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  ۳۳ طرح، هفته دولت
 به بهره برداری می  رسد

عزم روس ها برای تجارت با ایران 
 اســتاندار ولگاگراد روســیه، حضور هیئت عالی رتبه اقتصادی را نشانه عزم و جدیت طرف روسی برای توسعه تبادالت اقتصادی با ایران 

و مازندران برشمرد.
ســاری - خبرنگار جام جم: نشست خبری مشترک محمد اسالمی استاندار مازندران و بوچاروف استاندار ولگاگراد با هدف تشریح 

دستاوردهای سفر هیئت ۴۰ نفره اقتصادی و تجاری ولگاگراد به مازندران برگزار و در آن بر لزوم توسعه تبادالت تاکید شد.
 اندری ایوانوویچ بوچاروف اســتاندار ولگاگراد در این نشســت با اشــاره به حضور نمایندگان بخش خصوصی، دولتی و دانشگاه در هیئت 
اقتصادی ولگاگراد افزود: زمینه سازی این دیدار بیش از یک سال طول کشید و سفارت دو کشور نقش بسزایی در انجام این سفر ایفا کرده اند.

وی مذاکرات با هیئت اقتصادی مازندران را سازنده توصیف کرد و گفت: در جریان سفر، یادداشت تفاهمی بین مازندران و ولگاگراد امضاء 
شد که پایه و اساس همکاری بعدی خواهد بود و زمینه های همکاری بین دو استان مشخص شده است.

کاهش ۲۲ درصدی تلفات رانندگی 
پروژه ساری - تاکام سال آینده تکمیل می شوددر مازندران

 حضور 5 هنرمند مازندران 
در نمایشگاه ملی صنایع دستی 

 مدیــرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
مازندران از حضور پنج هنرمند اســتان در ســی امین نمایشگاه 

ملی صنایع دستی در تهران خبرداد.
ســاری - خبرنگار جام جم: ســیف اهلل فرزانه با اشاره 
بــه اهمیت حضور در نمایشــگاه ها گفت: ایــن فرصت ها باعث 
آشنایی هنرمندان با یکدیگر و فرهنگ و آداب و رسوم هر منطقه 
می شــود که می تواند باعث ایجــاد خالقیت، تفکر و رقابت بین 
هنرمندان بــه لحاظ باال بردن راندمان کیفی و کمی محصوالت 
شــود.وی همچنین گفت: در ســی امین نمایشــگاه ملی صنایع 
دســتی، ۵ هنرمند از مازندران، حســن زاهدی در رشته خراطی، 

بهرام صورتی طالبی در رشــته چرم، میثم ناصر نژاد در... ۳

 صدور ۲۰۰۰ تن هلو و شلیل
 از مازندران 

www.jamejamonline.irwww.daneshpayam.ir

کشف 30 میلیارد ریال 
کاالی احتکار شده در ساری 

 ضرورت نواندیشی 
در برنامه های دهه غدیر 

اختصاص 14 میلیارد تومان 
اعتبار ویژه آبخیزداری 

۳

2

2

مازندران

2

2

2

2

۳



سه شنبه 6 شهریور 1397
  شماره 5188

w w w . j a m e j a m o n l i n e . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r

2ضمیمه رایگان روزنامه در استان مازندران

 پروژه ســاری - تاکام ســال آینده تکمیل 
می شود

معاون عمرانی اســتاندار مازندران گفت: پروژه ملی جاده ساری – تاکام نهایتا 
در سال آینده تکمیل و بهره برداری می شود. 

ســاری - خبرنگار جام جم: علی نبیان در نشست با خبرنگاران درباره 
پروژه ساری – تاکام گفت: این پروژه ملی با دو پیمانکار در دست اجراست و تالش 

می شود تا پایان سال یا نهایتا اوایل سال آینده این طرح مدیریت شود.
وی درباره پروژه های عمرانی ورزشــی گفت: از محل ۲۷ صدم با تامین منابع 
بودجه سنواتی، مقرر شد نسبت به تکمیل پروژه های نیمه کاره آموزش و پرورش 

و ورزش و جوانان اقدام شود.
وی درباره وضعیت کمربندی های اســتان نیز اظهار داشــت: از ابتدای دولت 
تالش شد تا پروژه کمربندی ها با سرعت بیشتری اجرا شود و کمربندی ساری و 

بابل بهره برداری شده است.
نبیان ادامه داد: کمربندی رویان و تونل کمربندی چالوس نیز در دولت کنونی 
اجرایی شده است اما برای کمربندی شش شهر دیگر غرب استان نیز ردیف مالی 
مشخصی درنظر گرفته شده است و اکنون کمربندی نشتارود ۸۰ درصد پیشرفت 

فیزیکی دارد.
معاون عمرانی اســتاندار مازندران افزود: در محور هراز، اجرای پروژه پیشرفت 

فیزیکی مناسبی دارد و سه پل در این محور دردست ساخت است.
وی با عنوان اینکه اقدامات مناســبی در آزادراه تهران – شمال در حال انجام 
اســت گفت: یکی از دغدغه های مردم، محور مرزن آباد به ســمت دزدبن است و 

امیدواریم با تامین اعتبار بازسازی محور صورت گیرد.
معاون امور عمرانی اســتانداری مازندران درباره مرمت مســجد جامع ساری 
گفت: تامین منابع الزم برای مرمت مسجد جامع و تاریخی در حال پیگیری است 

و طراحی براساس طراحی اولیه مسجد جامع ساری خواهد بود.
نبیان درباره تفکیک زباله از مبدا با اشــاره به تولید ســه هزار تن زباله در روز 
گفــت: با اجــرای طرح تفکیک می توان ۳۰ درصد زباله معادل هزار تن را از مبداء 

و خانه تفکیک کرد.
وی پیشــرفت زباله سوز نوشــهر را بیش از ۹۰ درصد اعالم کرد و افزود: زباله 

سوز ساری نیز تا اوایل سال آینده تکمیل و نهایی می شود.

ضرورت نواندیشی در برنامه های دهه غدیر 
رئیس ستاد اقامه نماز مازندران، نواندیشی در ویژه برنامه های دهه غدیر برای 

ترویج و نهادینه شدن فرهنگ غدیر الزم است.
ساری - خبرنگار جام جم: حجت االسالم عباسعلی ابراهیمی در جلسه 
ســتاد غدیر استان با بیان اینکه جشن های غدیر نباید به صورت حاکمیتی انجام 
شــود افزود: مراســم این دهه همانند دهه محرم و عاشورا باید به صورت مردمی 

برپا شود.
وی به برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت درباره غدیر اشاره کرد و اظهار داشت: 
با توجه به اینکه مازندران مرکز حکومت علویان اســت، برپایی مراسم های ویژه 

مانند شب شعر و غیره برنامه ریزی شده است.
وی تصریح کرد: برپایی جشــنواره شهری غدیر با همکاری شهرداری ساری 
برنامه ریزی شــده است و در دهه غدیر برگزار می شود و هماهنگی الزم با صدا و 

سیما برای اجرای برنامه های فرهنگی ویژه غدیر صورت گرفته است.
حجت االســالم ابراهیمی، با تاکید برنهادینه شــدن فرهنگ غدیر در جامعه 
اظهار داشــت: برگزاری مســابقه کتابخوانی غدیر، نشست با ائمه جمعه استان با 
همکاری شورای سیاستگذاری ائمه جمعه از دیگر برنامه های صورت گرفته برای 

دهه غدیر در استان است.
رئیس ســتاد اقامه نماز مازندران تصریح کرد: جدای از برنامه های کوتاه مدت 
دهه غدیر، نیاز است تا الگوی جدیدی را برای نهادینه شدن فرهنگ غدیر طراحی 
کنیم.وی افزود: غدیر و مدیریت اســالمی، نقش طبرســتان در مســئله توسعه 
فرهنگ غدیر، نواندیشــی در غدیر و عوامل جاودانگی غدیر از مســائلی مهمی 

است که باید بررسی شود.

صرف ۲۳۵۰ میلیارد ریال برای پروژه های 
هفته دولت 

عضو مجمع نماینــدگان مازندران 
گفــت: بیش از دو هــزار و ۳۵۰ میلیارد 
ریال برای پروژه هــای هفته دولت در 

شرق استان صرف شده است.
ساری - خبرنگار جام جم: علی 
محمد شاعری در گفتگو با خبرنگاران با 
گرامیداشــت هفته دولت و یاد و خاطره 
شــهیدان رجایــی و باهنــر، الگوهای 
جاودان خدمت، از افتتاح، بهره برداری 
و آغــاز عملیات اجرایــی ۱۰۰ پروژه با 

بیش از ۲۳۵ میلیارد تومان در شرق مازندران همزمان با هفته دولت خبر داد.
عضو هیئت رئیســه کمیسیون کشــاورزی مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
۳۰ پروژه با ســرمایه گذاری ۱۵۱ میلیارد تومان در شهرستان بهشهر هفته دولت 
امسال افتتاح یا کلنگ زنی و ۵۶ پروژه با اعتبار ۴۴ میلیارد تومان در شهرستان نکا 

بهره برداری و اجرایی می شود.
نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه ۱۵ پروژه 
با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان در گلوگاه به بهره برداری رســیده یا عملیات اجرایی آن 
آغاز می شــود، اظهار کرد: پروژه های آبرســانی به روستاهای سراج محله، لند و 
غالمی، تازه آباد، سنگر، سه کیله، اوکرکا و کرداب و احداث مخزن ذخیره بریجان 

در هفته دولت افتتاح و کلنگ زنی می شود.
عضو مجمع نمایندگان مازندران تصریح کرد: پروژه های بهداشــتی درمانی 
شــامل توسعه بیمارستان امام حسین )ع( نکا، مرکز جامع سالمت اطرب و شماره 

۳ نکا همزمان با هفته دولت افتتاح و کلنگ زنی می شود.
وی نوســازی، تجهیز و افتتاح مدارس، آســفالت جاده های روستایی و معابر 
شــهری، احداث باغ در اراضی شــیبدار و آبیاری تحت فشــار، الیروبی آببندان 
روستاهای خورشید و زینوند و افتتاح طرح هادی روستاهای ولمازو، خورشیدکال، 
گلبستان، دنگســرک، اطرب، نوذرآباد، سارو و زاغمرز را از جمله طرح ها و پروژه 

هایی برشمرد که در هفته دولت به بهره برداری می رسند.
شــاعری مجموع اعتبار سرمایه گذاری شــده برای اجرای این طرح ها را بالغ 
بر ۲۳۵ میلیارد تومان با مشــارکت دولت و بخــش خصوصی اعالم کرد وافزود: 
بــا همکاری صمیمانه دولت و بخش خصوصی و ایجاد وفاق و همدلی در شــرق 
مازندران، اکنون این منطقه به کارگاه بزرگ ســازندگی تبدیل شده و پروژه های 

متعدد و متنوع عمرانی درحال اجرا یا بهره برداری است.

عزم روس ها برای تجارت با ایران 
 استاندار ولگاگراد روسیه، حضور هیئت عالی رتبه اقتصادی را 
نشانه عزم و جدیت طرف روسی برای توسعه تبادالت اقتصادی 

با ایران و مازندران برشمرد.
ســاری - خبرنگار جام جم: نشســت خبری مشترک 
محمد اسالمی اســتاندار مازندران و بوچاروف استاندار ولگاگراد 
با هدف تشــریح دستاوردهای ســفر هیئت ۴۰ نفره اقتصادی و 
تجــاری ولگاگراد به مازنــدران برگزار و در آن بر لزوم توســعه 

تبادالت تاکید شد.
 اندری ایوانوویچ بوچاروف استاندار ولگاگراد در این نشست با 
اشاره به حضور نمایندگان بخش خصوصی، دولتی و دانشگاه در 
هیئت اقتصادی ولگاگراد افزود: زمینه ســازی این دیدار بیش از 
یک ســال طول کشید و سفارت دو کشور نقش بسزایی در انجام 

این سفر ایفا کرده اند.
وی مذاکرات با هیئت اقتصادی مازندران را ســازنده توصیف 
کرد و گفت: در جریان ســفر، یادداشــت تفاهمی بین مازندران و 
ولگاگراد امضاء شد که پایه و اساس همکاری بعدی خواهد بود و 

زمینه های همکاری بین دو استان مشخص شده است.
اســتاندار ولگاگراد ادامه داد: ظرفیت و توانمندی های زیادی 
برای همکاری های آینده بین دو اســتان وجود دارد و با توجه به 
مشــکالت موجود، هدفگذاری الزم صــورت گرفته و باید این 

اهداف دنبال شود.
بوچاروف با تاکید بر تقویت تعامل بین دو منطقه یادآور شــد: 
طیف وســیعی زمینه های همکاری بین دو طرف وجود دارد زیرا 
مازندران و ولگاگراد ظرفیت های بزرگ و قابل توســعه در حوزه 
های مختلف دارند و راه حل مشکالت موجود را پیدا خواهیم کرد.

وی حضور هیئت ولگاگراد را نشانه جدیت طرف روسی برای 
تبادالت اقتصادی با مازندران برشمرد و گفت: برنامه های خوبی 
برای افزایش مبادالت به مازندران داریم زیرا زیرســاخت های 

خوبی در این استان وجود دارد.
اســتاندار ولگاگراد ادامه داد: این زیرســاخت ها نقطه مهمی 
برای توســعه تبــادالت خواهد بود و بایــد از ظرفیت های بندر 

امیرآباد بهره بریم.

* تبــادالت ۲۰۰ میلیــون دالری مازنــدران و 
ولگاگراد قابل تحقق است

اســتاندار مازندران با اشاره به مبادله تفاهمنامه بین دو استان، 
آن را نقطه عطف و آغاز همکاری ها برشــمرد و گفت: محورهای 
همکاری در این تفاهمنامه شناسایی شدند و هیئت های دو کشور 

با ظرفیت های یکدیگر آشنا شدند.
محمد اســالمی افزود: از نظر تراز اقتصادی، ســرفصل های 
شناسایی شده و غالت، کیوی، مرکبات و محصوالت شیالتی از 
جمله سرفصل ها به شمار می رود تا به توسعه تبادالت اقتصادی 

بین دو استان منجر شود.
وی توسعه همکاری های بین استانی با روسیه را مغتنم دانست 
و گفت: کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور بر همکاری های 
تجاری بین دو کشور تاکید موکد دارد و بنابراین تفاهم نامه مبادله 
شــده در راستای تصمیمات مشــترک کمیسیون دو کشور بوده 

است.
اســالمی تصریح کرد: ولگاگراد و مازنــدران برای بازارهای 
یکدیگر یا هدف هســتند یا به عنوان ترانزیــت مورد توجه قرار 
می گیرند و ســرعت بخشیدن به فرایند تبادالت از جمله حمل و 
نقل مهمترین مبادله و تفاهم صورت گرفته بین دو استان است.

اســتاندار مازندران، دسترســی ســریعتر و ارزانتر برای رفت 
و آمــد تجــار، کشــتیرانی و پروازهای منظم و اســتفاده از خط 
 ریلی زیرســاخت هایی اســت که حجم همکاری ها را افزایش 

می دهد.
وی بــا بیان اینکه حجم مبادالت دو کشــور می تواند رشــد 
جهشــی را مبادله کند افزود: به توسعه همکاری های دو منطقه 
خوشبین هستم و هدف ۲۰۰ میلیون دالری حجم مبادالت قابل 

تحقق است. 

کاهش ۲۲ درصدی تلفات رانندگی 
در مازندران

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: در تیرماه امسال ۴۵ 
نفــر در تصادفات رانندگی جان باختند که این رقم در مقایســه با 

مدت مشابه سال قبل ۲۲ درصد کاهش داشت.
ســاری- خبرنگار جام جم: علی عباســی در گفتگو با 
خبرنــگاران با اشــاره به فوت ۴۵ نفر براثر تصادف تیرماه ســال 
جاری در مازندران اظهار داشت:از کل متوفیات حوادث رانندگی 
تیر ماه محور برون شــهری و راه روستایی ۳۷ نفر و درون شهری 
 هشــت  نفر را در برمی گیرد و از ایــن تعداد ۳۶ نفر مرد و بقیه زن 

بوده اند.
وی افزود: همچنین بیشترین فوتی مربوط به شهرهای ساری 

و میاندرود با ۱۰ ،بابل با ۶ و آمل با ۴ فوتی است.
وی ادامــه داد:تعداد مصدومین ناشــی از تصادفات رانندگی 

ارجاعی در تیر ماه سالجاری،  هزار و ۶۳۸ نفر بوده است.
به گفته عباسی، در راستای کنترل و کاهش آمار تصادفات در 
جاده های برون شهری، رعایت نکات ایمنی از قبیل بستن کمربند 
ایمنی برای رانندگان و سرنشینان  و نیز عدم مکالمه با تلفن همراه 

و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی ضروری است.

در قائمشهر؛

 ۳۳ طرح، هفته دولت به بهره برداری می  رسد
فرمانــدار قائم شــهر از افتتاح ۳۳ 
طرح خدماتی، عمرانی و کشــاورزی با 
اعتباری بالغ بــر ۱۷ میلیارد تومان در 

هفته دولت در شهرستان خبر داد.
قائم شــهر ـ خبرنگار جام 
جم: مهــدی محمــدی در گفتگو با 
خبرنگاران گفت: از ۱۴ دستگاه اجرایی 
قائم شهر، بیشترین اعتبار مربوط به اداره 
راه و بخــش حمل ونقل  اســت و طرح 
ســیماک هم به عنوان شاخص ترین 
طرح اقتصــاد مقاومتی و طرح پایلوت 
در قائم شهر اجرا می شود.وی آسفالت 
مناطق کم برخوردار و تعریض بخشی 

از جــاده عالمه طبرســی را از دیگــر 
طرح هــای افتتاحی در هفته دولت، نام 

بــرد و افزود: برای تعریض جاده عالمه 
طبرسی ۱۱ میلیارد ریال و آسفالت معابر 

محالت حاشیه نشین و سطح شهر بالغ 
بــر یک میلیــارد و ۵۰۰ میلیون ریال، 
هزینه می شــود.محمدی راهدارخانه 
مرکزی قائم شهر را شاخص ترین طرح 
معرفی  کرد و گفــت: اعتبار افتتاح این 

راهدارخانه ۴۰ میلیارد ریال است.
فرماندار قائم شــهر عنوان کرد: در 
راســتای ارتقای گردشــگری، طرح 
بومگردی در روستای کوتنا با اعتباری 
بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال افتتاح و دو واحد 
آموزشــی با ۳۷۰ میلیون ریال در هفته 
دولت، در قائم شــهر به بهــره برداری 

می رسد.

خبرخبر

نماینده ولی فقیه در مازندران با گرامیداشــت عید 
امامــت و والیــت تاکید کرد تا ســیره، روش و رفتار 

حضرت علی )ع( را چراغ راه جامعه قرار دهیم.

ســاری- خبرنگار جام جم: آیت اهلل نوراهلل 
طبرسی در ستاد غدیر استان با گرامیداشت دهه غدیر 
با تاکید براینکه باید ســیره و روش حضرت علی )ع( را 
برای مردم بازگو کرده و شــخصیت این امام همام را 
در جامعه بشناسانیم اظهار داشت: جامعه ما باید بتواند 
روش، رفتار، گفتــار و عمل حضرت علی )ع( را چراغ 

راه خود قرار دهد.
وی به ســابقه دیرینه علوی بودن استان مازندران 
اشاره و اضافه کرد: مازندران بیشترین سادات کشور را 
دارد و از نظر علوی بودن ممتاز بوده و در هشــت سال 
دفاع مقدس و عرصه دفاع از حرم عقیله بنی هاشــم، 

یکه تاز است.
امام جمعه ســاری با تاکید بر قدرداشــتن نعمت 
والیت گفت: به رغم آنکه در طول تاریخ تالش شد تا 

نام حضرت علی )ع( فراموش شــود اما اینگونه نشد و 
دنیا روی عهدنامه مالک اشتر حساب می کنند.

آیت اهلل طبرســی، به فضائل حضــرت علی )ع( 
اشــاره و تصریح کرد: اگــر بخواهیم فضائل حضرت 
را بشــماریم اگر همه دریاها مرکــب و همه درختان 
قلم شــوند نمی توانند ذره ای از فضائل بیشــمار او را 

بیان کنند.
نماینــده ولی فقیــه در مازندران، بــا اظهار اینکه 
حضرت علی )ع( اولین مظلوم عالم اســت، مظلومیت 
وی را رنــج آور دانســت و گفــت: غدیر سرچشــمه 
عاشوراســت و باید جوانان و خانواده ها، این مناسبت 
را بشناســند و برابــر مظلومیت حضــرت علی، نام 
 این امــام همام را طنیــن انداز و جامعــه را غدیری 

کنیم.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران 
گفت: در هفته دولت امسال، ۱۸ پروژه 
راه و شهرســازی بــا هزینه ای بالغ بر 
۱۳۰ میلیــارد ریال افتتاح و مورد بهره 

برداری قرار خواهد گرفت.   
ســاری- خبرنگار جام جم: 
عبداله بهادری اظهار داشت:در هفته 
دولت امسال ۱۵ پروژه راه روستایی با 
هزینه ای بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال و سه 
پروژه در زمینه ســاخت و توسعه راهها 
بــا هزینه ای بالغ بر ۹۰ میلیارد ریال به 

بهره برداری می رسد.
مدیر کل راه و شهرسازی استان به 
پروژه های افتتاحی در بخش ساخت و 
توسعه راهها اشاره کرد و افزود: پروژه 
بهسازی راه اصلی ساری – جویبار –

کیاکال به طول ۴/۶ کیلومتر، تعریض 
و بهسازی شــهرک صنعتی بابلسر به 
طول ۱ کیلومتر و احداث پل پنبه چوله 
ساری یک دهانه ۵۰ متری و به عرض 
۱۴ متر بخشی از پروژه های افتتاحی 

این اداره کل در بخش راه سازی است.
مدیر کل راه و شهرســازی استان 
به اهمیت احداث و بهســازی راههای 
روستایی در استان اشاره کرد  و افزود: 
مازنــدران به دلیل شــرایط طبیعی و 

جغرافیایی و همچنین تعدد روســتاها 
می طلبد کــه راههای مناســبی در 
بخش روســتایی داشــته باشــد، از 
ایــن رو در هفتــه دولت بهســازی و 
آســفالت بیــش از ۲۳ کیلومتر محور 
روســتایی اســتان به بهــره برداری 
رســیده که از جمله این محورها می 
توان به محورهای روستایی انگوران 
) چالــوس (، کنارانجــام، گیــالس، 
پایین ورکاده، لوط، هندوکال-شــهید 
راعی، وســطی کال- چنــگ میان، 
درمــه کال-میانــرود، کارچی کال ) 
آمــل (، الرما،  الیرد، ســعیدآباد-عقه 
خیل ) ســاری (، کریکال، ازارســی، 
 تنهاکال-ولیک- تیرکال ) بابل ( اشاره 

کرد.

 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
مازنــدران - نوشــهر از اختصــاص 
۱۴میلیــارد و ۸۰ میلیون تومان اعتبار 
برای مدیریت آبخیزداری در این اداره 

کل خبر داد. 
نوشهر- خبرنگار جام جم: 
سید وجیه اله موســوی با بیان اینکه 
بیــش از ۱۴ میلیــارد تومــان اعتبار 
برای مدیریــت آبخیز اختصاص داده 
شــد،افزود: این اعتبار از محل توسعه 
صندوق ملــی تخصیص پیدا کرد که 
در ۶ حوزه آبخیــز در غرب مازندران 
عملیاتی می شود. وی گفت: زیر پروژه 
های مدیریت آبخیز شامل آبخیزداری 
و کنترل سیل و جلوگیری از فرسایش 
خاک و ذخیره ســازی آب، کاداســتر 

اراضی، مبــارزه با آفات وامراض، بنچ 
مارک، ســوخت رسانی، اســتفاده از 
انرژی خورشیدی )گرمایش(، حفاظت 
ومشارکتهای مردمی، تولید نهال، بذر 
کاری و بذرپاشی، تثبیت بیولوژیکی و 
مکانیکی، مستندســازی و استفاده از 
توان و ظرفیت جوامع محلی می باشد.

مدیــرکل منابع طبیعی نوشــهر 
تصریــح کرد:همه این زیــر پروژه ها 
نیازمندیهایی اســت کــه باید در یک 

حوضه آبخیز در نظر گرفت. 
وی مــدت اجرای این برنامه را پنج 
ســاله اعالم کرد و افزود:این اعتبار با 
دستور مقام معظم رهبری از صندوق 
توســعه ملی بــه ســازمان جنگل ها 
تخصیص یافت که امســال به عنوان 

پایلوت بوده که هر ســاله اعتبار مورد 
نظــر را بــه ادارات کل منابع طبیعی و 

طرحهای مصوب خواهند داد .   
موســوی با اشــاره بــه اینکه در 
یــک حوضه آبخیز بــدون حفاظت و 
مشارکت مردم نمی توان راه به جایی 
برد، خاطر نشان کرد:در حوضه آبخیز 
باید کار اساســی و عمیق انجام دهیم 
تا هم از فرســایش جلوگیری نماییم و 
هــم بتوانیم تثبیت خاک و جذب آب و 

روان آب ها را داشته باشیم. 
مدیــرکل منابع طبیعی نوشــهر 
بــا تاکید بر این که مشــارکت مردم، 
حفاظــت و توســعه را باید در کنار هم 
داشــته باشــیم، افزود: توسعه دائمی 
روستاها و مناطق باالدست و استفاده 

از ظرفیــت های مردم منطقه از جمله 
اهداف این پروژه است. 

ایــن مقام مســئول با اشــاره به 
اینکه با فرهنگســازی مناسب خیلی 
از مشــکالت موجود قابل رفع است، 
اظهار داشــت:اگر بتوانیــم این را به 
مردم بشناســانیم با حداقــل هزینه 
ضمن ایجاد رفاه خسارت کمتری نیز 

به منابع طبیعی وارد کرده ایم.
وی توجه به فرهنگسازی را بسیار 
حائز اهمیت دانست و خاطر نشان کرد: 
در خیلی از جاها به خســارت هایی که 
به منابع طبیعــی وارد می کنیم مطلع 
نیســتیم و بایــد با آمــوزش و اطالع 
رســانی فرهنگ صحیح اســتفاده از 

منابع طبیعی را اشاعه دهیم. 

مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریه 
مازندران گفت: دیــار علویان از یک 
هــزار و ۳۶۱ امامــزاده و بقعه متبرکه 

میزبانی می کند.
ساری - خبرنگار جام جم: 
حجت االســالم ابراهیم حیدری در 
مراسم پرده برداری از ضریح امامزاده 
احمد)ع( شهرســتان گلوگاه با اشاره 
بــه اینکه دیار علویــان از یک هزار و 
۳۶۱ امامــزاده و بقعه متبرکه میزبانی 
می کند، گفت: مازنــدران با پذیرایی 
از امامــزادگان و نوادگان اهل بیت)ع( 
نقش مهمــی در ترویــج و فراگیری 

اسالم در کشور داشته است.
وی بــا بیان اینکه علما و روحانیون 
در ترویج فرهنگ قرآنی نقشــی مهم 
و اثرگذار داشــتند، عنــوان کرد: علما 
همیشه در کنار مردم بودند و به اسالم 

و قرآن خدمت کردند.
مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریه 
مازنــدران با بیان اینکــه ۷۴۲ وقف 
توســط علما و روحانیون در مازندران 
ایجاد شــد، ادامه داد: امامزادگان حق 
حیات بر گردن ما دارند و باید بیشــتر 

قدردان این بزرگواران باشیم.
این مســئول با بیان اینکه دشمن 

از عشــق و ارادت ملــت ایران به اهل 
بیــت)ع( و امامــزادگان واهمه دارد، 
تصریح کرد: اربعین حســینی جهان 
اسالم را بیدار کرد و اسالم جهانی شد.

وی با بیان اینکــه ضریح امامزاده 
احمــد)ع( با مبلغ حدود یکصد میلیون 
تومان نصب شــد، اظهار کرد: فعالیت 
در راه خیــر باقیات صالحات اســت و 
امیدواریــم همه افتخار چنین کاری را 

داشته باشند.
آستان امامزاده احمد)ع( دربخش 
کلباد شهرســتان گلوگاه، دهســتان 
کلبادشــرقی، یــک کیلومتری جاده 

اصلی، روســتای لمراسک واقع شده 
است.

محوطــه امامزاده بالــغ بر ده هزار 
مترمربع  بوده و مســاحت زیربنا ۱۷۰ 
مترمربع اســت. بنای ساختمان بقعه 
قدیمی وهشــت ضلعی می باشد که 
هریک ازاضالع آن حدودهشــت متر 
اســت و در جانب جنوبی آن ایوانی به 
ابعــاد ۳×۸ متربــا دو در ورودی تعبیه 
شــده اســت. دارای ضریح آهنی می 
باشد که در وسط بقعه قرارگرفته است 
و بــر باالی آن گنبدی هرمی شــکل 

کوچکی به ارتفاع دومتر قراردارد.

نماینده ولی فقیه در مازندران:

سیره حضرت علی )ع( چراغ راه جامعه قرار گیرد

بهره برداری از ۱۸ پروژه راه و شهرسازی در مازندران

اختصاص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار ویژه آبخیزداری 

میزبانی دیار علویان از ۱۳۶۱ امامزاده و بقعه 
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افتتاح و کلنگ زنی ۳۰ طرح با ۱۵۱ میلیارد 
تومان اعتبار 

 فرمانــدار بهشــهر از افتتاح و کلنگ زنی ۳۰ طرح و پــروژه در هفته دولت 
بهشــهر خبر داد و گفت: این طرح ها با اعتبــار ۱۵۱ میلیارد تومان اعتبار افتتاح 

و کلنگ زنی می شود. 
بهشــهر- خبرنگار جام جم: هادی خنجری افزود: هفته دولت، هفته 
اعالم عملکرد به تنهایی نیســت بلکه وظیفه داریم خدمات رســانی مناسب به 
مــردم ارائه کنیم و به جهانیان بفهمانیم این انقالب با پیروزی خدمات مختلفی 

را در نقاط مختلف عرضه کرده است.
وی بیان داشت: شهیدان رجایی و باهنر با زمان شناسی برای خدمت به مردم 
تالش کردند و هیچگاه زمان را از دست ندادند و برای خدمت به مردم خالصانه 
و صادقانه تالش کردنــد و اکنون باید برای دولتمردان و خدمتگزاران مردم در 

دستگاههای اجرایی سرمشق باشند.
فرماندار بهشــهر گفت: امروز این دو شــهید به عنوان اسوه خدمت به مردم 
مطرح هســتند؛ چون مجاهدانه کار کردند و در راه خدمت به مردم به شــهادت 

رسیدند.
خنجری افزود: امسال در هفته دولت با توجه به زحمات انجام شده مسئوالن 
در طول یک ســال گذشــته ۳۰ طرح برای افتتاح و کلنگ زنی با اعتبار بیش از 
۱۵۱ میلیارد تومان در بخش های مختلف خدماتی، اشتغال، آموزش و همچنین 

طرح های مختلف افتتاحی در بندرامیرآباد است.
وی گفت: افتتاح طرح ها در حوزه های مختلف بهداشــت و درمان،  آسفالت 
راه روســتایی ، آبیاری تحت فشار، زهکشی سد گلورد، افتتاح مسکن مددجویان 
و طرح های اشــتغالزایی کمیته امداد، طرح های هادی، افتتاح جایگاه سوخت، 
مرمت و بازســازی آب بنــدان،  افتتاح پل زیرگذر راه آهن رســتمکال، کلنگ 
زنی ایســتگاه چهارم آتش نشــانی شــهرداری بهشــهر، کلنــگ زنی پروژه 
 تونــل گل و نور ورودی غربی بهشــهر و... از مهمترین پــروژه های این هفته

 است.
فرماندار بهشــهر افزود: باید در بستر تعامل و همکاری و وفاق و دوستی می 
توان در مســیر خدمت به مردم فعال تر از پیش حرکت کرد و اقدامات مجاهدانه 

انجام داد.

۵۰ هزار واحد مســکن مهر به مددجویان 
واگذار می شود

 رئیس کمیته امداد با بیان اینکه ۵۰هزار واحد مســکن مهر تا پایان امســال 
به مددجویان تحت حمایت واگذار می شــود گفت: ۱۰هزار واحد مســکونی با 

مشــارکت سپاه برای مددجویان در روستاها ساخته می شود.
بابل- خبرنگار جام جم: ســید پرویز فتاح در حاشــیه سفر به مازندران 
بــا تبریک فرا رســیدن هفته دولــت و گرامیداشــت یاد و خاطره شــهیدان 
 رجایــی و باهنــر گفت:وظیفــه کمیتــه امداد رســیدگی به حــال محرومان

 است.
وی افزود:در شــرایط کنونی باید بیشــتر به نیازمندان رسیدگی کرد و برای 
حمایت این افراد باید تمرکز بر درآمد و هزینه ها بیشــتر شــده و برای موفقیت 
باید مشــارکت  مردمی را افزایش داد، ارتباط با خیران و حامیان را بیشتر کنیم و 

با اعتمادسازی به مردم نزدیک تر شویم.
رئیس کمیته امداد  با اشاره به اینکه برای مسکن مددجویان اقدامات موثری 
صورت پذیرفته اســت و   ۵۰هزار واحد مسکن مددجویی تا پایان سال جاری به 
مددجویان واگذار می شــود ، ادامه داد:۱۰هزار واحد مســکن با مشارکت سپاه 

برای مددجویان در روستاها ساخته می شود.
وی با اشــاره به اینکه در سال جاری ۱۴درصد به مستمری مددجویان اضافه 
 شــد،گفت:این امر با همکاری دولت ،مجلس و مســئوالن کشــور انجام شده

 است.
رئیس کمیته امداد با بیان اینکه تا پایان مهر ســال جاری تمامی متقاضیان 
در  نوبــت حمایــت ،تحت پوشــش کمیتــه امــداد در می آینــد ،افزود:طی 
 دو مــاه آینــده وام کارگشــایی  به همــه متقاضیان  تحــت حمایت پرداخت 

می شود.
وی با اشــاره به اینکه در شــرایط کنونی وظیفه ســنگینی به عهده ما  قرار 
دارد، گفت:با همدلی مردم و مســئوالن می توانیم به اهداف خود دست یابیم و 
بــا حمایت دولت از کمیته امداد، بودجه ما تا مرداد ماه ســال جاری ۱۰۰ درصد 

پرداخت شده است.
فتاح با اشــاره به اینکه ســاز و کار اشــتغال به نحو منطقی آماده شده است ، 
گفت:به ۲۰۰هزار مدجو در  ســال جاری تســهیالت اشتغال پرداخت می شود، 
همچنین ۴۰ هزار واحد مســکن مهر به مددجویان واگذار می شــود و ۱۰ هزار 

واحد نیز با مشــارکت سپاه در روستاها ساخته خواهد شد.

فرماندار ساری:
فرهنگ غدیر در جامعه بسط یابد

فرماندار ســاری، همدلــی و همگرایی را نیــاز امروز جامعه 
برشمرد و گفت: فرهنگ غدیر و علوی در جامعه باید بسط یابد.

ســاری - خبرنگار جام جم: عباسعلی رضایی در جلسه 
ستاد غدیر با تاکید بر لزوم اجرای برنامه هایی برای نهادینه شدن 
فرهنــگ غدیر گفت: جاری شــدن فرهنگ غدیر و ســیره امام 

معصوم )س( در جامعه باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با گرامیداشــت هفته دولت افزود: امروز باید سیره و ساده 
زیســتی شــهیدان رجایی و باهنر برای خدمت به مردم سرلوحه 

قرار گیرد.
رضا عنایتی، مدیرکل سیاسی امنیتی استانداری مازندران نیز 
گفت: ترویج فرهنگ غدیر امری شایسته و الزم است و باید زمینه 

های الزم برای نهادینه شدن این فرهنگ فراهم شود.
وی خواســتار اجرای برنامه های مناسب و درخور شان ویژه 

دهه غدیر با محوریت مردم در استان شد.

امنیت اخالقی، ضامن تحقق امنیت 
پایدار 

 رئیس عقیدتی سیاســی اطالعات امنیت فرماندهی انتظامی 
مازندران گفت: امنیت اخالقی و پایدارســازی آن نقش بسزایی 
درســالمت فردی واجتماعی جامعه داشته وضامن تحقق امنیت 

پایدار به مفهوم عملی آن است. 
ساری- خبرنگار جام جم: حجت االسالم سید اسماعیل 
حسینی مازندرانی در جلسه کارکنان پلیس اطالعات فرماندهی 
انتظامی اســتان مازندران باموضوع امنیت اخالقی درنمازخانه 
شــهدای انتظامی اظهار داشت: نیروی انتظامی از جمله سازمان 
های مهم در پاســداری از هنجارها، ارزش ها ومرزهای اخالقی 
کشــور بوده و کارآمدی این نیرو نقــش مهمی درجامعه پذیری 
مردم وقانونگرا شــدن آنان داشــته است.حســینی مازندرانی 
دربخش دیگری بیان کرد: استکبارجهانی با ترویج سازمان یافته 
و فرهنگ ضد توحیدی و ضد کرامت انسانی درصدد فتح مرزهای 
اخالق و عفاف از جامعه بوده و به دنبال تربیت انســان لذت طلب 
به مثابه حیوان جنسی اســت.رئیس عقیدتی سیاسی اطالعات 
فرماندهی انتظامی اســتان مازندران بیان کــرد: برای مقابله با 
اهداف دشــمنان نظام باید با اعتماد به نفس، شهامت و مدیریت 
هوشــمندانه به مبارزه جدی باآنــان پرداخت واطالعات نیروی 
انتظامی دراین جنگ نرم درصف اول مبارزه قرار دارد.وی گفت: 
امنیت اخالقی وپایدارســازی آن نقش بسزایی درسالمت فردی 
واجتماعی جامعه داشــته وضامن تحقق امنیت پایدار به مفهوم 
عملی آن است.حســینی مازندرانی افزود: امنیت اخالقی نیازمند 
شناخت شاخص ها و ســازوکارهای مدیریت علمی بامشارکت 
خود مردم، سازمان ها ونهادهای اجتماعی ودولتی است وتوانایی 
ومدیریت کارآمد خانواده ها، نهادهای آموزشی، تربیتی وپرورشی 
کشــور و همچنین نظام اداری ونیروی انتظامی نقش بســزایی 
می توانند درتامین امنیت اخالقی داشته باشند.وی گفت:استفاده 
بهینه از ابزارها وفناوری های جدید مانندفضای مجازی به مثابه 
یک فرصت ارزشــمند برای مقابله با ناامنی های اخالقی وترویج 

اخالق وارزش های اسالمی است.

 ۷۸ طــرح عمرانی هفتــه دولت 
در بابل بهره برداری می شود

 فرمانــدار ویژه بابل گفت: ۷۸ طــرح عمرانی با اعتباری بالغ بر 
۶۷ میلیــارد تومان هفته دولت در این شهرســتان به بهره برداری 

خواهد رسید.
بابل - خبرنگار جــام جم: قربانعلی ولی زاده در گفتگو با 
خبرنگاران با اشــار به افتتاح ۷۸ طرح عمرانی در هفته دولت اظهار 
داشــت: از جمله طرح های آماده افتتاح در حوزه گازرســانی، برق، 
بهداشــت و درمان، ورزشی، راه و شهرسازی، آبرسانی، واحدهای 

تولیدی و صنعت بسته بندی است.
فرماندار بابل اعالم کرد: گازرســانی به روستاهای جنوب این 
شهرســتان با اعتباری بالغ بر ۱۷ میلیــارد تومان، احداث خط ۶۳ 
کیلوولت با اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، آسفالت 
راه های روســتایی با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد تومان و مجتمع 
آبرسانی الله آباد با اعتباری معادل یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان 
از جمله طرح های شــاخص قابل افتتاح هفته دولت در شهرستان 
بابل اســت.نماینده عالی دولت در شهرستان بابل گفت: در طول 
۴۰ ســال پس از پیروزی انقالب اســالمی خدمات ارزشمندی در 
کشور صورت گرفت که باید این خدمات به مردم گزارش داده شود 
و در حال حاضر در جذب ســرمایه گذار نگاه این شهرســتان، نگاه 
حمایتی اســت.ولی زاده، آسیب جدی در شهرستان بابل را همگرا 
نبودن بخــش های مختلف بیان کرد و گفت: با توجه به ظرفیتها، 
منابع انســانی و طبیعی، این شهرستان نتوانسته جایگاه خود را در 
استان بازنگری کند.ولی زاده اظهار داشت: حضور کمرنگ بخش 
خصوصی از جمله دغدغه های این شهرســتان در مبحث سرمایه 
گذاری اســت و باید با حمایت و پشــتیبانی در این بخش آن را به 
جایگاه خود برساند.وی ادامه داد: برای توسعه فرهنگ گردشگری، 
جذب توریســت و ایجاد اقتصاد پررونق شــهر بار فروش به همت 
همه جانبه و اتحاد و همدلی بین مســئوالن شهرســتانی و اقشار 

مختلف نیازمند است.

صدور 2۰۰۰ تن هلو و شلیل از مازندران 
 معــاون هماهنگی امور اقتصادی 
و تولیــد منابــع اســتانداری ظرفیت 
تولید انواع محصوالت کشــاورزی در 
اســتان را شش میلیون تن بیان کرد و 
از صادرات دو هزار تن شــلیل و هلو از 

استان خبر داد.
جویبار - خبرنگار جام جم: 
حســن خیرانپــور در مراســم افتتاح 
پــروژه کانال بتنــی الینینگ اراضی 
شــالیزاری روســتای کوکنده با بیان 
اینکــه مازندران پتانســیل بالقوه ای 
در تولیــد انواع محصوالت شــیالت 
، زراعــت و دام و طیــور دارد ، گفت : 
میزان تولید ســاالنه استان مازندران 
بیش از ۶ میلیون تن انواع محصوالت 
کشــاورزی بوده ودر یــک جمله این 
اســتان در تولیــد ۱۹ محصول رتبه 

نخست کشور را داراست .
وی با اشــاره بــه اینکه تــا پایان 
ســال ۹۶ میزان صادرات استان ۳۹۰ 
میلیــون دالر بــوده اســت ، تصریح 
کــرد : با هدفگذاری صــورت گرفته 

توســط اســتاندار مازندران و تمامی 
دستگاههای مســئول رقم صادراتی 
استان امید است تا پایان سالجاری به 

۳ میلیارد دالر برسد .
وی بیان کرد: ایــن هدف گذاری 

با توجه به ظرفیتهای موجود اســتان 
مازندران بســیار واقــع گرایانه بوده و 
با فعالســازی دیپلماســی اقتصادی 
بتوانیم میــزان صــادرات و تولیدات 
مازاد خود را به کشورهای هدف صادر 

کنیم .
خیرانپور خاطر نشان ساخت : برای 
نخســتین بار ۲ هزار تن انواع شلیل و 
هلو از استان مازندران به کشور روسیه 
و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر 

شد .
وی یــادآور شــد : کانــال بتنی 
الینینگ اراضی شــالیزاری روستای 
کوکنــده به طــول ۷ کیلومتر بااعتبار 
دولتی محدوده ســد البرز با رقم ۳۷۸ 
میلیــون تومان در هفته دولت به بهره 

براداری رسید.

خبرخبر

جانشــین فرمانــده انتظامی مازندران از کشــف 
کاالهای احتکار شــده ۳۰ میلیارد ریالی در شهرستان 

ساری و دستگیری متهم در این ارتباط خبر داد. 
ســاری - خبرنگار جام جم: سرهنگ حسن 
مفخمی شهرستانی اظهار داشــت: در راستای مقابله 
با قاچاق کاال و احتــکار کاالهای مصرفی و برخورد با 
اخاللگران در نظام اقتصادی و در جهت توسعه و ارتقاء 
تعامل با اداره صنعت، معدن و تجارت در پی کسب خبری 
مبنی بر احتکار کاال توسط فردی در شهرستان ساری، 
موضوع در دستور کار پلیس آگاهی این فرماندهی قرار 
گرفــت.وی تصریح کرد: ماموران اداره مبارزه با جرائم 
اقتصادی با شناســایی متهم به احتکار کاال به نام "الف 
– ق"  کــه اقدام به دپوی لوازم خانگی و عدم عرضه و 

فروش آن برای مدت طوالنی و غیر مجاز کرده بود، این 
فرد را دستگیر کردند.جانشین فرمانده انتظامی استان 
مازندران اظهار داشــت: با شناسایی محل دپوی کاال ، 
ماموران پلیس آگاهی با همکاری مســئوالن تعزیرات 
حکومتی استان و نماینده اداره صنعت معدن و تجارت 
از انبار کاال بازدید کردند که در نتیجه موفق شدند، اقالم 
زیادی از کاال شامل یخچال فریزر ساید بای ساید اسنوا، 
لباسشــویی، تلویزیون ال ای دی ، ظرفشــویی، اجاق 
گاز، مایکروفر و... را کشــف کنند.ســرهنگ مفخمی 
شهرستانی ارزش ریالی کاالهای مکشوفه را ۳۰ میلیارد 
ریال اعالم کرد و افزود: برابر دســتور مقام قضائی تمام 
کاال ها در انبار پلمب شــد و با تشکیل پرونده قضائی، 
اقدامــات الزم و مقتضی برای عرضه و توزیع کاالها در 

دستور کار قرار گرفت.جانشین فرمانده انتظامی استان 
مازندران با اشاره به عزم جدی پلیس در برخورد با قاچاق 
کاال و احتکار کاالهای مصرفی و مورد نیاز مردم، افزود: 
احتکار و قاچاق کاال پدیده شــومی است که به اقتصاد 
کشور ضربه شده و موجب افزایش بیکاری و اخالل در 

اقتصاد کشور می شود. 

 مدیرکل میــراث فرهنگی، صنایع 
دســتی و گردشــگری مازنــدران از 
حضور پنج هنرمند استان در سی امین 
نمایشگاه ملی صنایع دستی در تهران 

خبرداد.
ســاری - خبرنگار جام جم: 
ســیف اهلل فرزانه با اشــاره به اهمیت 
حضور در نمایشــگاه هــا گفت: این 
فرصت ها باعث آشــنایی هنرمندان با 
یکدیگر و فرهنگ و آداب و رســوم هر 
منطقه می شود که می تواند باعث ایجاد 
خالقیت، تفکر و رقابت بین هنرمندان 
به لحاظ باال بردن راندمان کیفی و کمی 
محصوالت شود.وی همچنین گفت: در 

سی امین نمایشگاه ملی صنایع دستی، 
۵ هنرمند از مازندران، حسن زاهدی در 
رشته خراطی، بهرام صورتی طالبی در 
رشــته چرم، میثم ناصر نژاد در رشــته 
سفال و ســرامیک، فاطمه ملک زاده 
ســورکی در رشته منبت و معرق چوب 
و صدف و شــهربانو عربیان الریمی در 
رشته مینا کاری، حضور خواهند داشت.

شایان ذکر است سی امین نمایشگاه 
ملی صنایع دســتی ۳ الی ۹ شهریور در 
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 
تهران از ســاعت ۱۰ الــی ۱۸ میزبان 
عالقمنــدان به صنایع دســتی ایران 

است.

 اســتاندار مازنــدران با اشــاره به 
اقدامات دولت در پنج سال اخیر گفت: 
۱۰ هزار میلیــارد تومان صرف ایجاد 

زیرساخت ها در استان شده است.
ســاری- خبرنگار جام جم: 
محمــد اســالمی در ســخنان پیش 
از خطبــه های نمازجمعه ســاری به 
مناســبت هفته دولت با گرامیداشت 
هفتــه دولت از صرف ۱۰ هزار میلیارد 
تومــان بــرای ایجاد زیرســاخت ها 
از ســوی دولت در پنج ســال اخیر در 
استان خبر داد و گفت: همچنین ۱۷۰ 
میلیارد تومان در دو ماه گذشــته برای 

اشتغال مردم پرداخت شده است.
وی از شــهیدان رجایی و باهنر به 
عنوان الگوی واقعی مدیریتی یاد کرد 
و گفت: این شهیدان اسوه اخالق بودند 

و نشــان دادند می توان ساده زیست و 
پاسخگو در عرصه مدیریت بود.

وی میزان تولیــدات محصوالت 
کشاورزی استان را بیش از ۶/۵ میلیون 
تن اعالم کرد و با اشــاره به صادرات 
چهار برابری مرکبات طی سال قبل در 

استان گفت: باید از ظرفیت کشورهای 
همســایه برای صادرات محصوالت 

استان بهره گیریم.
اســالمی بازارهای همســایه را 
فرصت خوبی برای محصوالت استان 
دانست و از تشکیل کمیته مرکبات در 

استان خبر داد.
اســتاندار مازنــدران با اشــاره به 
تبلیغات و هجمه های دشمنان برای از 
بین بردن باورها و ارزشها در نزد مردم 
افزود: امروز به پشــتوانه خودباوری و 
ایمان، ایران اســالمی در عرصه های 
مختلــف از جمله هســته ای دارای 

ظرفیت های وسیعی است.
وی بــا تاکیــد براینکه امــروز به 
همدلی و هوشیاری نیاز داریم تصریح 
کرد: مقابل تهاجم دشمن نباید تدافعی 
عمل کنیم زیرا دشمن در تالش است 
تا ذهن مردم و جوانان را تخریب کند.

گفتنی اســت، همزمــان با هفته 
دولت ۵۴۴ طرح عمرانی و تولیدی در 
استان افتتاح و ۲۷ طرح نیز کلنگ زنی 

می شود.

کشف ۳۰ میلیارد ریال کاالی احتکار شده در ساری 

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران مطرح کرد؛

حضور ۵ هنرمند مازندران در نمایشگاه ملی صنایع دستی 

استاندار خبر داد؛

هزینه ۱۰ هزار میلیاردی برای ایجاد زیرساخت ها 

همزمــان با هفتــه دولت تصفیــه خانه فاضالب 
دراسله در سوادکوه کلنگ زنی شد.

ســوادکوه - خبرنگار جام جم: سعید یزدانی 
فرماندار ســوادکوه در مراســم کلنگ زنی تصفیه خانه 
دراســله شهرســتان ســوادکوه، با بیان اینکه هنوز 
بسیاری تنها در پی کمیت آب هستند، افزود: ما عالوه 
بر کمیت به دنبال کیفیت آب نیز هســتیم و احداث این 

تصفیه خانه در همین راستاست.
فرماندار ســوادکوه میزان اعتبار این تصفیه خانه را 
حدود ۵ میلیارد تومان عنوان کرد و آن را در راســتای 

ســالمت عمومی دانست و گفت: در این شرایط سخت 
اقتصادی نیز، رفاه و ســالمت عمومی فراموش نشده 

است.
محمدرضــا اســماعیلی، مدیر آبفای شهرســتان 
سوادکوه، کوهستانی بودن منطقه، شرایط توپوگرافی 
و اختــالف ارتفاع ۳ هزار متری را از جمله مشــکالت 
در حیطه آبرســانی در شهرســتان عنوان کرد و افزود: 
در نیمه اول ســال به دلیل حضور گردشــگر و بارش 
تنــد باران عموما شــاهد کدورت آب هســتیم و این 
تصفیه خانه به منظور رفع کدورت آب انجام شده است.

وی ظرفیــت مخــزن اول این تصفیــه خانه را دو 
هــزار متــر مکعب بیان کرد و ادامــه داد: پس از پمپ 
و گندزدایی، آب به مخزن ۵۰۰ متر مکعبی وارد شــده 
و ســپس انتقال داده می شود.اســماعیلی پروژه های 
شــرکت آبفا در شهرستان ســوادکوه در هفته دولت را 
۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیــون تومان عنوان کرد و از جمله 
این پروژه ها به راه اندازی ایستگاه پمپ آالشت با مبلغ 
۲۰۰ میلیون تومان، کلنگ زنی تصفیه خانه دراســله با 
مبلغ ۵ میلیارد ریال، اصالح ۱۵ کیلومتر شبکه خطوط 

انتقال آب با مبلغ ۳ میلیارد تومان اشــاره کرد.

تصفیه خانه فاضالب در سوادکوه کلنگ زنی شد
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