: دولت همواره حامی تولیدکنندگان است و انتظار می رود پرداخت 
تسهیالت به تولیدکنندگان راهگشایی برای آنان بوده و زمینه حفظ نیروی 

انسانی و جهش تولید را فراهم کند. 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران خبر داد؛
پرداخت بیش از 460 میلیارد ریال تسهیالت به آسیب دیدگان کرونا

   با حضور مدیران بنیاد مسکن انجام شد؛

ح هادی در روستای دازمیرکنده ساری افتتاح فاز اول طر

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان:

فراخوان نخستین جشنواره نمایشنامه نویسی مازندران

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از تخصیص یک هزار و 
ح تولیدی استان در سال جاری خبر داد و گفت:   ۴۰۰میلیارد تومان اعتبار برای ۱۸ طر
ح ها چهار هزار و ۸۷۲ شغل جدید در استان  تا پایان امسال با بهره برداری از این طر

ایجاد می شود.  
برنامه ریزی و توسعه  باقر نوبخت در جلسه شورای  گزارش جام جم دکتر محمد  به 
ح های حمایت شده در حوزه  کشاورزی، صنعتی، خدماتی  مازندران با اظهار این که  طر
و دانش بنیان هستند، افزود: تا کنون بخش اول این اعتبار تخصیص یافته است 
ح های تولیدی بویژه  و مسئوالن استانی باید به جد در فرایند اجرایی شدن این طر

بخش کشاورزی آن نظارت و اهتمام داشته باشند.
خ بیکاری در مازندران را به نسبت دیگر استان های کشور مطلوب تر  وی وضعیت نر
ح عمرانی شاخص مازندران که از مطالبات  توصیف کرد و بیان داشت: همچنین ۱۰ طر
جدی مردم، مسئوالن و نمایندگان مازندران در مجلس محسوب می شوند، با اعتبار 

۵۷۷ میلیارد تومان به بهره برداری می رسد.

معاون رئیس جمهور با تاکید بر این که سازمان برنامه و بودجه تخصیص اعتبار را بر 
ح های تولیدی و عمرانی طبق وعده ها  اساس اولویت ها انجام می دهد، افزود: این طر
و زمان بندی ارائه شده عملیاتی می شود و مردم نیز نتایج آن را لمس و درک می کنند. 
در محرومان  برای  مسکن  هزار   ۲ ساخت  آغاز  به  همچنین  نوبخت   دکتر 
مسکن  ساخت  مالی  پشتیبانی  داشت:  بیان  و  کرد  اشاره  جاری  سال  در  مازندران   
بنیاد مسکن مسئول ساخت  انجام می دهد،  برنامه و بودجه  را سازمان  محرومان 
آن است و مددجویان  بهزیستی و کمیته امداد حضرت امام ) ره ( از آن بهره برداری 

می کنند.
اجرایی،  سال  یک  از  کمتر  محرومان   مسکن  ساخت  ح های  طر که  این  بیان  با  وی 
تکمیل و تحویل می شود، افزود: ما شرمنده مردم هستیم اما بدانید این اقدامات 
در حالی است که همه راه های تنفس اقتصادی در سه سال اخیر بسته شده است 
و دشمنان  حتی اجازه فروش نفت برای واردات داروی کرونایی  و دیگر بیماری ها را 

نمی دهند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در سفر 2 روزه به مازندران:

ح تولیدی   اختصاص 1400 میلیارد تومان اعتبار به 1۸ طر



مدیرکل محیط زیست مازندران خبر داد؛
تش در میانکاله تالش برای مهار آ

خبر  تأیید  ضمن  مازندران  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
آتش سوزی در  میانکاله گفت: تالش برای اطفای حریق در پناهگاه 

میانکاله همچنان ادامه دارد.
این که  بیان  با  کارنامی  ابراهیمی  حسینعلی  جم  جام  گزارش  به   

اراضی تاالب میانکاله از صبح روز یکشنبه دچار حریق شد، افزود: 
تالش برای اطفای حریق آن همچنان ادامه دارد. وی ادامه داد: این 
حریق در حوالی محیط بانی میان قلعه در حال اطفا ست و مأموران 
یگان حفاظت محیط زیست و دستگاه های مختلف مشغول اطفا 

هستند. 
ابراهیمی وزش باد شدید را سبب کندی عملیات اطفای حریق ذکر 
کرد و گفت:  برای تسریع در مهار حریق با ستاد مدیریت بحران 
شده  هماهنگی  امکانات  و  تجهیزات  فوری  ارسال  برای  استان 

است و همه دستگاه ها پای کار هستند تا عملیات اطفای حریق با 
موفقیت به اتمام برسد. وی تعداد آتش سوزی های تاالب میانکاله 
در سال جاری را ۹ فقره اعالم کرد و گفت: مساحت آتش سوزی ها 

حدود ۱۱ هکتار بوده است.
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اجتماعی
اقتصادی

خبر
فرماندار ساری خبر داد؛

بهره برداری از 5 پروژه بزرگ
 تا پایان سال 

و  هزار  دو  اعتبار  تامین  از  ساری  فرماندار 
معاون  سفر  با  همزمان  ریالی  میلیارد   ۶۵۰
عمرانی  پروژه  سه  برای  رئیس جمهور 
و  پروژه مهم  پنج  گفت:  شهرستان خبر داد و 

بزرگ شهرستان امسال افتتاح می شود.
اظهار  جم  جام  با  گفتگو  در  رضایی  عباسعلی 
از  نوبخت  دکتر  بازدید  به  توجه  با  داشت: 
تأمین  برای  الزم  دستور  ساری  پروژه های 
فیزیکی  پیشرفت  در  تسریع  و  الزم  اعتبارات 
و مالی این پروژه ها ارائه و مقرر شد پنج پروژه 
مهم و عمرانی شهرستان ساری اعم از نیروگاه 
، تاالر و کتابخانه مرکزی، تصفیه خانه  زباله سوز
ورزشی  سالن  و  بیمارستان  شهری،  فاضالب 
بهره برداری  مورد  سال  پایان  تا  ماهفروجک 
قرار گیرد. فرماندار ساری تصریح کرد: برای سه 
سالن  و  زباله سوز  نیروگاه  مرکزی  تاالر  پروژه 
میلیارد   ۶۵۰ و  هزار  دو  ماهفروجک  ورزشی 
ریال اعتبار از سوی معاون رئیس جمهور برای 
نظر  در  دولت  هفته  در  بهره برداری  و  تکمیل 
پیگیری  با  می رود  انتظار  که  است  شده  گرفته 
پایان  از  قبل  پروژه  سه  این  مناسب  نظارت  و 
سال ۹۹ مورد بهره برداری قرار گیرد. وی اظهار 
درمانی  بیمارستان  پروژه  دو  همچنین  کرد: 
و  ماهفروجک  تختخوابی   ۳۷۰ آموزشی  و 
مرکزی  کتابخانه  شهری،  فاضالب  تصفیه خانه 
پیشرفت  و  الزم  اعتبارات  تأمین  با  ساری 
فیزیکی مناسب در سال ۹۹ مورد بهره برداری 

قرار می گیرد.

اداره  در  حضور  با  پرورش  و  آموزش  وزیر  مجلس  امور  و  حقوقی  معاون 
آموزش و پرورش مازندران با مدیرکل و معاونان این اداره دیدار و در  کل 

جلسه شورای معاونان اداره کل شرکت کرد.
از  پس  و  جلسه  این  ادامه  در  الشکی  احمدی  قاسم  جام جم  گزارش  به 
اظهار نظر مدیرکل و معاونان آموزش و پرورش با اشاره به فاصله کمی که 
تا آغاز سال تحصیلی جدید داریم گفت: آنچه را که در این جلسه گفته شد 
و بسیار مهم و اساسی بود حتما در جلسه شورای معاونان وزارت آموزش 
شورای  جلسه  از  پر  دست  با  می کنم  تالش  و  کرد  خواهم  ح  طر پرورش  و 

معاونان وزارتخانه بیرون بیایم.
عضو سابق مجمع نمایندگان مازندران بر جدی گرفتن سامانه شاد تاکید 
کرد و گفت: امسال و به دلیل ماجرای کرونا، تمرکز ما باید بر فضای مجازی 
آغاز می کنیم، موجب شیوع بیشتر  باشد تا ضمن این که سال تحصیلی را 

کرونا نشویم.
احمدی الشکی در ادامه گفت: سه سناریویی که ستاد ملی مقابله با کرونا 
تعیین کرد هنوز قطعی و نهایی نشد، اما شما خودتان را برای شرایط قرمز 

آماده کنید و در این فضا نیز سامانه شاد باید کانون توجه باشد تا نیازی به 
شبکه هایی چون واتس اپ و تلگرام نباشد.

وزارت  و  میرزایی  حاجی  جناب  شاهکار  شاد  سامانه  گفت:  همچنین  وی 
آموزش و پرورش بود که جای قدردانی دارد، اما کاستی ها و نقص های این 

شبکه باید در این مدت کوتاه که تا سال تحصیلی داریم، مرتفع گردد.
احمدی الشکی  همچنین  بر اجرای سند به طور کامل و از جمله 6 زیرنظام 
و برنامه درس ملی تاکید کرد و گفت: شخص وزیر بر اجرای آن اصرار دارند 
و من هم از شما و جناب سعدی پور می خواهم در این بخش نیز جدیت 

داشته باشند.
معاون وزیر آموزش و پرورش در خصوص جذب نیروی انسانی نیز گفت: 
با آزمون اخیر بخشی از نیاز جبران شد اما باز هم کمبود وجود دارد و الزم 

است مدیریت شود.
حضور احمدی الشکی در وزارت خانه، فرصتی برای مازندران است

به  خیرمقدم  عرض  ضمن   ، دیدار این  ابتدای  در  نیز  سعدی پور  علیرضا   
احمدی  دکتر  حضور  گفت:  پرورش  و  آموزش  پارلمانی  و  حقوقی  معاون 

استان  برای  سرمایه ای  و  فرصت  پرورش  و  آموزش  وزارت  در  الشکی 
مازندران است.

وی در ادامه به گزارش عملکرد دستگاه تعلیم و تربیت مازندران پرداخت 
خاطر  به  مدارس  تعطیلی  از  پس  روزهای  اولین  در  ما  همکاران  افزود:  و 
با تالش معلمان،  کردند و  راه اندازی  را  کرونا، سامانه »مازندمحتوا«  شیوع 
آموزگاران و دبیران اقدام به بارگذاری مطالب و محتوا در این سایت کردند 

که از سراسر کشور بازدید کننده داشت.
که سامانه شاد توسط وزارت  آن  از  کرد: بعد  سعدی پور همچنین تصریح 
به  دانش آموزان  و  مدیران  همکاران،  شد  راه اندازی  پرورش  و  آموزش 
از  توجهی  قابل  درصد  نیز  اکنون  هم  و  درآمدند  سامانه  این  عضویت 
دانش آموزان و عوامل مدرسه به عضویت این سامانه در آمدند و آموزش 
را در فضای مجازی پیش گرفتند که اقدامی ارزشمند بود و در جلسه اخیر 
این  رئیس  به عنوان  مازندران  استاندار  استان،  پرورش  و  آموزش  شورای 

شورا از اقدام بموقع آموزش و پرورش در آموزش مجازی قدردانی کرد.
وی گفت: اجرای کامل سند تحول به عنوان قانون اساسی دستگاه تعلیم 
اجرای سند  کارگروه  نیز  زمینه  این  در  و  اولویت نخست ماست  تربیت   و 
تحول بنیادین را فعال کردیم و امیدواریم در این بخش هم گام های خوبی 

برداریم.
اداره کل  معاونان  معرفی  به  سپس  مازندران  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
معاونان  از  کدام  هر  نیز  ادامه  در  و  پرداخت  مازندران  پرورش  و  آموزش 

گزارشی از حوزه  تحت مدیریت خود ارائه کردند.
حضور مراقبان سالمت در جلسات کنکور 

سالمت  گواهی  فرم  تکمیل  مازندران  پرورش  و  آموزش  متوسطه  معاون 
الزامی  برگزاری  موعد  از  پیش  تا  را  سراسری  آزمون  داوطلبان  تمامی  برای 
سالمت  مراقبان  استان  امتحانی  حوزه های  تمامی  در  گفت:  و  کرد  اعالم 

حضور خواهند داشت.
اسفندیار نظری در گفتگو با جام جم افزود: امسال به دلیل شیوع ویروس 
برگزاری  از  پیش  را  سالمت  گواهی  فرم  موظفند  کنکور  داوطلبان  کرونا 

آزمون تکمیل و اطالعات سالمت خود را بارگذاری کنند.
از برگزاری  تا روز سه شنبه یعنی یک روز پیش  وی توضیح داد: داوطلبان 
برای  است  الزم  و  هستند  سالمت  گواهی  فرم  دریافت  به  قادر  کنکور 
http://salamat.gov. سامانه  به  خوداظهاری  فرم  این  تکمیل  و  دریافت 

ir مراجعه کنند.
را  بهداشتی  پروتکل های  کامل  رعایت  مازندران  پرورش  و  آموزش  معاون 
در حوزه های آزمون ضروری و غیرقابل چشم پوشی توصیف کرد و گفت: در 
تمامی حوزه های آزمون مراقبان بهداشت حضور دارند و نظارت الزم را انجام 
می دهند.  نظری همچنین با اعالم این که امسال کنکور در ۱۷ شهرستان 
زیر  یا منطقه  ، توضیح داد: ۶ شهرستان  برگزار می شود  و منطقه مازندران 

نظر اداره کل آموزش و پرورش استان قرار دارد و مدیریت ۱۱ شهرستان یا 
زیر  شهرستان های  و  مناطق  وی  است.  مازندران  دانشگاه  با  هم  منطقه 
و  نکاء  کالردشت،   ، قائمشهر  ، نوشهر آمل،  را  پرورش  و  آموزش  پوشش 

بخش بندپی شرقی شهرستان بابل معرفی کرد.  
حفظ  برای  شده  اتخاذ  تدابیر  از  یکی  مازندران  پرورش  و  آموزش  معاون 
حوزه های  انتخاب  در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  را  داوطلبان  سالمتی 
سالن  ورزشی،  سالن های  در  کنکور  گفت:  و  کرد  معرفی  آزمون  برگزاری 
کرونا  ملی  ستاد  نظر  مد  فاصله  رعایت  با  درس  کالس های  و  اجتماعات 
نهایت  با  کنکور  برگزاری  حوزه های  تمامی  که  این  ضمن  می شود  برگزار 
مکرر  صورت  به  رو  پیش  روزهای  در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
ضدعفونی خواهد شد. نظری به همراه داشتن ماسک و دستکش را برای 
حوزه های  تمامی  برای  البته  افزود:  و  دانست  ضروری  داوطلبان  تمامی 
برگزاری آزمون اقالم بهداشتی تهیه و توزیع خواهد شد تا به صورت رایگان 
آموزان قرار گیرد.  کنکور سراسری امسال یک میلیون و  در اختیار دانش 
 ۱۰۰ ۳۹۱ هزارو ۵۹۴ شرکت کننده دارد که سهم استان مازندران ۵۰ هزار و 
نفر است. ۲۵ هزار نفر از پشت کنکوری های مازندران در سال جاری آزمون 

اولی هستند. 
 گفتنی است بر اساس اعالم سازمان سنجش، امسال کنکور سراسری از 
۲۹ مرداد آغاز می شود و تا یکم شهریور ادامه خواهد داشت. زمان برگزاری 
کنکور امسال برای رشته هنر ۲۹ مرداد، ریاضی و انسانی ۳۰، رشته تجربی ۳۱ 

مرداد و رشته زبان خارجی نیز اول شهریور تعیین شده است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر در دیدار با مدیرکل و معاونان آموزش و پرورش مازندران:

راه اندازی شبکه شاد در این شرایط شاهکار بود

عباس رجبی، شهردار ساری با تاکید بر این که مرکز فرهنگی و موزه 
ارزش های  انتقال  برای  ارزشمند  مکانی  مازندران  مقدس  دفاع 
ایثار و شهادت به نسل جوان است، گفت: محوطه فاو )منطقه 
با  مقدس  دفاع  موزه  پارک  فاو(  عملیاتی  و  جغرافیایی  بازسازی 

همکاری شهرداری تکمیل می شود.
به گزارش جام جم به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
پیگیری  جلسه  در  استان  مرکز  شهردار  رجبی  ساری،  شهرداری 
مقدس  دفاع  موزه  و  فرهنگی  مرکز  ساخت  روند  تسریع 

ساری،  فرماندار  رضایی  عباسعلی  حضور  با  که  مازندران  استان 
ملکی،  سردار  و  شهرساری  اسالمی  شورای  رئیس  شمشیربند، 
در  مازندران  مقدس  دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  مدیرکل 
محل این اداره کل برگزار شد از همکاری شهرداری ساری در ادامه 
ساخت و تکمیل محوطه فاو مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس 

مازندران در روزهای آینده خبر داد.
 وی با بیان این که مشارکت در ساخت این مرکز فرهنگی اولویت 
و  فرهنگی  مرکز  احداث  افزود:  است،  شهرداری  فعالیت های 
که  است  مازندران  مرکز  در  ارزشمند  اقدامی  مقدس  دفاع  موزه 
ارزش های  انتقال  و  مقدس  دفاع  موضوع  اهمیت  نشان دهنده 
تکمیل  و  ساخت  برای  گفت:  رجبی  است.  آینده  نسل  به  آن 
محوطه فاو در این مرکز فرهنگی از ظرفیت و توانمندی سازمان 

عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری استفاده می شود.
موزه  و  فرهنگی  مرکز  تکمیل  نشست  این  در  نیز  ملکی  سردار   
و  برشمرد  مهم  دغدغه های  از  یکی  را  مازندران  مقدس  دفاع 
خاطرنشان کرد: دفاع مقدس برای همه اقشار مردم است و همه 

ما وظیفه داریم برای زنده نگه داشتن فرهنگ آن هّمت کنیم.
 مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران با بیان 
واسطه  به  استان  مرکز  انقالبی  و  ساعی  جوان،  شهردار  از  این که 
او برای ساخت پارک موزه قدردانی  پیگیری های مستمر و تالش 
می کنم، یادآور شد: بخشی از مجموعه فاو در این محوطه توسط 
در  نیز  عمرانی  عملیات  بقیه  داریم  انتظار  شد  انجام  شهرداری 

کارنامه فعالیت های شهردار ساری ثبت شود.
 عباسعلی رضایی، فرماندار ساری نیز به اهمیت مرکز فرهنگی و 
یادآور  این مکان  گفت:  و  کرد  اشاره  موزه دفاع مقدس مازندران 
رشادت ها و دالوری های رزمندگان مازندرانی در هشت سال دفاع 
ساری  شهرداری  همکاری  از  قدردانی  ضمن  وی  است.   مقدس 
در ساخت پارک موزه دفاع مقدس افزود: مشارکت شهرداری در 
ساخت این مرکز فرهنگی با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی، 
و موزه  این که مرکز فرهنگی  بیان  با  ایثار است.   فرماندار ساری 
حضور  از  شهداست،  خانواده های  و  مردم  مطالبه  مقدس  دفاع 

شهرداری ساری در روزهای آینده در تکمیل این مرکز خبر داد.

شهردار ساری خبر داد؛
 تکمیل پارک موزه دفاع مقدس با همکاری شهرداری 

المللی  بین  هوایی  مرز  گفت:  مجلس  در  عباس آباد  و  تنکابن   ، رامسر مردم  نماینده 
ح را در مجلس پیگیری می کنم. فرودگاه رامسر شناخته نشده است و این طر

به گزارش جام جم شمس الدین حسینی در آیین افتتاح دفتر ارتباطات مردمی در رامسر 
درباره برگزاری کنکور در کشور و نقش مجلس در آن گفت: روزی چندین تماس از سوی 
مردم برای زمان برگزاری کنکور دارم که اعالم می کنند خسته شدیم و کنکور را برگزار کنید 

و در این زمینه اولویت با کمیسیون های تخصصی مجلس و نظر متخصصان است.
حسینی افزود: تالش کردم کارها با پیوند زدن ظرفیت شهرستان به استان انجام شود 
اداری  شورای  و  آباد  عباس  در  مازندران  استان  اداری  شورای  جلسه  راستا  این  در  و 

شهرستان ها جهت ایجاد تحرک و بررسی نقاط ضعف و قوت برگزار شد.
وی سفر یکروزه به دهستان اشکور برای بررسی و حل مشکالت مردم و جلسه شورای 
معاونان استان مازندران در تنکابن، حل مشکل برق و افت ولتاژ را از اقدامات خود در 
این مدت کوتاه برشمرد و گفت: با جمع بندی و اولویت نسبت به توسعه منطقه و حل 

مشکالت پیش روی اقدام خواهم کرد.

این نماینده مجلس گفت: در حوزه شهری رامسر 6 روستا دارای گاز می شوند که چهار 
ارتقای پروازی و دیگر  روستا کارشان انجام شد و حل مشکالت دانشکده پرستاری و 

خدمات فرودگاه رامسر در اولویت کاری است.
وی افزود: معضل پسماند مشکل بزرگ استان مازندران بوده که سبب آلودگی محیط 
زیست شده است و باید با راهکار اساسی نسبت به ایجاد زباله سوز و تفکیک زباله 
از مبدا اقدام شود. حسینی تأمین زیر ساخت ها در منطقه را جدی دانست و تصریح 
مرز هنوز  و  بوده  برقرار  متوسط  برد  هواپیماهای  با  پروازها  رامسر  فرودگاه  در   کرد: 

 بین المللی شناخته نشده است و در کمیته تخصصی وزارت کشور تصویب شده 
که در کمیسیون مجلس آن را پیگیری خواهم کرد.

این نماینده مجلس توسعه راه های ارتباطی را به عنوان مزیت بزرگ اقتصادی 
و جذب توریست عنوان کرد و گفت: مسیر سپارده را بازدید کردم و با حرکتی 

قزوین، گیالن و مازندران را متصل کنیم تا مراودات اقتصادی و سهولت در 
تردد بین استانی مهیا شود.

، تنکابن و عباس آباد در مجلس: نماینده رامسر

بین المللی شدن مرز هوایی فرودگاه رامسر پیگیری می شود

کنکور در سالن های ورزشی، سالن 

اجتماعات و کالس های درس با رعایت 

فاصله مد نظر ستاد ملی کرونا برگزار 

می شود ضمن این که تمامی حوزه های 

برگزاری کنکور با نهایت رعایت پروتکل های 

بهداشتی در روزهای پیش رو به صورت 

مکرر ضدعفونی خواهد شد
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و  عجیب  ویروس  این  نیست.  گریزی  فعال  را  کرونایی  سخت  روزهای  اشاره/ 
غریب و تا حد زیادی مشکوک، خیال کوتاه آمدن ندارد، انگار اما مازندران هم با 
عزم و اراده مردم و کادر شریف پزشکی و درمانی و مسئوالنش نیز خیال ندارد 

که قافیه را به این ویروس منحوس ببازد.
انتقادهای بدون  و  برخی  کودکانه  اما نمی توان بدون غرض ورزی های  را  این ها 
بتوان  اغماض  با  را  غرض ورزی  هم  اگر  حتی  که  داد  قرار  بررسی  مورد  پشتوانه 
به  این که  بدون  غیرکارشناسانه؛  تحلیل های  از  سرشارند  گرفت،  نادیده 
مشکالت کالن و کشوری که بر وضعیت کرونایی مازندران، سنگینی می کنند، 

توجه کنند.
دانشگاه علوم پزشکی مازندران چه در اوایل شیوع کرونا که توانست وضعیت 
از  پس  چه  و  نرسد  بحران  مرحله  به  تا  کند  کنترل  و  مدیریت  را  بیماری  شیوع 
گاه و خودخواه به استان  که مدیریت این بخش را متاسفانه  هجوم مسافران ناآ
ج کردند  تا مازندران به مرحله قرمز شدن برسد،  از دست مدیران استانی خار
هیچگاه منفعل و ناکارآمد عمل نکرد که اگر این گونه بود، امروز با این حجم از 

افرادی که وارد استان می شوند، از قرمز شدن به نابودی می رسیدیم.
خ داد که  در روزهای گذشته، اتفاق های خوبی در این حوزه در استان مازندران ر

به شکل تقریبا مفصل به آنها می پردازیم.
پایش رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت از وضعیت 

کرونا در رامسر
وزارت  واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز  رئیس  گویا«،  »محمدمهدی  دکتر 
وضعیت  رامسر  شهرستان  در  حضور  با  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
و  پایش  مورد  را  شهرستان  این  درمانی  بهداشتی  اقدامات  و  کرونا  مدیریت 

بررسی قرار داد.
علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون  روحانی زاده؛  حامد  دکتر  که  بازدید  این  در 
پزشکی مازندران و دکتر پارسایی؛ مدیر گروه بیماری های واگیر مرکز بهداشت 
استان ایشان را همراهی می کردند با حضور در مرکز ۱۶ ساعته رمک، مرکز بیتوته 
سجاد)ع(  امام  بیمارستان  کرونا  بستری  بیماران  بخش  سه  و  سادات شهر 
رامسر از نزدیک روند بیماری یابی تا مرحله درمان مبتالیان به کرونا مورد پایش 

و بررسی قرار گرفت .
در  بهداشت  وزارت  واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز  رئیس  گویا،  مهدی  دکتر 
اقدامات  از  تقدیر  ضمن   ، رامسر سجاد)ع(  امام  بیمارستان  از  بازدید  حاشیه 
ارائه  کیفیت  که  این  بیان  با  شهرستان  این  در  کرونا  با  مبارزه  در  شده  انجام 
پرستاران  گفت:  است  مناسب  بسیار  رامسر  بیمارستان  در  درمانی  خدمات 
که می کشند  باید به خاطر زحماتی  رفتار درمانی بسیار حرفه ای دارند و  رامسر 

دست شان را بوسید.
ح جدول تحلیلی ۱۴ روزه وضعیت کرونا دانشگاه علوم پزشکی  وی تدوین طر
تقویت  خواستار  و  دانست  کشور  استان های  سایر  برای  الگویی  را  مازندران 
بیماری یابی و اجرای شیوه های مناسب برای هشدار به مردم جهت جلوگیری 
راه اندازی  و  شد  استان  بیمارستان های  به  ضرور  غیر  مراجعات  افزایش  از 

آزمایشگاه تشخیصی کرونا در غرب مازندران را اقدامی ضروری عنوان کرد.
نصب سومین دستگاه اکسیژن ساز بیمارستان رازی قائم شهر 

دانشگاه  برنامه ریزی  و  منابع  مدیریت  توسعه  معاون  پنبه چی،  محمد  دکتر 
علوم پزشکی مازندران با اعالم این خبر گفت: این دستگاه با ظرفیت ۷۰۰ لیتر 
محل  از  بیماران  نیاز  ضرورت  به  باتوجه  ریال،  میلیارد   ۲۴ ارزش  به  دقیقه  بر 
اعتبارات منابع داخلی دانشگاه علوم پزشکی مازندران خریداری و درحال نصب 
است و بزودی در مدار سیستم اکسیژن رسانی بیمارستان رازی قائم شهر قرار 

می گیرد.
عنوان  به  بیمارستان  این  اکسیژن رسانی  سیستم  این  از  پیش  افزود:  وی 
سانترعفونی استان با دو دستگاه به ظرفیت حدود ۱۳۰۰ لیتر فعال بود که یکی 
از این دستگاه ها فروردین سال جاری با ظرفیت ۶۵۰ لیتر و با اعتبار ۲۲ میلیارد 

ریالی خریداری و نصب شد.
یک  و  جدید  اکسیژن ساز  دستگاه   ۱۳ تاکنون  که  این  بیان  با  پنبه چی  دکتر 
در  ریال  میلیارد   ۲۶۰ بر  بالغ  اعتباری  با  مجموعا  مایع،  اکسیژن  )تانک(  مخزن 
شدن  نهایی  از  است،  شده  نصب  استان  سطح  دانشگاهی  بیمارستان های 
قرارداد خرید چند دستگاه اکسیژن ساز دیگر خبر داد و اظهار امیدواری کرد این 

دستگاه ها بزودی تحویل بیمارستان ها شوند.
معاون توسعه، مدیریت منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
گاهی بشر  با بیان این که عمر کووید ۱۹ یک سال نیز نشده است، گفت: میزان آ
از رفتار این بیمار مرتب تغییر می کند و هر روز اطالعات تازه ای از آن به دست 
می آوریم. دکتر پنبه چی با بیان این که با توجه به گسترش بیماری در استان برای 
صورت  به  آنها  خرید  به  مجبور  درمانی  مراکز  اکسیژن ساز  دستگاه های  تامین 
که  کارخانه ای  بازار موجود نیست و  گفت: دستگاه در  ح تشریفاتی شدیم،  طر
دستگاه اکسیژن ساز را در بازار تولید می کرد با حجم گسترده سفارش مواجه 

شده است؛ به طوری که هزاران بیمارستان این دستگاه ها را سفارش داده اند.
 ۱۲ دولت  گفت:  است،  شده  خریداری  دستگاه   ۱۳ کنون  تا  این که  بیان  با  وی 
میلیارد تومان برای خریداری دستگاه اکسیژن ساز تخصیص داده است درحالی 

که تاکنون ۲۶ میلیارد تومان دستگاه اکسیژن ساز خریداری شده است.
معاون مدیریت و توسعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان این که باید 
شود،  هزینه  جدید  اکسیژن ساز  دستگاه  خرید  برای  دیگر  تومان  میلیارد   ۲۰
به  بیمارستان ها  همه  تقریبا  بیمارستان هاست.  نیاز  توزیع  مالک  داد:  ادامه 
این تجهیزات نیاز دارند و اولویت ما بیمارستان هایی است که نیاز ضروری تری 

دارند.
مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  از  که  کارگاه هایی  توسط  ماسک   تولید   

مجوز گرفتند 
دکتر محمد رضا شیران،  معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
با بیان این که ۵۰ درصد صنایع بزرگ در آمل قرار دارد، گفت: با توجه به ترافیک 
سنگین در آمل یکی از برنامه های ما گسترش واحد در آمل می باشد و معتقدم 

ج شود. که خدمات باید از حالت سنتی خار
افزود:  هستند،  کارگاهی  و  صنعتی  به صورت  ماسک ها  این که  بیان  با  وی 
ماسک های صنعتی در کارخانه ها تولید و فقط در مراکز درمانی توزیع می شوند.
دکتر شیران با بیان این که ماسک های صنعتی در داروخانه ها توزیع نمی شوند، 
گفت: ماسک های کارگاهی نیز توسط کارگاه هایی که از دانشگاه علوم پزشکی 

مازندران مجوز گرفتند تولید و در داروخانه ها توزیع می  شوند.  
عدم  را  کارگاهی  تولیدی  ماسک های  مشکالت  از  یکی  وی 
تامین مواد اولیه دانست و بیان کرد: تاکنون صنعت و معدن 
نتوانسته مواد اولیه ماسک ها را برای کارگاه ها تامین کند که در 

قیمت ماسک تاثیر داشته است.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران به توزیع غیر 
قانونی دو دارو برای کرونا اشاره کرد و افزود: شربت شاد در آمل 
آن انجام  از پروژه های تحقیقاتی بود که هنوز مرحله اولیه  یکی 
نشده بود و عده ای از افراد غیر کارشناس آن را وارد بازار کردند 

اما شناسایی شده و به مراجع غیر قانونی معرفی شدند.
و  گلستان  و  مازندران  در  بهداشت  وزیر  نماینده  تقدیر 
تیم  از  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  اول  رئیس  نایب 

مدیریتی و کادر درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
دکتر محمد مهدی ناصحی، نماینده ویژه وزیر بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی در استان های مازندران و گلستان و دکتر علی اصغر باقرزاده، 
نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و نماینده مردم بابلسر 
و فریدونکنار به همراه دکتر سیدعباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
امام  بیمارستان  از  دانشگاه  این  رئیسه  هیات  اعضای  از  جمعی  و  مازندران 
این  مختلف  بخش های  در  حضور  با  و  کردند  بازدید  فریدونکنار   )ره(  خمینی 
بیمارستان، با مدیران و تیم های پزشکی گفت وگو و امکانات و تجهیزات این 
مرکز درمانی را ارزیابی کرده و فرآیندهای ارائه خدمت به بیماران را مورد پایش 

قرار دادند.
دکتر ناصحی با مثبت ارزیابی کردن این بازدید، از تالش های مجموعه مدیریت 
استان  در  کرونا  بیماری  همه گیری  کنترل  در  مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه 
خط  مبارزان  به عنوان  سالمت  مدافعان  و  درمانی  کادر  خدمات  همچنین  و 

مقدم جبهه مقابله با کرونا تقدیر کرد و گفت: وضعیت حوزه سالمت  استان  
مازندران دغدغه  ملی دکتر نمکی، وزیر بهداشت است.

ابراز امیدواری کرد تا با پیگیری های دکتر باقرزاده نماینده مردم  وی همچنین 
را  راه اندازی یک مرکز درمانی مجهز ۵۰۰ تخته در بابلسر   ، بابلسر و فریدونکنار

به عنوان شهری گردشگر پذیر شاهد باشیم.
دکتر علی اصغر باقرزاده نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
ضمن  نیز  اسالمی  شورای  مجلس  در  فریدونکنار  و  بابلسر  مردم  نماینده  و 
تشکر از حضور نماینده ویژه وزیر بهداشت در استان و تقدیر از خدمات حوزه 
پزشکی  علوم  دانشگاه  برنامه های  و  اقدامات  از  حمایت  با  مازندران  سالمت 
مازندران در مبارزه با بیماری کرونا در استان، بر ضرورت توسعه خدمات درمانی 

تاکید کرد.
در  غ  سیمر و  سوادکوه   ، جویبار  ، قائم شهر مردم  نماینده  قاطع  حمایت 

مجلس از دانشگاه علوم پزشکی مازندران و قدردانی از کادر درمانی
نماینده ویژه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در استان های مازندران 
غ در مجلس  ، سوادکوه و سیمر ، جویبار و گلستان و نماینده مردم قائم شهر
به همراه رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران و هیات همراه از مراکز درمانی 

زیراب، قائم شهر و جویبار بازدید کردند.
 ، ، دکتر کیوان مرادیان، نماینده مردم قائم شهر در این دیدار
از نماینده ویژه وزیر  غ با تشکر  ، سوادکوه و سیمر جویبار
بهداشت، ضمن حمایت قاطع از مدیریت دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران در راستای مقابله با بیماری کرونا، از کادر 
درمانی به دلیل ارائه خدمات درمانی به بیماران قدردانی و 
کمک همه دست اندرکاران و مسئوالن  با  باید  کرد:  تاکید 
کشوری و استانی در راستای خدمت رسانی بهتر به مردم،  

مشکالت پیِش روی حوزه سالمت رفع گردد. 
و  چالوس  و  نوشهر  مردم  نماینده  قدردانی  و  حمایت 
کالردشت از تیم مدیریتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی 

مازندران 
در  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  ویژه  نماینده 
استان های مازندران و گلستان و نماینده مردم نوشهر و 
اعضای  از  جمعی  همراهی  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  کالردشت  و  چالوس 
و  نوشهر  بیمارستان های  از  مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیسه  هیات 

چالوس بازدید کردند.
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  ویژه  نماینده  ناصحی  مهدی  محمد  دکتر 
پزشکی در مازندران و گلستان در حاشیه این بازدیدها، از تالش های مجموعه 
مدیریت دانشگاه علوم پزشکی مازندران در کنترل همه گیری بیماری کرونا در 
خط  مبارزان  به عنوان  سالمت  مدافعان  و  درمانی  کادر  از  همچنین  و  استان 

مقدم جبهه مقابله با کرونا تقدیر کرد. 
سایر  توسعه  و  اورژانس  ساختمان  بهره برداری  و  تکمیل  از  همچنین  وی 

بخش های بیمارستان شهید بهشتی نوشهر ظرف ماه آینده خبر داد. 
در  کالردشت  و  چالوس  و  نوشهر  مردم  نماینده  محسنی،  محمدعلی  دکتر 

مجلس شورای اسالمی نیز با قدردانی از توجه ویژه وزیر بهداشت به استان، 
ضمن حمایت از مدیریت دانشگاه علوم پزشکی مازندران در راستای مقابله با 
بیماری کرونا، از کادر درمانی جهت ارائه خدمات درمانی به بیماران قدردانی کرد 
ارتقای خدمت رسانی بهتر به مردم و رفع مشکالت حوزه سالمت  و خواستار 

شد.
گفتنی است در حاشیه این بازدیدها، مشکالت و راهکارهای اصالح فرایندهای 

اجرایی و بهداشتی و درمانی غرب استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
  اختصاص  310 میلیارد تومان  برای گسترش زیرساخت های درمانی

دکتر سید عباس موسوی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در نشست 
شد،  برگزار  مجازی  به صورت  خبرنگار  روز  گرامیداشت  مناسبت  به  که  خبری 
گفت: با توجه به اهمیت این روز و تاثیرگذاری خبرنگار در دنیای مدرن و کارکرد 

مهمی که این شغل دارد همه باید این روز را پاس بداریم.
وی شغل خبرنگاری را همانند آینه ای که ویژگی ها و مشکالت جامعه را منعکس 
زوایای  و  افزود: خبرنگاری حرفه ای نشان دهنده واقعیت ها  و  می کند دانست 
مختلف جامعه به صورت درست است که توسط آن، جامعه سود خواهد برد. 
ناراحتی ها  یکسری  گاهی  دستگاه ها،  و  مدیران  این که  بیان  با  موسوی  دکتر 
خطا  از  ج  خار مدیریتی  سیستم  داد:  ادامه  دارند،  کارکردها  از  شکایت هایی  و 
نیست. در این کار نیز خطاهایی وجود دارد بنابراین اگر بتوانیم این خطاها را 
کاهش دهیم می توانیم موثر باشیم. رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با 
بیان این که خبرنگاران یار و یاور حوزه سالمت بودند، گفت: خبرنگاران به ویژه 
در هنگامه شیوع بیماری کووید ۱۹ فعالیت بسیار خوبی داشته اند و در حال 

حاضر نیز نقش رسانه ها بسیار مهم و تاثیرگذار است.
وی به نقش سایر دستگاه ها در حوزه سالمت اشاره کرد و افزود: دستگاه های 
بسیار  بیماری  این  در  که  دارند  نقش  سالمت  حوزه  در  درصد    ۷۵ بیرونی، 

برجسته تر است. 
بیماری  این  درگیر  کشور  استان های  همه  که  این  بیان  با  موسوی  دکتر 
هستند، گفت: تاکنون ۳۱۰ میلیارد تومان برای خریداری تجهیزات و گسترش 
پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  است.   شده  هزینه  و  جذب  زیرساخت ها 
مازندران با بیان این که در شش ماهه گذشته ۴۷۰ تخت جدید مورد بهره برداری 
قرار گرفت، افزود: بالغ بر ۱۴ هزار متر مربع به مجموعه فضاهای بیمارستانی نیز 
در 6 ماه گذشته افزوده شده است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با 
بیان این که در گذشته همه بیمارستان ها نیازمند دستگاه های سی تی اسکن 
در  بیماری  این  با  مقابله  آمادگی  برای  و  بیماری  گسترش  با  کرد:  بیان  نبودند، 

زمستان، دستگاه های سی تی اسکن جدید خریداری شده است.
افزود: در این مدت هزار و ۸۷ نیروی  کرد و  کادر درمانی اشاره  افزایش  وی به 

شرکتی، قراردادی و... و ۶۵ دانشجوی سال آخر رشته ها به کارگیری شدند. 
دانشگاه  درمان  و  بهداشت  کادر  از  نفر   12 شهادت  به  اشاره  با  موسوی  دکتر 
علوم پزشکی مازندران  استان، گفت: پزشکان، پرستاران و همه اعضای کادر 
درمان و بهداشت سرمایه ملی هستند و باید با رعایت پروتکل های بهداشتی 
از آنها محافظت کنیم.وی با تاکید بر تغییر سبک زندگی، گفت: برگزاری جشن 
که  به طوری  بیماری می شود؛  گسترش  ترحیم سبب  تولد، عروسی و مجلس 
در یک جشن تولد ۳۱ نفره، ۲۶ نفر به ویروس مبتال شدند. واقعا اگر یک سال 

جشن تولدی گرفته نشود چه اتفاقی می افتد؟
دکتر موسوی با بیان این که تالش ما بر این است که در حوزه سالمت مدیریت 
حاشیه هایی  افراد  یک سری  گفت:  ببریم،  فنی  مدیریت  سیستم  سمت  به  را 
سالمت  نفع  به  زیرا  نکردیم  پیدا  ورود  حاشیه ها  این  به  ما  که  کردند  ایجاد 
همه  این که  بیان  با  مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  نیست.  جامعه 
روزی  تا  من  و  نشود  حاشیه ای  مسائل  وارد  دانشگاه  که  است  این  تالشم 
نمایندگان  افزود:  هستم،  پست  این  در  کنم  مدیریت  عزتمندانه  بتوانم  که 
مجلس در این مدت همراهی خوبی داشته اند و راضی نمی شوند که امکانات 
یک شهرستان را بگیرند و آن شهرستان با مشکل مواجه شود و سالمت کل 
جامعه به خطر بیفتد. دکتر موسوی تشکیل تجمعات را یکی از عوامل اصلی 
تبادل  بسته  محیط های  در  داد:  ادامه  و  دانست  کرونایی  بیماران  افزایش  در 

هوایی صورت نمی گیرد، بنابراین تعداد مبتالیان افزایش پیدا می کند.
و  کرد  تاکید  ماسک  از  استفاده  بر  مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
از خانه بیرون می روند تا زمانی که به خانه  از زمانی که  گفت: اگر۹۰ درصد افراد 

برمی گردند از ماسک استفاده کنند به اندازه قرنطینه تاثیرگذار است.
هنگام  افراد  از  بسیاری  افزود:  و  کرد  اشاره  ماسک  از  درست  استفاده  بر  وی 
ویروس  زدن،  حرف  هنگام  در  درحالی که  برمی دارند  را  خود  ماسک  صحبت 

انتقال پیدا می کند.
دکتر موسوی با تاکید بر این که باید استفاده نکردن از ماسک یک ضد ارزش 
تبدیل شود، گفت: افراد با استفاده از ماسک عالوه بر این که سالمتی خود را 

حفظ می کنند، ۸۰ درصد به سالمت دیگران نیز کمک می کنند.
و  کرد  تاکید  اجتماعی  فاصله  حفظ  بر  مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
افراد  تاثیر گذار است و  ابتال به بیماری  افزود: حفظ فاصله اجتماعی در میزان 

باید فاصله ۱.8 را رعایت کنند.
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پزشکان، پرستاران و اعضای کادر بهداشت و درمان سرمایه ملی اند 

و  پرســتاران  پزشــکان، 
درمــان  کادر  اعضــای  همــه 
ملــی  ســرمایه  بهداشــت  و 
رعایــت  بــا  بایــد  و  هســتند 
از  بهداشــتی  پروتکل هــای 

کنیــم محافظــت  آنهــا 


