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مازندران، روی خط 
قرمز مصرف برق 

 نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی 
منجر به فساد شد

پرواز بالن امدادی و افتتاح ۱۰۵۸ طرح 
فناوری 

۲ هکتار از اراضی حیات وحش میانکاله در آتش سوخت 
 رئیس اداره محیط زیست بهشهر از وقوع آتش سوزی در 
دو هکتــار از اراضی "گرده مرز" واقع در ضلع جنوبی پناهگاه 

حیات وحش میانکاله خبر داد.

بهشــهر- خبرنگار جام جم: زمان رضا احمدی 
افزود: در پی گزارشــی مبنی بر وقوع آتش ســوزی در ضلع 
جنوبی پناهگاه حیات وحش میانکاله دو هکتار از اراضی این 

منطقه دچار حریق شــد که با حضور بموقع ماموران حفاظت 
محیط زیست مهار شد.

وی علت آتش سوزی را ...

 احیای 58 واحد تولیدی 
در استان

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران از احیای ۵۸ 
واحد تولیدی و صنعتی ســال قبل در اســتان خبر داد و گفت: این 

واحدها از حالت تعطیل خارج شدند.
ساری- خبرنگار جام جم: محمدمحمدپور با بیان اینکه 
ســال قبل ۵۸ واحد تولیدی با اشــتغال هزار و ۹۲ نفر در شهرکها و 
نواحــی صنعتی از حالت تعطیلی خارج شــدند و در مدار تولید قرار 
گرفتنــد اظهار داشــت: برای رونق تولید در ســال قبل ۱۸۱ مورد 
تســهیالت با مبلغ ۲۰۴ میلیارد تومان در قالب بســته رونق تولید 

پرداخت شده است.
وی با اشاره به رتبه ششم مازندران در پرداخت تسهیالت رونق 

تولید به واحدهای صنعتی افزود: در بخش تسهیالت... 3

 بهره برداری از ۲7 طرح کشت 
گلخانه ای گل و گیاه 
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دریای خزر  3 قربانی 
گرفت

ضریب نفوذ 48 درصدی 
تلفن ثابت در مازندران

ارسال 700 اثر به جشنواره 
مطبوعات 
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۲ضمیمه رایگان روزنامه در استان مازندران

بهره برداری از 27 طرح کشــت گلخانه ای 
گل و گیاه 

۲۷ طرح کشــت گلخانه ای گل و گیاه در قالب هر روســتا یک طرح در عباس 
آباد به بهره برداری رسید.

عباس آباد - خبرنگار جام جم: معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منابع اســتانداری مازندران که در محل مسجد روســتای با اوج خیل شهرستان 
عباس آباد در جمع مردم این روستا سخن می گفت، تصریح کرد : متعاقب تأکیدات 
ویژه استاندار مازندران مبنی بر انتخاب یک روستا و یک محصول در هر شهرستان 
با پیگیریها و هماهنگی های انجام شــده این طرح برای اولین بار در شهرســتان 

عباس آباد به نتیجه رسید.
حســن خیریانپور، معاون اســتاندار و مدیر معین اقتصاد مقاومتی شهرستان 
عبــاس آباد افزود: با اجرای این طرح در روســتای بــا اوج خیل از بخش مرکزی 
شهرســتان عباس آباد با پرداخت ۷۲۰ میلیون تومان تسهیالت ۲۷ طرح کشت 
گلخانه ای گل و گیاه با ۷۲ نفر اشتغال مستقیم به افتتاح و بهره برداری رسید که به 
عنوان روستای پایلوت و طرح های دیگری که در همین زمینه در دست اجراست 

در آینده نزدیک فاقد بیکار خواهد بود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران:
 مشــکل بــی خطرســازی پســماندها 

در بیمارستان ها وجود ندارد
 معاون بهداشــتی دانشگاه علوم 
پزشــکی مازندران گفــت: در حال 
حاضر مشــکلی برای بی خطرسازی 
پســماندها در بیمارستان های استان 

وجود ندارد.
ساری - خبرنگار جام جم: 
محســن اعرابی بــا بیــان اینکه در 
بیمارســتان ها مشــکلی در بی خطر 
ســازی پســماند وجود ندارد،گفت: 
در همــه بیمارســتان های دولتــی، 

خصوصی و تامین اجتماعی استان دستگاه امحاء وجود دارد.
وی افزود: در حوزه پسماند غیر بیمارستانی دو شرکت خصوصی برای دفع زباله 

این بخش وجود دارد که آن ها نیز با مشکالتی مواجه هستند.
اعرابی ادامه داد: زمین ۳۰۰ تا ۵۰۰ متری در شــهرهای اســتان برای استقرار 
دســتگاه ها توسط بخش خصوصی فراهم شود تا این شرکت ها بتوانند با مطب ها 

قرار داد ببندند.
معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران درباره پســماندهای 
غیربیمارســتانی خاطرنشــان کرد: ۵۰ تا ۶۰ درصد از پسماند غیربیمارستانی در 

بیمارستان ها امحا می شوند ولی ظرفیت بیمارستان ها بیشتر از این نیست.

انجــام نیمی از عملیــات اجرایی فاضالب 
شهری جویبار 

 مدیــر آب و فاضالب شــهری جویبار 
گفــت: نیمی از عملیات اجرایی طرح تصفیه 
فاضالب شهری با گذشت سالها انجام شده 

است.
جویبار - خبرنگار جام جم: محمد 
کریمــی در گفت وگو با خبرنــگاران بابیان 
اینکــه مطالعــات طرح تصفیــه فاضالب 
شــهری از ســال ۷۲ آغاز شــد ، گفت: کار 
عملیاتی طرح در ســال ۷۶ آغاز و ۵۰ درصد 

طرح در ســال ۸۵ انجام شده اســت.کریمی بااعالم اینکه با اجرای این طرح ۶۰ 
کیلومتر شبکه فاضالب صورت گرفته است ، اظهار داشت: تصفیه خانه فاضالب 
شهری در زمینی به مساحت ۱۲هکتار و حجم گنجایش تصفیه ۵ هزارو ۲۵۰ متر 
مکعب قراردارد.وی با بیان اینکه با توجه به باال بودن سطح آب نیاز مبرم به اتمام 
این طرح درشهرســتان است ، خاطرنشــان کرد: شهر جویبار جزو ۱۷ شهراستان 
بوده که برای توســعه آب وفاضالب آن از ســال ۹۲ هیچ اعتباری در نظر گرفته 
نشــده است.کریمی تاکید کرد: اجرای کامل  طرح تصفیه فاضالب شهری نیاز به 

اعتبار چند میلیاردی است که این اعتبار باید از طریق بانک جهانی تامین شود.

 پرداخــت بیــش از ۴۵۱ میلیــارد ریال 
از مطالبات گندمکاران 

مدیرعامل شــرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ گفت: با پیگیری های به 
عمل آمده تاکنون ۴۵۱ میلیارد و ۳۱۵ میلیون ریال از مطالبات گندمکاران استان 

مازندران از طریق سامانه جامع خریداری شد.
ســاری - خبرنگار جام جم: سید محمد جعفری اظهار داشت: از ابتدای 
فصــل خریــد تضمینی گندم طی امســال تاکنون ۷۶ هــزار و ۷۴۹ تن گندم به 
ارزش ۱۰۱۶ میلیارد و ۹۲۵ میلیون ریال از کشــاورزان گندمکار استان مازندران 

خریداری شد.
وی افــزود: با این میزان پرداختی تاکنــون ۴۴ درصد از مطالبات گندمکاران 
استان پرداخت گردید و بقیه آن به مبلغ ۵۶۵ میلیارد ریال در صف انتظار پرداخت 
قرار گرفته اســت.وی همچنین به شهرستان هایی که بیشترین آمار تحویل کلزا 
را داشتند اشــاره کرد و گفت: شهرستانهای بهشهر، نکا و گلوگاه به ترتیب با ۳۲، 

۱۹ و ۱۸ درصد بیشترین آمار خرید گندم را در استان مازندران دارا می باشند.
وی خاطرنشــان کرد: تا زمانی که کشاورزان عزیز، گندم برای تحویل داشته 

باشند مراکز خرید دائر خواهند بود.

2 هکتار از اراضــی حیات وحش 
میانکاله در آتش سوخت 

 رئیــس اداره محیــط 
زیســت بهشــهر از وقوع 
آتش ســوزی در دو هکتار 
از اراضی "گرده مرز" واقع 
در ضلع جنوبــی پناهگاه 
حیــات وحــش میانکاله 

خبر داد.
خبرنگار  بهشهر- 
جام جم: زمــان رضا احمدی افزود: در پی گزارشــی مبنی بر 
وقوع آتش ســوزی در ضلع جنوبی پناهگاه حیات وحش میانکاله 
دو هکتار از اراضی این منطقه دچار حریق شد که با حضور بموقع 

ماموران حفاظت محیط زیست مهار شد.
وی علت آتش ســوزی را عامل انســانی اعالم کرد و گفت: 

بررسی بیشتر در این زمینه در دست انجام و بررسی است.
زمان احمدی در مورد خســارت وارد شده گفت: در این آتش 
سوزی پوشش گیاهی علفی خشک طعمه حریق شد که با حضور 
بموقع ماموران حفاظت زیست مهار و از سرایت به پوشش گیاهی 

مناطق دیگر جلوگیری شد.
وی افزود: با توجه به گرمای هوا و خشــک بودن زمین و وجود 
علف خشــک در مناطق مختلف، انتظار اســت افراد از رها کردن 
آتش جدا خودداری کرده و از خاموش شدن آتش در محیط زیست 

و منابع طبیعی اطمینان حاصل و از منطقه خارج شوند.

دریای خزر ۳ قربانی گرفت
ســخنگوی مرکز فوریت های پزشکی مازندران از غرق شدن 
ســه نفر در دریای خزر خبر داد و گفت: ســه نفر دیگر نیز راهی 

بیمارستان شدند.
بابل - خبرنگار جام جم: زکریا اشــکپور اظهار داشت: در 
ساحل پرواز چالوس یک مرد ۶۰ ساله در خارج از طرح سالم سازی 
و دو مرد ۱۹ و ۳۸ ســاله در شهر نور ودر خارج از طرح سالم سازی 

دریا غرق شدند.
ســخنگوی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پرشــکی 
مازنــدران بیان کرد: در هــر دو مورد متاســفانه اقدامات احیاء 
 پیشــرفته توســط تیم های اورژانس اعزامی موثر واقع نشــده 

است.
وی در ادامــه از نجات ســه نفر از غرق شــدن در دریای خزر 
خبر داد و گفت: ســاعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه پنجشــنبه گذشــته در 
شهر سلمانشــهر، پالژ قو، مرد ۱۹ ساله که اقدام به شنا در خارج 
از طرح سالم ســازی کرده بود، در حال غرق شــدن بود و با خروج 
از آب توســط نیروهای امدادی، توســط تیم پایــگاه اورژانس 
سلمانشهر تحت اقدامات درمانی پیش بیمارستانی قرار گرفت و 

به بیمارستان طالقانی چالوس منتقل شده است.
اشــکپور اضافه کرد: همچنین حوالی ســاعت ۲۱در ساحل 
شیالت چالوس دو خانم ۱۵ و ۳۴ ساله در خارج از طرح سالم سازی 
در حال غرق شدن بودند و پس از خروج از آب توسط تیم اورژانس 
چالوس و انجام اقدامات درمانی پیش بیمارســتانی به بیمارستان 

طالقانی چالوس منتقل شدند.

ضریب نفــوذ ۴۸ درصدی تلفن 
ثابت در مازندران

مدیرعامــل مخابرات 
نفوذ  ضریب  مازنــدران، 
تلفن ثابت در استان را ۴۸ 
درصد و ضریب نفوذ تلفن 
همــراه را ۷۶ درصد اعالم 

کرد.
خبرنگار   - بابــل 
جام جم: جواد موسوی 
در مراسم افتتاح طرح های 
مخابراتی اســتان در بابل اظهار داشت: در استان مازندران بیش 
از دو میلیون شــماره تلفن منصوبــه وجود دارد که یک میلیون و 
۶۲۰ هزار شــماره تلفن دایر و ۴۰۰ هزار شماره آماده واگذاری به 

مشترکان جدید است.
وی افزود: میانگین ضریب نفوذ تلفن ثابت در اســتان بیش از 
۴۸ درصد بوده که شــامل ضریب نفوذ ۵۸ درصدی در شهر و ۳۴ 
درصدی در روستاهاست و ۶۸۴ مرکز شامل ۱۰۲ مرکز شهری و 

بقیه روستایی در استان نصب شده است.
وی عنوان کرد: بیش از ۲۵۲ پســت ای دی اس ال در استان 
نصب شــده و بیش از دو هزار پورت در اســتان واگذار شــده و 
مجموعه مشــترکان ای دی اس ال بیش از ۱۴۹ هزار مشــترک 

است.
موسوی ضریب و سهم در بازار استان را ۱۹ درصد بیان کرد و 
آن را نشــان از رشد زیرساخت ها دانست و گفت: در بحث پهنای 
باند بیش از ۳/۵ گیگابایت مربوط به ای دی اس ال است و برای 
واگــذاری گیگ به اماکن تجــاری، صنعتی و خصوصی ظرفیت 

سنجی شده است.
مدیرعامل شــرکت مخابرات مازندران یادآور شــد: در طرح 
وایفا ۵۳ ســایت راه اندازی شــده و در این زمینــه رتبه اول را در 
کشــور داراست و بیش از ۲/۵ میلیون مشترک تلفن همراه داریم 
و ضریب نفوذ همراه اول۷۶/۳ درصد اســت و هزار و ۵۰۸ سایت 

در استان وجود دارد.
موســوی گفت: امروز میانگین مصــرف روزانه ۱۳۰ ترابایت 
اســت و در دو سال گذشــته دو هزار کیلومتر فیبر نوری در استان 

اضافه شده است.
مدیرعامل مخابــرات مازندران، مجمــوع اعتبار طرح های 
افتتاح شــده با حضور وزیر ارتباطات را بیش از ۷۸ میلیارد تومان 

اعالم کرد.

مازندران، روی خط قرمز مصرف برق 
مدیرعامــل شــرکت توزیع برق 
مازندران گفــت: افزایش ۲/۵ برابری 
مصرف برق در ایام تابســتان، استان 
را روی خــط قرمز مصــرف برق قرار 

داده است.
بابل - خبرنگار جام جم: قاسم 
شهابی در جلسه شورای اداری استان 
اظهار داشت: به دلیل کاهش بارندگی، 
در سطح کشــور با کمبود چهار تا پنج 
هزار مگاوات برق مواجه هستیم و تنها 
راه جبران آن مدیریت مصرف و ایجاد 

نیروگاه های جدید است.
وی افزود: در ســال ۹۹ حدود ۱۵ 
درصد از برق کشور توسط نیروگاه های 
برق آبی تامین شــد و امروز این میزان 
به کمتر از هشت درصد رسید و این امر 
به دلیل کاهــش بارندگی ها و کمبود 

آب است.
وی ادامــه داد: میــزان توزیع برق 
در شــبکه سراسری در سال قبل بیش 

از ۵۳ هزار مگاوات بود و شــاهد رشد 
مصرف برق پنج درصدی در کشــور 
و رشــد ۱۰ درصدی در مازندران بوده 

ایم.
شــهابی گفــت: میــزان تولیــد 
نیروگاه هــا حدود ۵۲ هــزار مگاوات 
است و تا ســال ۹۸ حدود پنج تا شش 
هزار مــگاوات کمبود بــرق داریم و 
این کمبود را بایــد از طریق مدیریت 

مصرف رفع کنیم.
مدیرعامــل شــرکت توزیع برق 
مازندران گفت: اســتان مازندران به 
دلیل شــرایط شــبکه و رشد مصرف 
برق در خط قرمز قرار گرفته است زیرا 
عالوه بر کمبود تولید با افت ولتاژ برق 

نیز روبه رو هستیم.
وی افزود: در ســال گذشته میزان 
مصــرف برق اســتان هــزار و ۹۰۰ 

مگاوات بود و امســال باید این میزان 
به هزار و ۸۰۰ مگاوات کاهش یابد و با 
مدیرت و صرفه جویی، میزان مصرف 

را کاهش دهیم.
مدیرعامــل شــرکت توزیع برق 
مازنــدران یادآور شــد: در فصل بهار، 
پاییز و زمســتان میزان برق مازندران 
عادی اســت ولی در تابســتان میزان 
مصرف برق ۲/۵ برابر رشــد می یابد 
و ســاعت پیک مصرف برق در استان 
مازندران ســاعت ۱۵ بعدازظهر است 
و آمارها نشان می دهد میزان مصرف 
برق اســتان در ۱۱ و ۱۲ تیرماه نسبت 
به مدت مشابه سال قبل ۲/۸ برابر رشد 

یافته است.
مدیرعامــل شــرکت توزیع برق 
مازندران از ادارات اســتان خواست تا 
سیستم های سرمایشی را از ساعت ۱۳ 
بعدازظهر خاموش کنند و دســتگاه ها 

از سیستم دیزل ژنراتورها بهره برند. 

خبرخبر

 عضو ســتاد مبــارزه با مفاســد 
اقتصادی با بیــان اینکه نرخ ارز چهار 
هزار و ۲۰۰ تومانی ســبب فساد شده 
است خواهان اقدام عاجل برای کنترل 

و مدیریت بازار شد. 

آمل - خبرنــگار جام جم: 
عزت اهلل یوســفیان مال در آئین افتتاح 
۱۴ طرح عمرانــی در بخش امام زاده 
عبداهلل شهرســتان آمل با بیان اینکه 
۳۸۰ هزار سکه را تنها ۵۰ نفر خریدند 

و بیــش از ۳۸ هزار ســکه را یک نفر 
خریداری کرد، افزود: توزیع نرخ ارز ۴ 
هزار و ۲۰۰ تومانی موجب فساد شد و 
ما بارها اعالم کرده بودیم که در توزیع 
سکه و ارز ســقف بگذارید که توجهی 

به این مهم نشد.
یوســفیان مال با اشــاره به اینکه 
یک ســری افراد با ارز دولتی موبایل 
خریداری کردند و با نرخ آزاد به فروش 
رســاندند، افزود: فروش خودرو یک 
مساله بزرگ است که متاسفانه سایت 
فروش نیمه شــب باز شد و مشخص 

است چنین اتفاقی رخ می دهد.
وی با تاکید بر توســعه روستاها و 
اینکه یک ســری از خوش نشــینان 
نمی خواهند روســتا آباد شــود تا آنان 

خوش باشــند، گفت: اکثــر راه های 
روســتایی در شهرستان آمل آسفالت، 

گازرسانی و غیره است.
یوســفیان مال با اشاره به اینکه در 
مجلس شورای اسالمی پیگیر امنیت 
شغلی برای دهیاران و شورای اسالمی 
هســتیم، افــزود: این مهــم را پیگیر 
هســتیم تا به نتیجه مطلوب برسد به 
این دلیل کــه به طور مثال یک دهیار 
 پــس از چند ســال کار، خانه نشــین 

نشود.
وی درباره صــدور کارت بازرگانی 
برای فعاالن اقتصادی در شهرســتان 
گفت: مصوب شد تا در شهرستان آمل 
به صــورت مســتقل کارت بازرگانی 

صادر شود.

دبیر هفتمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های 
مازندران از ارسال ۷۰۰ اثر به این دوره از جشنواره خبر 

داد.
ســاری - خبرنگار جام جم: علی یوســفی 
با اشــاره به ارســال حدود ۷۰۰ اثر به جشنواره هفتم 
مطبوعات مازندران اظهار کرد: آخرین مهلت ارســال 
آثــار تا ســاعت ۲۴ روز جمعه ۱۵ تیرماه اســت و این 

فرصت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

وی افزود: تمامی آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره 
بررســی شد و آثار دارای نقص و فاقد شرایط جشنواره 
برگشت داده شــد.دبیر هفتمین جشنواره مطبوعات، 
خبرگزاری ها و پایگاه های خبری مازندران با تاکید بر 
اینکه شــرکت کنندگان در این جشنواره برای اطالع 
از وضعیت پذیرش یا عدم پذیرش آثار خود به ســامانه 
مراجعه کنند، خاطرنشــان کرد: بیشترین نقایص آثار 
ارسالی نداشــتن نام صاحب اثر و عدم ارسال تأییدیه 

مدیرمســئول، نبود لینک آثار ارســالی برای راست 
آزمایی و شرکت در بیش از دو بخش جشنواره بود.

یوســفی از انتخاب داوران برجسته برای جشنواره 
هفتم خبر داد و گفت: اســاتید برجســته ای از سوی 
معاونــت مطبوعاتــی بــا توجه به حساســیت خانه 
مطبوعات نســبت به رعایت عدالــت در داوری ها به 
ما معرفی شــد که نوید انتخاب آثار ارزنده در جشنواره 

امسال دارد.

 مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
مازندران گفت: اولین جشــنواره پویانمایی کودکان و 

نوجوانان دهه فجر در استان برگزار می شود.
ســاری - خبرنگار جام جــم: محمدعلی 
یزدانشــناس ، با عنوان اینکه برای اولین بار در استان 
واحد انیمشــین در اســتان فعال شــد و گفت: اولین 
جشنواره پویانمایی دهه فجر در استان برگزار می شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری مازندران، موضوع 
جشــنواره پویانمایی را محیط زیســت و بحران آب 
برشــمرد و گفت: مراکز فرهنگی و هنری در فرهنگ 

سازی برای مصرف درست آب نقش اساسی دارند.
وی از اجــرای طرح کامیونت ســیار برای اجرای 

طرح های هنری کانون پرورش فکری در استان خبر 
داد و گفت: خوشــبختانه اعتبار مورد نیاز برای خرید 
کامیونت که دارای ســن نمایش اســت، تامین شده 

است.
یزدانشناس یادآور شد: از گروه های نمایشی استان 
که در حوزه کودک فعال هســتند، دعوت می کنیم تا 
با مراجعه به روســتاها به اجــرای برنامه های هنری 

بپردازند.
مدیــرکل کانــون پــرورش فکری کــودکان و 
نوجوانان مازندران، با بیــان اینکه پژوهش محوری 
اصل کار کانون است گفت: کانون مازندران در زمینه 

پژوهش موفق عمل کرده است.

وی جشــنواره بازی های بومی و محلی را از جمله 
برنامه ها برشــمرد و گفت: باید بــه فرهنگ بومی و 
محلی توجه شود و بازی های محلی از راههای انتقال 

فرهنگ بومی است.
یزدانشــناس یادآور شد: امســال مرکز فرهنگی 
و هنری شــماره دو ساری و مرکز نشــتارود به بهره 
برداری می رسد  و شــمار مراکز فرهنگی از ۳۱ مرکز 

فراتر خواهد رفت.
وی تصریح کرد: در قائمشــهر نیز بــا تفاهم نامه 
صورت گرفته بین شهرداری و کانون، قرار شد ظرف 
 حــدود ۹ ماه، کانون فرهنگی در این شــهر ســاخته 

شود.

مدیــرکل بندر امیرآباد از برگــزاری همایش بین 
المللی»توسعه صادرات از مسیر خزر« خبرداد.

بهشهر - خبرنگار جام جم: سیاوش رضوانی 
افزود: همایش توســعه صادرات از طریق دریای خزر 
بــا هدف توجه به ترانزیت و صــادرات بندر در تیرماه 
امســال در دســتور کار قرار گرفته و با تغییر همایش 
توســعه صادرات از ملی به بین المللی، تالش داریم تا 

صادرات بندر به صورت بین المللی دنبال شود.
وی اظهــار کرد: به دلیل اهمیتــی که ترانزیت و 
صــادرات در بنادر دارد و همچنیــن رونق صادرات و 
ارتباط با کشــورهای حاشیه دریای خزر، همایش بین 
المللی توســعه صادرات از طریق دریای خزر ۲۰ و ۲۱ 
تیرماه امســال با حضور مسؤوالن کشوری و مدیران 
بنادر شمالی کشور و استانداران و مهمانان بنادر حاشیه 
دریای خزر از جمله کشــور آذربایجان، ترکمنستان، 

قزاقســتان و روســیه به میزبانی بندرامیرآباد برگزار 
می شود.

مدیــرکل بنــدر امیرآباد، هــدف از برگزاری این 
همایش را بررســی چالش ها و فرصت های توســعه 
صادرات دریایی به کشــورهای حوزه CIS عنوان 

کرد.
رضوانــی گفت: نقش بنــادر و کیفیت خدمات در 
ارتقاء صادرات، مزیت قوانین و تسهیالت منطقه ویژ 
اقتصادی در افزایش صادرات به کشــورهای حاشیه 
Door- دریای خزر، نقش شرکت های چند وجهی

to-Door در صادرات به کشورهای حاشیه دریای 
خزر، ارائه نمونه های موفق در زمینه صادرات کاال به 
کشورهای حوزه CIS ، فرصت های ناشی از شرایط 
موجود سیاسی بین روسیه و کشورهای غربی و نقش 
سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی برای صادرات 

مجدد از محورهای اصلی این همایش دو روزه است.
وی بــا اعالم اینکه این همایــش در دو روز ۲۰ و 
۲۱ تیرماه با حضور مســئوالن کشــوری و استانی و 
مهمانان کشورهای حاشیه خزر برگزار می شود؛ افزود: 
این همایش در روز نخســت به صورت علمی و با ارائه 
ســخنرانی ها، راهکارها و نشســت های تخصصی 
برگزار می شــود و در روز دوم هم بازدید از فرصت ها 
و ظرفیت هــای موجود در بندر امیرآباد برای توســعه 
صادرات دریایی برای فعاالن اقتصادی و حاضران در 

همایش در دستور کار است.
رضوانــی گفــت :راهــکار حمایــت از کاالی 
ایرانی،توســعه صادرات کاالی ایرانی است که برای 
این مهم و برای اولین بار در تیرماه امســال ۹هزار تن 
کاالی صادراتی مواد معدنی و ســیمان از بندرامیرآباد 

به کشور گرجستان ارسال شد.

نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به فساد شد

ارسال ۷۰۰ اثر به جشنواره مطبوعات 

 جشنواره پویانمایی ویژه کودکان در مازندران 
برگزار می شود

میزبانی بندرامیرآباد از همایش »توسعه صادرات ازمسیر خزر«
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نشســت هم اندیشی شــهرداران ساری 
برگزار شد

اولین نشســت شــهرداران شهرستان ســاری با هدف بررســی ظرفیت ها، 
مشکالت یافتن راهکارهای الزم برای همکاری شهرداری ها برگزار شد.

ساری - خبرنگار جام جم: شــهردار ساری در اولین نشست شهرداران 
شهرستان ساری با اشاره به اهداف برگزاری این نشست ضرورت پرهیز از بخشی 
نگری، لزوم همدلی و همفکری شــهرداران شهرســتان را امری اجتناب ناپذیر 
توصیف کرد و گفت: همه اجزای یک کل هســتیم و باید همراه و همگام باشیم تا 

بتوانیم شهرستان ساری را به جایگاهی که شایسته آن است برسانیم.
مهــدی عبوری ســپس کار و تالش مســتمر و بی وقفــه را عامل مهمی در 
شــکوفایی شهرستان دانســت و افزود: طی ۷۲ ماهی که در خدمت مردم ساری 
هستم همیشه گوش هایم در برابر حاشیه سازان بسته بود و به هیچ چیز جز خدمت 
به شــهر و شهروندان نمی اندیشم؛ بنابراین باید عملگرایی را سرلوحه برنامه های 

خود قرار دهیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به درخواست کمک دیگر شهرداران 
حاضر در نشســت تاکید کرد: تا امروز از هیچ کمکی دریغ نکردیم، حتی از کمک 
به شهرســتان های دیگر نظیر کمک به شهرداری قائمشهر در زمان وقوع سیل و 
طوفان در دو سال قبل غفلت نکردیم و اکنون با همه امکانات سخت افزاری و نرم 

افزاری آماده همکاری هستیم.
وی با درخواســت برای تشــکیل دبیرخانه دائمی شهرداری های شهرستان و 
برگزاری دوره ای نشســت در دو سطح شهرداران و کارشناسان گفت: در صورت 
همدلی و همراهی می توانیم کارهای بســیاری انجام دهیم و در حوزه گردشگری 
می توانیم گام های بلند و حتی مشترکی برداریم تا از همه ظرفیت های شهرستان 

برای شکوفایی و رونق اقتصادی برخوردار شویم.
شایان ذکر است، در پایان این نشست، حاضران از روند احداث فاز دوم بوستان 
ملل ، زیرگذر شــهید ســید مصطفی علمدار در میدان هالل احمر و نیروگاه زباله 

سوز بازدید کردند.

بیمارســتان جایگزین بهشهر ۹۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد 

معاون وزیر راه و شهرســازی از پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی عملیات اجرایی 
بیمارستان جایگزین بهشهر خبر داد.

بهشهر - خبرنگار جام جم: محمد جعفر علیزاده در بازدید از روند ساخت 
بیمارســتان جایگزین بهشهر بابیان اینکه تا پایان امسال این بیمارستان افتتاح و 
بهره برداری می شــود، افزود: این طرح اکنون از بیمارســتان ۱۶۰ تختخوابی به 

بیمارستان ۲۲۰تختخوابی ارتقا یافته است.
وی گفت: این بیمارســتان از جمله بیمارستان های جنرال و دارای چهار بخش 
تخصصــی داخلی، جراحی، زنان و زایمان و کودکان و نوزادان اســت و همچنین 
دارای تخصص هــای پایــه و بســتری بوده و در کلینیک هــم بخش های فوق 

تخصصی دیده شده است.
معاون وزیر راه و شهرســازی یادآور شد: با توجه به پیشرفت باالی ۹۰ درصد 
و اتمام کارهای زیربنایی و ســاخت و ســاز و محوطه ســازی، تامین اعتبار برای 
تجهیزات انجام شده است و با تامین آب و برق این بیمارستان، ارزیابی الزم برای 

موتورخانه به عنوان قلب بیمارستان و تاسیسات انجام می شود.
علیزاده گفت: تاکنون بیش از ۵۲ میلیارد تومان برای ســاخت این بیمارستان 
هزینه شــده است که با هزینه تجهیزات و امکانات فراهم شده حدود ۱۰۰ میلیارد 
تومان برای این بیمارســتان هزینه شــده اســت و به نوعی به تنهایی می تواند 

جوابگوی نیاز فیزیکی بهداشت و درمان شرق استان باشد.
وی افزود: با افزایش تخت ها و بخش های تخصصی، این بیمارســتان به یک 
مرکز درمانی مطلوب و اســتاندارد تبدیل می شود که عالوه بر شهرستان می تواند 

پاسخگوی نیاز درمانی شهرستان های مجاور هم باشد.
علیزاده گفت: با توجه به قرار گرفتن این بیمارستان در مسیر ملی و شریانی، با 
بهره برداری از این طرح  نیازهای بهداشتی و درمانی مردم شهرستان و شهرهای 

اطراف و مسافران تامین شود.
فرماندار بهشــهر هم در سخنانی با اعالم بسیج امکانات برای تامین آب و برق 
و انشعابات در زمان و موعد مقرر اظهار کرد: تالش داریم تا همه با هم با ساخت و 
بهره برداری از این بیمارســتان قدمی در راستای رفع مشکالت بهداشت و درمان 
برداریم.هادی خنجری گفت: پیشرفت ۹۰ درصدی ساخت این بیمارستان، نوید 
بخش افتتاح آن در آینده ای نزدیک اســت که با تجهیز آن، بیمارســتان امسال 

افتتاح می شود.

افتتاح ۱۴ طرح عمرانی در بخش امامزاده 
عبداهلل آمل

 ۱۴ طــرح عمرانی با بیش از هفت میلیارد 
ریــال اعتبار در بخش امامــزاده عبداهلل آمل 

بهره برداری شد.
آمل - خبرنگار جام جم: همزمان با 
روز شــهرداری و دهیاری ۱۴ طرح عمرانی با 
هزینه ای بالغ بر هفت میلیارد ریال در بخش 
امامزاده عبداهلل شهرســتان آمــل با حضور 

جمعی از مسئوالن به بهره برداری رسید.
این طرح ها در بیش از ۷ روستا اجرا و بیش از چهار هزار نفر از مردم روستاهای 

این بخش از آن بهره مند شدند.
یحیی عســگری پور بخشدار امام زاده عبداهلل در حاشیه افتتاح طرح ها با بیان 
اینکه روســتا مرکز تولید اســت، افزود: باید کاری کنیم تا یک روستایی در روستا 

بماند و مهاجرت نکند و تمام امکانات برای این قشر مهیا شود.
عسگری پور اظهار داشت: در دولت تدبیر و امید بیش از ۲۵۰ هزار متر مربع راه 
روســتایی در بخش امام زاده عبداهلل و ۲۸ هزار متر مربع در شهر امام زاده عبداهلل 

آسفالت شد.

2۰ درصد طیور کشور در مازندران 
تولید می شود

رئیس اتاق بازرگانی مازندران گفت: ۲۰ درصد طیور کشور در 
مازندران تولید می شــود و بخش خصوصی آماده سرمایه گذاری 

بیشتر در این حوزه است.
ساری - خبرنگار جام جم: عبداهلل مهاجر در آیین معارفه 
رئیس شورای نظام دامپزشکی مازندران با عنوان اینکه مازندران 
یکی از اســتان های برتر در زمینه دام و طیور است اظهار داشت: 
بخــش خصوصی در حوزه دامپروری، دامــداری، آبزیان و طیور 

دغدغه هایی دارند که باید رفع شود.
وی مدیریت واحد و ثابت را نیاز اساســی دامپزشکی دانست 
و افزود: ۲۰ درصد طیور کشــور در مازندران تولید می شود ولی از 

بیش از هشت درصد آن استفاده نمی شود.
مهاجر با اظهار اینکه دولت و بخش خصوصی باید تکالیف خود 
را بدرســتی انجام دهند تا مشکالت اقتصادی رفع شود خواهان 

تالش بیشتر برای رفع مشکالت فراروی تولید شد.
رئیــس اتاق بازرگانی مازندران با بیان اینکه اجرا شــدن ماده 
۱۸ قانون ســبب رفع مشکالت می شود گفت: امیدواریم با تعامل 
بین بخش های مختلف شــاهد رفع مشــکالت فــراروی حوزه 

دامپزشکی باشیم.
وی با بیــان اینکه دامپروری حوزه اصلی فعالیت در مازندران 
اســت از آمادگی بخش خصوصی برای تعامل با بخش دولتی در 

این زمینه خبر داد.

۴7۴ روستای مازندران دردست 
گازرسانی است

مدیرعامل شــرکت گاز 
مازندران گفــت: عملیات 
گازرســانی به ۴۷۴ روستا و 
چهار شــهر استان در دست 

انجام است.
ســاری - خبرنگار 
جام جم: جعفر احمدپور با 
بیان اینکه تعداد مشترکان 
گاز طبیعی در استان به مرز 
یــک میلیــون و ۳۱۵ هزار 
مشترک نزدیک شده اســت، عنوان کرد: عملیات گازرسانی به 
۴۷۴ روستا و چهار شهر این استان با جدیت تمام در حال اجراست.

وی تصریح کرد: شرکت گاز استان با همه توان در تالش است 
تا گاز را به روستاهای باالی ۲۰ خانوار برساند اما در این راه نیازمند 
تالش و همکاری همه نهادهای خدمات رسان و همچنین تامین 

اعتبارات می باشیم.
وی در مورد رفاه مردم مازنــدران ادامه داد: تمام تالش های 
صورت گرفته توســط کارکنان خدوم و زحمتکش شرکت گاز در 
مورد گاز دار شدن شهرها و روستاهای استان در راستای بهره مند 
شدن هر چه بیشــتر مردم شریف از شرایط رفاه و آسایش بیشتر 
اســت .علی نبیان معاون اســتاندار مازندران نیز با اشاره به نقش 
مهــم مردم در حفاظت از محیط زیســت افزود: گاز طبیعی یکی 
از زیرســاخت های توسعه در هر منطقه است که به دلیل نبود گاز 
در بخش های جنگلی و کوهســتانی هر ساله شاهد از بین رفتن 

درختان زیادی در این بخش ها هستیم.
معاون عمرانی استانداری مازندران ،یکی از دغدغه های اصلی 
مسئوالن را گازرسانی به این بخش ها دانست و گفت: بهره مندی 
از نعمت گاز حق مردم اســت و مســئوالن در این راســتا از هیچ 

کوششی دریغ نکنند.

پایش گازهای آتشفشانی قله دماوند
 رئیس مرکز زمین شناســی و اکتشــافات معدنی مازندران، 
گازهای آتشفشــانی خروجی از قله دماونــد را یکی از دغدغه ها 
در حــوزه زمین شناســی بیان کرد و گفت: این مســاله در حال 

پایش است.
ســاری- خبرنگار جام جم: مهرداد قنبرزاده در نشست 
با خبرنگاران با اشــاره به حوزه های فعالیت مرکز زمین شناســی 
اظهار داشــت: در حوزه زمین شناســی دریایی ۱۲۰ کیلومتر از 
ســاحل محمودآباد تا فرح آباد ساری پایش شده است و مواردی 
نظیر ایجاد قفس های شیالتی، مخاطرات دریا، سازه های دریایی 

و غیره مورد بررسی قرار می گیرد.
وی افزود: تهیه نقشــه های زمین شناسی از دیگر حوزه های 
فعالیت است و تاکنون نقشــه های ۲۵۰ هزار و ۱۰۰ هزار استان 
تهیه کردیم و ۱۶ نقشه ۲۵ هزار از جمله دو نقشه مربوط به دماوند 
تهیه شــده است.قنبرزاده، یکی از مشــکالت را خروج گازهای 
آتشفشــانی در دماوند بیان کرد و گفت: در این راستا، مرکز پایش 
دماوند ایجاد شــده و کارهای مطالعاتی در دســت اقدام است و 
عالوه براین مطالعات گسل های استان نیز در دست اقدام است.

رئیس مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی مازندران با بیان 
اینکه، در حوزه های اکتشــافی، مازندران در کمربند آلتیمالیا قرار 
دارد افزود: در استان ماده معدنی متفاوتی وجود دارد اما باید بهره 

برداری از مواد معدنی با روش های نوین صورت گیرد.
وی مطالعات ژئوفیزیک هوایی را از دیگر فعالیت ها برشــمرد 
و گفــت: برای پنج هزار کیلومتر مربع مطالعات هوایی ژئوفیزیک 

صورت گرفته است تا منابع معدنی را شناسایی کنیم.

با حضور وزیر ارتباطات انجام شد؛

پرواز بالن امدادی و افتتاح ۱۰۵۸ طرح فناوری 
 اولین بالن امدادی شــرایط بحران 
کشــور با حضــور وزیــر ارتباطات و 
فناوری اطالعات در ســاری به پرواز 

درآمد.
ساری - خبرنگار جام جم: 
روز دوم ســفر محمدجــواد آذری 
جهرمی در مازنــدران با افتتاح هزار و 
۵۸ طــرح حوزه فنــاوری و پرواز بالن 
امدادی شــرایط بحرانی کشــور در 

ساری همراه بود.
آذری جهرمی که روز چهارشــنبه 
هفته گذشــته به مازندران سفر کرده 
بود، روز دوم سفر یک هزار و ۵۸ طرح 
حوزه فناوری را در استان افتتاح کرد که 
بالن امدادی از جمله آن بود و این بالن 
ویژگی های خاص تری نسبت به بالن 

سرپل ذهاب دارد.
بالن امدادی مازنــدران در ارتفاع 
یکصدمتری از ســطح زمین می تواند 
تا شــعاع چهــار کیلومتر را پوشــش 
دهــد و ۸۰۰ نفــر تــا شــعاع ۴ هزار 

متری می تواننــد از خدمات ارتباطی 
 تلفــن همــراه و اینترنت بهــره مند 

شوند.
۱۱۸ ســایت نسل دو ، ۳۰۱ سایت 
نسل ســوم ، ۵۸۲ سایت نسل چهارم 

، اینترنــت تــی دی - ال تــی یــی 
TD_LTE برای سه شهر ، توسعه 
ظرفیت شبکه انتقال در هشت شهر و 
فاز نخست شبکه اختصاصی مدیریت 
بحران در حوزه آی ســی تی ICT از 
مهم ترین طرح های مخابراتی هستند 
که با حضور محمدجواد آذری جهرمی 
وزیــر ارتباطات و اســتاندار مازندران 

بهره برداری شد.
افتتاح اگریگیتــور )تجمیع کننده 
محتوای دیجیتال( ، توســعه شــبکه 
فیبر نوری در ۱۰ مسیر استان و اجرای 
طــرح ســیماک در دهیاری های ۱۲ 
شهرستان از دیگر طرح های افتتاحی 
با حضور وزیــر ارتباطات و فناوری در 

مازندران است.

اخبارخبر

رئیس ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت مازنــدران از احیای ۵۸ واحد 
تولیدی و صنعتی ســال قبل در استان 
خبر داد و گفــت: این واحدها از حالت 

تعطیل خارج شدند.
ســاری- خبرنگار جام جم: 
محمدمحمدپــور با بیان اینکه ســال 
قبل ۵۸ واحد تولیدی با اشــتغال هزار 
و ۹۲ نفر در شــهرکها و نواحی صنعتی 
از حالت تعطیلی خارج شدند و در مدار 
تولید قرار گرفتند اظهار داشــت: برای 
رونــق تولید در ســال قبل ۱۸۱ مورد 
تســهیالت با مبلغ ۲۰۴ میلیارد تومان 
در قالب بسته رونق تولید پرداخت شده 

است.
وی با اشاره به رتبه ششم مازندران 
در پرداخت تســهیالت رونق تولید به 
واحدهــای صنعتی افــزود: در بخش 

تسهیالت فراگیر برنامه گسترده تری 
امســال وجود دارد و پیش بینی الزم 
برای یارانه تســهیالت نیز انجام شده 

است.
وی درباره تســهیالت روســتایی 
نیز گفت: ۱۰ تا ۱۵ درصد تســهیالت 
اشــتغال روســتایی در زمینه اشتغال 
کوچــک و خرد اختصــاص دارد و به 
 ۴۰ واحد تســهیالت درحال پرداخت

 است.
محمدپور با بیان اینکه ۲۰ میلیارد 
تومان تســهیالت با نرخ هشت درصد 
برای رونق تولید واحدهای اقتصادی 
درنظــر گرفته شــده اســت گفت: 
همچنیــن ۱۲ هزار میلیــارد تومان 
تســهیالت ســاالنه در بخش های 
مختلــف توســط بانکهــا پرداخت 
می شود که سهم صنعت و تولید چهار 

هزار میلیارد تومان است.
رئیس ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت مازندران ادامــه داد: قوانینی 
برای نحوه پرداخت تســهیالت وجود 
دارد و با یک پاردکســی در سودبانکی 
مواجه هستیم و انتظار داریم نرخ سود 
تســهیالت بخش تولیــد تک رقمی 

باشد.

وی بــا اظهار اینکــه مازندران در 
پرداخت یارانه ســود تسهیالت جزو 
پنج اســتان برتر کشــور است گفت: 
ســال قبل دو میلیارد تومــان یارانه 
سود تســهیالت به صنعتگران استان 

پرداخت شده است.
وی از معرفــی ۲۷۰ طرح ملی در 

بخش طرح کارا خبر داد.

بخشــدار زیراب با بیان اینکه یک 
سوم از عشــایر اســتان مازندران در 
ســوادکوه هســتند، تعداد آنها را یک 

هزارو ۷۵۰ خانوار برشمرد.
جام  خبرنگار  ســوادکوه- 
جم: کیان الهی در همایش دهیاران 
سوادکوه، با اشــاره به نام گذاری روز 
دهیار، تعــداد دهیاران شهرســتان 
ســوادکوه را ۶۰ نفر برشمرد و افزود: 
تعــداد اعضای شــورای اســالمی 

روستایی شهرستان نیز ۹۰ نفر است.
بخشــدار زیراب با بیــان اینکه با 
همــکاری دهیاری هــا بیــش از ۹۸ 
درصــد روســتاهای بخــش زیراب 
گازرســانی شــده اســت، افزود: با 
پیگیری های انجام شده، برآورد فعلی 
ما از حفاری ها و خســارات در بخش 
زیراب یــک میلیــارد و ۲۵۰ میلیون 
تومان اســت که قراردادها منعقد شده 
و آمادگی پرداخت از سوی شرکت گاز 

استان وجود دارد.
سرپرســت بخــش مرکــزی از 
گازرســانی منطقه خانقاه پی از بخش 
مرکزی سوادکوه طی دو روز آینده خبر 
داد و با اشاره به وجود برخی مشکالت 
در امر گازرســانی به بخش مرکزی، 

گفت: به دلیل وجود برخی مشــکالت 
مالــی، قــرارداد تخریب و خســارت 
بسته شــده و بقیه مقرر شــد تا بعد از 

علمک گذاری انجام شود.
الهــی تعــداد خانــوار عشــایر 
شهرســتان ســوادکوه را یک هزارو 
۷۵۰ خانوار برشــمرد و بــا بیان اینکه 
حدود یک ســوم از کل عشایر استان 
در سوادکوه هســتند، در رابطه با بیمه 
آنها گفت: حدود ۱۰ هزار نفر ســهمیه 
به شهرســتان داده شد و با تغییر برخی 
کارگزاری ها، رتبه شهرستان از ۱۷ در 
ســال گذشته به رتبه اول و دوم رسیده 
است.وی با بیان اینکه دهیاران باوجود 
محدودیــت مالی در تمــام اقدامات 

فرهنگی، ورزشی و یادواره شهدا فعال 
هستند، افزود: به واسطه این اقدامات 
دهیاری هــا شــاهد ارتقــای برخی 
دهیاری های شهرســتان از درجه دو 

به سه و سه به چهار بوده ایم.
بخشــدار زیراب با بیــان اینکه در 
اســتان دیگر زمینی برای دفن زباله 
توســط منابع طبیعی واگذار نخواهد 
شــد، بر آمــوزش و فرهنگ ســازی 
تفکیک زباله و مدیریت پسماند توسط 

دهیاران به افراد تأکید کرد.
وی بــا بیــان اینکه ۱۴روســتا از 
بخش زیراب و مرکزی برای کارهای 
اشــتغالزایی و صــادرات محصوالت 
تولیدی به استان معرفی شدند، افزود: 

طرح شهرستان ســوادکوه در استان 
به عنوان طرح الگــو و نمونه پذیرفته 

و معرفی شده است.
الهــی با بیان اینکه هــزار میلیارد 
تومان برای اشــتغال روستایی در نظر 
گرفته شده است، خاطرنشان کرد: اما 
تاکنون شهرستان سوادکوه نتوانسته 
اســت اعتباری را جذب کند و این امر 
نیازمند پیگیری بیشتر دهیاران است.

بخشــدار زیراب یکی از آیتم های 
مهم شهرستان ســوادکوه در بخش 
گردشگری را بوم گردی عنوان کرد و 
ادامه داد: برای اولین بار در شهرستان 
مجــوز متل  با ســرمایه گــذاری ۳۵ 

میلیارد تومان صادر شده است.
وی بــا اشــاره به بحــران آب، از 
مشارکت حدود ۶۰ درصدی دهیاران 
در احــداث مخازن آب خبر داد و گفت: 
دهیاران همکاری جــدی در احداث 
مخازن آب شرب با اداره آب روستایی 
داشــته اند.الهی از جمله مسائل پیش 
روی دهیاران را عــدم درآمد پایدار و 
حتی نیمــه پایدار دهیاری برشــمرد 
و افــزود: ۱۹ مورد از مــوارد درآمدی 
دهیاران توســط دیوان عدالت اداری 

لغو شده است.

 فرمانده ســپاه کربالی مازندران گفت: ۷۴۶ واحد 
مسکونی برای محرومان توسط سپاه کربال در دست 

ساخت است و به نیازمندان تحویل داده می شود.
بابل - خبرنگار جام جم: سردار محمدحسین 
بابایی در مراســم افتتاحیه ســاختمان جدید سپاه و 
حســینیه شهدا شهرســتان بابل با بیان اینکه سپاه با 
بهره گیری از پنج درصد اعتبار ملی توانســته با تقویت 
روحیه جهــادی در بین مردم کارهای بزرگی را انجام 
دهد افزود: کار سپاه  انسان سازی، تقویت روحیه خود 
باوری و امید در بین مردم است وبا این روحیه توانسته 

در تمام صحنه ها  موفق عمل کند.
وی اظهارداشت: سپاه هیچگاه طرح های عمرانی 
خود را برای کمبود اعتبار تعطیل نمی کند زیرا پشتوانه 
تامین اعتبارســپاه ســرمایه ای به نام مردم است زیرا 

معتقد است کار مردم توسط مردم باید انجام شود.
وی تصریح کرد: ســال گذشــته ۲۸ درصد بودجه 
این ســازمان توســط بودجه دولتی تامین شد و این 

در حالیســت که کارهای عمرانی سپاه ۷۵ درصد بوده 
است و اگر قرار بود با بهره گیری از  بودجه دولتی کاری 
صورت می گرفت طرح های عمرانی ســپاه به سرعت 

به سرانجام نخواهند رسید.
فرمانده ســپاه مازندران ادامه داد: بنابر سیاستهای 
اتخاذ شــده هیچ بنایی در مرکز استان بنا نشده است 
بلکه با توسعه متوازن در سراسر استان شاهد اقدامات 
شایســته در حوزه های مختلف ازجمله حوزه  درمانی 

ودیگر حوزه ها خواهیم بود.
 وی بیان داشــت: با سیاســت های اتخاذشــده 
در اســتان در حال حاضر طی ســالهای ۹۵ و۹۶ این 
ارگان توانسته ۵۰۰ واحد مسکونی را برای مددجویان 
کمیته امداد و با همکاری این ســازمان بنا ودر اختیار 
مددجویان قرار دهد و همچنین در امســال  ۷۴۶ واحد 
مسکونی دیگر نیز بنا ودر اختیار مددجویان قرار خواهد 

گرفت.
فرمانده ســپاه مازنــدران در بخــش دیگری از 

سخنانش با بیان اینکه دشمنان درصدد آن هستند که 
با تضعیف روحیه انقالبی مردم باعث ناامیدی شــوند 
تصریح کرد: آنان بداننــد این بازیها برای مردم نوین 
نیســت بلکه جای معادالت و نوع جنگ ها تغییر کرده 

است.
ســردار بابایی تاکید کرد: ترویج سه دیدگاه کنترل 
مداری، اصالح طلبی و ســرباز دشــمن بودن در بین 
مردم رواج یافته اســت که نگاه سرباز دشمن بودن در 
بین دیدگاه های دیگر بســیار خطرناک است ودر این 
دیدگاه آمریکا عنوان کرده اســت که ناامیدی  روحیه 
مردم بهترین را ه برای نفوذ در بین مردم است  وراهبرد 
ســپاه  نیز برای مایوس سازی دشمن خدمت به مردم 
است و باید با دیدگاه خدمت به مردم دشمن را شکست 
دهیم.وی عنوان کرد: ســپاه در برابر توطئه آمریکا و 
عوامل داخلی آن محکم ایســتاده است و دشمن بداند 
که نقشــه های شومی که در کشــورهای دیگر پیاده 

کرده است در این کشور جوابگو نخواهد بود.

احیای ۵۸ واحد تولیدی در استان

۱۷۵۰ خانوار سوادکوه عشایر هستند

ساخت 7۴۶ واحد مسکن محرومان توسط سپاه 
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