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میزبان خوب پرندگان مهاجر باشیم

 بازگشایی و تعریض حریم 
راه آهن عبور افرا قلم آغاز شد

تصویب حریم ۱۴ بنای 
تاریخی در مازندران 

 ثبت مرگ ۹ مادر باردار 
در مازندران

تورم سبب بازگشت مددجویان 
به کمیته امداد شد

مدیرکل کمیته امداد مازندران گفت: تورم لجام گسیخته موجب شد که برخی توانمندان اقتصادی 
کمیته امداد دوباره به دامان امداد بازگردند.

خبرنگار جام جم مازندران: رضا نوروزی در اولین همایش توانمندی فکری، اجتماعی و فرهنگی در سالن 
بصیرت ارشــاد بهشــهر افزود: حکومت برای خدمت به مردم شکل گرفته و افتخار می کنیم که خدمت به بهترین 

بندگان نصیب حالمان شد و شرمنده از اینکه...

منطقه آزاد با اختالف 
به نتیجه نمی رسد
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 ثبت مــرگ ۹ مادر باردار 
در مازندران

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران نسبت به 
مرگ مادران باردار در اســتان هشدار داد و گفت: در 
سال جاری تاکنون مرگ ۹ مادر باردار در استان ثبت 

شده است.
خبرنگار جام جم مازندران: علی عباسی 
نســبت به افزایش مرگ و میر مادران باردار هشدار 
داد و با اشاره به هشدارهای مکرر در خصوص مرگ 
مادران باردار گفت: در ۹ ماهه ســال جاری ۹ مرگ 
مادر باردار ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی ثبت شده 
است.مدیر کل پزشــکی قانونی استان مازندران با 
اشاره به اینکه  مدت زمانی که پزشک به بالین بیمار 
می رسد کمتر از نیم ساعت باشد گفت: از موارد فوت 
شــده ۶ نفر سنین ۳۰ تا ۳۹ سال و سه نفر هم سنین 
۲۰ تا ۳۰ ســال هستند.عباسی، درباره آمار مرگ و 
میر مادران در مقاطع مختلف بارداری گفت: پنج نفر 
بــه دنبال اقدامــات زایمانی، ۳ نفــر زیر ۲۳ هفته 
بارداری و یک مورد هم در حادثه ترافیکی جان خود 
را از دســت دادند و بر اســاس آمار ارجاعی از مراکز 
پزشکی قانونی اســتان، از این تعداد  فوت شدگان 
چهار نفر در ساری و شهرهای قائمشهر ، نکا، آمل و 
بابل و بهشــهر هر کدام یک مورد بوده است.عضو 
شورای قضایی استان ، برای کاهش این آمار خاطر 
نشــان کرد : برگزاری دوره های آموزشــی  برای 
متخصص زنان و زایمان ، دســتیاران، پزشــکان 
عمومی و ماماها، افزایش سطح مراقبت از مادران از 
زمان بارداری تا زایمان و ۴۲ روز پس از زایمان، ارائه 
مراقبت های مامایی، دسترسی به خدمات تخصصی 
مامایی، ارائه خدمات مراقبتی در فوریت های مامایی 
زایمــان  و حضور همراه آموزش دیده در کنار مادر از 

جمله این اقدامات است.

 رفع تصرف۱۵ هــزار مترمربع 
از اراضی جنگلی رامسر

 فرمانده انتظامی 
مازندران از رفع تصرف 
۱۵ هــزار متــر مربع از 
اراضی جنگلی به ارزش 
 ۲۰۰ و  میلیــارد   ۱۵
در  ریــال  میلیــون 
شهرستان رامسر خبر داد.

خبرنگار جام جم مازندران: سردار سید 
محمود میرفیضی اظهار داشــت: در پی رصدهای 
اطالعاتــی صورت گرفته و کســب خبری مبنی 
بر تصرف اراضی ملی توســط افرادی سودجو در 
منطقه گردشگری"مازولنگه" شهرستان رامسر، 
موضوع در دستور کار پلیس آگاهی آن فرماندهی 

قرار گرفت.
فرمانده انتظامی اســتان مازنــدران افزود: در 
جریان رســیدگی به این پرونــده، ماموران پلیس 
آگاهی شهرســتان با انجام تحقیقات پلیســی، 
متهمان را که با تشــکیل یک بانــد خانوادگی با 
محصور کردن ۱۵ هزار مترمربع از اراضی ملی آن 
را در تصرف خود در آورده بودند، شناسایی و دستگیر 
کردند.سردارمیرفیضی تصریح کرد: با هماهنگی 
مرجع قضائی و همکاری عوامل یگان حفاظت از 
منابع طبیعی شهرستان در یک عملیات منسجم 
زمین های تصرف شــده از ید متهم خارج و حصار 
ایجاد شــده در اطراف آن تخریب شد.وی ارزش 
زمین رهاســازی شده از چنگ این زمین خواران را 
بالغ بر ۱۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال عنوان کرد و 
اظهار داشت: متهمان پس از دستگیری و تشکیل 
پرونده به مرجع قضائی معرفی شــدند.این مقام 
مسئول انتظامی استان با اشاره به این که تجاوز به 
منابع طبیعی، تجاوز به سرمایه های کشور و حقوق 
همه مردم بویژه نسل آینده این کشور است، گفت: 
زمین خواران بدون در نظر گرفتن حق عامه مردم 
در بهــره مندی از نعمت های خــدادادی با هدف 
رسیدن به سودهای کالن اقدام به تصرف زمین و 
منابع طبیعی می کنند که برای مقابله با این مشکل، 
همکاری همه مردم و دستگاه های نظارتی الزامی 

است.

مدیرکل میــراث فرهنگی مازندران از تصویب محــدوده عرصه، حریم و ضوابط 
حفاظتی ۱۴ اثر ملی تاریخی، فرهنگی در استان مازندران، خبرداد.

خبرنگار جام جم مازندران: ســیف اهلل فرزانه با بیــان اینکه حریم ۱۴ بنای 
تاریخی اســتان مازندران تصویب شد افزود: در جلسه کمیته حریم آثار ملی غیرمنقول 

که با حضور مدیران و کارشناسان ارشد میراث فرهنگی برگزار شد، پرونده تعیین حریم 
۱۴ اثر متعلق به  ۵ شهرســتان  بابل، آمل، ســاری، قائمشهر، محمود آباد در حالی مورد 
بررسی  اعضای کمیته آثار ملی غیر منقول قرار گرفت که با نظر کارشناسان، حریم ۱۴ 
اثر مورد تصویب قرار گرفت.وی ادامه داد: حریم بناهای مصوب استان مازندران شامل  

خانه های منوچهری، قریشی و شفاهی در آمل، حمام های درویش علی خان و صادق 
خان و اصفهانی در ساری، حمام بور خیل ارطه، ساختمان شهرداری قائمشهر، مدرسه 
های شهید صمصام پور و مری در کیاکال، مسجد آیت ا.. عدنانی و بی سر تکیه در بابل 

و همچنین حمام شومیا و مدرسه ندای آزادی در محمود آباد است.

تصویب حریم ۱4 بنای تاریخی در مازندران

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی سپاه کربال، 
کیفی ســازی برنامه های راهیان نور را هدف اصلی 
بیان کرد و گفت: تاکنون سه هزار نفر از دانش آموزان 

از مناطق جنگی بازدید کردند.
خبرنگار جام جم مازندران: محمد جعفری 
در همایــش تجلیل از خادمیــن فرهنگی راهیان نور 
دانش آموزی در شهرســتان بابل بیان کرد: امســال 
بحث کیفی ســازی بیش از کمی ســازی مورد توجه 
قرار گرفته اســت و این باعث شــد که سه هزار نفر از 
دانش آموزان این اســتان در قالب گروه های راهیان 

نور از مناطق جنگی بازدید کنند.
جعفری افزود: امسال ۸۰ دستگاه اتوبوس نو برای 
اعزام دانش آموزان خواهر استان تهیه شد و برخالف 

ســالیان قبل، بحث کیفی سازی بیش از کمی سازی 
مــورد توجه قرار گرفته و همچنین در ســال جاری به 
بحث پاسخگویی به شبهات بیش از بحث های دیگر 

با توانمند سازی خواهران طلبه مدنظر بوده است.
رئیس ســازمان بســیج دانش آموزی مازندران 
با بیان اینکــه زمان ثبت نام بــرای راهیان نور ویژه 
خواهران از اول مهر بود وبرای آقایان از ۱۵بهمن آغاز 
می شــود گفت: زمان اعزام در بخش خواهران آذر و 

زمان اعزام در بخش آقایان از ۳۰بهمن خواهد بود.
وی افــزود: از جملــه برنامه هــای محوری این 
ســازمان، تغییر ذائقه های دانش آموزی در شناسایی 
هویت ملی و مذهبی شهداســت تا با شــناختن سیره 
منطقی شــهدا، راه و روش سبک زندگی درست برای 

دانش آموزان ما فراهم شود.
وی در پایــان تصریح کرد: از جملــه اهداف این 
اردوهای فرهنگی ابالغ رسالت مبانی فکری و شعائر 

دینی در قالب مســائل روز چون نپذیرفتن ذلت، بحث 
توانمندسازی و پاسخگویی به شبهات دانش آموزان 

و بحث گفتمان سازی است.

 اعزام ۳۰۰۰ دانش آموز 
به اردوی راهیان نور

خبر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

مازندران

خبر

آزادراه آمل - قائمشهر - ساری احداث می شود
مدیرکل راه و شهرسازی مازندران ایجاد آزادراه آمل – قائمشهر 
– ساری را جزو برنامه ها و اولویت های وزارت راه در استان اعالم کرد.

خبرنگار جام جم مازندران: ســیدمحمد نظری در دیدار با آیت 
اهلل طبرســی نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه دولت هزار میلیارد 
تومان برای پرداخت بدهی پیمانکاران مصوب کرده است، سهم استان 
مازنــدران را را ۲۴ میلیارد تومان بیان کرد و اظهار داشــت: در صورت 
پرداخت این بدهی ها، اقدامات خوبی در حوزه راههای روستایی صورت 

خواهد گرفت.
وی با اشــاره به وجود ۱۰ هزار و ۴۰۰ کیلومتر راه در اســتان، سطح 
راههای روســتایی اســتان را هفت هزار و ۶۰۰ اعالم کرد و افزود: ۵۴ 
درصد راهها آســفالته است و ۱۰ درصد کل تردد کشور در مازندران رخ 

می دهد.
وی بر لزوم ارتقای راههای استان مازندران تاکید کرد و افزود: ایجاد 
آزاد راه آمل به قائمشــهر و قائمشهر به ساری از اولویت ها به شمار می 

رود و همچنین تکمیل بزرگراه قائمشــهر – سوادکوه – تهران وآمل – 
هراز – تهران نیز از دیگر اولویت ها به شــمار می رود.

مدیرکل راه و شهرســازی مازندران با بیان اینکه چهارخطه شــدن 
محور ســوادکوه در دست انجام اســت ادامه داد: چهارخطه کردن ۶۷ 
کیلومتر از محور آمل نیز چهاربانده شــده اســت و مابقی نیز در دســت 
اقدام اســت و چهاربانده شدن محور آمل تا پایان ۱۴۰۰ تکمیل و بهره 

برداری خواهد رسید.
وی چهاربانده شــدن محور گلوگاه – دامغان نیز را از دیگر برنامه ها 
برشمرد و گفت: این مسیر ۱۰۴ کیلومتر طول دارد که ۶۹ کیلومتر آن در 
محدوده اســتان مازندران واقع شده و با عنوان کریدور شمال – جنوب 

در دست اقدام خواهد بود.
 وی درباره راه اشــکور – الموت گفت: طبق موافقت وزارت راه ۱۰ 
کیلومتر از مسیر ۳۴ کیلومتری این منطقه برای بهسازی درحال انتخاب 

پیمانکار اســت و مابقی در سال آینده اجرایی می شود.

عملیــات بازگشــایی و تعریــض 
پــروژه حریــم راه آهن عبــور افرا 

قلم قائم شهر آغاز گردید.
خبرنــگار جــام جــم مازنــدران: 
آییــن  در  شــهر  قائــم  شــهردار 
بازگشــایی و تعریــض پــروژه راه 
آهن واقــع در عبور افــرا قلم این 
شهرســتان با اعالم اینکه توســعه 
متوازن و عمران و آبادانی شــهری 
بخصــوص در مناطــق حاشــیه ای 
و محــروم قائــم شــهر در اولویــت 
برنامه های شورا و شهرداری قرار 
دارد افــزود: این پــروژه تعریض 

که با همکاری وراث مرحوم ســیفی 
انجام شــده اســت به طول تقریبی 
8 کیلومتر در مســیر افراقلم قائم 
شهر و در ابتدای ورودی شهرستان 
اجــرا می گردد که به موجب آن این 
نقطــه از شــهر به میــدان جانبازان 

متصل می شود. 
دکتــر بهمــن معیــن پور بــا بیان 
اینکــه تعریــض و بازگشــایی عبور 
افراقلــم بخــش عمــده ای از بــار 
ترافیکی هســته مرکزی قائم شهر 
را کاهــش می دهد اظهار داشــت: 
بــا توجه به قرار گرفتن قائم شــهر 

در مســیر ترانزیتی شــمال کشور 
ســاالنه بیش از 80 میلیون مسافر 
از این شهر عبور می کنند که موجب 
ایجــاد 20 تا 25 میلیــون ترافیک 

عبوری می گردد.
وی در ادامه خاطر نشــان کرد: با 
راه اندازی این پروژه در کمربندی 
جنــوب شــرقی قائم شــهر بیش از 
10 میلیــون تــردد از بــار ترافیک 
عبوری شهرستان در منطقه کاهش 

خواهد یافت.
رئیــس شــورای اســالمی قائــم 
شــهر نیــز در ایــن خصــوص اظهار 

کــرد: شــورای دوره پنجــم قائــم 
شــهر با اولویت قرار دادن توسعه 
و عمــران مناطق محروم شــهری بر 
ادامــه و تکمیل طرحهــای معوق از 
دوره هــای گذشــته شــورا تاکیــد 
دارد و حتــی االمــکان از تعریــف 
پروژه هــای جدید و زمان بر پرهیز 

می نماید. 
زاده  صالــح  عبــاس  مهنــدس 
اجــرا و راه اندازی پــروژه تعریض 
حریــم راه آهــن در عبــور افراقلم 
قائم شــهر را یکی دیگر از طرحهای 
ترافیکی اولویت دار در شهرستان 

توصیف نمود و افزود: با بازگشایی 
ایــن محور که قرار اســت به متراژ 
10 هــزار و 871 متــر اجرا شــود 
عالوه بر تعریض و بازگشــایی مسیر 
، عملیات ســاخت کمربندی جنوبی و 
غربی شهرســتان قائم شهر نیز آغاز 

می گردد.
وی همچنین یادآور شد: احداث 
کمربنــدی جنوبی و غربــی از جمله 
طرحهــای مصوب در طــرح تفصیلی 
قائم شــهر در ســال 1368  بــود 
که امــروز با همت شــورای پنجم و 
شــهرداری قائم شــهر ساخت و راه 

اندازی آن شروع شده است. 
رئیس شــورای شــهر قائم شــهر 
از ارائــه تســهیالت و خدمات ویژه 
شــهرداری به شــهروندان ســاکن 
در مســیر اجرای پــروژه خبر داد و 
تصریــح کرد: از مالــکان امالکی که 
در مســیر اجــرای ایــن طــرح قرار 
دارنــد دعــوت می کنیــم تــا ضمن 
دریافت این تســهیالت ، شهرداری 
و شــورای اســالمی قائم شهر را در 
توســعه و آبادانــی منطقــه و تحقق 
اهداف ترافیکی شهرســتان یاری 

رسانند. 

به همت شهرداری و شورای اسالمی قائم شهر؛

بازگشایی و تعریض حریم راه آهن عبور افرا قلم آغاز شد
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نماینده ولی فقیه در مازندران:
سهم مازندران از آزادراه 

و بزرگراه ناچیز است

 نماینده ولی فقیه در مازندران سهم استان 
را از ایجاد آزادراه و بزرگراه ناچیز دانســت و گفت: 
سهم بری استان در این بخش باید بیشتر و عقب 

ماندگی جبران شود.
خبرنــگار جام جم مازنــدران: آیت 
اهلل نــوراهلل طبرســی در دیدار بــا مدیرکل راه و 
شهرســازی اســتان، راه را از عوامل توســعه و 
پیشرفت بیان کرد و اظهار داشت: خدمت در حوزه 
راه و شهرســازی و تالش برای ایجاد زیرساخت 
ها امری ماندگار اســت و مردم از نعمت آن بهره 

مند خواهند شد.
وی با بیان اینکه ســهم استان از ایجاد آزادراه 
و بزرگراه ناچیز اســت بر لزوم ارتقای سهم استان 
در ایــن بخش تاکید کرد وگفــت: باید راههای 
مازندران را توســعه داد و دسترســی به مناطق 
محروم را تسهیل کرد.آیت اهلل طبرسی با انتقاد از 
طوالنی شــدن روند چهارخطه شدن محور هراز 
ادامه داد: موانع و مشــکالتی نظیر کمبود اعتبار 
و مســائل زیست محیطی و منابع طبیعی از جمله 

مواردی است که باید رفع شود.
نماینده ولی فقیه در مازندران خواهان برنامه 
ریزی برای رفع عقب ماندگی مازندران در حوزه 

راه و زیرساخت های حمل و نقل شد. 

۲ قرقبان جنگل نوشــهر 
مجروح شدند

رئیــس اداره منابع طبیعــی و آبخیزداری 
نوشهر - رویان از مجروح شدن دو قرقبان جنگل 
در شــب یلدا در جنگل آسیاب سر روستای نارنج 

بن نوشهر خبر داد.
خبرنگار جام جم مازندران: بهروز بائی 
الشکی با اشاره به مجروح شدن دو قرقبان جنگل 
در شــب یلدا توســط قاچاقچیان چــوب اظهار 
داشت: قاچاقچیان چوب با پرتاب کردن سنگ به 
طرف نیروها باعث شکستگی کتف ، سر و صورت  
ماموران بی دفاع شــده  و در تاریکی شب متواری 
شــدند.بائی الشــکی تصریح کــرد: دو تن از 
قاچاقچیان شناسایی شدند و از دادستانی نوشهر 
خواســتار پیگیری قضایی و دستگیری این افراد 
هستیم.وی با اعالم اینکه این افراد به جای اینکه 
در کنار خانواده شــب یلدا را در خانه باشند برای 
حفاظت از جنگل و منابع طبیعی در حال ماموریت 
بودند که با شــدیدترین وضــع ممکن مجروح 
شدند.این قرقبانان به نامهای رستم محمدپور و 
صادق بابا کوهستانی هســتند که از بیمارستان 

نوشهر ترخیص شدند.

نماینده ولی فقیه در مازندران:
 منطقــه آزاد بــا اختالف 

به نتیجه نمی رسد
نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: برای 
ایجاد منطقه آزاد در استان شاهد اختالف و تفرقه 

هستیم و بااین مسائل به نتیجه نمی رسیم.
خبرنگار جام جــم مازندران: آیت اهلل 
نوراهلل طبرسی در دیدار با رئیس جدید نمایندگی 
وزارت امور خارجه در مازندران با بیان اینکه باید 
بتوانیم از ظرفیت کشــورهای حاشیه دریای خزر 
برای توســعه مناسبات در اســتان استفاده کنیم 
گفت: فراهم شــدن زیرساخت ها مستلزم برنامه 
ریزی و رفع موانع اســت.وی باتاکید بر توجه به 
بســته بندی تولیدات برای صادرات محصوالت 
یادآور شد: مســئوالن نمایندگی وزارت خارجه 
نیز باید زیرســاخت ها و شــرایط را برای توسعه 
مناسبات فراهم کنند.آیت اهلل طبرسی همچنین 
بر ساخت هتل های مناسب در کنار سواحل برای 
توسعه گردشــگری در استان تاکید کرد و افزود: 
برای توســعه گردشــگری باید عالوه برایجاد 

جاذبه، تبلیغات مناسب نیز داشته باشیم.
وی اظهار داشــت: مازندران از نظر تنوع یک 
کشــور محسوب می شود ولی به دلیل تفرقه ها و 

اختالفات، پیشرفت مناسبی نداشته است.
وی با بیان اینکه نمایندگان اســتان اصفهان 
بــرای پیگیری مطالبات مردمی دســته جمعی 
استعفا کرده بودند ادامه داد: این درحالی است که 
در اســتان مازندران برای ایجــاد منطقه آزاد در 
امیرآباد شــاهد تفرقه و اختالف هســتیم و اگر با 

یکدیگر هماهنگ باشیم به نتیجه می رسیم.

میزبان خــوب پرندگان 
مهاجر باشیم
همه ســاله در 
فصل پاییز میلیون ها 
پرنــده مهاجر از انواع 
اردک، چنگر، غاز، قو 
و. .. از مناطق سردسیر 
ســیبری و ســواحل 
شمالی دریای خزر به 
کشــور  دریاچه های 

کوچ می کنند.
 ایــن پرنــدگان، رودخانه هــا و برکه هــا و 
آبندان های شــمال را برای اســتراحت انتخاب 

می کنند. 
 کشــاورزان منطقه مهاجرت این پرندگان را 
بسیار خوش یمن می دانند، چراکه وجود پرندگان 
مهاجر برای کشــاورزان بخصوص شــالیکاران 

مفید است. 
 ایــن پرنده ها که شــب ها در شــالیزارها به 
چرا می روند، کرم های ســاقه خــوار که یکی از 
آفت های شــالی می باشد را می بلعند و گل و الی 
شــالیزار را زیــر و رو می کنند که این عمل باعث 
آمادگی بیشتر زمین برای سال آتیه می شود. دفع 
فضوالت پرندگان در زمین شــالیزاری نیز بسیار 

مفید است.  
با این وجود متأســفانه افراد ســوجو شب ها 
دام های بســیار ظریفی را که در شب قابل رویت 
نیست در شــالیزارها پهن کرده و قدرت پرواز را 
از ایــن پرنده ها می گیرند تا بــا جمع آوری آن ها 
بتوانند در بازار و معابر به پولی گزاف دست یابند.  
اکثر این تورها در برخی روســتاهای ساری و 

فریدونکنار در روز قابل رویت است. 
علــی رغم این که پهن کــردن دام ها از نظر 
قانون محیط زیســت ممنوع اعــالم گردیده اما 
این غارتگران همچنان به کار ناپســند خود ادامه 
می دهند و این پرندگان بی دفاع را شکار و در بازار 

به فروش می رسانند. 
به نظر می رســد مســئوالن باید بــا نظارت 
ســختگیرانه تری، مانع از شکار غیر قانونی این 
پرندگان مهاجر شــده تا چرخه زیست محیطی 

بیش از این آسیب نبیند. 
حسین رحیمیان واسکسی، قائم 
مقام دبیرکل طبیعت و سالمت

 

استاندار:
برنامــه فــوق العــاده 
آزادسازی ســاحل تدوین 

شود

اســتاندار مازندران با اشاره به وجود ۴۶۰ 
کیلومتر نوار ســاحلی خواستار تدوین برنامه فوق 

العاده آزادسازی سواحل در اسرع وقت شد. 
احمد حســین زادگان در جلسه شورای برنامه 
ریزی خواستار تدوین برنامه آزادسازی سواحل در 
استان شد و تاکید کرد: نظارت بر ساخت و ساز در 

سواحل باید بیشتر و نظام مند شود.
وی همچنیــن با بیان اینکــه ظرفیت های 
اقتصادی و توسعه ای استان مغفول و خالی مانده 
اســت اظهار داشت: معادن از جمله ظرفیت ها به 
شــمار می روند و باید با شناخت معادن موردنیاز، 

معادن مازاد از فعالیت خارج شوند.
اســتاندار مازندران، با عنوان اینکه مازندران 
یک کالنشــهر است و باید نگاه ملی به آن داشت 
خواســتار تهیه طرح مازندران ۲۰۲۰ شد و گفت: 
برای شــناخت ظرفیت های کشورهای آسیای 
میانه و رصد مســائل اقتصــادی و صادراتی باید 
دفتری راه اندازی شود.حسین زادگان، به ظرفیت 
های موجود در حوزه گردشــگری استان اشاره و 
اضافه کرد: توســعه بومگردی و معرفی ظرفیت 
های گردشگری مستلزم سرمایه گذاری و نقش 
پذیری بخش خصوصی اســت و باید بروکراسی 

های اداری برطرف شود.
وی همچنین با بیان اینکه صنایع دســتی در 
مناطق مختلف استان تولید می شود، راه اندازی 
بازارچه دائمی عرضه محصوالت صنایع دستی را 
یــک ضرورت بیان کرد و گفت: باید از تولیدات و 

محصوالت صنایع دستی حمایت کرد.
اســتاندار مازندران، تحرک بخشــی و بهره 
گیــری از توان مدیریتی وبین بخشــی را هدف 

برنامه های فوق العاده ۱۰۰ روزه بیان کرد. 

رئیس کل دادگســتری مازندران، اصالح بســتر رودخانه ها و دیواره سازی مسیر 
رودخانه های مناطق سیل زده غرب مازندران را ضروری دانست و مهلت یک هفته ای 
برای شفاف سازی آن داد.خبرنگار جام جم مازندران: حجت االسالم محمدعلی 
تقوی فرد در حاشــیه بازدید از مناطق ســیل زده تنکابن در گفتگو با خبرنگاران با بیان 

اینکه باید تصمیم قاطع و عاجل برای حل مشکالت سیل زدگان داشته باشیم، خواسته 
مردم آسیب دیده را بحق دانست و افزود: براثر سیل اراضی کشاورزی، راههای روستایی، 
مناطق مسکونی و باغات دچار آسیب شدند.وی اصالح بستر رودخانه ها را خواسته مردم 
مناطق سیل زده دانست و اظهار داشت: دیواره سازی مسیر رودخانه نیز امری ضروری 

اســت تا جلوی خسارت های سنگین گرفته شــود.حجت االسالم تقوی تصریح کرد: 
ظرف یک هفته باید نسبت به برداشت های حقوقی در مسیر رودخانه تعیین تکلیف شود، 
در غیر این صورت، مســئوالن اجرایی و قضایی باید پاسخگو باشند.سیل ۱۴ مهر سال 

جاری بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان در مناطق غرب مازندران خسارت به بار آورده است.

ضرورت اصالح بستر و دیواره سازی رودخانه ها 

 رئیــس نمایندگــی وزارت امــور خارجــه در 
مازندران گفت: تعامل با کشورهای حاشیه خزر و عضو 

اکو به توسعه مناسبات و تجارت منجر خواهد شد.
خبرنگار جام جم مازندران: اسرافیل امیری 
در دیــدار با نماینده ولی فقیه در مازندران با اشــاره به 
اینکه مازندران با کشــورهای حاشــیه شمال دریای 
خزر باید تعامل داشــته باشــد گفت: عضویت در اکو 
و همکاری با ۱۰ کشــور عضــو نیز زمینه خوبی برای 

مناسبات خواهد بود.
وی تصریح کرد: اگر مازندران با کشورهای حاشیه 
خزر و اکو ارتباطات و تعامل داشــته باشــد می توان 

در زمینه های مختلف مانند گردشــگری تالش های 
خوبی انجام داد.

وی با بیان اینکه در ســال های گذشــته تعامالت 
سیاسی خوبی با کشورهای مختلف حاشیه داشته ایم 
گفت: چند سفر از سوی مسئوالن استان به کشورهای 
مختلف از جمله ایتالیا، قزاقســتان و غیره انجام شد و 
در حوزه تجارت خارجی نیــز اقدامات خوبی صورت 

گرفته است.
امیری با بیان اینکه ســفر هیئت های اقتصادی و 
سیاسی مسئوالن استان به عمان و ارمنستان در حال 
پیگیری اســت ادامه داد: در این ســفرها، تفاهم نامه 

هایی برای گسترش تجارت خارجی و صادرات منعقد 
می شود.رئیس نمایندگی وزارت خارجه در مازندران 

خواســتار بهره گیری از ظرفیــت های پیش رو برای 
توسعه مناسبات با کشورهای هدف و همسایه شد.

تعامل با کشورهای حاشیه 
خزر، عامل توسعه تجارت 

خبر

۳ ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

مازندران

یادداشت

چهارمیــن نشســت هیئــت مدیــره انجمن 
مترجمان استان مازندران برگزار شد. 

خبرنگار جام جم مازندران: دراین نشســت 
که با حضوراعضای اصلی، علی البدل و بازرســین این 
انجمن  درمحل دفتر مرکزی واقع در قائم شهر برگزار 
شــد ضمن مروری بر اقدامات گذشــته، در خصوص 

برنامه های آینده انجمن بحث و تبادل نظر شد. 
پس از برگزاری این جلسه، رئیس انجمن مترجمان 
اســتان مازندران به خبرنگار مــا گفت: هیئت مدیره 
عالوه بر بررســی شــرح وظایف به ارائه  راهکارهای 

جدید جهت پیشبرد امور در حوزه  ترجمه پرداختند.
فاطمــه دادبود با ابــراز رضایت از این نشســت 
افــزود: ما در انجمن بر آنیم تا با توجه به رویکرد تفکر 
راهبردی و احقاق حقوق مترجمان، اســتفاده بهینه از 
ظرفیت های موجود در استان و اشاعه فرهنگ درست 
ترجمه، گام های بلندی را برداشــته و شرایط محقق 
شــدن چشم انداز سه ساله اولین هیئت مدیره انجمن 

را فراهم آوریم. 
وی ادامــه داد: طی این نشســت، اعضای هیئت 
مدیره  گزارش عملکرد خود را طی چهار ماه گذشــته 
ارائه نمودند که جمع بنــدی خالصه عملکرد هیئت 
مدیره به این شــرح می باشــد : ۱ - تدوین فعالیت ها 
،اهداف، چشــم اندازها و اهم برنامه های آموزشی ۲- 

تهیه چارت تشــکیالتی ۳- تدوین و تنظیم پیوست 
فرهنگــی انجمن با مدرســه تئاتر و نقد و بررســی 
نمایشنامه های ترجمه شــده ۴- برنامه ریزی جامع 
بانک اطالعاتی مترجمان استان، که امیدوارم با همت 

اعضا همه این موارد عملیاتی شود. 
رئیس انجمن مترجمان اســتان مازندران با اعالم  

رایزنی های انجام شــده برای صدور کارت عضویت 
اعضــا بیان داشــت : صــدور کارت عضویــت و ُکد 
مترجمی، یکی از درخواســت های مهم اعضا بود که 
برای تمام ثبت نام شدگان در سایت انجمن در اولویت 

دستور کار قرار گرفت. 
دادبود با تاکید بربرگزاری کارگاه های عملی برای 
اعضا گفت : بزودی شاهد اولین کارگاه عملی ترجمه 
متون ســاده با حضور اساتید مجرب  و پاالیش و دسته 
بندی مترجمان در حوزه های مختلف ترجمه خواهیم 
بود و در همین راستا قدم های اولیه جهت همکاری با 
اساتید مجرب، دانشگاه ها و مراکز معتبر ترجمه جهت 

همکاری های مشترک برداشته شد. 
وی تصریح کرد:  تمامی اعضایی که رسما در سایت 
انجمن ثبت نام کرده اند در اســرع وقت رزومه  کاری و 
نمونه ترجمه  خود را جهت بررسی، پاالیش، مشخص 
شــدن حوزه  تخصصی ترجمه و امضــای قرار داد به 

انجمن ارسال نمایند.  

صدور کارت شناسایی و کد مترجمی برای اعضای انجمن مترجمان 

مدیرکل کمیته امداد مازندران:

تورم سبب بازگشت مددجویان به کمیته امداد شد

دستگیری۲ جاعل مدارک تحصیلی با ۱۸۰۰ مورد کالهبرداری

مازندران، استان برتر در کاهش آسیب های اجتماعی 

مدیرکل کمیته امداد مازندران گفت: تورم لجام 
گسیخته موجب شــد که برخی توانمندان اقتصادی 

کمیته امداد دوباره به دامان امداد بازگردند.
خبرنگار جام جم مازندران: رضا نوروزی در 
اولین همایش توانمندی فکری، اجتماعی و فرهنگی 
در ســالن بصیرت ارشاد بهشهر افزود: حکومت برای 
خدمت به مردم شــکل گرفتــه و افتخار می کنیم که 
خدمــت به بهترین بنــدگان نصیب حالمان شــد و 
 شــرمنده از اینکه خدمات بهتری نمــی توانیم ارائه 

کنیم.
وی گفت: توانمندسازی تنها اقتصادی نیست؛ بلکه 
در توســعه فرهنگی، فکــری و اجتماعی هم خدمات 
مختلفی داشتیم؛ اما این اولین جشن توانمندسازی در 
حوزه فکری، فرهنگی و اجتماعی امداد است و کسی 
که زندگی قرآنی و الهی دارد و در فقر تقوا پیشــه می 

کند توانمند و قابل ارزش است.
نوروزی با اعالم اینکه این همایش پایلوت شــرق 
مازندران است خاطر نشان کرد: توانمندسازی فکری 
و اجتماعی، مصداق رفتار تعالیم دینی اســت که اگر 
توانمندی اجتماعی ایجاد شــود توانمندی اقتصادی 
ایجاد می شــود و کمیته امداد تنها مشاوره داده و بقیه 

تالش افراد است.
وی گفــت: این همایش برای اولین بار در کشــور 
اتفاق می افتد که در این زمینه شــاید برخی از افراد از 
نظر اقتصادی در شرایط خوب باشند؛ اما از نظر انسانی 
و فردی به وظایف خود در قبال همنوعان شــان عمل 

نمی کنند و فقر دارد.
مدیر کل کمیته امداد مازندران اظهار کرد: خیرانی 

در امداد داریم که در اوج ســرمایه اجتماعی و در حوزه 
فرهنگی همکار ما هستند و کمک رسانی فکری دارند 

و حامی اند.
نوروزی افزود: تورم لجام گســیخته موجب شد که 
توانمندان اقتصادی در تندباد اقتصادی بال و پرشــان 
بشــکند و دوباره در حوزه خدمت رسانی به حوزه امداد 

برگشتند.
وی گفت: دوسال و نیم در مازندران، ۱۱هزار خانوار 
از تحت پوشش خارج شدند اما در چند ماه اخیر دوباره 
با تورم جدید وارد شدند و دروازه های امداد که خروجی 
افراد از تحت پوشش باال بود برعکس شد و مقدار قابل 
توجهــی ورودی داشــتیم و بایــد دوبــاره بــرای 

توانمندسازی تالش شود. 

 جانشین فرمانده انتظامی مازندران از دستگیری دو جاعل حرفه ای 
مدارک تحصیلی با ۱۸۰۰ مورد کالهبرداری در شهرســتان نوشهر خبر 

داد.
خبرنگار جام جم مازندران: ســرهنگ حســن مفخمی اظهار 
داشت:در پی وصول یک مرجوعه قضائی مبنی بر صدور مدارک تحصیلی 
جعلی توسط دو نفر از اعضای یک شرکت علمی و آموزشی در شهرستان 
نوشــهر، موضوع در دســتور کار فرماندهی انتظامی آن شهرستان قرار 

گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی استان مازندران افزود: در اجرای این ماموریت 
کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری شهرســتان نوشهر با انجام 
اقدامات اطالعاتی و با بررســی های همه جانبه، متهمان را شناســایی و 
دستگیر کردند.سرهنگ مفخمی اظهارداشت: متهمان با اخذ مبالغی از۵۰ 
تا ۲۰۰ میلیون ریــال از متقاضیان، مدرک تحصیلی جعلی، معادل مقطع 
کارشناسی ارشد و دکتری، غالبًا از دانشگاه های آفریقایی و جنوب شرقی 

آسیا برای آنان صادر می کردند.
جانشــین انتظامی استان خاطرنشان کرد: با بررسی های به عمل آمده 

توسط مراجع قضائی و انتظامی، متهمان که در استان خراسان رضوی نیز 
فعالیت داشــتند، تاکنون بیش از ۱۸۰۰ مدرک جعلی برای متقاضیان خود 

در استان های مازندران و خراسان رضوی صادر کرده اند.
سرهنگ مفخمی در خاتمه سهل انگاری افراد در رعایت نکات امنیتی 
تجارت، ضعف آگاهی و اعتماد بی مورد به افراد را از مهمترین عوامل سوء 
اســتفاده سودجویان و کالهبرداران برشمرد و اظهار داشت: متهمان پس 
از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند و تحقیقات پلیسی در این 

زمینه همچنان ادامه دارد. 

مدیــرکل فرهنگی، رســانه و فناوری نوین ســازمان تبلیغات 
اســالمی گفت: مازندران در حوزه کاهش آســیب های اجتماعی جزو 
اســتان های برتر کشــور بوده اما کاهش بیشــتر آســیب ها نیازمند 

اعتبارات بیشتر است.
خبرنگار جام جم مازندران: حجت االسالم احمد صحت قول 
در نشست هم اندیشی مدیران پایگاههای فرهنگی اجتماعی سکونت 
های غیررســمی در مازنــدران ضمن بیان اهمیــت اجرای این طرح 
فرهنگی به برخی آمارهای آســیب های اجتماعی در استان بر اساس 
ارزیابی های صورت گرفته قبلی که مورد تایید وزارت کشــور اســت 
اشــاره و بیان کرد: نتیجه توجــه فرهنگی و دینی به محله ها و مناطق 
آســیب می تواند ضمن کاهش آسیب های اجتماعی به پیشرفت هایی 

در همــه حوزه ها حتی حوزه های اقتصادی بینجامد.
وی بــا بیان اینکه مازندران در کاهش آســیب های اجتماعی جزو 
اســتانهای برتر اســت به آسیب های این استان اشــاره کرد و افزود: 
کاهش آســیب ها نیازمند اعتباری بیشــتری است که توجه مسئوالن 

را می طلبد.
صحت قــول ادامه داد: روحانیت متعهد همــواره در طول انقالب 
زحمات بســیاری را متحمل شــده است و اکنون نیز با توجه به الزامات 
جدید تبلیغ باید در وســط میدان باشــد تا دســتاوردهای انقالب باقی 

بماند.
این مســئول فرهنگی با تاکید بر لزوم توجه جدی به فضای مجازی 
و تالش در جهت فعالیت بیشــتر روحانیت در این عرصه تصریح کرد: 
اولویت اصلی فعالیت های یک روحانی در مســجد است اما گاهی باید 
از ظرفیت ها و مکان های دیگر منطقه و محل هم برای بهبود وضعیت 

فرهنگی و دینی استفاده کرد.
وی در ادامه به بحث آسیب های خانواده اشاره و بیان کرد: در اسالم 
نظام تفکر زندگی مشترک بر مبنای تفاهم و تحمل سختی ها و محبت 
هاســت ولی امروز فقط لذایذ یک زندگی مشــترک بیان می شــود و 
اهمیت معنویت و رســیدن به نقطه مطلوب انسانیت و حقیقت زندگی 

مورد توجه نیســت که باید به آن توجه بیشتر شود.
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ضمیمه رایگان روزنامه در استان مازندران

غالم مردم چشمم که با سیاه دلی
هزار قطره ببارد چو درد دل شمرم

بهر نظر بت ما جلوه می کند لیکن
حافظکس این کرشمه نبیند که من همی نگرم

مقدمه:
شــرکت عمران و مسکن شــمال یکی از شرکت 
های زیــر مجموعه هلدینگ عمران و مســکن بنیاد 
مستضعفان می باشــد که دفتر مرکزی آن در چالوس 
و مجموعه نمک آبرود قرار دارد و ســرمایه گذاری های 

مختلفی را در استان گیالن و مازندران انجام می دهد.
این شرکت در شهرهای بابلسر، رامسر و رشت دارای 
دفتر بوده و ســرمایه گذاری های بخش گردشگری در 
اولویت آن قرارداد و تا کنون اقدامات شایســته ای را در 
مجموعه نمک آبرود به عنوان مرکز گردشگری شمال 

کشور انجام داده است.
مجتمع تفریحی ، توریستی نمک آبرود  به عنوان زیر 
مجموعه شــرکت عمران و مسکن شمال در ایام سال 

میزبان بیشمار گردشگران می باشد.
این مجتمع که زیر مجموعه شرکت عمران و مسکن 
شــمال بوده با موقعیت اســتثنایی و بکری که دارد هر 
گردشــگری را که وارد شمال می شــود به سمت خود 

جذب می کند.
نمــک آبرود چالوس در یک ســال گذشــته دوره 
متفاوتــی را دنبال می کند و بــا تالش دکتر ربیع پور در 
راس مدیرعاملی شــرکت عمران و مســکن شــمال 
اقدامات خوبی در جهت میزبانی از گردشــگران در آن 

انجام شده است.
آنچــه مسلم اســت در راه حفظ و نگهــداری این 
مجموعه توریســتی که امروزه شهرت جهانی یافته و 

به عنوان سند اعتبارگردشگری کشورعزیزمان جایگاه 
ویــژه ای دارد مدیریتی توانمنــد و کارآمد والیق در آن 

نقش مهمی ایفا می کند.
خوشــبختانه با تدابیر و سیاست اتخاذ شده اصولی 
ازســوی هلدینگ عمران مســکن مدیریت این شهر 
توریستی به دست مدیری افتاده که خودعالوه براینکه 
از مدیران کاردان است دارای هوش و ذکاوت خاصی نیز 
در مردم داری وارتباط با سایر دستگاههای اجرایی است.

تجربه مدیریت شهری دکتر  ربیع پور، مدیرعامل سازمان 
مسکن شمال که آشنایی کاملی به قوانین شهری دارد 
توانسته در کنار دلسوزی و برنامه ریزی، نمک آبرود را به 
ســویی هدایت کند که در طول سال میزان گردشگران 
خارجی آن همطراز با گردشــگران داخلی باشد.برنامه 
ریزی که براساس متد روز و استانداردهای جهانی برای 
تشکیل یک شــهر توریستی به معنای واقعی آن باشد.

خوشــبختانه این مهم با حضــور دکتر ربیع پور بخوبی 
در نمک آبرود شــکل گرفته تا جایی که امروز دنیا نمک 
آبرود را به عنوان یک برند گردشــگری می شناســد و 
هرتوریســتی پا به ســرزمین ایران عزیز می گذارد بی 
درنــگ نمک آبرود را به عنوان یکی از مناطقی که قرار 
اســت در ســفر خود به ایران بازدید کند دردفترچه خود 

یادداشت کرده است.

با تدبیر بنیاد مستضعفان در انتصاب  دکتر حمیدرضا 
ربیع پور به عنوان مدیرعامل عمران مســکن شــمال 
)نمک آبرود( شــاهد شــتاب فعالیت هــاي عمراني و 
گردشگري شرکت عمران مسکن شمال در استانهاي 

شمالي هستیم.
از زمان حضور دکتر ربیــع پور به عنوان مدیرعامل 
شرکت عمران مسکن شمال که سابقه خوب مدیریتي 
نیز به عنوان شهردار در دو شهر، معاون عمراني سازمان 
دانش آموزي مازندران، رئیس مســکن و شهرسازي 
تنکابن، مدیرعامل شــرکت ســرمایه گذاري مسکن 
شــمال و.... در کارنامه خود دارد و در شــرکت عمران 
مسکن شــمال نیز به عنوان مشــاور و مسئول بخش 
هاي مختلف فعالیت کرده اســت در ابتدا بعد از دریافت 
حکم توانســت اولین اقدام خود را در مجموعه شرکت 
عمران مسکن شمال اجرایي نماید که بازگشت آرامش 
به مجموعه بوده اســت و امــروز این مجموعه نهضت 
پروژه های عمرانــی در حوزه فعالیت خود را راه اندازی 
کرده است.یکي از فعالیت هاي عمراني – گردشگري 
شرکت عمران مسکن شــمال در شهرستان چالوس 
اجراي بزرگترین و زیباترین پارک آبي خاورمیانه است 
که از پیشــرفت فیزیکي خوبي برخوردار بوده و عملیات 

اجرایي آن با شتاب در حال انجام است.
اکثر مسئولین استان مازندران و شهرستان چالوس 
بر این عقیده هستند که با مدیریت خوب و تجربه باالی 
دکتر ربیع پور که در واقع تدبیر خوب دکتر سعیدي کیا در 

این انتصاب بوده شاهد رشد و شکوفایي شرکت عمران 
مسکن شمال در  پیگیري و اجرایي پروژه هاي عمراني 

و گردشگري هستیم.
با بررســي همه جانبه و رشد قابل توجه  فعالیت هاي 
عمران مسکن شمال مي توان به صراحت گفت اقدامات 
خوب شــرکت عمران مسکن شمال موجب خواهد شد 
تا در آینده شــاهد شــکوفایي عمراني و گردشگري در 
شمال کشور باشیم.امروز در مجموعه شرکت عمران و 
مسکن شمال هیچ پروژه متوقف شده ای وجود ندارد و 
با تالش و پیگیری مدیرعامل این مجموعه و همکاران 
او خوشبختانه پروژه های هتل سازی ، پارک ساحلی آبی 
و مجموعه های داخل نمک آبرود در حال احداث هستند 

که از پیشرفت فیزیکی خوبی برخوردارند.
یکی از اقدامات شایســته، ماندگار و خوب دکتر ربیع 
پور به عنوان مدیرعامل شرکت عمران و مسکن شمال 
انتخاب و انتصاب دو معاون کاردان، با تجربه و ســابقه 
مدیریــت در معاونت اداری و مالــی و معاونت عمرانی  
بوده اســت که آقــای دکتر امیرعلی دلفــان آذری در 
معاونت اداری و مالی سابقه و تجربه خوبی در شهرداری 
ها داشــته و آقای دکتر میــر بابایی نیز به عنوان معاون 
عمرانــی  تجربه اجرایی شــایانی در کنــار تدریس در 

دانشگاه دارد.

مدیرعامل شرکت عمران و مسکن شمال:
آمادگی سرمایه گذاری در تمامی 

شهرهای شمال را داریم
مدیرعامل شــرکت عمران و مسکن شمال گفت: 
آمادگی ســرمایه گــذاری در حوزه های زیر ســاختی 

گردشگری در تمام شهرهای شمال را داریم.
حمیدرضا ربیع پور بیان داشــت: در حال حاضر این 
شــرکت پروژه های متعدد گردشــگری از جمله هتل 
سازی و باشگاه ســاحلی در کنار پروژه های مسکونی 
را در شهرهای مختلف شمال کشور در دست اقدام دارد 

که از پیشرفت های خوبی برخوردار است.
مدیرعامل شــرکت عمران و مسکن شمال گفت: 
طرح های مختلف و ویژه گردشگری توسط این شرکت 

در استانهای گیالن و مازندران در حال انجام است.
مدیرعامل شــرکت عمران و مسکن شمال گفت: با 
اقدامات و برنامه ریــزی هایی که صورت گرفته آماده 

میزبانی از گردشگران در تمام فصل هستیم.
دکتر حمیدرضا ربیع پور بیان داشت: در بعد زیباسازی 
مجموعه نمــک آبرود و ترمیم تجهیــزات و امکانات 
گردشــگری اقدام بسیار خوبی در این مجموعه صورت 
گرفته و تمام تالش پرســنل مجموعه این خواهد بود تا 

بهترین میزبانی را از مسافران داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت عمران مسکن شمال همچنین 
بیان داشــت: خوشــبختانه بازدیدی که رئیس محترم 
بنیاد مســتضعفان و جانبازان و همینطور آقای کمیلی 
و خمســه ای به عنوان هیات مدیره در ماههای گذشته 
از شرکت عمران مسکن شمال و مجموعه نمک آبرود 
بعمل آوردند از اقدامات انجام شده در مدت زمان حضور 

بنده به عنوان مدیرعامل ابراز رضایتمندی داشتند.
ربیع پور گفت: تمام برنامه ها و اقدامات انجام شــده 
در شرکت عمران و مسکن شمال با مصوبه هیات مدیره 
انجام می شــود و خوشبختانه جناب آقای دکتر سعیدی 
کیا به عنوان رئیس بنیاد مســتضعفان و همینطور آقای 
کمیلی به عنوان مدیرعامل شــرکت عمران و مسکن 
ایران  وآقای  خمســه ای به عنوان عضو هیات مدیره و 
دیگر اعضای هیات مدیره  نهایت همراهی همکاری را 
با این شرکت در انجام برنامه های پیش بینی شده دارند 

که نهایت تقدیر و تشکر را از این عزیزان دارم.
وی گفــت: از زمانی که به عنوان مدیرعامل در این 
شــرکت حاضر شــدم تاکید کردم تمام پروژه ها باید بر 
اســاس اصول فنی تعریف شــده پیش رود و نظارت بر 
پروژه ها از درخواســت اصلی ام از معاونت فنی شرکت 
می باشــد.وی ادامه داد: در استان گیالن و شهر رشت 
پروژه های مختلفی را به اتمام رســاندیم که برای پایان 
کار با شهرداری مشکالتی وجود داشت که این مشکالت 
مرتفع و پروژه جدید در گلسار رشت را آغاز کردیم .ربیع 
پور بیان داشــت: ایجاد شــهربازی در شهر رشت و در 
مســیر رشــت به انزلی یکی دیگــر از برنامه های این 

شــرکت در اســتان گیالن بوده که طرح مطالعاتی آن 
آغاز شده است تا ما بتوانیم در کنار فعالیت های عمرانی 
فعالیت تفریحی و توریستی نیز در استان گیالن داشته 
باشــیم.ربیع پور اظهار کرد: در اســتان مازندران هتل 
بابلســر که قبــل از حضور بنده به عنــوان مدیرعامل 
متوقف شــده بود مراحل ساخت آن مجددا آغاز گردید و 
امیدواریم بتوانیم بر اساس زمان تعریف شده شاهد بهره 
برداری از آن باشیم.وی بیان داشت: با توجه به شعار سال 
که حمایت از کاالی ایرانی اســت ابالغ شــد تا در تمام 
پروژه های در دست اقدام از کاالی ایرانی استفاده شود.

ربیع پور بیان داشــت: در تمــام مجموعه های این 
شــرکت از جمله نمک آبــرود و تمامی پروژه هایی که 
توسط این شــرکت انجام می شود به پیمانکاران ابالغ 
شد که استفاده از کاالی ایرانی در دستور کار قرار گیرد.

مدیرعامل شــرکت عمران و مسکن شمال تاکید 
کــرد: خرید از کاالی ایرانی بــه حمایت از تولید ملی و 
اشــتغالزایی می افزاید و این موضوع در دستور کار این 

شرکت قرار دارد.
وی بیان داشــت: بزرگ ترین و مجهزترین باشگاه 
ساحلی کشور واقع در ساحل نمک آبرود با ۱۷۵۰۰ متر 
زیربنا و اسکله تفریحی در حال ساخت که در بهار ۱۳۹۸ 

به بهره برداری خواهد رسید .
ربیع پور بیان داشت: باشگاه ساحلی طرحی نو وزیبا 
بوده که در کشــور بی نظیر است و قطعا با بهره برداری 
از آن شاهد استقبال عموم مردم ایران اسالمی خواهیم 
بود.وی بیان داشــت: مجتمع مدرن تجاری ۹۰۰۰ متر 
مربعــی نمک آبرود یکی دیگــر از پروژه های عمرانی 
شــرکت در نمک آبــرود بوده که از پیشــرفت خوبی 
برخوردار است و امیدواریم بتوانیم بزودی آن را به بهره 
برداری برســانیم.وی گفت: در بخش جذب توریست 
نیز برنامه ریزی های خوبــی در مجموعه نمک آبرود 
انجام دادیم تا میزبانی شایســته برای مسافران باشیم 
و در آینده ای نزدیک ۳ دســتگاه بازی جدید از کشــور 
آلمان وارد می کنیم که قطعا در جذب توریست تاثیرگذار 
خواهد بود.مدیرعامل شــرکت عمران و مسکن شمال 
افزود: نوع طراحی باشگاه ساحلی نمک آبرود چالوس در 
خاورمیانه بی نظیر اســت و با افتتاح این باشگاه ساحلی 

قطب گردشگری دریایی خواهیم شد.
حمیدرضا ربیع پور بیان داشــت: مجتمع تفریحي 
ســاحلي )باشگاه ســاحلي(نمک آبرود توسط شرکت 
عمران مســکن شمال در مســاحت۷۴۰۰۰ متر مربع 
احداث می شــود که شــامل۱۷۵۰۰ متر مربع فضاي 
تجاری و ورزشــی اســت.مدیرعامل شرکت عمران و 
مسکن شمال اظهار داشت: ۱۰۰۰۰ متر مربع پارکینگ 
در دو بخش زیر ســطح و رویه بــه جهت جلوگیري از 
تخریب و حفظ محیط زیست در این پروژه طراحی شده 
است.وی بیان داشت: باشگاه ساحلی نمک آبرود دارای 
دو بخش مردانه و زنانه اســت کــه هر کدام امکانات و 

تجهیزات خاص خود را دارند که اســتخرهاي تفریحی 
مســقف  هر کدام به مســاحت ۳۰۰ متر مربع و استخر 
فضای باز هر کدام به مساحت حدودا ۱۰۰۰ متر مربع که 
در بخش بانوان،ساختمان اصلي  بخش بانوان واستخر 
ها با احداث یک ســازه محرمیــت از بقیه فضاها مجزا 
خواهد شــد.ربیع پور تاکید کرد: این باشــگاه ورزشی 
دارای ســالن اســپا،حمام ترکی،حمام مغربی،سالن 
بدنسازی،سالن ایروبیک،کافی شاپ، و امکانات بخش 
خانوادگی اعم از رستوران، فود کورت،بازارچه،اتاق بازي 

کودکان،سالن سرگرمي وسینما چند بعدي می باشد.
وی گفت: آبنماي موزیکال، جت اسکي، جت بورد، 
قایقهاي تفریحي و... از دیگر امکانات و تجهیزات پیش 

بینی شده در این باشگاه ساحلی می باشد.
مدیرعامل عمران و مســکن شمال بیان داشت: در 
برنامــه ریزی های صورت گرفته این شــرکت چنین 
طرحی در شهرهای بابلسر و رامسر نیز در دستور کار قرار 
دارد تا اجرایی شود که در شهرستان بابلسر با حجم کمتر 

طراحی نقشه ها در حال انجام می باشد.
وی گفت: تمام تالش مجموعه بر این است تا زودتر 
از تقویم پیش بینی شــده این باشــگاه ساحلی به بهره 
برداری برســد تا در اختیار مردم قــرار گیرند تا بهترین 

خدمات را به آنها ارائه دهیم.
ربیع پور تاکید کرد: سازمان عمران و مسکن شمال در 
حوزه گردشگری و جذب توریست اقدامات بسیار خوبی 
را در مجموعه نمک آبرود فراهم کرده و هر ساله در ایام 

نوروز و تابســتان میزبان بیشترین گردشگر و توریست 
در بین مجموعه های تفریحی و توریســتی در کشــور 
می باشد.مدیرعامل شرکت عمران و مسکن شمال بیان 
داشــت: مجموعه نمک آبرود تنها مجموعه تفریحی ، 
توریستی در خاورمیانه می باشــد که دارای دو خط تله 
کابیــن بوده تا بتواند خدمات مطلــوب تر و ویژه ای به 

گردشگران ارائه نماید.
مدیرعامل عمران و مسکن شمال گفت: با اقدامات 
خوب و تاثیرگذاری که در حوزه گردشگری با مساعدت 
رئیس محترم بنیاد مستضعفان و هلدینگ این مجموعه 

انجام شد امروز نمک آبرود یک برند جهانی است.
وی بیان داشــت: امروز نمک آبــرود به عنوان یک 
مجموعه تفریحی، توریســتی در بسیاری از بنگاههای 
گردشــگری دنیا مطرح اســت و به گردشگرانی که به 
ایران سفر می کنند پیشنهاد می شود و در خاورمیانه تنها 
مجموعه ای به شــمار می رویم کــه دو خط تله کابین 
همزمان قرار دارد.مدیرعامل شرکت عمران و مسکن 
شــمال گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته و بهره 
برداری از پروژه های در دست اقدام، در آینده نمک آبرود 

نقطه طالیی گردشگری در خاورمیانه می شود.
مدیرعامل شــرکت عمران و مسکن شمال گفت: 
بــا برنامه ریزی های صورت گرفتــه و بهره برداری از 

پروژه های در دســت اقدام، در آینده نمک آبرود نقطه 
طالیی گردشگری در خاورمیانه می شود.

دکتــر حمیدرضا ربیع پــور اظهار کــرد: در حوزه 
گردشــگری و جذب توریســت اقدامات بسیار خوبی 
در نمــک آبرود صــورت گرفته تا همزمــان با تحول 
گردشگری روز حرکت کنیم.ربیع پور بیان داشت: وجود 
ساحل، جنگل و کوه موجب شده این شهرک توریستی 
به عنوان مرکز گردشگری تفاوت زیادی با دیگر مراکز 
گردشگری ایران و حتی بسیاری از کشورها داشته باشد 
و وجود دو خط تله کابین در کنار سورتمه  از امتیازات ویژه 
نمک آبرود محسوب می شود.مدیرعامل شرکت عمران 
و مسکن شــمال گفت: یکی از برنامه های خوبی که با 
نظر و تصویب هیات مدیره شــرکت عمران و مسکن 
شــمال انجام شــد تخفیف برای بومیان در استفاده از 

مجموعه نمک آبرود بود.
ربیع پور بیان داشت: این طرح که برای دومین سال 
پیاپی و در دو مرحله انجام شد با استقبال بومیان روبه رو 
شد و شهروندان شهرستانهای نور تا تنکابن از امکانات 
نمک آبــرود در تاریخ های معین با تخفیف اســتفاده 
کردند.وی گفت: با تاکید و حمایت اعضای هیات مدیره 
این طرح در پاییز و زمســتان سال ۹۷ نیز اجرا می شود تا 
بتوانیم خدمات خوب و ارزنده ای را به بومیان ارائه دهیم.

مدیرعامل شــرکت عمران و مسکن شمال گفت: 
گواهي اســتاندارد بهره برداري تله کابین و ســورتمه 
نمک آبرود در راســتای ایمن سازی این مجموعه که 

شــمار زیادی از هموطنان در بازدید از مجموعه نمک 
آبرود از آن اســتفاده می کنند می باشد.دکتر حمیدرضا 
ربیع پور بیان داشــت: با همــکاری و تالش معاونین و 
مجموعه همکاران در شــرکت عمران و مسکن شمال 
همواره تالش می شود تا بتوانیم در راستای ایمن سازی 
تمامی تجهیزات اقدام شود و با دریافت گواهینامه های 
معتبر هموطنان ما اطمینان کامل در جهت اســتفاده از 

این امکانات داشته باشند.
وی گفت: شرکت عمران مسکن شمال موفق شد در 
دومین دوره جایزه ملی »تعالی و پیشرفت«  بین شرکت 
های بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، ستاد فرمان امام و 
بنیاد شــهید گواهی جایزه تعالی و پیشرفت را دریافت 
کند.ربیع پور اذعان داشت: این مجموعه این آمادگی را 
دارد که میزبان همایش ها و اجالســیه های مهم حوزه 
گردشــگری در عرصه بین المللی باشــد تا بتوانیم در 
گردشگری بین المللی با کشورهای دیگر تبادل داشته 
باشیم.وی بیان داشت: امروز نمک آبرود به عنوان یک 
مجموعه تفریحی، توریســتی در بسیاری از بنگاههای 
گردشــگری دنیا مطرح اســت و به گردشگرانی که به 
ایران سفر می کنند پیشنهاد می شود و در خاورمیانه تنها 
مجموعه ای به شــمار می رویم کــه دو خط تله کابین 

همزمان دارد.

مدیرعامل شرکت عمران و مسکن شمال:

آمادگی سرمایه گذاری گردشگری در تمام شهرهای شمال را داریم


