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برگزاری جشنواره ملی برنج در آمل

برپایی همایش منطقه ای توسعه روستایی،کارآفرینی 
اشتغالزایی و سرمایه گذاری 

پیچ گلندرود جان اهالی نور 
را تهدید می کند

 وقف می تواند نیازهای جامعه 
را رفع کند

 نشســت مطبوعاتی به مناســبت دهه وقف با حضور رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
قائمشهر و سیمرغ و تنی چند از اصحاب رسانه در اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قائمشهر 

برگزار شد.
خبرنگار جام جم مازندران: در این نشســت حجت االسالم ولی نژاد ضمن گرامیداشت ایام سوگواری 

شــهادت امام رضا)ع(،امام حسن مجتبی)ع( و رحلت پیامبر اکرم)ص( و عرض تهنیت...

 فاصله تهران - شمال 
نیم ساعته می شود
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مازندران

با خط ریلی نور- بلده و تهران؛



سه شنبه ۱3 آذر ۱397   شماره 5264

خسارت سنگین سیل به 
روستاها و شهر رامسر 

فرمانــدار رامســر گفت: ســیل مهرماه 
خســارات سنگینی به روستاها و شهر رامسر وارد 

کرد و انتظار جبران خسارات را داریم.
خبرنگار جام جم مازندران: محمد آزاد 
در جلســه کمیته برنامه ریزی با بیان اینکه سیل 
اخیر خســارات سنگینی به روستاها و شهر رامسر 
وارد کرد گفت: ســتاد بحــران از دقایق اولیه به 
صورت شبانه روزی با بررسی نقاط آسیب دیده و 

رفع مشکالت اقدامات خوبی انجام داد.
وی افزود: سیل به رودخانه ها اراضی و مسکن 
و ابنیه  آســیب های جدی وارد کرد و در مقایسه با 
مدت مشــابه مهر و آبان حــدود ۲۰۰ میلی متر 

افزایش بارندگی داشتیم.
نماینده عالی دولت در شهرســتان رامســر 
تصریــح کرد: تهدیدات بالقــوه و بالفعل رانش و 
ریــزش در برابر ما وجود دارد و ریزش کوه باعث 
انســداد جاده جواهرده شده بود که به همت اداره 
راهداری و حمل و نقل جاده ای مســیر بازگشایی 

شد.
وی افزود: دســتگاه های اجرایی با آموزش و 
آگاهی میان مردم و پیگیری نقاط آســیب دیده 
سبب تسهیل کارها شوند و از خسارات بعدی که 
بر اثر بارندگی های اخیر وارد می شوند جلوگیری 

کنند.
وی گفت: مدیران به صورت شبانه روزی پای 
کار بوده تا نسبت به حل مشکالت که سبب اقتدار 
نظام و دولت می شــود جوابگو باشــند و برخی 
مدیــران را از لحاظ اداری، اخالقی و کوتاهی که 

سبب خسارات سنگینی می شود نمی بخشم. 

پیچ گلنــدرود جان اهالی 
نور را تهدید می کند

 فرمانــدار نور با بیــان اینکه پیچ گلندرود 
جان اهالی شهرستان را تهدید می کند خواستار 

ایمن سازی آن شد.
خبرنــگار جام جم مازنــدران: علی 
شادمان در مراســم گرامیداشت روز مجلس با 
اشاره به اهمیت مجلس و اینکه مجلس در راس 
امور اســت عنوان کرد: مجلس به فرمایش مقام 
معظم رهبــری، ویترین ملت و نظام و عصاره و 

زبان ملت است.
وی افزود: اهمیت مجلس نشــانه آن است 
که ملت در سرنوشــت خود سهیم بود و مجلس 
بــا ملت سرنوشــت آنان را ترســیم می کنند و 
اســتقالل مجلس، به معنی جزیــره ای عمل 
کردن نیست زیرا هدف توزیع قدرت خواهد بود.

وی یادآور شــد: ملت از مجلس انتظار دارد 
که پیگیر مطالبات آنان باشــد و باید آنچه که به 
تشــخیص و مصلحت نظام و ملت است، عمل 

شود.
شادمان اظهار داشت: تمامی امور شهرستان 
در حس تفاهــم بین قوای مختلــف با رعایت 
تفکیک قوا پیگیری می شــود و نماینده مجلس 

تعامل خوبی با دستگاههای مختلف دارد.
فرماندار نور تصریح کرد: در شهرستان نور و 
در حوزه های مختلف عقب ماندگی جدی داریم 
و مشــکالت جدی چنددهه در این شهرستان 
خودنمایــی می کند و چــاره ای نداریم جز این 
که برای رفع مشکالت، تعامل مطلوب با بخش 

های مختلف داشته باشیم.
وی با اشاره به بازگشایی کمربندی و مشکل 
14 ســاله آن اظهار داشــت: این طرح با تعامل 
بخش های مختلف اجرایی شــد و پیچ گلندرود 
که جان مردم را تهدید می کند با تعامل مطلوب 

باید ایمن سازی شود.
فرماندار نور با بیــان اینکه دولت در بدترین 
شــرایط اقتصادی قرار دارد گفت: دولت رشــد 
اقتصادی منفی را بهبود بخشــید و در شــرایط 
کنونی با جنگی تمام عیار روبه رو هســتیم و باید 

از دولت درحال جنگ دفاع و حمایت کنیم. 

با خط ریلی نور- بلده و تهران؛
 فاصله تهران - شمال نیم 

ساعته می شود

 رئیــس مجمع نمایندگان مازندران گفت: 
فاصله تهران شمال با ایجاد خط ریلی نور- بلده 

تهران نیم ساعته می شود. 
خبرنــگار جام جم مازنــدران: علی 
اســماعیلی در همایش گرامیداشت روز مجلس 
در نور با اشــاره به دفاع از حقوق ملت طبق قانون 
اساسی اظهار داشــت: تعامل و همکاری با همه 
مسئوالن از جمله اولویت هاست و دفاع از حقوق 

مسئوالن و مردم وظیفه اصلی است.
وی افــزود: شــورامحوری از دیگر اولویت 
هاســت و به عنوان وکیل مــردم در خانه ملت از 
حقوق مردم دفاع و بر عملکرد مسئوالن نظارت 

خواهم کرد.
وی با بیان اینکه قطار توســعه شهرستان نور 
در حال حرکت است و هیچکس جلودار این قطار 
توسعه نیست عنوان کرد: مردم پشتیبان فرزندان 
و مســئوالن خدوم خود هستند و از آنان حمایت 

خواهند کرد.
اســماعیلی، توسعه زیرســاخت ها وپایدار را 
مهمترین برنامه دانســت و افزود: حفظ محیط 
زیســت، دریا، آببندان ها و حراست از آن وظیفه 
همگانی اســت و اولین حرکت بــرای اجرایی 
شــدن فاضالب شــهری در شهرستان نور آغاز 

شده است.
نماینــده مردم نور و محمودآباد با اشــاره به 
تالش برای آزادســازی ســواحل در شهرستان 
های تابعــه عنوان کــرد: امــروز منطقه ویژه 
اقتصادی گردشــگری نــور در صحن مجلس، 
شــورای عالی و شورای برنامه ریزی شهرستان 

مصوب شده است.
وی افزود: آرزوی مــردم برای کلنگ زنی و 
ایجــاد 1۶۰ تختخوابی نور محقق شــد و ایجاد 
خط ریلی نور – بلده و تهران و نیم ســاعته شدن 

مسیر تهران – شمال در برنامه قرار دارد.
اســماعیلی ایجاد بندر در ساحل ایزدشهر با 
سرمایه گذاری 4۰۰ میلیارد تومانی را جزو برنامه 
ها دانســت و گفت: این بندر با ســرمایه گذاری 

بخش خصوصی اجرایی می شود.
وی گازرســانی به بخش بلــده را جزو برنامه 
هــای دیگر در شهرســتان برشــمرد و گفت: 
بــا اجــرای این طــرح، بخش محــروم بلده از 

محرومیت خارج می شود.
نماینده مردم نــور و محمودآباد در مجلس با 
اشــاره به راه اندازی اولیــن وبزرگترین پروژه 
تارنمای نوری برای شش روستای شهرستان با 
اعتبار ۳۲ میلیارد ریال اظهار داشــت: ســرعت 
اینترنــت با این پروژه به 1۰۰ مگابایت رســیده 
اســت. وی گفت: فاز دوم پروژه تارنمای نوری 
 برای هشــت روستای شهرســتان نور اجرایی

 می شود. 

ارســال ۴۹ طرح برای 
 یادمــان شــهدای گمنام 

در نوشهر 
 رئیس شــورای شهر نوشهر از ارسال 4۹ 
اثر برای یادمان شــهدای گمنام باغ نوید نوشهر 
خبــر داد و گفت: از این تعــداد پنج اثر به مرحله 

نهایی راه یافتند.
خبرنــگار جــام جم مازنــدران: 
محمودرضــا محســنی درباره نتایــج داوری 
فراخوان یادمان شهدای گمنام باغ نوید نوشهر 
اظهار داشــت: داوری مســابقه طراحی المان 
یادمان شــهدای گمنام شهرستان نوشهر واقع 
در باغ نوید نوشــهر با حضور اســاتید معماری 
انجام شــد و در مرحله نخست از مجموع 4۹ اثر 
رســیده به دبیرخانه مســابقه، 1۸اثر انتخاب و 
پس از بررســی مجدد ۹ اثر انتخاب شد و باتوجه 
به پارامترها و مؤلفه های معرفی شــده توســط 
دبیرخانه ، هیئت داوران به این نتیجه رســید که 
پنج اثر به مرحلــه نهایی راه یابد و بزودی طرح 

برگزیده از میان ۵ اثر نهایی اعالم خواهد شــد.
وی با تقدیر و تشکر از تمام شرکت کنندگان 
و ارســال کنندگان آثار شماره 1 و ۳۳ و 4۰ و 41 
 و 4۷ شایســته تقدیــر و دریافت لوح ســپاس 

است. 

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: جشنواره ملی برنج با 
هدف بررســی مشکالت فراروی برنجکاری در آمل برگزار می شود.

خبرنگار جام جم مازنــدران: محمد محمدپور عمران بــا بیان اینکه 
جشــنواره ملی برنج دوشــنبه هفته جــاری در آمل برگزاری می شــود،هدف از 

برگزاری این جشــنواره را تقدیر از کشــاورزان و بررســی مســائل و مشکالت 
برنجکاری اعالم کرد.

وی در ادامــه بــه اهمیت این محصول اســتراتژیک اشــاره کــرد و گفت: 
نقــش اســتان مازنــدران در تامین برنج کشــور نقش ویژه ای بــوده و همواره 

ایــن مســئله مورد حمایت مســئوالن امر بوده اســت تــا آنجا که بر اســاس 
مصوبه ۹ آبان امســال هیئت دولت کشــت برنج با هدف مدیریــت بهینه منابع 
 آبی و کنترل ســطح زیر کشــت فقط در اســتان های گیــالن و مازندران مجاز

 است.

برگزاری جشنواره ملی برنج در آمل

 استاندار مازندران با بیان اینکه رسانه ضلع مهم 
توســعه به شمار می رود گفت: صدا و سیما باید جریان 

وصل گروه های مختلف باشد.
خبرنگار جام جم مازندران: احمد حســین 
زادگان در مراسم معارفه مدیرکل صداو سیمای استان 
مازندران با اشاره به تعامل مطلوب مدیرکل قبلی صدا 
و سیمای اســتان اظهار داشــت: در شرایط حساس 
اجتماعی و سیاســی قرار داریم و باید از ظرفیت رسانه 

برای پیگیری مطالبات عمومی و مردمی بهره بریم.
وی افزود: صدا و ســیما می تواند با آسیب شناسی 
مطالبــات مردم را پیگیری و کمبود و نارســایی های 

دستگاه های اجرایی را بدرستی اطالع رسانی کند.
وی مهمترین اولویت را در شرایط کنونی افزایش 

سطح رضایتمندی جامعه بیان کرد و گفت: صدا و سیما 
به عنوان روابط عمومی نظام اسالمی باید در افزایش 
رضایتمندی گام بردارد زیرا رســانه یک ضلع توسعه 

به شمار می رود.
حسین زادگان، با تاکید براینکه باید همه وحدت و 
همدلی داشته باشیم تصریح کرد: صدا و سیما می تواند 
جریان وصل گروههای مختلف باشــد و این مسئله 

ضرورت امروز جامعه است.
اســتاندار مازندران با اشاره به اینکه ابررسانه های 
فضای مجازی و شــبکه هــای مجازی رقبای اصلی 
صدا و ســیما هستند گفت: دشمن تالش دارد تا مردم 
را ناامیــد کند از این رو صدا و ســیما باید مورد توجه و 
حمایت جدی قرار گیرد.وی با بیان اینکه صدا و سیما 

رسانه بزرگی اســت از مدیرکل جدید صدا و سیمای 
اســتان خواســت تا تعامل مطلوبی بــرای انعکاس 
خدمات دستگاه های اجرایی داشته باشند و با تحلیل 
عالمانه مشــکالت موجود جامعه و ظرفیت های مهم 

استان مازندران را منعکس کند.
در این مراســم از تالش های علی صادق مقدسی 
مدیرکل قبلی صدا و سیمای مازندران تقدیر و هادی 

ابراهیمی به عنوان مدیرکل جدید معرفی شد. 

استاندار:

رسانه ها جریان وصل گروه های 
مختلف باشند

خبر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

مازندران

خبر

 نخســتین همایش منطقه ای توسعه روستایی 
،کارآفرینی، اشتغالزایی و سرمایه گذاری با همکاری 
بنیاد نخبگان اســتان، دانشگاه فنی و حرفه ای، مرکز 
تحقیقات و نوآوری دانشگاه آیت اهلل آملی الریجانی 
و شــرکت همیاری صنعت رایمند با حضور فرماندار 
بابل ، مســئوالن ادارات و دهیاران اســتان در سالن 
همایش دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برگزار شد.

خبرنگار جام جم مازندران: این همایش با 
هدف توسعه روستایی اســتان مازندران برگزار شد . 
امیرحســین آزادنیا دبیر علمی این همایش با تاکید به 
لزوم برگزاری این دســت همایش ها گفت: با توجه به 
اینکه 4۰ درصد جمعیت استان مازندران را  روستاییان 
تشکیل می دهند،سنگ بنای این همایش در سه محور 
کارآفرینی، اشــتغالزایی و سرمایه گذاری در روستاها 
گزارده شد. وی افزود: از آنجایی که این همایش برای 
اولین بار در این اســتان تشــکیل شد، برای برگزاری 
آن دچار چالش هایی شــدیم که نشان از پایین بودن 
حس همدلی و همگرایی در استان است.عضو هیات 
علمی دانشگاه آیت اهلل آملی ادامه داد:  عملکرد واگرا 
از سوی مسئولین موجب کاهش سرعت پیشرفت در 
اســتان خواهد بود و امیدواریــم در این زمینه به یک 
وحدت رویه از ســوی مسئوالن برسیم . از سوی دیگر 
عدم وجود  ســند توسعه روســتایی مناسب در استان 
مازندران یکی از دالیل اصلی ناهماهنگی در دستگاه 
ها برای حمایت از چنین همایش ها و پروژه هاســت. 
آزادنیــا گفت: همایش ما در جهت ترویج و اشــاعه و 
سنگ بنا نهادن اصول و مبانی کارآفرینی، اشتغالزایی 
و سرمایه گذاری است و دهیاران و بخشداران با مبانی 
توســعه و اشتغالزایی آشنا شوند. آزادنیا گفت: مطلوب 
اســت که برای دستیابی به اهداف توسعه در روستاها 
دهیاران و اعضای شــورا را به طور مستقیم در تصمیم 
گیری ها و تصمیم ســازی ها دخیل کرده و این حلقه 
مفقوده را شناسایی کنیم  و بسته های امتیازی با توجه 
به ارزیابی عملکرد برای دهیــاران ایجاد کنیم چون 
دغدغه اکثر دهیاران این است که در تصمیم گیری ها 
مشارکت مستقیم داشته باشند که قطعا پس از تدوین 
ســند توسعه روســتایی اهداف زیادی برای روستاها 

تعیین خواهد شد.
در ابتــدای همایش پس از قرائت کالم اهلل مجید، 
دکتر شریف زاده مدیر علمی این همایش و عضو هیات 
محققین برتر اســتان، ضمن خیر مقدم به بخشداران 
، دهیاران و مدعویــن به اهمیت پرداختن به موضوع 
کارآفرینی ، اشــتغال و توســعه روستایی اشاره کرد و 

گفت: باید بستری برای آغاز سرمایه گذاری بهینه در 
روســتاها فراهم شود. وی ادامه داد: کارآفرینی، تنوع 
و اشــتغال از اصول پایدار  توسعه در روستاست. لذا در 
کمیته علمی همایش با همکاری متولیان امر در استان 
هم اندیشی شد که اولین همایش با هدف اشتغالزایی، 
کارآفرینی و سرمایه گذاری در روستاها  برگزار شود.

در ادامه صاحب جمع، رئیس مرکز نوآوری استان  
به ایجاد انگیزه در جوانان و افراد ســاکن در روستاها 
اشــاره کرد و گفت: دهیاران با جمع آوری اطالعات از 
روستاهای محل سکونتشــان باید به این نکته توجه 
کنند که در ســالهای آینده این روستا به چه روستایی 
باید تبدیل شــود. وی ادامه داد: انســانها ســه دسته 
هســتند: پنج درصد مردم ارزش آفرین هســتند که 
خلق ارزش و ثروت می کنند و سبب توسعه می شوند. 
پانزده درصد مردم افرادی هســتند که کســب درآمد 
می کنند تا زندگی مناسب داشته باشند و هشتاد درصد 
افــراد فقط در روزمرگی  درآمد خود مانده اند. بســیار 
مطلوب اســت که دهیاران افراد ارزش آفرین روستا 
را شناســایی کرده و با ایجاد انگیزه سرمایه های خرد 
افراد جمع و برای ســرمایه گــذاری و خلق ارزش در 
روستاها اختصاص داده شود. وی افزود: دهیاران باید 
با اطمینان بخشــیدن به روستاییان جهت وارد کردن 
ســرمایه آنها در چرخه تولیــد و کارهای بزرگتری در 
روســتاها تالش کنند که در این راستا استفاده آنها از 
مشــاوران مجرب  و صاحب نظر بسیار اهمیت دارد و  
برگزاری چنین همایش هایی بستری برای مسئوالن 
روســتا فراهم خواهد آورد. صاحب جمع افزود: بیشتر 
پول و درآمد روســتاییان در بانک هاست و این منابع 
مالی با آموزش و شناخت راه های سرمایه گذاری وارد 

چرخه کسب و کار روستایی شود.
ســخنران بعدی این همایش درویشی  مدیر کل 
ســازمان فنی و حرفه ای استان در جایگاه قرار گرفت 
و در ابتدا به اهمیت برگزاری این دست همایش ها در 
استان اشــاره کرد و گفت: من به عنوان متولی فنی و 
حرفه ای اســتان یکی از بزرگترین چالش های استان 
را بیــکاری در بین جوانان تحصیلکرده در شــهرها و 

روستاها می دانم.
از طرفی فقر زدایی و ایجــاد درآمد و جلوگیری از 
مهاجرت روستاییان به شهرها بسیار مورد توجه است.

درویشی گفت:  داشته ها،توانمندی ها و پتانسیل یک 
روستا باید شناسایی شــود که با توجه به این داده ها، 
افــراد مختلف با مهارت هایی که دارند آموزش ببینند 
و در جهت ارتقای آن روســتا گام بردارند. وی گفت: 

افزایش ســرمایه انســانی توانمند در بخش توسعه 
روســتایی مقوله مهم و قابل توجه دیگری است و اگر 
افراد توانمند نباشــند هیچ توســعه ای پایدار نخواهد 
ماند. درویشی افزود: دهیاران باید در نیازسنجی های 
مهارتی و آموزشی به ما کمک  کنند تا بر اساس پایش 

داده ها آموزش های خود را مدیریت کنیم.
درویشی گفت: اگر نیازسنجی آموزشی در روستاها 
صورت بگیرد برای اجــرای آموزش فنی و حرفه ای 
در روســتاها اعالم آمادگی می کنیم.مدیر کل فنی و 
حرفه ای اســتان تاکید کرد: اولین راه توسعه اجرایی، 
آموزش فنی و حرفه ای بر اساس نیاز داخلی و استاندار 
بین المللی  اســت.در ادامه همایش امیر حسین آزادنیا 
دبیر علمی این همایش و عضو هیات علمی دانشــگاه 
آیت اهلل آملی به ایراد ســخنرانی پرداخت و گفت: 4۰ 
درصد جمعیت مازندران در روســتاها ساکن هستند 
و اســتان مازندران دارای حدود چهار هزار روســتا  و 
دو هــزار دهیار  می باشــد. وی گفــت: انتقال تجربه 
کمک بزرگی به توســعه روســتایی می کند و در این 

بخش می توان از روش های توســعه در روســتاهای 
موفق اروپا الگوبرداری کــرد. آزاد نیا این برنامه ها را 
چنین عنوان کرد: "افزایش  انتقال دانش و نوآوری در 
بخش کشاورزی و جنگلداری  در مناطق روستایی"، 
" افزایش یادگیری و آموزش های حرفه ای در بخش 
کشــاورزی" ، " همکاری جهت توسعه دانش پایه در 
مناطق روستایی" ، " بهبود دوام و رقابت پذیری انواع 
کشاورزی و همینطور ترویج تکنولوژی و نوآوری  در 

مزارع و مدیریت پایدار جنگلها"  
دبیر علمی ایــن همایش افزود:  محصوالت ما در 
روســتاها باید بازارگرا باشد و در روستاها باید کسب و 
کاری را راه اندازی کنیم که بازار مناسب داشته باشد.

همچنین بازســازی و نوســازی مزارع مازندران باید 
مــورد توجه قــرار بگیرد و مزیت رقابتی احیا شــود و 
کشــاورزان برتر تشویق شوند و به فکر صنایع تبدیلی 
در روســتاها باشــیم و تیم بازاریابی برای روســتاها 
تشکیل شود و فروشگاه های زنجیره ای برای فروش 

محصوالت داشته باشیم. 

 برپایی همایش منطقه ای توسعه روستایی، کارآفرینی
 اشتغالزایی و سرمایه گذاری 

تعهد اشتغال 3259 روستایی در مازندران
 مدیرکل تعاون مازندران گفت: برای سه هزار و ۲۵۹ نفر در قالب 

تسهیالت کارا در روستاها تعهد اشتغال شده است.
خبرنگار جــام جم مازندران: کامران اصغــری با بیان اینکه 
بیشترین ثبت نام در حوزه تســهیالت اشتغالزایی روستایی بوده است، 
تثبیت سکونت روســتایی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر از 

جمله اهداف بوده است.
وی ایجاد اشتغال را هدف اصلی پرداخت تسهیالت بیان کرد وگفت: 
بیشــترین تنوع طرح اشتغال روســتایی در مازندران وجود دارد و رسته 
های اولویت دار اشتغال مانند شیالت، کشاورزی، دامداری، سورتینگ 

و غیره است.
اصغری با بیان اینکه ۷۰ درصد تســهیالت در حوزه کشاورزی بوده 
اســت گفت: روستاها باید در حوزه زیرســاخت ها تقویت شود و بیشتر 

تسهیالت اعطایی در زمینه ایجاد اشتغال بوده است.

مدیرکل تعاون مازندران، با اشــاره بــه معرفی 1۸۰۰ طرح در قالب 
کارا به بانکها اظهار داشت: هزار و ۲۸۰ طرح منجر به قرارداد و پرداخت 

تسهیالت شده است.
وی ســرانه اشــتغال را ۷۵ میلیون تومان اعالم کرد و گفت: در حال 
حاضر ســه هزار و ۲۵۹ اشتغال در اســتان تعهد شده و در مجموع بیش 
از 1۶۵ میلیارد تومان اعتبار تســهیالت کارا در فــاز اول درنظر گرفته 

شده است.
اصغری با بیــان اینکه تاکنون 11۸ درصد اعتبــارات منجر به عقد 
قرارداد شــده اســت گفت: در فاز دوم نیز برای اشــتغال اعتبار درنظر 

گرفته می شود.
وی با اشــاره به تشکیل کمیته نظارت و پایش اشتغال اظهار داشت: 
راســت آزمایی و آمایش طرح های اشــتغال روستایی طرح به طرح در 

استان انجام می شود. 
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افزایش 8 درصدی نزاع 
طی مهر امسال 

 مدیر کل پزشــکي قانوني  مازندران گفت: 
آمار معاینات انجام شــده مهر امسال در استان را 
دو هــزار 41 نفر اعالم کــرد و  افزود: این رقم در 
مقایســه با مدت مشاه سال قبل ۸ درصد افزایش 

داشت.
به گزارش روابط عمومي اداره کل پزشــکي 
قانوني اســتان ، عباسی با اشــاره به افزایش 11 
درصدی نــزاع در مــردان و ۲ درصدی در زنان  
تصریح کرد : از این تعداد ذکر شــده هزار و ۳۳۲ 

نفر مرد و بقیه زن هستند .
 بر اساس این گزارش بیشترین نزاع به ترتیب 
مربوط به شــهرهاي ســاري ومیاندرود با 4۳۷  ، 
بابــل با ۲۲۸   و آمــل با ۲1۵  نفر و کمترین موارد 

نزاع در شهر سوادکوه با ۲۶ نفرثبت شده است.
مدیر کل پزشــکی قانونی استان مازندران با 
تاکیــد بر اینکه نزاع و درگیري بیشــترین دلیل 
مراجعه افراد به مراکز پزشــکي قانوني اســت ، 
تصریح کرد :بخش قابل توجهي از افراد به دنبال 
وقــوع نزاع و درگیري از طــرف مراجع قضایي و 
انتظامي به مراکز پزشکي قانوني ارجاع مي شود 
که بر اساس نوع و میزان آسیب دیدگي با توجه به 
قانون مجازات اســالمي براي آنان گواهي صادر 
مي شــود. این مقام اجرایي استان یکي از دالیل 
باال بودن آمار نزاع را پائین بودن ســطح تحمل 
افراد در جامعه دانست و گفت: مي توان با آموزش 
مهارت هاي زندگي بخصوص در ســنین پایین 
میزان تحمل افراد را در شرایط استرس باال برد تا 
افراد به جاي درگیري فیزیکي، با بحث، گفتگو و 

تفاهم مشکالت را حل و فصل کنند. 
گفتنی اســت آمار معاینات نــزاع در ۷ ماهه 
ســالجاری 1۵ هزار و ۲۳4 هستند که این رقم در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل 4 درصد افزایش 

داشت. 

مازندران  معلــول   ۹۴۱
دچار ضایعه نخاعی هستند

 مدیــرکل بهزیســتی مازندران شــمار 

معلــوالن ضایعه نخاعی را ۹41 نفر اعالم کرد و 
گفت: توانمندســازی افــراد دارای معلولیت از 

برنامه های مهم بهزیستی است.
خبرنگار جام جم مازندران: ســعید آرام 
در نشست با خبرنگاران به مناسبت روز معلوالن 
اظهار داشــت: تا پایان ســال ۹۶ کل مستمری 
بگیران مازندران 1۸ هزار نفر بوده که امســال به 

۵۰ هزار خانوار رسیده است.
وی با اشــاره به خدمــات حمایتی از معلوالن 
افــزود: انتقــال خدمات به خانه شــعار محوری 
بهزیستی شده است تا بتوانیم خدمات را به سمت 
خانواده ها ببریم و برای توانمندســازی آنان گام 
برداریم.آرام یادآور شــد: طرح خانه های کوچک 
معلوالن از جمله طرح های بهزیســتی اســت و 
معلوالنی که فاقد سرپرســت هستند در این خانه 
ها نگهداری می شــوند و در هر خانه حداکثر پنج 

تا 1۰ کودک وجود دارند.
مدیرکل بهزیستی مازندران، معلوالن ضایعه 
نخاعی را از جمله مســائل مهم دانست و گفت: 
۹41 معلول ضایعه نخاعی در استان وجود دارند و 
تمام آنان تحت پوشش مستمری و خدمات قرار 
گرفته اند.وی اشتغال جامعه معلوالن را از برنامه 
های توانمندسازی معلوالن برشمرد و گفت: یکی 
از مهمترین موضوعات، تسهیالت اشتغالزایی و 
بیمه معلوالن اســت و در سال جاری ۲۸ میلیارد 
تومان تســهیالت به هزار و ۳۵۰ نفر داده شــده 
است و بیش از ۲۲۰۰ نفر از جامعه هدف نیز تحت 

پوشش بیمه قرار گرفته اند.
آرام با بیان اینکه در سال جاری برای ۲1۵ نفر 
از معلوالن کمک هزینه تجهیز مسکن پرداخت 
شــده اســت گفت: تا ســقف ۲۵ میلیون تومان 

تسهیالت قرض الحسنه پرداخت می شود.
وی با اشــاره به اینکه بــرای خانوارهای دو 
معلول به باال مســکن ســاخته می شود گفت: 
برای اســتان مازندران ۲۳۰ واحد مسکن سهمیه 
درنظر گرفته شده بود که این میزان به 41۳ واحد 
افزایش یافته است.مدیرکل بهزیستی مازندران 
گفت: برای هــر معلول 1۸ میلیون تومان کمک 
بالعوض و 1۲ میلیون تومان تســهیالت قرض 

الحسنه برای ساخت مسکن داده می شود.
وی ادامــه داد: تصویب قانــون جامع حقوق 
معلــوالن از اتفاقات خوب حمایتی از این قشــر 
اســت که در آن جامعه به معلول به عنوان فردی 

دارای توانمندی بنگرند. 

۱۰۵ فقره کارت بازرگانی 
در مازندران باطل شد

 رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
مازندران از صــدور 14۶ فقره کارت بازرگانی در 
استان خبر داد و گفت: امسال 1۰۵ فقره کارت نیز 

باطل شده است.
خبرنگار جام جــم مازندران: محمد 
محمدپور نسبت به هر گونه سوء استفاده از کارت 
بازرگانی هشدار داد و افزود: از ابتدای سالجاری تا 
پایان آبان 1۰۵ کارت بازرگانی حقوقی و حقیقی 
باطل شده اســت و جلسات پاالیش کارت های 
بازرگانــی به طور منظم با حضور دســتگاه های 

ذیربط برگزار می شود.
وی تصریح کرد: ممکن است برخی افراد سود 
جو برای فرار از برخی مسئولیت ها همچون فرار 
مالیاتــی با تطمیع دارندگان کارت های بازرگانی 
مبالــغ اندکی به آنها واگــذار کنند و به نام دارنده 
کارت بازرگانــی اقدام به تجارت کنند در حالیکه 
تمامــی مســئولیت ها به عهــده صاحب کارت 

خواهد بود.
وی همچنیــن از صــدور 14۶ فقــره کارت 

بازرگانی طی همین مدت خبر داد. 

نیروی انتظامی ؛ پرچمدار 
ترویج فرهنگ قرآنی 

 رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا گفت: 
نیروی انتظامی پرچمدار ترویج فرهنگ قرآنی در 

بین نیروهای مسلح است. 
خبرنگار جام جــم مازندران: حجت 
االســالم علیرضا ادیانی در پنجمین جشــنواره 
قرآنــی فرماندهــی انتظامی مازنــدران که در 
مجتمع فرهنگی، آموزشــی پردیس ناجا در پالژ 
"خزرآباد" ســاری برگزار شــد، با اشاره به اینکه 
قرآن شــفا بخش و حیات بخش اســت درباره 
فضیلت و کارکرد قرآن در جامعه، اظهار داشــت: 
قــرآن جامعه جاهلی را بــه جامعه مدنی و مدینه 

الرسول تبدیل کرد.
رئیس ســازمان عقیدتی سیاسی ناجا افزود: 
در دورانــی که طبل مادی گرایی و جهان مدرن، 
گوش فلک را پر کرده است، هیچ پناهگاه و مامنی 

بهتر از قرآن پیدا نمی شود.
وی، با اشــاره به اینکه اگــر به قرآن و عترت 
متمســک شویم، درهای رحمت الهی به روی ما 
باز خواهد شــد و گره های کور گشوده می شود، 
گفت: یکــی از افتخارات نیروی انتظامی حرکت 
شتابان به سمت پیاده کردن حقیقت قرآن است و 
در این عرصه ناجا پرچمدار ترویج فرهنگ قرآنی 

در بین نیروهای مسلح کشور است.
ادیانــی یکی از راهکارهــای مهم در عبور از 
مشــکالت کشــور بویژه در حوزه تحریم ها را 
عمل به قرآن اعالم کــرد و افزود: در جهاد کبیر 
با تمســک به قرآن در همه میدان های سیاسی، 
اجتماعــی و اقتصادی نباید به دنیای اســتکبار و 

دشمنان نظام اعتماد و تکیه کرد.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا در بخش 
دیگری از ســخنان خود با اشاره به اینکه قرآن در 
دوران طاغوت جایگاهی نداشته و مهجور مانده 
بود، افزود: قرآن در آن دوران فقط در مکتب خانه 
ها قرائت می شــد و حداکثر بهــره قرآن این بود 
که اگر جوانی به ســربازی می رفت، روی سرش 

می گرفتند.
وی خاطر نشــان کرد: امــروز به برکت نظام 
اســالمی، قرآن در جامعه هم قرائت، هم حفظ و 

هم به مفاهیم آن توجه و عمل می شود.
رئیس ســازمان عقیدتی سیاسی ناجا با اشاره 
به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص نیروی 
انتظامــی کــه فرمودند "الزم اســت ما نیروی 
انتظامی در تراز جمهوری اسالمی، در تراز دولت 
اسالمی در تراز یک جامعه قرآنی و اسالمی داشته 
باشــیم"، گفت: در این جامعــه، امنیت و عدالت 
برقرار اســت و اگر ســرقتی هم رخ دهد، حد آن 
جاری می شــود.ادیانی حقیقت قــرآن و دین را 
حاکمیت خدا بر روی کره زمین و حکومت نبوی 
و علوی دانســت و افــزود: در جامعه قرآنی، نبی، 

وصی یا نایب وصی حکومت می کنند.
وی با اشــاره به اینکه نیروی انتظامی یکی از 
ارکان نظام اسالمی است، افزود: نیروی انتظامی 
جمهوری اسالمی بر ســر ارزش های انقالب و 
امنیت مردم با کسی تعارف ندارد همانگونه که در 
عرصه امنیت اقتصادی با مفســدان و اخاللگران 

نظام اقتصادی برابر قانون برخورد می کند. 

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی مازندران از فعالیت ۵ هزار و ۳۵۰ حافظ قرآن در فرماندهی 
انتظامی مازندران خبر داد.

خبرنگار جام جم مازندران: حجت االسالم عبدالعلی رضایی در فضیلت علم قرآن 
با استناد به سخنان گهربار آیت اهلل "شاه آبادی" استاد امام )ره(، گفت: در هنگام جان دادن 

همه علوم از یاد انسان خواهد رفت و فقط یک علم همراه انسان خواهد بود و آن علم قرآنی 
است.وی گفت: در راستای تحقق فرامین مقام معظم رهبری در سال ۹۰ که فرمودند "ما باید 
1۰ میلیون نفر حافظ قرآن داشته باشیم"، افزود: فرماندهی انتظامی استان در همان سال و با 
احداث دارالقرآن در 4 رشته قرآنی، فرهنگی، هنری و تحصیلی کار را آغاز کرد. رضایی اظهار 

داشت: طی ۵ سال با تالش و پشتکار کارکنان و خانواده های آنان در این حوزه توانسته ایم 
بیــش از ۵ هزار و۳۵۰ حافظ قرآن تربیت کنیم.وی با اشــاره بــه برگزاری پنجمین دوره از 
جشنواره قرآنی از کسب رتبه قبولی ۶۹۹ نفر در رشته حفظ یک جزء تا حفظ کامل قرآن در 
این دوره خبر داد و افزود: در این مراسم از ۳۰ نفر برتر با اهدای لوح سپاس و هدیه قدردانی شد.

فعالیت 5350 حافظ قرآن در فرماندهی انتظامی مازندران 

 فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی سوادکوه از 
کشف 11تن چوب قاچاق در این شهرستان خبر داد.

خبرنــگار جام جــم مازنــدران: مظاهر 
ســنجابی،  با بیان اینکه هنگام گشت زنی در منطقه 
ســنگده شهرستان سوادکوه، 11 تن چوب قاچاق دپو 
شده روبه روی یک کارگاه روستایی کشف شد، افزود: 

این چوب آالت، گرده بینه توسکا بوده اند.
فرمانده یگان حفاظت شهرستان سوادکوه با اشاره 
به اینکه همه چوب های قاچاق پس از کشــف، ضبط 
و ســپس به محوطه اداره منابع طبیعی شهرســتان 

سوادکوه منتقل شــدند، گفت: این اتفاق در محوطه 
روســتا و در بســتر رودخانه رخ داده و فرد خاطی نیز 

دستگیر شده است.
وی با بیان اینکه عمل قطع درختان با اره موتوری 
بوده و از بســتر رودخانه به کمک اســکیدر به مکان 
موردنظر، حمل شده است، مدت زمان قطع و حمل را 
یک روز عنوان و خاطرنشان کرد: حجم باالی قاچاق 
این تصور را در اهالی روستا ایجاد کرده بود که این کار 
دارای مجوز اســت و به همین ســبب در هنگام قطع 

درختان، اطالع رسانی از سوی آنها صورت نگرفت. 

 کشف ۱۱ تن چوب قاچاق 
در سوادکوه

خبر

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

مازندران

خبر

 فرماندار بابلســر با بیان اینکه ساماندهی نوار ساحلی در شهرستان 
رضایتخبش نیست خواستار تهیه طرح جامع در این زمینه شد.

خبرنگار جام جم مازندران: اسماعیل حسن زاده در جلسه طرح 
ســالم سازی دریا در سالن اجتماعات فرمانداری بابلسر با بیان اینکه نحوه 
ساماندهی نوار ساحلی در شهرســتان رضایت بخش نیست، اظهار کرد: 
برای ساماندهی دریا در شهرستان باید طرحی جامع و کامل تدوین شود.

وی عنوان کرد: با توجه به حجم عظیم مسافر به شهرستان بابلسر باید 
تعداد ناجیان شهرستان به۲۶۰ناجی افزایش یابد.

نماینده عالی دولت در شهرستان بابلسر با بیان اینکه هیچ قایق سوار و 
جت اسکی داری نمی تواند ناجی باشد،گفت: از ناجیان لیستی تهیه شود و 
در این لیست اسامی ناجیانی که در طرح سالم سازی سال ۹۷ غایب بودند 
به طور کامل حذف و از ناجیان جدید کارت دار استفاده شود، البته اولویت 
ما با ناجیان سال قبل است اما ناجیانی که در مسئولیت خود کوتاهی کردند 

ناجی جدید جایگزین آنها می شود.
حســن زاده افــزود:  برای جــذب ناجی جدید ،جمعیــت هالل احمر 
شهرســتان با همکاری اداره ورزش و جوانان بابلســر موظف اســت با 
فراخوانــی از عالقمندان به ناجــی گری دعوت کند تا آنها بعد از گذراندن 

مراحل آموزشی و پذیرش در آزمون به عنوان ناجی به کارگیری شوند.
وی تصریــح کرد: هدف ما به کارگیری ناجی واقعی اســت و هر گونه 
غفلت در این امر بازی با جان مردم اســت و اشتباه و کوتاهی در این زمینه 

از هیچ مسئولی پذیرفته نیست.
 فرماندار بابلسر با تاکید بر ساماندهی قایقرانان و جت اسکی داران بیان 
کرد: تمامی قایق داران موظف هستند برای فعالیت خود از دریابانی مجوز 
دریافت کنند و هر قایقران که بدون داشتن مجوز در سطح سواحل بابلسر 

فعالیت کند دریابانی موظف به توقیفش می باشد.
حســن زاده با بیــان اینکه قایقرانان و جت اســکی داران باید فقط در 
محــدوده قانونی خود فعالیت کنند،گفت: اجــازه مانور در محدوده طرح 

سالم سازی دریا را به آنها نمی دهیم.
این مسئول با بیان اینکه ما موظف هستیم طرح دریا را به نحو شایسته و 
بایسته اجرا کنیم،اظهار کرد: اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان 
موظف اســت گزارش کاملی از وضعیت واحدهای گردشگری شهرستان 
ارائــه و در خصوص ســاماندهی پالژداران ،واحدهــای اقامتی و تابلو به 

دستان اقدام کند.
وی با تاکید بر اینکه نقاط حادثه خیز نوار ســاحلی مشــخص و نقاط 
ضعف و قوت طرح ســال ۹۷مورد بررسی قرار گیرد،عنوان کرد: باید دقیقا 
مشــخص شود چه عواملی باعث بروز حوادث در سطح سواحل بابلسر می 

شود،مشکل از کجاست و چه اقداماتی باید انجام داد.
حسن زاده در پایان تاکید کرد: برای کاهش غریق باید در طرح ها کمیت 
و کیفیت رعایت و همه طرح ها متناسب سازی شود،تعداد طرح ها با توجه 
به حجم عظیم مسافر افزایش یابد و تعداد ناجیان افزایش یافته و از ناجی 

واقعی استفاده شود. 

فرماندار بابلسر:

ساماندهی نوار ساحلی در بابلسر رضایت بخش نیست

در نشست مطبوعاتی به مناسبت دهه وقف مطرح شد؛

وقف می تواند نیازهای جامعه را رفع کند

ناجا، به دنبال استفاده هدفمند از فناوری ها 

تولید 8863 تن انواع آبزیان در بابل

 نشســت مطبوعاتی به مناســبت دهه وقف با 
حضــور رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان 
قائمشــهر و ســیمرغ و تنی چند از اصحاب رسانه در 
اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان قائمشهر برگزار 

شد.
خبرنــگار جام جــم مازنــدران: در این 
نشســت حجت االسالم ولی نژاد ضمن گرامیداشت 
ایام ســوگواری شــهادت امام رضا)ع(،امام حســن 
مجتبی)ع( و رحلت پیامبر اکرم)ص( و عرض تهنیت 
به مناســبت دهه وقف گزارش عملکردی از این اداره 

را در سال ۹۶ و ۹۷ تا کنون ارائه داد.
رئیــس اداره اوقاف قائمشــهر و ســیمرغ اظهار 

داشــت: در ســال 1۳۹۶ میزان ۹۵میلیون تومان و 
در ســال ۹۷ تــا کنون ۲۵۵ میلیــون تومان از محل 
موقوفات به بیماران بــی بضاعت و صعب العالج در 
زمینه تهیه دارو و درمان مســاعدت شد که با این مبلغ 
تنها در ســال جاری،۵۳۷ بیمــار از این خدمات بهره 

مند شدند.
وی در خصــوص پروژه های عمرانی اداره مذکور 
در بقاع و اماکن متبرکه این دو شهرستان خاطر نشان 

کرد:
در سال ۹۷ هزینه های ذیل برای کارهای عمرانی 

رقم خورد
احداث کنارگذر امامــزاده ابوصالح)ع( ۵۷میلیون 

تومان
تکمیل حسینیه امامزاده قاسم)ع( المشیر 1میلیارد 

و 4۳۰ میلیون تومان
بنای شبســتان امامزاده قاســم)ع( المشــیر  ۸۷ 

میلیون تومان
تجهیز امامزاده حمزه)ع(،امامزاده یوسف رضا)ع( 
و امامزاده سید ابوصالح)ع( به دوربین مداربسته جمعًا  

1۰۸میلیون تومان
حجت االسالم ولی نژاد در ادامه برنامه های اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان قائمشهر در دهه وقف 

۹۷ را به شرح ذیل عنوان کرد:
تهیه سبد کاال با همکاری اداره بهزیستی و کمیته 

امداد امام خمینی)ره( به ارزش 1۲میلیون تومان
برگزاری نمایشــگاه کتاب در امامزاده یوســف 

رضا)ع( قائمشهر 
کلنگ زنی موقوفی جدید که قرار اســت به همت 
خیرین کتابخانه ســاز،کتابخانه ای در جوار آرامگاه 

سید مالل)ع( قائمشهر بنا شود
کمک به 11۰ بیمار تاالسمی به ارزش 1۲میلیون 

تومان و...
در پایان حجت االسالم ولی نژاد از برپایی ایستگاه 
هایی با عنوان همه واقف باشیم، از عموم مردم برای 
وقف همگانی دعوت به عمل آورد و خاطرنشان کرد 

وقف می تواند نیاز های جامعه را رفع کند. 

 جانشــین فرمانده ناجا استفاده از فناوری ها را نقش مهمی در ارتقاء 
پلیس هوشــمند دانســت و گفــت: ناجا به دنبــال اســتفاده هدفمند از 

فناوری هاست.
خبرنگار جام جم مازندران: ســردار ایوب ســلیمانی در بازدید از 
مرکز مانیتورینگ و تجمیع خطوط پلیس 11۰ اســتان مازندران، با اشاره 
به اینکه تغییر یکی از نیازهای اساسی و ضروری عصر حاضر است، گفت: 
گاهی اوقات برخی در برابــر تغییر مقاومت می کنند، گرچه پذیرش تغییر 
ضروری اســت اما مقاومت هوشمندانه در برابر تغییر می تواند، تصمیمات 

سازمانی را هدفمند کند.
این مقام ارشــد انتظامی، استفاده از فناوری را یکی از ابزارهای مهم در 
ایجاد تغییرات سازمانی دانســت و اظهار داشت: نیروی انتظامی به دنبال 
اســتفاده هدفمند و اثر بخش از فناوری ها برای ایجاد تغییر و ارتقاء پلیس 

هوشمند است.
جانشــین فرمانده ناجا با بیان اینکــه فناوری ها نیاز به داده و اطالعات 
دارنــد، افزود: این فناوری ها می تواننــد اطالعات مورد نیاز پلیس را جمع 

آوری و ارائه کنند اما مهمتر از داده و اطالعات، قدرت تحلیل اســت که در 
سیستم پلیس هوشمند، نیروی انسانی باید با استفاده از قوه تحلیل درست، 

اجرای تصمیمات سازمانی را تسهیل کند.
وی با اشــاره به اینکه هدف تمامی تغییرات و استفاده از فناوری ها برای 
ارتقــاء امنیت اجتماعی و احســاس امنیت در جامعه اســت،گفت: امنیت 
مهمترین زیرســاخت توسعه هر کشور است که پلیس نیز در این ماموریت 
ارتقاء دانش پلیسی و هوشمند سازی را به عنوان مهمترین راهبرد انتخاب 

کرده است .
ســردار سلیمانی با بیان اینکه اســتان مازندران از ظرفیت باالیی برای 
اجرای برنامه های ناجا در حوزه هوشــمند ســازی برخوردار است، افزود: 
استان مازندران با قابلیت ها و ظرفیت های مهم جغرافیایی، اقلیمی و نیروی 
انســانی خالق و پویا می تواند تغییرات مورد نظر پلیس و هوشمند سازی 
را بــه عنوان پایلوت اجرا کند.در پایان این برنامه، ســردار "ســید محمود 
میرفیضی" فرمانده انتظامی استان مازندران در گزارشی به تشریح اقدامات 
و فعالیت هــای این فرماندهی در حوزه تغییر و به کارگیری فناوری ها نوین 

و هوشمند سازی پلیس پرداخت.
فرمانده انتظامی استان مازندارن با بیان اینکه طرح پلیس همراه و طرح 
تجمیع خطوط 11۰ از جمله طرح های پایلوت ناجا در این استان بوده است، 
افزود: با اجرای این طرح ها به دســتاوردهای خوبی در حوزه پیشــگیری و 

مقابله با جرایم دست یافته ایم. 

 رئیس اداره شیالت بابل، میزان تولید آبزیان در 
سال قبل را در شهرستان هشت هزار و ۸۶۳ تن اعالم 
کــرد و گفت: پنج مزرعه ماهــی خاویاری و زینتی در 

شهرستان فعالیت دارد.
خبرنگار جام جم مازندران:  علیرضا نقوی 
بااشــاره به وجود 1۵۹ قطعه آببندان به مســاحت دو 
هــزار و ۲1۷ هکتار، 4۳۲ قطعه مزرعه ماهی گرم آبی 
به مســاحت ۲۹۲ هکتار،۲۹ مزرعه ماهی سردآبی و 
دومزرعه ماهی خاویاری و ســه مزرعه پرورش ماهی 
زینتی تولید آبزیان سال گذشته این شهرستان در سال 
۹۶ را هشت هزار و ۸۶۳ تن اعالم کرد و گفت: بیش از 

۹۰ درصد آببندانهای این شهرستان برق دار هستند.
وی افــزود: دراین شهرســتان بیش از دو هزار نفر 
به طور مســتقیم وغیرمســتقیم درامرپرورش ماهی 

وعرضه آن فعالیت شیالتی دارند.
ولی اله محمدزاده، مدیرکل شــیالت مازندران، 
شهرســتان بابــل را قطب پرورش ماهی دراســتان 
دانســت و برپیگیری امور مربوط به بازسازی  ومرمت 
آببنــدان ها وبرق دار کــردن آببندانها، پیگیری ارائه 

تسهیالت بانکی ومکانیزاسیون برای بهره برداران و 
برقراری ارتباط قوی با مسئوالن شهرستانی واطالع 
رسانی تاکید کرد و گفت: تالش شیالت مازندران این 
اســت که باتوجه به گرایش مردم به مصرف آبزیان، 
برگزاری جشنواره طبخ وعرضه آبزیان براساس برنامه 
ریزی درســایر شهرســتانها نیز برگزار شودتا بتوانیم 
ســرانه مصرف ماهی بــه عنوان غذای ســالمتی 

رادرجامعه توسعه دهیم. 



 در پی خشــک شدن چشــمه ها به 
عنوان منبع اصلی تامین آب شرب مجتمع 
۶ روســتایی متــه کال بخــش دودانگــه 
شهرســتان ســاری ، یک حلقه چاه نیمه 
عمیــق برای رفع این مشــکل، حفر و لوله 

گذاری شد.
به گزارش اداره روابط عمومی و آموزش 
همگانی شــرکت آب و فاضالب روستایی 
مازندران؛ ســید مظاهر حسینی مدیر امور 
آبفار شهرستان ساری در گفتگویی با اعالم 
این خبر اظهار داشــت: مجتمع آبرســانی 
روســتایی مته کال ۶ روســتا با ۲۹4 خانوار 
از جمعیت بخش دودانگه شهرستان ساری 
را تحــت پوشــش دارد که اخیــرا به دلیل 

تغییــر اقلیم و خشکســالی های پی در پی  
چشــمه های آب این منطقــه دچار نقصان 

شدید آبدهی شدند.
وی افزود: برای رفع مشــکل کمبود آب 
ایــن مجتمع یک حلقه چــاه نیمه عمیق با 
آبدهی 1۵ لیتــر در ثانیه و صرف هزینه ای 
بالغ بر ۷۰۰ میلیون ریال حفر و لوله گذاری 
شد که پس از اجرای نقشه برداری ، طراحی 
، مطالعــات همچنیــن  تاسیســات پروژه 

آبرسانی ،  وارد مدار خواهد شد.
مدیر امور آبفار ساری در بخش دیگری 
از سخنانش به ســاخت دو دستگاه چاهک 
فلزی پمپاژ مجتمع آبرســانی روســتایی 
»قادیکال-اردشــیرمحله« بخش مرکزی 

این شهرســتان خبر داد و گفــت: به دلیل 
مشــکالت و هزینه های موجود در نصب و 
بهره بــرداری الکتروپمپ های شــناور در 
داخل مخازن دوقلوی مجتمع، دو دســتگاه 
چاهک پمپــاژ 4۲ اینچی فلزی به ارتفاع ۶ 
متر ســاخته و نصب شــد تا پمپــاژ آب به 
شــبکه های انتقال آب شــرب با سرعت و 
کیفیت بیشتر انجام شود.حسینی ادامه داد: 
برای ســاخت این دو چاهک 1۲۰ میلیون 
ریال اعتبار صرف شد و عالوه بر زیباسازی 
موجــب افزایش راندمان بهــره برداری و 
توزیع آب، نصب سریع و آسان الکتروپمپ ها 
و افزایش بازدهی و عمر مفید و مناسب آنها 

شده است. 

حفر چاه  در  مجتمع آبرسانی 
روستایی مته کال 
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سرپرست استان مازندران: محسن گرجی
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سه شنبه ۱3 آذر ۱397   شماره 5264
ضمیمه رایگان روزنامه در استان مازندران

ای پیک راستان خبر یار ما بگو
احوال گل به بلبل دستان سرا بگو
ما محرمان خلوت انسیم غم مخور

حافظبا یار آشنا سخن آشنا بگو

 مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه های 
مازندران از فعالیت دو هزار ۵۰۰ دانشــجوی 
جهادی در مناطق محروم استان و کشور برای 

خدمت رسانی خبر داد.
خبرنگار جــام جــم مازندران: 
ســیدامیر ســادات کرمی در حاشیه روز قشر 
بســیج دانشــجویی در جمع خبرنــگاران، از 
فعالیت ۲هزار و ۵۰۰ دانشــجوی جهادی در 
مازنــدران خبر داد و گفت: خواهران و برادران 
دانشــجوی جهادی در چند نوبت هر سال به 
مناطق مختلف و محروم اســتان و کشور سفر 
کرده و خدمات عمرانی، فرهنگی و آموزشــی 

ارائه می کنند.
وی درباره تداوم 4۰ساله انقالب بیان کرد: 
وجود والیت فقیه و تشــکیالتی به نام بسیج 

باعث پایداری انقالب اسالمی شده است.
مسئول بسیج دانشــجویی دانشگاه های 
مازنــدران در مورد عدم موفقیــت امامان در 

تشکیل حکومت اسالمی با وجود ولی معصوم 
و دغدغه انقالب اظهارکرد: نبود بسیج مردمی 
و ســبک زندگی بسیج در آن زمان، موجب شد 
تا امامان معصــوم نتوانند فرصت تشــکیل 

حکومت را به دست آورند.
سادات کرمی در ادامه سخنانش افزود: در 
دانشگاه 4 هزار نفری امام صادق)ع( هم تعداد 
بســیجیان با اخالص بســیارکم بود و همین 
موجب شد تا تشکیل حکومت اسالمی ممکن 

نباشد.
مسئول بسیج دانشــجویی دانشگاه های 
مازنــدران تاکید کرد: با ایــن ظرفیت باالی 
بســیج می توان برای 1۰۰ سال آینده انقالب 

برنامه ریزی کرد.
ســادات کرمی کار برای خدا و مخفی نگاه 
داشــتن از مردم را از ویژگی های اصلی بسیج 
برشــمرد و افزود: بســیاری از مسئوالن ابتدا 
در مناطقی کار می کننــد که تراکم جمعیتی 

بیشــتری داشته باشــند تا بتوانند آراء خود  را 
باال ببرنــد اما نیروی بســیجی جهادی فقط 
برای رضای خدا در مناطق دور دست با تراکم  
جمعیتــی کمتر حضور پیدا کــرده و به مردم 

خدمت رسانی می کند.
مسئول بسیج دانشــجویی دانشگاه های 

مازندران به سالروز تشکیل بسیج دانشجویی 
و طلبه اشــاره کرد و گفت: تشــکیل بســیج 
دانشــجویی و طلبه یعنی تشــکیل یک بدنه 
بســیجی در حوزه و دانشــگاه  کــه این دو، 
بسترهای اصلی پیشــرفت حرکتی و فکری 

انقالب هستند. 

 مدیــرکل منابع طبیعــی مازندران - 
ســاری گفت: تا دو ســال آینده برای تمامی 
عرصه هــای طبیعی اســتان ســند مالکیت 

کاداستر به نام دولت صادر می شود.
خبرنگار جام جم مازندران: ســید 
محســن موســوی تاکامی در جلسه شورای 
اداری شهرستان سوادکوه، با بیان اینکه پیش 
از بیانات رهبری در سال ۸۹، اقتصاد مقاومتی 
تنها واژه ای بود کــه در برخی کتاب ها یافت 
می شــد، افزود: اما اکنــون و پس از تأکیدات 
رهبری، اقتصــاد مقاومتی از یک واژه به یک 

مفهوم واقعی رسیده است.
مدیــرکل منابع طبیعی اســتان مازندران 
ســتون های اقتصاد مقاومتی را بــا توجه به 
بیانــات رهبری، اصالح قوانیــن و مدیریت 
قوی و کار آمد برشــمرد و گفــت: قوه مقننه 

باید قوانین را بــرای تقویت اقتصاد مقاومتی 
اصالح کند و وظیفه قوه مجریه نیز کارآمدی 

مدیریت است.
وی با تأکید بــر مدیریت مصرف به عنوان 
یکی از ارکان  اقتصــاد مقاومتی، گفت: امروز 
مــا در بحــران آب قرار داریــم و مهاجرت از 
اســتان های کویری به ســمت شمال کشور 
به صورت نامحســوس و حتی در غرب استان 

به صورت محسوس قابل مشاهده است.
موســوی با اشــاره به بیــالن منفی آب 
زیرزمینــی در مناطــق مرکــزی کشــور، 
خاطرنشان کرد: حتی بیالن آب زیرزمینی در 
استان مازندران که میزان بارش آن نزدیک به 
متوسط جهانی اســت هم منفی شده و دیگر 
مجوز حفر چاه در اســتان ما که یک اســتان 
کشاورزی است صادر نمی شود چراکه اکنون 

هم آب های فسیلی را می کشیم، آب هایی که 
استفاده از آنها موجب ایجاد فروچاله ها خواهد 
شد؛ امری که امروز در شیراز و تهران شاهد آن 
هســتیم.وی با بیان اینکه بیش از ۹۸ درصد 
مساحت استان به طور مستقیم و غیرمستقیم 
در اختیــار بخش کشــاورزی اســت، افزود: 
۹1درصد تولیت مساحت استان بر عهده منابع 
طبیعی بوده و این بدین معناســت که ما باید 
بسترســازی را برای دیگــر بخش ها اعم از 
صنعت، خدمات و کشاورزی انجام دهیم و این 
امور در راســتای کشــاورزی و منابع طبیعی 
استان باشد.موســوی با اذعان به اینکه حفظ 
منابع طبیعی برای مردم است و بدون مردم این 
امر معنا ندارد، گفت: در حیطه گردشگری شاید 
منابع طبیعی برای مردم مشــکل آفرین بوده 
است اما از ســوی دیگر، بوده اند افرادی که با 

امــوری همچــون قاچاق چوب و آســیب به 
درختان بــرای منابع طبیعی مشــکل ایجاد 
کرده اند.مدیــر معیــن اقتصــاد مقاومتی در 
شهرستان ســوادکوه با اعالم اینکه صدهزار 
هکتار از اراضی اســتان جزو اراضی اختالفی 
میــان مــردم و منابع طبیعی اســت، یکی از 
راهکارهــا برای برون رفت از این مشــکل را 
اجرای طرح کاداستر دانست و افزود: ظرف دو 
ســال آینده ثبت تمام اراضی ملی و مستثنیات 
بــا اجرای این طرح مشــخص خواهد شــد.

موسوی توجه پایین به امر گردشگری استان 
را ظلم در حق این اســتان دانست و افزود: طی 
حدود ۳ ماه اخیر، بیش از 4 ســال گذشته برای 
ساماندهی سواحل قرارداد امضا شده و قرارداد 
برای اســتفاده از پارک هــای جنگی نیز مهیا 

شده است. 

در مناطق محروم مازندران؛

2500 دانشجو مشغول خدمت رسانی هستند

سند کاداستر برای عرصه های طبیعی صادر می شود


