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 اجرای ۴۴ پروژه 
در سوادکوه

سرمایه گذاری ۴۰ میلیارد 
تومانی در بندر امیرآباد

انقالب ۴۰ سالگی های 
زیادی خواهد دید

مازندران به مرحله دوم لیگ دسته 
یک کشور صعود کرد

دو نماینده مازندران در مرحله حذفی مســابقات لیگ دسته یک والیبال کشــور با پیروزی برابر 
حریفان خود به مرحله دوم صعود کردند وتکلیف دو تیم دیگر نیز به بازی سوم کشیده شد.

خبرنگار جام جم مازندران: دومین دیدار مرحله حذفی این رقابتها جمعه شب در شهرهای مختلف کشور 
برگزار شد و در مهمترین این رقابتها، تیم مدعی میالد نور رامسر در دیداری بیرون از خانه دست به کار بزرگی زد وبا 
شکست قاطع ۳برصفر میزبان خود تیم مقاومت تهران به عنوان نخستین تیم راهی مرحله دوم این مسابقات شد.

نماینده مازندران در این دیدار در۳ ست متوالی وبا...

جشن چله انقالب؛ خط 
بطالنی بر پیش بینی دشمن 
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امام جمعه قائمشهر:
انقالب ۴۰ ســالگی های 

زیادی خواهد دید

  امــام جمعــه قائم شــهر و نماینده مردم 
مازنــدران در مجلس خبــرگان رهبری گفت: 
دشــمن به عــزا بنشــیند زیرا انقــالب چهل 

سالگی های زیادی را پشت سر خواهد گذاشت.
خبرنــگار جام جم مازنــدران: آیت 
اهلل علی معلمی، در مراســم افتتاح نمایشــگاه 
دســتاوردهای چهل ســالگی انقالب اسالمی، 
اظهــار کرد: خدمات پس از پیــروزی انقالب از 
جمله برق رســانی، گاز رسانی، آبرسانی و توسعه 
شبکه راههای آسفالته از دستاوردهایی است که 
در سایه جنگ تحمیلی و برپایی فتنه های فراوان 
دشــمن، انجام شد و خدمات بسیاری برای مردم 

فراهم آورده است.
وی افــزود: نتیجه به دســت گرفتن امور به 
وسیله مردم، شــکوفایی نظام و در خدمت بودن 
دولت از دســتاوردهای انقالب بود که از خداوند 
متعال می خواهیم این عزت حضور و همکاری و 

هماهنگی فی ما بین را مستدام بدارد.
نماینده مردم مازنــدران در مجلس خبرگان 
رهبری، با بیان اینکه دشمن می خواست ما چهل 
سالگی انقالب را جشن نگیریم، گفت: دشمن به 
عزا بنشــیند این انقالب چهل سالهای زیادی را 
پشت سر خواهدگذاشت تا سرنوشت این نظام به 

دست صاحب بر حقش امام زمان )عج( بیفتد.
امام جمعه قائم شــهر، مردم این شهرستان را 
در پیروزی انقالب، پیشــتاز دانست و عنوان کرد: 
قائم شهر در اســتقبال از امام خمینی و نهضت او 
تالش زیادی کرد و ســه شهید به نامهای مسعود 
دهقــان، مبینی و شــهیده مروتی تقدیم انقالب 

کردند.
خاطرنشان می شود، نمایشگاه دستاوردهای 
انقالب اســالمی در چهل غرفه از امروز تا پایان 
دهــه مبــارک فجر بــرای بازدید عمــوم بر پا 

خواهدبود.

سرمایه گذاری ۴۰ میلیارد 
تومانی در بندر امیرآباد

معاون توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر 
و دریانوردی از سرمایه گذاری ۴۰ میلیارد تومانی 
پــروژه عمرانی در بندر امیرآباد خبر داد و گفت: با 
این سرمایه گذاری شاهد توسعه مناسبی خواهیم 

بود.
خبرنگار جام جم مازندران: محمدرضا 
الهیار پس از پایان بازدیــد میدانی از تجهیزات، 
زیرســاخت ها و پروژه های عمرانی بندر امیرآباد 
در جمع خبرنــگاران افزود: تالش برای افزایش 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر یکی از 
برنامه های مهم بنادر است که در دست اجراست.

وی بیان داشــت: بندرامیرآباد بــا دارا بودن 
منطقه ویژه اقتصادی به عنوان بندر نسل سوم و از 
بنادر بزرگ حاشیه خزر، در جذب سرمایه گذاران 

بخش خصوصی توسعه فراوان داشته است.
معاون توســعه امور زیربنایی سازمان بنادر و 
دریانوردی کشور با اشاره به سرمایه گذاری بزرگ 
ســاخت ام دی اف در بندر خاطر نشان کرد: این 
شرکت با اشــتغالزایی فراوان در بندر امیرآباد در 
حال ســاخت اســت که با افتتاح آن شاهد رشد 

مناسبی در بندر خواهیم بود.
الهیار همچنین وجود راه مناسب را از نیازهای 
مهم بنادر عنوان کرد و یادآور شــد: در این بخش 
هم عالوه بر راههای دسترســی فعلی برای بندر 
امیرآبــاد دو راه رســتمکال و گهرباران با قوت در 

دست اجراست.
وی گفت: بندر امیرآباد با اتصال به خط راه آهن 
دارای ویژگی مناسب حمل ریلی است که با افتتاح 
رو روریلــی، امکان تــردد در این بخش افزایش 
یافتــه و امکان پهلوگیری کشــتی ها با امکانات 

روروریلی فراهم می شود.

مازنــدران به مرحله دوم 
لیگ دسته یک کشور صعود 

کرد

دو نماینــده مازنــدران در مرحله حذفی 
مسابقات لیگ دسته یک والیبال کشور با پیروزی 
برابــر حریفان خود به مرحلــه دوم صعود کردند 
وتکلیف دو تیم دیگر نیز به بازی سوم کشیده شد.

خبرنگار جام جــم مازندران: دومین 
دیــدار مرحله حذفی این رقابتها جمعه شــب در 
شهرهای مختلف کشور برگزار شد و در مهمترین 
ایــن رقابتها، تیــم مدعی میالد نور رامســر در 
دیداری بیرون از خانه دســت به کار بزرگی زد وبا 
شکست قاطع ۳برصفر میزبان خود تیم مقاومت 
تهران به عنوان نخســتین تیم راهی مرحله دوم 

این مسابقات شد.
نماینده مازندران در این دیدار در۳ ست متوالی 
وبــا امتیازهای )۲۵ بر۱۹ (، ) ۲۷ بر ۲۵ ( و )۲۵ بر 
۲۲  ( از سد حریف سرسخت خود گذشت وبا توجه 
به پیروزی بازی نخســت در رامسر، جشن صعود 

به مرحله باالتر برپا کرد.
تیم شــهروند نــکا  دیگرنماینــده مازندران 
هــم دراین رقابتها عصرجمعــه در خانه با نتیجه 
۳برصفر تیم شهرداری کرج را با امتیازهای ) ۲۵ 
بر۲۰ ( ) ۲۵بر ۱۶ ( و ) ۲۵ بر۲۳ ( شکســت داد وبه 
عنوان دومین نماینده این استان صعود به مرحله 
بعدی رقابتهای لیگ دســته یک والیبال مردان 

باشگاه های کشور را جشن گرفت.
تیم شــهروند نکاء در بازی نخســت درکرج 
موفق به شکســت میزبان خود تیم شــهرداری 
شــده بود وبا احتســاب پیروزی در بازی نخست 
درمجموع ۲برصفر مهمان خود را شکســت داد 

و با حذف این تیم به مرحله بعدی صعود کرد.
همچنیــن در دیگر دیدارهــای این مرحله، 
تیم های شهدای رامسر و توپکا بابلسر دو نماینده 
مازندران که دربازی نخست برابر حریفان صاحب 
پیروزی شده بودند، در بازی دوم با وجود میزبانی 
از حریفان خود نتوانســتند صاحب برتری شوند تا 
جدال آنها برای صعود به بازی سرنوشت ساز سوم 
در بیرون از خانه کشیده شود.تیم توپکای بابلسر 
در ســالن ورزشی ســرداران نوبخت این شهر با 
نتیجــه دور از انتظار ۳برصفر مغلوب مهمان خود 
تیم ملوان نداجا شــد و تیم شهدای رامسر هم در 
خانــه با همین نتیجه برابــر تیم ژالنو آق قال تن 
به شکست داد. بازی سوم وتعیین کننده تیم های 
شهدای رامسر با ژالنو آق قال  و توپکای بابلسر با 
ملوان نداجا برای صعود دو تیم به جمع هشت تیم 
پایانی رقابتهای لیگ دســته یک والیبال مردان 

باشگاه های کشور هفته آینده برگزار می شود.
در پایان مســابقات امسال والیبال لیگ دسته 
یک مردان باشگاه های کشور دوتیم جواز حضور 

در فصل آینده لیگ برتر را کسب خواهند کرد.
تیم کاله آمل نماینده مازندران در مســابقات 
 لیگ برتر والیبال مردان باشــگاه های کشــور

 است.

میلیارد  تصویــب۵۰۰ 
تومــان تســهیالت رونق 

تولید 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
مازندران گفت: ۵۰۰ میلیارد تومان تســهیالت 
بســته رونق تولید برای حمایت از اشتغال و تولید 

در استان مصوب شده است.
خبرنــگار جام جم مازندران: حســن 
خیریان پور در نشست استاندار مازندران با رئیس 
بانک صنعت و معدن کشــور اظهار داشت: ۵۰۰ 
میلیارد تومان تســهیالت بســته رونق تولید در 

کارگروه تسهیل مصوب شده است.
وی از تعامــل و همــکاری برخی بانک های 
اســتان و نگاه کارشناســانه آنان در حوزه های 

مختلف تقدیر کرد.
رئیــس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
مازندران نیز با بیان اینکه دو هزار اشــتغال در ۷۰ 
طرح نیمه تمام صنعتی و تولیدی پیش بینی شده 
اســت، اعتبار مورد نیاز با تکمیل آن را سه میلیارد 

تومان بیان کرد.
محمد محمدپور افزود: طرح بزرگ پتروشیمی 
با قابلیت پوشــش نیمه شمالی کشور و دسترسی 
بــه بازار ســی آی اس را پیش بینــی کرده ایم و 
امیدواریــم برای حمایــت از این طرح، صنعت و 

معدن اقدام الزم را داشته باشد.
محمدپور خواســتار درنظرگرفتن شــرایط 
آســانتری برای ارائه تســهیالت برای بازگشت 
واحدهــای تکمیلی و واگذاری آن به ســرمایه 

گذاران جدید شد. 

نماینده مردم قائم شــهر، جویبار، سوادکوه و ســوادکوه شمالی و سیمرغ در مجلس 
شــورای اســالمی از پیش بینی ۵ هزار میلیارد ریال برای ترمیم راه های بین روستایی در 

بودجه سال ۹۸ خبر داد.
خبرنگار جام جم مازندران: عبداله رضیان در مراســم پروژه افتتاحی اداره راه و 

ترابری، در روستای افراکتی گفت: در حوزه راه های روستایی مشکالت جدی وجود دارد 
و اکثر راهها برمی گردد به دهه ۶۰ که قدمت طوالنی داشــته و زیرساختهایش به صورت 
فنی اجرا نشــده  و منابع پیش بینی شده هم قابل توجه نبوده است.وی افزود: مقرر شد این 
مبلغ از محل مالیات بر ارزش افزوده گذاشته شود که امیدواریم نمایندگان محترم در صحن 

مجلس برای تحقق آن کمک کنند.ســجاد رحیمی رئیس اداره راه شهرستان قائم شهر 
اظهار کرد: بهره برداری از فاز اول روشنایی محور قائم شهر جویبار به طول یک کیلومتر با 
هزینه ۳ میلیارد ریال و افتتاح پروژه روکش آسفالت محور روستایی مهدی آباد افراکتی به 
طول ۲ هزار و ۵۰۰ متر و با هزینه ۵ میلیارد ریال دو پروژه افتتاحی در شهرستان بوده است.

پیش بینی 5000 میلیارد ریال برای مرمت راه های روستایی 

معاون میــراث فرهنگــی اداره کل میراث 
فرهنگی مازنــدران گفت: بازارچه هــای تولید و 
بازرگانی صنایع دستی در مناطق مختلف مازندران 
بــرای حمایت از تولید کنندگان راه اندازی شــده 

است.
خبرنــگار جام جم مازنــدران: مهدی 
ایزدی در همایش نکوداشــت تقدیر از دو هنرمند 
پیشکسوت صنایع دستی در بابلسر با بیان اینکه در 
تمامی کاوش ها یک گمان اصلی که سبب کاوش 
می شــود، صنایع دســتی اســت افزود: حمایت از 
کاالی ایرانی و صنایع دستی امری دوسویه است.

وی با اشــاره بــه راه اندازی بازارچــه تولید و 

بازرگانی ایام دهه فجر در بابلســر اظهار داشــت: 
همچنیــن یــک بازارچه تولیــد و بازرگانی نیز در 

فریدونکنار راه اندازی شده است.
وی ادامــه داد: هنرمنــدان باید ذائقــه بازار را 
بشناسند و در رقابت با کاالهای چینی، مزیت های 
بــازار و ســلیقه مخاطــب را بداننــد و تاکنون در 
کالس های آموزشی، طراحی روز مورد توجه قرار 
گرفت و در بســته بندی به نیازهای روز توجه شده 

است.
معاون میراث فرهنگی مازنــدران، راه اندازی 
بازارچه هــا را در مناطق مختلف اســتان از جمله 
برنامه ها بــرای حمایت از هنرمندان برشــمرد و 

گفت: افزایــش کیفیت و کاهش قیمت ها می تواند 
محصوالت صنایع دستی را رقابت پذیر کند.

در این مراســم از دو پیشکسوت صنایع دستی 
مازندران تجلیل شد.

راه اندازی بازارچه های 
تولید و بازرگانی در مازندران 

خبر

ضمیمه رایگان ۲
روزنامه در استان 

مازندران

خبر

دبیر ســتاد امر بــه معروف و نهــی از منکر 
مازندران، تالش برای استحکام اقتصاد کشور را در 

همه جوانب از مهمترین معروف ها بیان کرد.
خبرنگار جام جم مازندران: خلیل صالحی 

در نشســت ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان 
مازندران به مناســبت چهلمین ســالگرد پیروزی 
انقالب اســالمی اظهار داشت: تهاجم و زورآزمایی 
جبهه اســتکبار با انقالب اسالمی در ماههای اخیر، 

نتیجه تحلیل غلط کسانی است که از درک حقانیت 
انقــالب و پایمــردی ملت نجیب ایران اســالمی 

عاجزند.
وی گفت: یکی از موفقیت های ملت ایران، برمال 
کردن نیت شوم جبهه استکبار جهانی است. آنها در 
طول ۴ دهه گذشــته دائمًا تبلیغ می کردند که لیبرال 
دموکراســی غربی با اصل موجودیــت ملت ایران 
مشکلی ندارد و مایل است با نظام جمهوری اسالمی 
کنار بیاید اما باالخره مجبور شدند باطن واقعی خود 

را آشکار نموده و رو در رو وارد مبارزه شوند.
صالحی گفت: ترامپ و سردمداران رژیم آمریکا 
بــا اطمینان خاطر اعالن کردنــد ملت ایران چهل 
سالگی انقالب خود را نخواهد دید اما به فضل الهی 
به این آرزوی شــوم خود نرســیده و نخواهند رسید. 
این موفقیت بزرگ برای تزریق اعتماد به بدنه ملت 

وفادار و نجیب ایران اسالمی کافی است.

دبیر ســتاد امر به معروف و نهی از منکر مازندران 
گفت: همیشــه عــده ای پیدا می شــوند که برای 
ســودجویی و منفعت طلبی خود حربه دشمنان را در 
جنگ اقتصادی اجرا می کنند؛ اختفاء، احتکار و گران 
فروشی خدمت مســتقیم به اهداف دشمنان است، 
ایــن فعالیت های اخالل آمیز در اقتصاد و معیشــت 
مردم با هیچ منطقی ســازگار نیست بنابراین انتظار 
می رود هرکســی که دل در گرو انقالب و خون های 
پاک شهیدان دارد نقش و سهم خویش را در تسهیل 

زندگی و تامین مایحتاج مردم ایفا کند.
صالحــی در پایان گفت: امروز یکی از بزرگترین 
معروف ها تالش برای اســتحکام اقتصاد کشور در 
همه جوانــب و بزرگترین منکــر، کمک به اهداف 
دشمنان در مسائل گوناگون بویژه مباحث اقتصادی 
است.این وظیفه اسالمی و تاریخی از هیچکس و در 

هیچ شرایطی ساقط شدنی نیست.

رئیس اداره ممیزی و حدنگاری اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری اســتان مازندران نوشهر اظهار 
داشــت:عملیات تثبیت نقشــه های حدنگاری ثبتی 
سنواتی اراضی ملی در غرب مازندران آغاز شده است.

خبرنگار جام جم مازندران: فرشید موسوی با 
بیان اینکه پروسه عملیات تثبیت نقشه های حدنگاری 
اراضی ملی حــدود یک ماه به طول می انجامد اظهار 
داشــت: این عملیات در محل اداره ثبت و اســناد در 
شهرســتان نور و به نمایندگی از اداره کل ثبت اسناد 

استان است.
وی گفت : در حال حاضر سطحی معادل ۲۰۰ هزار 
هکتار از اراضی ملی  شهرســتانهای تنکابن، رامسر، 
عباس آباد، کجور، کالردشت، نوشهر و چالوس در این 
عملیات پیش بینی شــده است که تا یک ماه آینده این 

سطح قابل افزایش است.  
موسوی مزایای این طرح را تثبیت قطعی مالکیت 

دولت بر انفال، جلوگیری از تجاوز و تصرف غیر قانونی 
به اراضی ملی، تســریع بخشیدن به روند پاسخگویی 
به استعالمات و اثر بخشی مثبت به حقوق متقابل بین 
دولت ومردم برشمرد و پیش بینی کرد:در این عملیات 
و در زمان یک ماهه پیش رو حدود ۸۰ درصد از اراضی 
ملی و جنگلی حوزه منابع طبیعی غرب استان در بانک 

اطالعات کاداستر استان مازندران تثبیت شود.
رئیــس اداره ممیزی و حدنــگاری اداره کل منابع 
طبیعی نوشهر همچنین گفت: در  برنامه پیش رو برای 
اولین بار نقشه اراضی ساحلی در کل استان به صورت 
پایلوت در منطقه غرب مازندران وارد بانک کاداســتر 
ثبت خواهد شــد.وی در پایان از تالش و مســاعدت 
مدیرکل ثبت اســناد و امالک استان مازندران و سایر 
کارکنــان این اداره کل که در این امر مهم  با  اداره کل  
منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان مازندران نوشــهر 

همکاری و مشارکت دارند قدردانی کرد. 

تالش برای استحکام اقتصادی مهم ترین معروف است

عملیات تثبیت اراضی ملی غرب مازندران آغاز شد

اجرای 44 پروژه در سوادکوه
فرمانــدار ســوادکوه از افتتاح و کلنگ زنی ۴۴ پــروژه با هزینه ۳۲ 

میلیارد تومان در روزهای دهه فجر در شهرستان سوادکوه خبر داد.
خبرنگار جام جم مازندران: ســعید یزدانی در جمع خبرنگاران 
شهرستان، از افتتاح و کلنگ زنی ۴۴ پروژه با هزینه ۳۲ میلیارد تومان طی 
ایام دهه فجر در شهرســتان ســوادکوه خبر داد و با بیان اینکه این هزینه 
جدای هزینه پروژه های گازرســانی اســت، افزود: همچنین، ۱۰۰ پروژه 

محوری فرهنگی نیز توسط دستگاه های متولی انجام خواهد شد.
وی انقالب اســالمی را متفــاوت از دیگر انقالب هــا و یک انقالب 
فرهنگی و اجتماعی با مرجعیت دینی برشمرد و با اشاره به اینکه اقدامات 
عمرانی وظایف دولت رفاه اســت، شــعار محوری انقالب را »استقالل، 
آزادی و جمهوری اسالمی عنوان کرد و افزود: برای دستاورد انقالب باید 

تحقق دستاوردهای انقالب را در این حوزه بررسی کرد.
فرماندار سوادکوه در رابطه با تحقق شعار »استقالل« انقالب اسالمی، 
با بیان اینکه در جایی که منافع ملی ما در راســتای انقالب بوده، استقالل 
خود را حفظ و شــرایط سخت را تحمل کرده ایم، افزود: دشمن با اقدامات 
متفــاوت همچون غائله تجزیه طلبی اقوام، جنگ میان شــیعه و ســنی، 
ترورهای کور و جنگ هشت ساله تحمیلی سعی در مقابله با این استقالل 
داشته اما ما برای استقالل خود هزینه کرده  و شهید داده ایم و این هزینه، 

انقالب اسالمی را هم بیمه کرده است.
وی با بیان اینکه شــعار »آزادی« هم محقق شــده اســت و از جمله 
مصداق هــا در اثبــات این امر به افزایش تیــراژ روزنامه ها و مطبوعات و 
اکران فیلم های انتقاد از دولت و نظام به عنوان شــاخص آزادی اشاره کرد 
و گفت: تئوریسین های غربی، اعتقادی بر تجمیع جمهوریت و اسالمیت 
نداشــته اند. امام راحل تجمیع این دو را در کنار هم اثبات کرد و نمونه آن 

برگزاری ۳۰ انتخابات دراین ۴۰ سال بوده است.
فرماندار ســوادکوه از جمله دالیل انقالب به عدم توزیع عادالنه ثروت 

و اختالف فاحش توســعه یافتگی شــهر و روستا اشاره کرد و با بیان اینکه 
درآمد قبل از انقالب با توســعه یافتگی آن دوره همخوانی نداشته، افزود: 
خاســتگاه دوم اعتراضات فاصله دیــن از جامعه بوده؛ قبل از انقالب دین 
به عنوان یک مولفه شــخصی بود اما مردم خواســتار وجود دین در تمام 

شئونات زندگی خود بوده اند.
وی با بیان اینکه معادن جزو نیازهای جامعه اســت، در رابطه با مسائل 
معادن در شهرســتان و اعتراضات کارگران، گفت: ۱۱ معدن خطیرکوه به 
واســطه عدم رعایت شرایط محیط زیستی و فنی و عدم رفع نقص، توسط 
دادســتان پلمب شدند و پس از گفتگو، مقرر شد با یک فرصت یک  ماهه، 
دوباره بازگشایی شوند؛ مشروط به اینکه طی ارزیابی یک ماهه به ایده آل 
مربوط به معدن برســند و در صورت عدم تحقق شــرایط، دستور پلمب و 

ابطال پروانه صادر خواهد شد.

فرماندار ســوادکوه از تدوین کتاب »سوادکوه در گذر تاریخ انقالب« 
توسط فرمانداری شهرستان خبر داد و گفت: این کتاب خدمات چهل ساله 
دولت جمهوری اســالمی ایران در ســوادکوه را بیان کرده و به مقایســه 

تطبیقی اقدامات بعضی ادارات در قبل و بعد از انقالب می پردازد.
یزدانــی با بیان اینکه تاکنــون ۴۷ میلیارد تومان برای کک ســازی 
ســوادکوه هزینه شده است، در رابطه با اما و اگرهای پیش روی این پروژه 
گفت: اگر پروژه پیوســت زیست محیطی نداشته چرا کلنگ زنی شده و با 
توجه به کلنگ زنی و هزینه ها، مقرر شــد تــا کمیته جداگانه ای برای آن 

تشکیل شود تا پروژه به روز و فیلترسازی شود.
وی با بیان اینکه تاکنون در رابطه با کک ســازی سوادکوه آلودگی هوا 
مطرح بوده اســت، افزود: طبق نظر کارشناسان آلمانی این پروژه آلودگی 
هوا ندارد و اکنون آلودگی خاک و آب مطرح شــده و این بیانگر این اســت 

که محیط زیست قصد دارد این پروژه مشمول زمان شود.
یزدانی از کلنگ زنی پل ســفید در ۱۵ تا ۲۰ اســفند خبر داد و در رابطه 
با میدان زیراب گفت: میدان، نماد یک شــهر است و حذف میدانی وجود 
ندارد و تنها کم کردن شــعاع مطرح اســت و ترافیک حال حاضر شــهر 
زیراب، ترافیکی نیســت که بخواهیم به خاطر آن فضای هندســی شهر 

را تغییر دهیم.
وی پروژه تاریخی اسپهبد خورشید را نه در سطح شهرستان بلکه ملی 
دانســت و با بیان اینکه تاکنون هیچ پژوهشی در رابطه با آن انجام نشده، 
افزود: غار زمانی ارزشمند است که کاوش شده و اشیاء درون غار اکتشاف 
و موزه و راوی برای آن در نظر گرفته شــود و در شــرایط کنونی، هدایت 
مردم به غار ایمن نیست و طی نشستی با مدیرکل گردشگری استان، مقرر 
شــد مبلغ حداقلی ۱۵۰ میلیون تومان را در قالب پایگاه پژوهشی مشروط 
بــه ایجاد پایگاه اختصاص دهیم تا ســپس بتوان بــرای آن کد پایگاه و 

اعتبارات ملی دریافت کرد.
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اجــرای ۶۰۰۰ پــروژه 
عمرانی توســط بســیج 

سازندگی 
رئیس بسیج ســازندگی سپاه کربال گفت: 
بیش از شــش هزار پروژه توسط بسیج سازندگی 

طی ۱۰ سال اخیر اجرا شده است.
خبرنگار جام جم مازندران: ســرهنگ 
غالمرضا شــریعتی در نشست خبری به مناسبت 
دهه فجر با اشاره به دستاوردهای انقالب اسالمی 
در حوزه های مختلف، استقالل و قطع وابستگی 
را مهمترین دســتاورد نظام اســالمی برشمرد و 
گفت: در حال حاضر بســیاری از وابستگی ها به 
کشورهای دیگر با استقرار نظام مردمی و اسالمی 

قطع شده است.
وی افــزود: رســیدگی به اوضــاع و احوال 
محرومان و مستضعفان از ماموریت های انقالب 
اسالمی است و در این راستا دستگاه های مختلف 

مشغول فعالیت هستند.
ســرهنگ شریعتی، تاسیس ســازمان بسیج 
ســازندگی را از جملــه دســتاوردهای انقالب 
اســالمی برشمرد و گفت: ســازماندهی مردم و 
به کارگیری آنان در حوزه های مختلف از وظایف 

اصلی به شمار می رود.
رئیس بسیج سازندگی سپاه کربال یادآور شد: 
تاکنــون ۶۵۰ هزار نفر از مردم اســتان در قالب 
گروه های جهادی فعالیت کرده اند و در این راستا 
شــش هزار پروژه طی ۱۰ ســال اخیر اجرا شده 

است.
سرهنگ شــریعتی عنوان کرد: بیش از ۳۰۰ 
میلیارد تومان برای پروژه های بســیج سازندگی 
صرف شــده و بخش عمده این اعتبار با حمایت 

مردم تامین و صرف شده است.
رئیس بســیج سازندگی ســپاه کربال با تاکید 
بر ایجاد و حفظ اشــتغال تصریح کرد: از ســال 
۹۱ تا پایان ســال ۹۶ بیش از ۱۸۰ میلیارد تومان 
تسهیالت از منابع سپاه استان برای اشتغال خرد 
اعتبار درنظر گرفته شــد و بیش از ۲۳ هزار و ۸۰۰ 

کارگاه شغلی ایجاد شده است.
وی کمک به دولــت برای اجرای پروژه های 
بزرگ را از برنامه های بسیج سازندگی بیان کرد و 
گفت: امسال هزار و ۶۰۰ پروژه محرومیت زدایی 

با کمک بسیج سازندگی در استان اجرا می شود.
ســرهنگ شــریعتی، کمــک به ســاخت 
بیمارســتان، مراکــز بهداشــتی و درمانی، پل، 
بهسازی ۱۷۰ کیلومتر راه روستایی در استان را از 
جمله اقدامات بیان کرد و گفت: در سال جاری ۷۰ 
میلیارد تومان پروژه محرومیت زدایی در اســتان 

اجرا شده است.

 نماینده مجلس:
صنایع دســتی بخشی از 

فرهنگ و هویت است
نماینــده مــردم بابلســر و فریدونکنار در 
مجلس شورای اسالمی از صنایع دستی به عنوان 
بخشــی از فرهنگ و هویت کشــور یــاد کرد و 

خواستار حمایت از فعاالن این بخش شد. 
خبرنگار جام جــم مازندران: ولی اهلل 
نانواکناری در پنجمین آیین نکوداشت هنرمندان 
صنایع دســتی و هنرهای سنتی بابلسر در سالن 
اجتماعات اداره ارشــاد بابلســر با اشاره به نقش 
خانواده در ارتقای فرهنگ اقتصادی افراد جامعه 
اظهار کــرد: زمینه ای باید فراهم شــود تا تولید 

صنایع دستی در خانواده ها رونق یابد.
وی افزود: تولید محصوالت صنایع دســتی 
نقش مهمــی در رونق بازار، افزایش اشــتغال، 
کاهش نــرخ بیکاری، فروش بیشــتر و ارتقای 

درآمد مردم دارد.
نماینده مردم بابلســر و فریدونکنار در مجلس 
شــورای اسالمی با تاکید بر حمایت از هنرمندان 
عرصه صنایع دســتی عنوان کــرد: در حالی که 
رشد و گســترش تولید صنایع دســتی می تواند 
برای کشــور ارزآوری داشته باشد اما متاسفانه در 
سالهای اخیر به صنایع دستی توجهی نشده است.

نانواکناری در پایان با بیان اینکه صنایع دستی 
به عنوان بخشــی از فرهنگ و هویت کشور باید 
رشد و توسعه پیدا کند،گفت: امیدوارم با حمایت از 
هنرمندان صنایع دســتی روحی تازه در کالبد این 
حوزه از تولید و اشــتغال دمیــده و گامی موثر در 

راستای توسعه استان برداریم.
امام جمعه بابلسر نیز حمایت از صنایع دستی را 
گامی موثر در تحقق منویات مقام معظم رهبری 
در خصوص اقتصــاد مقاومتی و حمایت از تولید 
داخلی دانســت.حجت االسالم محمداسماعیل 
قلی پور افزود:توجه به ظرفیت های صنایع دستی 
و هنرهای سنتی و بومی منطقه یکی از مهم ترین 
راه هــای برون رفــت از تنگنای بیکاری اســت 
و می توانــد یکی از محورهای  توســعه و رونق 

اقتصادی در هر منطقه باشد.
گفتنی اســت در پایان از پرویز نظری اســتاد 
مشبک روی فلز و اشرف السادات متولیان استاد 

گلیم و فرش بافی تجلیل شد.

های  دستاورد  نمایشگاه 
انقالب اسالمی افتتاح شد

نمایشــگاه بزرگ دســتاوردهای انقالب 
اســالمی با ۴۲ غرفه در حسینیه عاشقان ساری 

افتتاح شد.
خبرنگار جام جم مازندران: نمایشــگاه 
بزرگ دستاوردهای انقالب اسالمی با ۴۲ غرفه 
و با حضور اســتاندار و مسئوالن استانی در ساری 

افتتاح شد.
احمد حســین زادگان اســتاندار مازندران در 
حاشیه افتتاح این نمایشگاه با بیان اینکه در تمام 
شهرستان های اســتان نمایشگاه دستاوردهای 
انقالب اســالمی تشــکیل می شــود گفت: در 

شهرستان ساری سه نمایشگاه برپا شده است.
وی با اظهار اینکه این نمایشــگاه در ۴۲ غرفه 
فعال شده است گفت: این نمایشگاه با هماهنگی 
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی، فرمانداری 
و دستگاه های اجرایی تشکیل شده است و باید در 
طول سال شاهد برپایی چنین برنامه هایی باشیم.

وی ادامــه داد: بــا توجه به هجمــه تبلیغاتی 
دشــمنان باید فضا را به گونــه ای فراهم کنیم تا 
مردم با دستاوردهای انقالب اسالمی بیشتر آشنا 

شوند.
حســین زادگان با اشــاره به وجود سه بندر در 
استان اظهار داشت: بندر امیرآباد جزو بنادر خوب 
و خاص در کشور به شمار می رود و ظرفیت خوبی 

نیز در روستاها وجود دارد.
وی بــا عنوان اینکه مازنــدران در حوزه های 
مختلف از جمله کشاورزی رتبه باالیی دارد گفت: 
۹۰ درصد کیوی و ۳۰ درصد جوجه یکروزه کشور 
در مازنــدران تولید می شــود و باید تالش کنیم 
با کمک کارآفرینان و مردم، حلقه های توســعه 

استان را شناسایی و تقویت کنیم.
نمایشــگاه دســتاوردهای بــزرگ انقالب 
اسالمی تا پایان دهه فجر برای بازدید مردم دایر 

است.

شناسایی ۳۵۰ مازندرانی 
صاحب منصب در کشور 

اســتاندار مازنــدران از شناســایی ۳۵۰ 
مازندرانی صاحب منصب و موثر در کشور خبر داد 
و در عیــن حال گفت: بانک جامع و کاملی در این 

بخش نداریم.
خبرنــگار جام جم مازنــدران: احمد 
حسین زادگان در پایان نشست با اصحاب رسانه 
با اشــاره به اینکه بانک اطالعاتی کامل و جامعی 
از مازندرانی های موثــر و صاحب نفوذ و منصب 
در کشور نداریم گفت: تاکنون ۳۵۰ نفر شناسایی 

شدند.
وی با اظهــار اینکه اکنون بــرای مازندران 
فرصتی اســت تا مشکالت و شرایط بد اقتصادی 
را با همکاری هــم رفع کنیم ادامه داد: باید برای 
حل مسائل وحدت و انسجام داشته باشیم چرا که 

تجزیه طلبی آسیب می زند.
وی حــوزه آی تــی را از حلقه های مفقوده در 
استان برشمرد و خواستار توجه بیشتر به این حوزه 
شد و گفت: یکی از اولویت فعلی استان این است 
که از سرمایه های بخش اجتماعی استفاده شود.

اســتاندار مازندران درباره طــرح انتقال آب 
دریای خزر نیز اظهار داشت: در بخش انتقال آب 
خزر به سمنان تاکنون صحبت های زیادی شده 
اســت اما اگر بعد از کارشناسی مشخص شود که 
به اســتان آسیب می زند و منافع استان و کشور را 

به خطر می اندازد، نباید انجام شود.
حسین زادگان همچنین با بیان اینکه مسائل 
امنیتی را براساس شاخصهایی که داریم بررسی 
و پیگیــری می کنیم ادامــه داد: امنیت خوبی در 

استان وجود دارد.
استاندار مازندران به طرح کاشت یک میلیون 
اصله نهال در راســتای نهضــت درختکاری در 
استان اشاره کرد و گفت: اگر تنها یک سال استان 
را تمیز نگه داریم و آن را تحویل مســافران دهیم 
تا بگوییم این استان را پاکیزه تحویل دادیم، این 

طرح اثربخش خواهد بود.
وی خواستار فعال شــدن سمن های محیط 
زیستی شــد و گفت: سمن محیط زیستی دانش 
آموزی راه اندازی می شود و با توجه به اینکه ۵۵۰ 
هزار دانش آموز در مازندران داریم، در فاز نخست 
۱۰۰ هزار دانش آموز عضو سمن می شوند و برای 
توانمندکردن آنها نیز کارگاه آموزشی را در دست 

اجرا داریم.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران از ساری به عنوان یکی از شهرهای المپیکی در ایران 
و جهان یاد کرد.

خبرنگار جام جم مازندران: حبیب حســین زادگان در حاشــیه همایش بزرگ 
خانوادگی در بوستان والیت با بیان اینکه یک سوم از مدال های خوش رنگ مسابقات توسط 

فرزندان مازندران کسب می شود افزود: ساری یکی از المپیکی ترین شهرهای کشور است و 
در حوزه ورزش قهرمانی و همگانی تاکنون توفیقات خوبی به دست آورده ایم.وی ایجاد جاده 
سالمت و تقویت ورزش همگانی را از برنامه های شورای ورزش همگانی بیان کرد.در این 
مراسم با حضور مدیرعامل بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان، حکم بازنشستگی نعمت 

جهانشاهی، محمد یزدانی و اسماعیل نوروزی اهداء شد و موهبت مهدوی مدیرعامل بیمه 
روستاییان و عشایر و کشاورزان کشور نیز گفت: امروز شماری از بازنشستگان با دریافت حکم 
از مزایا و حقوق بازنشستگی بهره مند می شوند.در این مراسم که با حضور پرشور خانواده های 

ساروی برگزار شد، به قید قرعه به شماری از شرکت کنندگان جوایزی اهداء شد. 

ساری از شهرهای المپیکی در جهان است

نماینده ولی فقیه در مازندران با گرامیداشــت 
دهه فجر، نتیجه اســتقامت ملت در برابر اســتکبار را 
پیروزی حقیقی و ملی دانســت و گفت: جشــن چهل 
ســالگی انقالب خط بطالنی بر پیش بینی دشــمن 

است.
خبرنگار جام جم مازندران: آیت اهلل نوراهلل 
طبرسی در ســتاد امر به معروف و نهی از منکر استان 
مازندران اظهار داشــت: ورود به چهل سالگی انقالب 
اسالمی نه تنها یک جشن ملی برای ایرانیان بلکه خط 
بطالن بزرگی بر پیش بینی رذیالنه شــیطان بزرگ 
است، این فتح الفتوح، نتیجه استقامت ملتی است که با 

درک صحیح و بصیرت مثال زدنی خود، گلوگاه فتنه را 
شناسایی و انبوهی از دشمنان ریز و درشت را در پشت 

دروازه های این کشور ناکام گذاشت.
وی افــزود: همه تــالش دشــمنان معطوف به 
رویگردانی ملــت از انقالبی بود که خون صدها هزار 
شــهید را به پای آن نثار کرده بود و دشمن می خواست 
ایــن ملت بــزرگ را دوباره بــه اردوگاه نوکری خود 
برگرداند، برای نیل به این هدف شــوم همه امکانات 
منطقــه ای و جهانی را به عرصه آورد اما به حول و قوه 
الهی تمامی نقشــه های دشمن نقش بر آب شد و ملت 

ایران پرجوش و خروش به راه خود ادامه می دهد.

آیت اهلل طبرسی، شکست های منطقه ای و جهانی 
آمریــکا را در نتیجه الطــاف خفیه حق تعالی و مراتب 
حق طلبی ملت بزرگ ایران اســالمی دانست و افزود: 
این وعده حتمی خداوند متعال اســت که اگر مومنان 
بر سر اجرای فرامین قرآنی استقامت بورزند، برکات و 

نصرت الهی شامل حال آنان خواهد شد.
رئیس ســتاد امر به معروف و نهی از منکر اســتان 
مازندران افزود: وقتی مجموعه اســتکبار جهانی همه 
تــوان و امکانات خود را برای محاصره انقالب و ایجاد 
فشــار اقتصادی به ملت ایران متمرکز کرده اســت، 
عاقالنــه ترین و منطقی ترین راه مقابله، اســتحکام 
زیرســاخت های اقتصادی و اتحاد و وحدت زیر بیرق 
ســکان دار حکیم و فرزانه انقالب است و عبور از این 
پیچ تاریخــی نیازمند بصیــرت و مجاهدت و ایفای 

مسئولیت ملی و اسالمی است.
نماینــده مقام معظم رهبری در دیار علویان یادآور 
شد: دشمنان اســالم از ابتدای ظهور آن، ایجاد فشار 

اقتصادی علیه مســلمانان را در برنامه خود داشــته 
انــد و بارها و بارهــا در برهه های مختلف از این حربه 
کثیف اســتفاده کرده اند و به سبب غفلت مسلمانان، 
موفقیت هایی را نیز کســب کرده اند اما ملت هوشیار 
و بصیر ما بارها اســتکبار جهانــی و عوامل خارجی و 
داخلی او را از دســتیابی به موفقیت ناکام گذاشتند و به 
یاری خدای متعال و باشــعار » افتخار به گذشته و امید 

به آینده « به این مسیر پر افتخار ادامه خواهد داد.
آیت اهلل طبرســی در پایان با اشاره به اینکه انقالب 
ما با رشادت های مردم شــریف و جانفشانی شهدای 
گرانقــدر و تحــت رهبــری مدبرانه حضــرت امام 
خمینی)ره( به پیروزی رســید، خاطرنشان کرد: امروز 
که در آســتانه چهلمین ســالگرد پیروزی شکوهمند 
انقالب قرار داریم همه ما موظف به حراست و صیانت 
از ایــن میراث گرانبها، یعنی »نظام مقدس جمهوری 
اســالمی« هســتیم که طبق فرمایشات مقام معظم 

رهبری بزرگترین معروف در عصر حاضر است. 

جشن چله انقالب؛ خط 
بطالنی بر پیش بینی دشمن 

خبر

۳ ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

مازندران

خبر

معاون متوسطه آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه ۴۰ درصد 
مدارس توسط خیران ســاخته شده است گفت: ۳۲ درصد مدارس استان 

فرسوده و تخریبی هستند.
خبرنگار جام جم مازندران: اســفندیار نظری در افتتاح مدرسه 
حضرت معصومه)س( در شهرستان جویبار با اعالم اینکه بعد از چهل سال 
بــا آگاهی، دلدادگی و پیام امام راحل،   انقالب اســالمی ایران به پختگی 
و بالندگی الزم رســیده است، اظهار داشت: تمام جهان ایران را به عنوان 
قدرت بزرگ و تاثیر گذار در منطقه و دنیا می شناسد و امروز با افتخار فریاد 

می زنیم ایران عزیزدر تمام حوزه ها جزو برترین ها در جهان است.
وی با تاکید براینکه امروز انقالب اسالمی ایران به یک الگو و سرمشق 
برای دیگر انقالب های آزادی خواه جهان تبدیل شده است، افزود: در افق 
۱۴۰۴کشور ما ایران در  حوزه های سرمایه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی 

و علمی جزو قدرتهای برتر منطقه و جهان خواهد بود.
نظری تصریح کرد: اســتان مازندران در بحث سلول های بنیادی حائز 

رتبه برتر در کشــور اســت و همچنین در آمار شــرکت کنندگان کنکور 
سراسری رتبه سوم را درکشور داریم.

معاون متوســطه آموزش و پرورش با اشاره به اینکه ۳۲ درصد مدارس 
اســتان مازندران فرسوده و تخریبی اســت، خاطرنشان کرد: ۴۰ درصد 
مدارس اســتان توسط خیرین ساخته شده است و مجمع خیرین استان از 

این حیث جزو استانهای برتر در کشور هستند.
وی مرکز ثقــل کارآفرینی را نهاد آموزش و پرورش بیان کرد و گفت: 
۱۵ میلیاردتومان اعتبار در بحث نوسازی و تجهیز هنرستانها در استان نیاز 
است. معاون متوسطه آموزش و پرورش استان مازندران را جزو استانهای 
برتر در حوزه علم و پژوهش بیان کردوگفت: در المپیاد علمی ریاضی سال 
گذشــته ۵۰ درصد شرکت کنندگان مربوط به دانش آموزان ممتاز استان 

مازندران بوده اند.

۳۲ درصد مدارس مازندران تخریبی است

خط لوله انتقال گاز در کجور تعویض می شود

ساخت 716 تخت بیمارستانی بعد از انقالب در مازندران 

مدیرعامل شــرکت گاز مازندران با اشــاره به 
اختــالل در انتقــال ســیلندرهای گاز بــه منطقه 
کوهستانی کجور گفت: خط لوله انتقال گاز در کجور 

تعویض می شود.
خبرنگار جام جم مازندران: جعفر احمد پور 
در نشســت با خبرنگاران بدهــی پیمانکاران را بیش 
از ۱۵۴ میلیــارد تومان اعالم کــرد و گفت: بدهی به 
پیمانکاران تقریبا به روز شده و در حال پرداخت است.

وی با اشــاره بــه اینکه تحریم ها مشــکالتی را 
فراروی اجــرای پروژه هــا قرار داده اســت افزود: 
افزایــش قیمت ها از جمله مســائلی اســت که با آن 

روبه رو هستیم.
وی با اشــاره به برنامه های ۱۰۰ روزه شرکت گاز 
اظهار داشــت: ۱۰۵ روستا در استان آماده گازرسانی 
بــوده و برای اجرای آن ۱۴۸ میلیــارد تومان هزینه 

شده است.
احمدپور با اظهار اینکه ۴۰۰ روستای استان نیز در 
دست گازرسانی است تصریح کرد: طبق برنامه ۱۰۰ 
روزه هر روز یک روستا در استان گازرسانی می شود.

وی با اشاره به وقفه کار گازرسانی به دلیل افزایش 

قیمت ها در برخی مناطق افزود: در پیمان های جدید 
پیش پرداخت برای پیمانکاران درنظر گرفته شــده 

است.
احمدپور میزان مطالبــات از بخش های خانگی، 
تجــاری و دولتی را ۱۶۷ میلیــارد تومان بیان کرد و 
گفت: تعامل دســتگاه های مختلف می تواند به این 

شرکت در وصول مطالبات کمک کند.
وی بــا بیان اینکه صنایع چوب و کاغذ ۱۳ میلیارد 
تومان به این مجموعه بدهکار بوده اســت و تاکنون 
۱۰ میلیــارد تومان آن را پرداخت کرده اســت گفت: 
شــمار مشترکان این شــرکت بیش از یک میلیون و 
۳۵۰ هزار اشــتراک اســت.مدیرعامل شرکت گاز 
مازندران،با اشــاره به اینکه دو هزار و ۸۹۳ روســتا از 
مجموع ســه هزار و ۶۱۹ روســتای اســتان قابلیت 
گازرســانی دارند افزود: در حــال حاضر ۹۲ درصد از 
روســتاهای استان از نعمت گاز برخوردار هستند.وی 
با اظهار اینکه در دو ســال قبــل ۷۰۰ میلیارد تومان 
پروژه تعریف شده است گفت: برای گازرسانی به ۱۵۰ 
روستای کوهستانی درحال تعریف خط لوله هستیم.

احمدپور اختالس ۸۰ میلیارد تومانی در شــرکت گاز 

اســتان را شایعه دانســت و گفت: اختالف حساب با 
اختالس متفاوت اســت زیرا پولی رد و بدل نشــده و 
درحال شفاف ســازی این مسئله هستیم.مدیرعامل 
شــرکت گاز مازندران با اشــاره به طرح گازرسانی به 
مناطــق صعب العبــور در قالب ســی ان جی اظهار 
داشــت: برای شهرهای پول و کجور و ۲۵ خوشه این 

طرح اجرا شده است و با اعمال تحریم ها، طرح ال ان 
جی منتفی شــد و طرح ســی ان جی قابلیت ذخیره 
ســازی گاز طی چند ساعت از روز را دارد.وی با بیان 
اینکــه طرح خط لوله کجور را تعویض خواهیم کرد و 
گفت: حمل گاز و ســیلندر از طریق تریلی در مناطق 

صعب العبور با مشکل مواجه است.

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران از ســاخت ۷۱۶ تخت 
بیمارستانی از ابتدای انقالب تاکنون در استان خبر داد.

خبرنگار جام جم مازندران: سید عباس موسوی در حاشیه بازدید 
از نمایشگاه دستاوردهای انقالب اسالمی اظهار داشت: در حوزه بهداشت 
و درمان نســبت به کشــورهای منطقه و دنیا دارای شاخص های خوبی 
هســتیم و در بسیاری از شاخص ها در رتبه های برتر جهان قرار داریم که 
نشــان دهنده کارآمدی سیستم بهداشت و درمان و دانشگاه علوم پزشکی 

است.
موســوی کنترل بیماری های واگیر دار را یکی از دســتاوردهای حوزه 
بهداشــت و درمان پس از پیروزی انقالب اسالمی عنوان کرد و ادامه داد: 
یکی از برنامه های دانشــگاه علوم پزشکی مازندران کنترل بیماری های 

غیرواگیر بوده که اقدامات خوبی در این حوزه انجام شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران تمرکز پزشک خانواده، سیستم 

ارجاع و دولت الکترونیک سالمت را از برنامه های دانشگاه عنوان کرد.
موســوی به کاهش مرگ و میر مادران باردار از ۲۵۵ درصد هزار تولد 
زنده به ۸/۱۳ درصد هزار تولد زنده اشاره کرد و افزود: مرگ و میر کودکان 
زیر ۵ ســال نیز از ۱۳۵ در هزار تولد زنده به ۸/۹ در هزار تولد زنده و مرگ 
و میــر نــوزادان زیر یک ماه از ۳۲ در هزار تولد زنــده به ۵/۲ در هزار تولد 

زنده رسیده است.
وی به کاهش بروز تاالســمی ماژور اشــاره کرد و ادامه داد: تاالسمی 
مــاژور از ۱۲۰ – ۱۰۰ تولد در ســال به ۳، ۲ مورد در ســال رســیده که 
میزان بروز به ۰/۸ در ده هزار تولد زنده کاهش یافت که از آمار کشــوری 

پائین تر است.رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه پوشش 
واکسیناســیون از زیر ۳۰% قبل از انقالب به ۱۰۰% افزایش یافته اســت، 
بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۱۱۱۰ خانه بهداشت و ۴۰۰ مرکز بهداشتی 
درمانی روســتائی، شهری و پایگاه بهداشتی برای ارائه خدمات بهداشتی 
درمانی فعالیت می کنند.موســوی با بیان اینکه دانشــگاه علوم پزشکی 
مازنــدران رتبه یک کشــوری در زمینه احداث خانه بهداشــت واحداث 
مرکز بهداشــت روستائی در ۳ سال اخیر راکســب کرده است، گفت: راه 
اندازی آزمایشــگاه قطب منطقه HIV، احــداث و راه اندازی ۵ خوابگاه 
) ۲ خوابگاه دخترانه و ۳ خوابگاه پســرانه (با ظرفیت ۲۰۰۰ نفر)ســاخت 
خوابــگاه بزرگ خواهران با ۱۲ هــزار متر مربع بنا در مجتمع پیامبر اعظم 
)ص( در سال ۱۳۹۷(، راه اندازی و بهره برداری از دو سالن ورزشی مجهز 
مطابق با استانداردهای کشوری،تاسیس و فعالیت ۱۰ دانشکده پزشکی، 
داروسازی، دندانپزشــکی، بهداشت، پرســتاری و مامایی، پیراپزشکی 
ســاری و دانشکده پرستاری و مامایی رامسر، دانشکده پرستاری و مامایی 
بهشهر، دانشــکده پیراپزشکی آمل، دانشکده پردیس خودگران رامسر و 

فناورین نوین از پروژه های عمرانی دانشگاه است.
وی به احراز رتبه های پژوهشــی برتر توسط محققین دانشگاه وکمیته 
تحقیقات دانشجویی اشاره کرد و افزود: کسب رتبه نخست جشنواره ملی 
و کنگره بین المللی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی در بخش رویداد 
 ،)ISC( استارتاپی، دریافت رتبه ۹ در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
پیوســتن دو نفر از اعضای هیأت علمی دانشــگاه به جمع محققین یک 

درصد پرارجاع دنیا از جمله دستاوردهای حوزه علمی و پژوهشی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از افزایش تعداد اعضای هیئت 
علمی از ۲۳۰ نفر درســال ۱۳۶۷ به ۴۵۰ نفر درسال ۱۳۹۷خبرداد و بیان 
کرد: درســال تحصیلی ۸۸- ۸۷ دو هزار و ۸۰۰ نفر دانشجو بود که درحال 
حاضر )ســال تحصیلی ۹۸- ۹۷( تعداد ۸۳۹۳ نفر دانشجو در این دانشگاه 
مشــغول تحصیل هستند.موسوی به افزایش رشته های پذیرش دانشجو 
از یک رشته پزشکی در سال ۱۳۶۷ به ۱۰۴ رشته درسال ۱۳۹۷اشاره کرد 
و افزود: بخشهای مراقبتهای ویژه تا سال۱۳۵۷ ساخته نشده بود که پس 
از پیروزی انقالب اســالمی تاکنون ۷۱۶ تخت در بیمارستان های استان 
اعــم از دولتی وخصوصی وتامین اجتماعی و... ایجاد، راه اندازی، تکمیل 
و تجهیز شــده است.وی با اشــاره به اجرای برنامه های تحول در آموزش 
عالی ســالمت از سال ۹۳ و انتخاب دانشــگاه علوم پزشکی مازندران به 
عنوان مرکز کالن منطقه یک آمایشــی کشور، گفت: راه اندازی و تجهیز 
کلینیک های ویژه تخصصی وفوق تخصصی »طوبی« در ساری، رامسر، 
بابلســر، نور، نوشهر، بهشــهر، نکا، زیراب و محمودآباد با حضور پزشکان 
متخصص، اجرای برنامه های طرح تحول سالمت از سال ۱۳۹۳ تا کنون، 
تدوین برنامه پنج ســاله جامع ســالمت، راه اندازی ۴۴۱ کانون سالمت 
محله، ۵۰ مجمع سالمت محله، ۲۱ مجمع سالمت شهرستان و ۲۰ خانه 
مشــارکت در استان، سازماندهی و توانمندسازی ۱۹۳ سازمان مردم نهاد 
ســالمت استان، به کارگیری دو دســتگاه کلینیک سیار دندانپزشکی به 
منظور ارائه خدمات رایگان در مناطق محروم و جلب و جذب ۱۶۵ میلیارد 
تومان مشــارکت خیرین حوزه سالمت در ۵ ســال اخیر از دیگر اقدامات 

دانشگاه علوم پزشکی مازندران است.
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صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم
تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم
دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود
حافظمگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کنم

اســتاندار مازندران با بیان اینکه به تنهایی قادر به حل مشــکالت 
استان نیستیم خواستار بهره گیری از ظرفیت های مردمی و سمن ها برای 

رفع آن شد.
خبرنگار جام جم مازندران: احمد حســین زادگان در مراســم 
نواختن زنگ انقالب در دبیرستان حضرت زینب )س( ساری با گرامیداشت 
دهه فجر با بیان اینکه به اندازه هجمه های وارده نتوانستیم کارهای تبلیغی 
برای انقالب و ارزشهای آن انجام دهیم خواستار انتقال ارزشها و آرمان ها 

به نسل جدید شد.

وی اظهار داشــت: انقالب اسالمی آرزوی چند دهه ای یک ملت بوده 
و ارزان به دســت ما نرسیده اســت و باید اتفاقات و دستاوردهای انقالب 

اسالمی به نسل های مختلف بدرستی بیان شود.
وی عنوان کرد: باید به نســل جدید گفته شود که در چه شرایطی ملت 
با حمایت و تبعیت از رهبری و مکتب انســان ساز اسالم به پیروزی بزرگی 
دســت یافته است و دستاوردهای نظام اســالمی نیز باید بدرستی عنوان 

و مطرح شود.
حســین زادگان یادآور شــد: تاکنون نتوانستیم دســتاوردها را به نحو 
مطلوب به نسل جدید منتقل و برایش بازگو کنیم و اگر شرایط قبل و بعد از 

انقالب را مقایسه کنیم، تاحدی می توانیم مسائل را بازگو کنیم.
استاندار مازندران، استقالل و آزادی موجود در کشور را از برکت انقالب 
دانست و گفت: در حالی در کشور ما انتخابات آزاد برگزار می شود که هنوز 
در برخی کشــورهای مدعی آزادی، به زنان آن اجازه شرکت در انتخابات 

داده نمی شود.
وی با اشــاره به اینکه ایران اســالمی جزو کشــورهای آزاد و برتر دنیا 
محســوب می شود گفت: در حوزه دانش به دلیل حضور افراد متخصص و 

در حوزه های دیگر جزو کشورهای برتر هستیم.
حســین زادگان تصریح کرد: علیرغم همه محدودیت های ایجاد شده 
برای کشــور در حوزه دانش هسته ای جزو چند کشــور برتر دنیا به شمار 

می آییم و این دستاورد در سایه نظام مقدس اسالمی ایجاد شده است.
وی تصریح کرد: برای توســعه متوازن و همه جانبه نیاز به عزم مطلوب 
ومشــارکت همه مردم داریم و برای اجرای طرح ها نظیر تفکیک زباله باید 

پیشگام شویم.
وی با اشــاره به وجود ۵۰۰ هزار دانش آموز در استان گفت: این دانش 
آموزان باید با عضویت در ســمن ها و ســازمان های مردم نهاد، مشارکت 

اجتماعی داشته باشند.

مدیرعامــل مدارس و دبیرســتان های علوم و 
معارف اســالمی صدرا با اشــاره به اجرای سند جامع 
طرح تحول و تعالی مدارس صدرا گفت: این طرح ریل 

گذاری جدیدی برای تربیت پی ریزی می کند.
خبرنگار جام جم مازنــدران: داوود بهرام 
سری در دیدار با حجت االسالم ناصرشکریان امیری 
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان ضمن عرض تسلیت 
ایام شــهادت دخت نبی مکرم اســالم حضرت زهرا 
سالم اهلل علیها و با گرامیداشت یاد و نام بنیانگذار کبیر 
انقالب اســالمی حضرت امام خمینی )ره( و شهدای 
انقالب اسالمی اظهار داشت: دبیرستان ها و مدارس 
علوم و معارف اســالمی صدرا امــروز قرارگاه های 
فرهنگی و مرکز تربیــت نیروهای مومن، جهادی و 
انقالبی است و تالش همه دست اندرکاران، مدیران و 
مربیان ترویج، نشر و تقویت باورهای دینی و اعتقادی 

جوانان این مرز وبوم است.
وی در ادامه با اشاره به شرایط امروز کشور با توجه 
به هجمه های گســترده فرهنگی و اقتصادی از سوی 
مســتکبران عالم و در راس آن ایاالت متحده آمریکا 
افزود: ایجاد شبهات و خرافات و برخی برنامه ریزی ها 
درصدد تهی کردن باورهای دینی و اعتقادی جوانان و 
نوجوانان صورت می گیرد که باید با تربیت کادر جوان 
و متخصص نســبت به این اقدامــات برنامه ریزی و 

هدف گذاری کرد.
داوود بهرام ســری با تقدیــر از اقدامات مدیرکل 
تبلیغات اسالمی مازندران به خاطر حمایت و پشتیبانی 
از دبیرســتان ها و مــدارس علوم معارف اســالمی 
شهرهای استان خاطرنشــان کرد: از لحاظ کیفیت و 
پشتیبانی و تجهیزات مدارس و دبیرستان های معارف 
اسالمی شهرهای بابل، ساری و چالوس جزو مدارس 

و دبیرســتان های موفق و ممتاز کشور است که جای 
رشد و پیشرفت بیشتری هم دارد.

مدیرعامــل مــدارس و دبیرســتان های معارف 
اسالمی صدرای والیت به اجرایی شدن طرح تحول 
و تعالی تربیت برگرفته از سند تحول بنیادین آموزش 
و پرورش اشــاره و تصریح کرد: با اجرایی شدن طرح 
تحول و تعالــی تربیت، ریل گــذاری جدیدی برای 
تربیت در نظام تعلیم و تربیتی کشور پی ریزی می کند 
و بــه عنوان یک راهبرد تربیتــی در مدارس صدرای 

والیت در نظر گرفته شده است.
وی در بخــش دیگری از ســخنان خــود به کار 
مطالعاتی بی وقفه و فشــرده در یک سال برای طرح 
تحول و تعالی تربیت اشاره و بیان کرد: اصول اساسی 
تربیت، ســاعتهای تربیت، مکمل ها و پیوســت های 
تربیتی، موقعیت شناســی و آســیب شناسی تربیتی 

و کارتهــای چهارگانه و ویژگی های مدرســه صالح 
)مدیر، معلم، دانش آموز و خانواده ( از شــاخص ترین 

اقدامات مطالعاتی طرح تحول و تعالی تربیت است.
بهــرام ســری در پایان بــه افزایش چشــمگیر 
متقاضیــان حضور در دبیرســتان ها و مدارس علوم و 
معارف اسالمی صدرا در سال های اخیر اشاره و خاطر 
نشــان کرد: ۱۲۵ دبیرستان و مدارس علوم و معارف 
اســالمی  متوســطه در مقطع دوم و ۳۰ دبیرســتان 
متوســطه در مقطع اول در کشــور در حــال فعالیت 
هســتند که هشــت هزار و ۳۰۰ دانش آموز در مقطع 
متوسطه دوم و حدود ســه هزار دانش آموز در مقطع 
اول مشــغول تحصیل هستند و از این میان پنج هزار و 
۲۷۷ دانش آموز دختــر و پنج هزار و ۹۲۴دانش آموز 
پســر در کل کشور در این دبیرستان ها حضور دارند و 

تحصیل می کنند. 

استاندار:

مشکالت با بهره گیری از ظرفیت های 
مردمی حل می شود

مسیر جدیدی برای تربیت در مدارس صدرا پی ریزی شد 

بهره برداری از ۶۱ پروژه 
عمرانی راهداری 

مدیــرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
مازنــدران از بهره برداری۶۱ پروژه عمرانی این 
اداره کل بــا اعتباری بالغ بر ۴۳۷ میلیارد ریال در 

ایام اهلل دهه فجر خبر داد.
خبرنگار جام جم مازنــدران: احمد 
آفرین محمدزاده با اشــاره به بهــره برداری از 
۶۱ پــروژه راهداری و حمل و نقــل جاده ای با 
اعتباری بالغ بــر ۴۳۷ میلیارد ریال در دهه فجر 
اظهار داشــت : از این رو این اداره کل در ایام اهلل 
دهه مبارک فجر که فرصت مغتنمی است جهت 
تجدید بیعت و میثاق با خون شــهدا و ایثارگران 
انقالب و مقام معظم رهبری، توانست ۶۱پروژه 
عمرانی را با اعتباری بالغ بر۴۳۷ میلیارد ریال به 

بهره برداری برساند.
وی در خصوص پروژه های راهداری این اداره 
کل عنوان کرد: راه ســاخته شــده و تحت بهره 
برداری با گذشت زمان و با توجه به شرایط جوی 
و طبیعــی، حجم آمد و شــد، بار محوری وارده و 
مشــخصات فنی و اجرائی اولیه، بتدریج فرسوده 

شده و خرابی هایی در آن پدید می آید.
 بنابرایــن ضرورت دارد با آغاز بهره برداری از 
هر راهی عملیات نگهداری نیز به صورت مستمر 
در تمام مدت بهره برداری به انجام رسد تا ضمن 
افزایش عمر راه از متالشــی شدن آن جلوگیری 

شود.
وی در ادامه بخشــی از پروژه های افتتاحی 
را اینگونــه عنوان نمود: لکــه گیری و روکش 
آســفالت محورهای اصلی ،فرعی و روســتایی 
اســتان ،احداث دیوار حائــل و ضامن، مرمت و 
بازسازی پل،  ساماندهی دوربرگردان ها، احداث 
ساختمان پلیس راه سواد کوه، احداث ساختمان 
پلیس راه گزنک و... در حــوزه راهداری در ایام 

دهه فجر است.
محمدزاده اظهار داشت : در حوزه حمل و نقل 
نیز در این ایام بهره برداری مجتمع های خدماتی 
رفاهی جایگاه سوخت سجادی بهشهر، شرکت 
ســورای مطمئن رســان ایمن جویبار و شــعبه 
مســافربری نعمت محمود آباد در فریدونکنار در 

دستور کار این اداره کل قرار دارد.

خبر

بهــره منــدی ۵۶ هزار 
خانوار از مزایای طرح های 

آب و فاضالب

مدیرعامل آب وفاضالب شهری مازندران 
گفت: با اجرای دهها طرح آبرسانی در استان طی 
ایام دهه مبــارک فجر، ۵۶ هزار خانوار از مزایای 

آن بهره مند می شوند.
خبرنگار جــام جم مازندران: ذبیح اهلل 
ذاکری به تشــریح طرحهای قابل بهره برداری 
در چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی 
پرداخــت و افزود: حفــر و تجهیز پنج حلقه چاه با 
آبدهی ۲۰۵ لیتر در ثانیه، اجرای چهار هزار و ۳۸۰ 
متر خط انتقال آب در اقطار مختلف، احداث ۵۰۰ 
کیلووات خط انتقال نیرو، احداث ایســتگاه پمپاژ 
آب به مســاحت ۷۰ متر، ساخت و احداث مخزن 
بتنــی به ظرفیت ۲۰۰ متر مکعب، احداث ۸۰ متر 
اتاقک چاه، ۸۵۰ مترمحوطه ســازی وحصاری 

کشی بخشی از این طرحها در این ایام است.
وی، از ۷۰ هــزار متر توســعه و ۶۱ هزار متر 
اصالح  شــبکه آبرسانی در اقطار ۶۳ تا ۳۰۰ میلی 
متری  در اســتان مازندران خبر داد و تصریح کرد: 
در مجمــوع ۵۶ هزار خانوار از مزایای این طرحها 

در ایام دهه فجر بهره مند می شوند.
مدیرعامل آبفای شــهری مازندران ادامه داد: 
راه اندازی میز خدمت در شهرهای استان و سامانه 
اطالعات مکانی آب شــرب شهری )GIS( در 
شهرهای بهشهر و آمل به منظور هوشمند سازی 
و تحلیل هیدرولیکی شــبکه توزیع آب شــرب 
شهری از دیگر پروژ های قابل افتتاح در دهه فجر 
اســت.ذاکری، مجموع اعتبار صرف شده برای 
اجــرای این طرحهــا را ۱۸۴ میلیارد ریال عنوان 

کرد.

خبر


