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تشییع پیکر ۱۵ شهید 
گمنام و عاشورایی

افتتاح ۵ پروژه بزرگ برقی در نور
 مدیر امور توزیع برق نور از افتتاح پنج طرح بزرگ برقی در شهرســتان خبر داد و گفت: اتصال برق نســن به کمربن از جمله پروژه ها بوده 

است.
نور - خبرنگار جام جم: احمد فالح نژاد با اشــاره به افتتاح ۵ طرح بزرگ خدماتی از ســوی امور توزیع نیروی برق نور در ایزدشــهر، 
چمســتان، نور و بلده با هدف پایداری شــبکه ، رفع ضعف ولتاژ و تقویت آن گفت: پروژه اتصال برق نســن به کمربن بخش بلده به  طول ۱۱ 
کیلومتر در مناطق ســخت و صعب العبور منطقه با هدف ایجاد رینگ شــبکه برق بلده ) جاده هراز( به  شــبکه برق سیاه بیشه )جاده کندوان( 

برای افزایش قابلیت شبکه و جلوگیری از خاموشی های احتمالی در مواقع  بحرانی اجرا شده است.
وی اعتبار هزینه  شده برای انجام این پروژه را ۲۳ میلیارد ریال از محل بودجه عمومی عنوان کرد و...

پایگاه جشن عاطفه ها در مازندران 
تعاونی های خانوادگی موفق نبوده اندبرپا شد

پروژه بابلرود، نیازمند نگاه و 
همت استانی

تور رســانه ای شهردار و اعضای شورای شهر بابل با اصحاب 
رسانه به مناسبت گرامیداشت هفته دولت برگزارشد.

بابــل- خبرنگار جام جم: این تور رســانه ای به منظور 
گرامیداشــت مقام شامخ شهدا و ارائه عملکرد شهرداری برگزار و  

با بازدید از الیروبی رودخانه بابلرود آغاز شد .
ایــن طرح که به منظور عمران و آبادانی شهراســتارت خورد 
متاسفانه ســالها به ورطه خاموشی و فراموشی سپرده شد ولی با 
همت و تالش شــهرداری و شورای دوره پنجم اجرای فاز نخست   
پروژه به طول ۴ کیلومتر  با هدف جلوگیری از سیالب ، پاکسازی 
و بازســازی کناره های بابلروددر دستور کار قرار گرفت که در این 

مرحله ۲/۳ کیلومتر از این مسیر پاک تراشی و... 4

بهره برداری از چند طرح آبرسانی 
روستایی  در قائم شهر 
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گازرسانی به 45 
روستای بخش های بابل 

کنار و بندپی شرقی و غربی بابل

برگزاری دومین جلسه 
دوستدار کودک ساری

 با حضور مهندس اسالمی، استاندار مازندران ، 
مهندس نبیان ،معاون عمرانی استانداری...
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2ضمیمه رایگان روزنامه در استان مازندران

افتتاح ۵ پروژه بزرگ برقی در نور

 مدیر امور توزیع برق نور از افتتاح پنج طرح بزرگ برقی در شهرســتان خبر داد 
و گفت: اتصال برق نسن به کمربن از جمله پروژه ها بوده است.

نور - خبرنگار جام جم: احمد فالح نژاد با اشــاره به افتتاح ۵ طرح بزرگ 
خدماتی از ســوی امور توزیع نیروی برق نور در ایزدشــهر، چمستان، نور و بلده با 
هدف پایداری شــبکه ، رفع ضعف ولتاژ و تقویت آن گفت: پروژه اتصال برق نسن 
به کمربن بخش بلده به  طول ۱۱ کیلومتر در مناطق سخت و صعب العبور منطقه 
با هدف ایجاد رینگ شــبکه برق بلده ) جاده هراز( به  شبکه برق سیاه بیشه )جاده 
کندوان( برای افزایش قابلیت شــبکه و جلوگیری از خاموشــی های احتمالی در 

مواقع  بحرانی اجرا شده است.
وی اعتبار هزینه  شده برای انجام این پروژه را ۲۳ میلیارد ریال از محل بودجه 
عمومی عنوان کرد و کیفیت اجرایی پروژه را بســیار مطلوب برشــمرد و از افتتاح  
پروژه احداث خط دومداره از خشت سر تا ایزدشهر )گلسار۲( به  طول ۴ کیلومتر خبر 
داد و گفت: پروژه فیدر آرام در فاز ۱ با هدف پایداری شبکه، تقویت ولتاژ و تفکیک 

خطوط برق منطقه ایزدشهر با هزینه ای بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال به اجرا درآمد.
وی فاز دوم این پروژه را  از ابتدای گلسار ۲ تا انتهای ایزدشهر و ابتدای رستمرود 
عنوان کرد و افزود: بهره برداری از پروژه فیدر دانشگاه حد فاصل پست برق نور تا 
گنجیاب از دیگر طرح ها بوده که با اعتبار بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال اجرا شده است.

مدیر امور توزیع نیروی برق نور در بخش دیگری از ســخنانش پروژه روستای 
باغبانکالی بخش چمســتان را نیز از دیگر پروژه ها برشمرد و گفت: در این پروژه 
۳ کیلومتر شــبکه فشار متوســط اجرا و همچنین ۳ دستگاه ترانس۱۰۰ کیلو ولت 
آمپر با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال با مشارکت دهیاری و شورای 
اســالمی روستا نصب شده اســت.فالح نژاد همچنین از جمع آوری شبکه فشار 
متوســط از اراضی کشاورزی روستاهای شــهربند و باغبانکال و نیز جداسازی از 
فرعی شــهربند جهت پایداری برق روستاهای شهربند، سالده علیا و سالده سفلی 
خبر داد.این مسئول همچنین  تصریح کرد : از اول شهریور سال ۹۶ تا اول شهریور 
سال ۹۷ ، بیش از ۱۵۰ دستگاه ترانس با هزینه ای بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال از محل 
بودجه دولتی، عمومی و مشــارکتی در شــهرهای پنجگانه شهرستان نور ) نور، 

رویان، ایزدشهر، چمستان و بلده ( نصب شد.
وی همچنیــن از افتتاح پروژه نصب بوســتر )تقویت کننده ولتاژ( با هزینه ای 

بالغ بر ۳ میلیارد ریال خبر داد.

پایگاه جشن عاطفه ها در مازندران 
برپا شد

۷۰ پایــگاه جمــع آوری کمک های مردمی در قالب جشــن 
عاطفه ها در شهرهای مازندران برپا شد.

ســاری -  خبرنگار جام جم: مدیــرکل کمیته امداد 
مازندران با تاکید بر نوعدوســتی و ســنت حسنه اسالمی انفاق 
از برپایی ۷۰ پایگاه جشــن عاطفه ها در میادین اصلی شــهرها 
خبر داد و گفت: جشــن عاطفه ها در میعادگاه های نماز جمعه نیز 

برگزار می شود.
رضــا نوروزی توزیع ۴۰۰ هزار پاکــت بین دانش آموزان را از 
دیگر برنامه ها برشمرد و گفت: زنگ مهر عاطفه ها نیز ۱۱ مهرماه 

در مدارس استان نواخته می شود.
وی با اشــاره به وجود بیش از هشــت هزار دانش آموز نیازمند 
تحت پوشش گفت: مردم استان می توانند کمک های غیر نقدی 
خــود را نیز بــه ادارات کمیته امداد شهرســتانها اهدا کنند تا این 
کمک ها در سریعترین زمان ممکن و قبل از بازگشایی مدارس به 

دست دانش آموزان نیازمند برسد.

وقوع ۲ آتش سوزی در مراتع غرب 
استان

 دو فقره آتش ســوزی در مراتع 
مناطق حفاظت شده و عرصه های 

طبیعی غرب مازندران رخ داد.
نوشــهر - خبرنگار جام 
جم: دو فقره آتش سوزی از صبح 
جمعه در منطقه حفاظت شده البرز 
مرکزی در حوزه شهرستان چالوس 
و مرتع قرق روستای ورازان کجوز 

واقع در غرب مازندران رخ داد.
مدیــرکل منابع طبیعی مازندران با اشــاره به وقوع حریق در 
منطقه حفاظت شــده البرز مرکزی و در ارتفاعات مرتع "ایلرود" 
روســتای هریجان اظهار داشت: نیروهای منابع طبیعی و محیط 
زیست شهرســتان چالوس به همراه تعدادی از دامداران منطقه 
بــرای اطفاء حریق به منطقه اعزام شــدند و تالش برای اطفای 

حریق ادامه داد.
سید وجیه اهلل موسوی وی ادامه داد: همچنین یک فقره آتش 
ســوزی در مرتع قروق روستای ورازان در منطقه کجور به وقوع 
پیوســت که نیروهای منابع طبیعی برای اطفاء حریق به منطقه 

اعزام شدند.

تشییع پیکر ۱۵ شهید گمنام و عاشورایی 
 مدیــرکل بنیاد حفظ آثار و نشــر 
ارزشــهای دفاع مقدس در مازندران 
از تشییع ۱۵ شــهید گمنام همزمان 

با محرم حسینی در استان خبر داد.
ساری - خبرنگار جام جم: 
ســردار عبداهلل ملکی در جلسه ستاد 
بزرگداشــت هفته دفــاع مقدس در 
ســاری، با بیــان اینکه ۱۵ شــهید 
گمنام دوران دفاع مقدس در اســتان 
تشــییع می شــود گفت: از مجموع، 
چهار شــهید در غرب اســتان و در 
شــهرهای تنکابن و شــیرود زادگاه 
شهید شیرودی تشییع و خاکسپاری 

می شوند.
وی افزود: از مجموع ۱۵ شــهید 
گمنــام و واالمقام، هفت شــهید در 
اســتان خاکســپاری خواهند شد و 

پیکر مطهر هشت شــهید دیگر بعد 
از تشییع به تهران منتقل می شود.

ســردار ملکی با بیان اینکه آیین 
وداع با شهدای گمنام ۲۵ شهریور در 
بابل و مراســم تشییع در ۲۶ شهریور 
در ساری برگزار خواهد شد خواستار 

تبلیغات محیطــی ویژه برای برپایی 
این آیین ها شد.

مدیــرکل بنیاد حفظ آثار و نشــر 
ارزشــهای دفاع مقدس در مازندران 
با گرامیداشــت هفته دفاع مقدس و 
تشــکیل ۱۳ کمیته شهرستان ستاد 

بزرگداشــت هفته دفــاع مقدس، از 
دســتگاه های اســتانی و شهرستان 
خواست تا تبلیغات محیطی مناسبی 
انجــام دهند و فضای شــهر را دفاع 

مقدسی کنند.
سردار ملکی از برگزاری همایش 
بزرگ ۱۲۰۰ نفره ویژه دفاع مقدس 
در آمــل خبر داد و گفــت: تجلیل از 
پیشکســوتان دفاع مقدس از جمله 
برنامه هــای هفته دفــاع مقدس به 

شمار می رود.
وی گفت:  برگزاری رژه مشترک 
نیروهای مسلح، دیدار با نماینده ولی 
فقیه در اســتان، تقدیر از ســربازان، 
تبیین حماســه عملیات ثامن االئمه 
)ع( از جملــه برنامه های هفته دفاع 

مقدس است.

خبرخبر

مدیرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی مازندران 
از صــادرات بیش از ۹۳ میلیــون دالری محصوالت 
شــرکت های  تعاونی استان به کشورهای خاورمیانه، 

آسیایی، اروپایی و  عربی خبر داد.
ساری - خبرنگار جام جم: کامران اصغری 
در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشــت: میزان صادرات 
شــرکت های  تعاونی اســتان طی ســال گذشته ۲۹ 
میلیون دالر و در پنج ماهه نخســت امسال ۶ میلیون 

دالر بوده است. 
وی گفت: در سال جاری شــرکت تعاونی مکمل 
خوراک دام و طیور ســوادکوه و شــرکت  تعاونی نگار 
خودرو شــمال به عنوان تعاونی برتر ملی و شــرکت 
تعاونی مبتکــران آریا پارس به عنــوان تعاونی برتر 

نمایشگاهی  ملی انتخاب شدند. 
 وی تعداد کل تعاونی ها در اســتان مازندران را ۱۳ 

هزار و۵۰۰ مورد اعالم کرد و گفت: از این تعداد ۷ هزار 
و ۲۳۷ تعاونی فعال  است. 

مدیرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی مازندران 
خاطرنشــان کرد: از سال ۹۲ تا کنون یک هزار و ۱۹۳ 
تعاونی با ۱۳ هزار و ۵۰۵  عضو و ســرمایه بیش از ۵۳ 
میلیارد تومان، ۱۲ هزار و ۱۵۳ فرصت شــغلی ایجاد 
شــده اســت. اصغری از ثبت ۸۳ مورد تعاونی زنان با 
عضویت ۶۰۰ نفر و تشــکیل و فعال سازی بیش از ۴۹ 
تعاونی توسعه روستایی در قالب  طرح روستا تعاون در 
این مدت خبر داد و افزود: ســه شرکت تعاونی توسعه 
عمران )رامسر، عباس آباد، آمل( با عضویت بیش از   دو 
هزار نفر و همچنین هشت تعاونی در شرف تأسیس در 
استان است. وی ادامه داد: اجرای طرح روستا تعاون در 
استان به منظور استفاده بهینه از ظرفیتها و تواناییهای 
اجرایی بخش  تعاون در ســطح  روســتاها ، توسعه و 

توانمندسازی تعاونی های روستایی ، رونق اقتصادی، 
مشــارکت ســازمان یافته و کار آفرینــی  اقتصادی 
 روستاییان در قالب مشارکت گروهی اجرا شده است. 

مدیرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی مازندران 
با اشــاره به تأسیس ۵ شــرکت تعاونی فراگیر برای 
عضویت ســه دهــک پایین درآمدی  و آســیب پذیر 
باهدف فقــر زدایی، تصریح کرد: کمــک به اجرای 
پروژه های مسکن توســط تعاونی های مسکن مهر 
و تحویــل بیش از   چهار هزار و ۲۰۰ واحد مســکونی، 
ســاخت برنامه های مستند با مشارکت صدا و سیمای 
مازنــدران با هدف ترویج فرهنگ تعاون، شناســایی 
و  معرفی تعاونی های برتر اســتان مازندران در قالب 
جشــنواره های تعاونی های برتر به صورت ساالنه و 
توانمند کردن تعاونی  های استان از جمله برنامه های 

مدیریت تعاون اداره کل تعاون به شمار می رود.

 صادرات ۹۳ میلیون دالری محصوالت 
شرکت های تعاونی 

 گازرسانی به 4۵ روستای بخش های 
بابل کنار و بندپی شرقی و غربی بابل

 بــا حضــور مهنــدس اســامی، 
اســتاندار مازنــدران ، مهنــدس 
نبیان ،معاون عمرانی اســتانداری 
مازنــدران ، ولــی زاده ،فرمانــدار 
ویژه شهرســتان بابــل و احمد پور، 
مدیــر عامــل شــرکت  گاز اســتان 
آئیــن گازرســانی به 45 روســتای 
بخش هــای بابــل کنــار و بندپــی 

شــرقی و غربی بابل انجام شد.
حاشــیه  در  اســامی  مهنــدس 
آئیــن گاز رســانی به 45 روســتای 
مذکــور گفــت: رونــد گازرســانی 
بــه روســتاهای مازندران شــتاب 
ویــژه ای داشــته و تصمیــم دولت 
گازرســانی به همه روستاهای باالی 

20 خانوار است .
وی گفــت : یکــی از مهــم تریــن 
سیاســت هــای دولــت دوازدهــم 
ایجــاد زیــر ســاخت هــا و فراهــم 
کــردن امکانات زیربنائــی همچون 
گاز بــرای مردم اســت. اســتاندار 
مازندران افــزود: با تاش صورت 
گرفته مازندران در گازرســانی به 
روستاها در دولت تدبیر و امید در 

کشــور رتبه اول را داراســت. وی 
ادامه داد: همانند ســال گذشــته 
امســال نیــز مــردم مازنــدران با 
توجــه به ســرمایه گــذاری صورت 
گرفته در حــوزه گاز با دغدغه افت 
فشــار گاز مواجــه نخواهند شــد. 
جعفر احمدپور، مدیر عامل شــرکت 
گاز اســتان مازنــدران نیــز در این 
مراســم با اشــاره بــه اینکه تاش 

می کنیم تا تعهــدات دولت را برای 
آســایش مردم فراهم کنیم، اظهار 
کرد: باید این روز را جشــن گرفت 
تا فرهنــگ همدلی در جامعه تبیین 

شود.
مدیرعامل شرکت گاز مازندران 
گفــت: بــرای گازرســانی بــه ایــن 
 740 و  17میلیــارد  روســتاها 

میلیون تومان هزینه شده است.
احمدپــور بــا تاکیــد بــر اینکــه 
مشــترکان و مصرف کنندگان نعمت 
گاز طبیعی باید عاوه بر شاکر بودن 
بهینــه مصرف کننــد، تصریح کرد: 
هرگونه بی احتیاطی در مصرف این 
نعمــت الهی ســبب بــروز اتفاقات 

ناخوشایندی در منازل می شود. 
وی با اشــاره بــه اینکــه ، تعداد 
روســتاهای گازدار این اســتان به 
هزار و 988 روستا افزایش یافته 
اســت ، یادآور شــد: در حال حاضر 
99 درصــد خانوارهــای شــهری و 
91 درصــد خانوارهای روســتایی 
اســتان مازنــدران تحت پوشــش 

گازرسانی هستند.
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دومین نشســت دوستداران کودک 
ســاری با هدف تعیین ســرگروه های  
کارگروه ها بر اساس اولویت بندی های 
منتخب نشست اول، در مرکز نگهداری 

کودکان شکوفه ساری  برگزار شد. 
مهرنــوش میرراســخیان دبیر این 
نشست با مرور اولویت های تعیین شده  
گفت:در این جلسه ما در محضر عزیزان 
دوستدار کودک از ســه نسل هستیم و 
چقدر خــوب که بعضــی از خانواده ها 
الگوی مناســبی برای فرزندانشــان در 
عرصه فعالیت های اجتماعی هســتند. 
رئیــس هیــات و مدیرعامــل کانون 
توســعه همیــاری مهدهــای کودک 
اســتان مازندران  و عضو هیات موسس 
انجمن دوســتداران کودک مازندران  
افزود:  اولین نشست شبکه دوستداران 
کودک ســاری در تاریخ ۲۸ مهر ســال 
۹۶ به منظور شناسایی نیازهای کودکان 
شهرستان ساری برگزار شد. وقفه ایجاد 
شده تا نشست ســال ۹۷ علل مختلفی 
از جمله زلزله کرمانشــاه و رسیدگی به 

کودکان زلزله زده و برگزاری نوزدهمین  
گردهمایی دوســتداران کــودک بوده 

است. 
میرراســخیان در معرفی این شبکه 
گفت: شبکه دوســتدار کودک فضایی 
اخالقی اســت که همه افراد ســازمان 
ها یا گروه هایی که به زندگی شایســته 
کــودکان فکر می کننــد یا می خواهند 

گامــی برای زندگی شایســته کودکان 
بردارنــد مــی توانند بــه عضویت آن 
بپیوندند. شــبکه دوستدار کودک هیچ 
جریان حقوقی نیست بلکه امکانی است 
که در آن هر شخص یا هر سازمان از هر 
جایی که هســت گامی برای بهتر شدن 
وضعیت زندگی کــودکان بردارد. وی 
ادامه داد: رویکرد کلی شــبکه دوستدار 

کودک فــرای قوانین بخشــنامه ها و 
دستورالعمل و آیین نامه است. 

حمایت از کودکان یک رفتار اخالقی 
است که نیاز دارد تبدیل به ارزشی بالنده 
و موثر شود. بدین منظور شبکه دوستدار 
کــودک با رعایت تمامی مفاد نظام نامه 
اخالقی می کوشد تا از طریق فعالیت های 
 زیر، برنامه خود را در سطح فراگیر پیش

 ببرد. ترویج نظام نامه اخالقی  شــبکه 
دوســتداران کودک، حســاس سازی 
جامعه نســبت به مســائل کــودکان، 
ترغیب گروه های مختلف برای تعمیم 
منافع کودکان،.جمــع آوری ایده ها به 
نفع کودکان،تهیه دورنما برای وضعیت 

شایسته کودکان.
 بــا چنین درکی از مفهوم دوســتدار 
کودک  نشستی با نمایندگان دوستداران 

کودک در شهر ساری برگزار شد.
در پایان با تعیین داوطلبانه سرگروه 
ها برای  کارگروه های نیازسنجی شده 
شــبکه دوســتدار کودک در ساری این 

جلسه به پایان رسید.

برگزاری دومین جلسه دوستدار کودک ساری

پــرورش  و  آمــوزش  مدیــرکل 
مازندران، نقطه ضعف جامعه را مهارت 
آموزی دانســت و گفت: توسعه مهارت 
آموزی موجب اثربخشی در کسب و کار 

می شود.
ســاری - خبرنگار جام جم: 
عســگری نیکزاد در گردهمایی تحقق 
تفاهــم نامه بین دانشــگاه فنی و حرفه 
ای و معاون آموزش متوسطه آموزش و 
پرورش که در دانشکده فنی امام محمد 
باقر )ع( برگزارشــد بیــکاری را معضل 
امروز جامعه دانســت و اظهار کرد: یکی 
از عوامــل بیکاری فــارغ التحصیالن 
هدایت تحصیلی نادرســت و نسنجیده 
و عدم توجه به رشــته های فنی و حرفه 

ای است.
وی با تاکید براینکه در هر نظامی باید 
ارتباط خوبی بین اقتصاد و آموزش وجود 
داشته باشد، گفت: در کشورهای توسعه 
یافته ارتباط بین آموزش و اشتغال وجود 

دارد که جامعه را به سمت توسعه و تعالی 
پیش می برد.

نیکزاد با بیان اینکه در کشــورهای 
توســعه یافته صنعت پشتوانه محکمی 
اســت، افزود: در کشور ما نیز باید تربیت 
نیروی انســانی ماهر در دستور کار قرار 
گیرد که پشــتوانه قوی بــرای اقتصاد 
کشــور و مقابله با فشــارهای خارجی 

باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران 
به بازار کار فارغ التحصیالن رشته فنی و 
حرفه ای و کارودانش اشاره کرد و ادامه 
داد: ۸۰ درصد از دانش آموزان رشته های 
فنــی و حرفه ای وارد بازار کار شــدند و 
در برنامه ششم توســعه باید ۵۰ درصد 
دانــش آموزان به رشــته های مهارتی 

هدایت شوند.
وی بــه گرایــش دانش آمــوزان و 

خانواده ها به رشــته های نظری اشاره 
کرد و گفت: در کشــور ما دانش آموزان 
به رشــته های انسانی و ریاضی گرایش 
بســیاری داشــتند که متاسفانه در حال 
حاضر به ســمت علــوم تجربی رفته و 
در کنکور امســال نیز بیش از ۶۰۰ هزار 
نفر در رشــته تجربی ثبت نــام کردند 
 کــه در آینده با مشــکل بیکاری مواجه 
می شوند.نیکزاد با بیان اینکه درگذشته 
مدرک گرایی اصل بوده اســت، افزود: 
نقطه ضعــف امروز جامعــه ما مهارت 
آموزی است که نسخه آن توسعه مهارت 
آموزی و اثر بخشی در کسب و کار است.

مدیر کل آموزش و پرورش مازندران 
تبدیل علم بــه تولید، تجارت و خدمات 
را رســالت دانشگاه دانست و تاکید کرد: 
توانمندســازی دانش آموزان می تواند 
پشتوانه محکمی در حوزه صنعتی باشد 
و برای پیشــرفت و توسعه کشور بسیار 

موثر است.

نقطه ضعف جامعه مهارت آموزی است
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فرماندار سوادکوه:
تعاونی های خانوادگی موفق نبوده اند

گفــت:  ســوادکوه  فرمانــدار 
تعاونی های خانوادگی در عمل خوب 
کار نکردند و نتوانســتند مشکالت را 

رفع کنند.
ســوادکوه - خبرنگار جام 
جم: سعید یزدانی در همایش تجلیل 
از تعاونی های برتر شهرســتان های 
سوادکوه و ســوادکوه شمالی، با بیان 

اینکه تعاونی ها بیشــتر در بخش خدمات موفق بوده اند، افزود: اما ســهم آنها در 
بخش کشاورزی و صنعت کافی نیست.

فرماندار سوادکوه با اشاره به جمعیت ۸۱ هزار نفری تعاونی های شهرستان های 
سوادکوه و سوادکوه شمالی، تعداد زیاد اعضای تعاونی ها را دلیل بر توفیق و کیفیت 
تعاونی ها ندانســت و گفت: موفقیت در تعاونی نیازمند بــاور قلبی تعاون گران و 

دولتمردان به امر تعاون و نتیجه بخش بودن آن است.
وی با اشــاره به تشکیل تعاونی های خانوادگی در شهرستان، آن را زمانی یک 
موفقیت دانســت که در عمــل خوب کار کنند و افزود: امــا در عمل تعاونی های 

خانوادگی نتوانسته اند خوب عمل کنند تا مشکالت خود را مرتفع کنند.
یزدانی از جمله پیش شــرط های مهم ایجاد تعاونی را دانش و مهارت آموزی 
برشمرد و عدم آن را یک آسیب برای تعاون عنوان کرد و افزود: شاهد بوده ایم که 
افراد بدون آموزش کافی، مطالعه تطبیقی و لحاظ موارد مهم مانند بازار مصرف و 
جغرافیای ســوادکوه اقدام به تشکیل تعاونی در شهرستان کرده اند و به دلیل عدم 

شناخت آسیب دیده اند.
مقام عالی دولت در شهرســتان با بیان اینکه تشکیل تعاونی کار آسانی است، 
گفت: اغلب تعاونی ها با هم ناســازگار هســتند و از این رو مجمع عمومی تشکیل 

نمی شود، بازرس گزارش کار نمی دهد و این یک آسیب است.
در ادامــه ایــن مراســم، زین العابدین نجفی، با اشــاره بــه ۶۷۸ تعاونی در 
شهرســتان های سوادکوه و سوادکوه شمالی، ۳۷۹ تعاونی را فعال و در دست اجرا 

برشمرد و تعداد اشتغال ایجاد شده توسط این تعاونی ها را ۳ هزار نفر اعالم کرد.
رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرســتان ســوادکوه، تعداد اعضای 
تعاونی های فعال و غیرفعال دو شهرستان را ۸۱ هزار نفر عنوان کرد و با بیان اینکه 
این میزان بیشتر از جمعیت شهرستان است، دلیل آن را ثبت نام برخی متقاضیان 
غیرســاکن ســهام عدالت در شهرستان دانســت و افزود: ۶۰ هزار نفر از اعضای 
تعاونی هــا از تعاونی ســهام عدالت و ۲۱ هزار نفر دیگر عضو ســایر تعاونی های 

شهرستان هستند.
وی با بیان اینکه ۴۷ تعاونی شهرســتان  در سامانه انتخاب تعاونی برتر ثبت نام 
کرده اند، افزود: از این تعداد برای۱۱ تعاونی پرونده تشکیل که ۵ تعاونی به عنوان 
تعاونی برتر اســتانی انتخاب شدند و رتبه اول تا سوم را کسب کرده اند و دو تعاونی 
نیز به ســطح کشــوری راه پیدا کردند که یک تعاونی به عنوان نمونه کشــوری 

انتخاب شد.

کاروان » نــذر آب « به ســوادکوه 
رسید

 کارنــاوال بشردوســتانه، حفاظت از زندگــی و حفظ کرامت 
انسانی پس از عبور از ۱۹ شهرستان مازندران، در آخرین ایستگاه 

خود، به شهرستان سوادکوه و شهر زیرآب رسید.
سوادکوه - خبرنگار جام جم: کارناوال بشردوستانه با 
موضوع نذر آب و برای حمایت از مردم سیســتان و بلوچســتان، 
بــه مــدت یک ماه، از غرب تا شــرق مازنــدران را طی کرد و به 

سوادکوه رسید.
مهــدی معین لموکی معــاون امور داوطلبــان هالل احمر 
مازندران در حاشیه اختتامیه جشنواره نذر آب برای مردم سیستان 
در شهرستان سوادکوه ، با اعالم اینکه کارناوال بشردوستی، حفظ 
زندگی و کرامت انســانی طی یک ماه، از رامســر تا گلوگاه در ۲۰ 
شــهر استان برگزار شد، افزود: تاکنون میزان ۴ هزارو۷۰۰ باکس 
آب معدنی و  حدود ۳۸۰ منبع آب برای هدیه به مردم سیســتان 
و بلوچســتان جمع آوری و جمعا میزان کمک اســتان ۵ میلیارد 
ریال بوده است.معاون امور داوطلبان جمعیت هالل احمر استان 
مازندران با اشــاره به اینکه تا کنــون دوبار این کمک ها به مردم 
سیستان و بلوچستان فرستاده شده، مقدار آن را ۳ هزار باکس آب 
معدنی و ۲۰۰ منبع آب برشمرد و افزود: طرح کارناوال بشردوستی 
و کرامت انسانی به صورت انحصاری در استان مازندران اجرا شده 
و هدف ما کمک به مردم سیســتان از یــک بطری تا یک تانکر 
آب بوده اســت و امیدواریم این طرح ادامه یابد.وی با بیان اینکه 
یکی از شاخص های توسعه اجتماعی مشارکت مردمی است و با 
اشاره به مشارکت بی نظیر مردم شهرستان سوادکوه در حمایت از 
کارناوال بشردوستی و کرامت انسانی، سوادکوه را یک شهرستان 
توسعه یافته برشمرد.وحید متانی سرپرست جمعیت هالل احمر 
سوادکوه نیز در گفتگویی، با توضیح اینکه افتتاحیه کارناوال بشر 
دوســتی، حفاظت از زندگی و کرامت انسانی در شهر رامسر بوده 
و در اکثر شهرســتان های اســتان از غرب تا شهر برگزار گردید، 
ادامه داد: اختتامیه این کارناوال در شهرســتان سوادکوه بوده که 

بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است.
سرپرســت جمعیت هالل احمر شهرســتان سوادکوه با بیان 
اینکه شــاید در شــروع طرح تصور بر این بوده است که برگزاری 
اختتامیه کاروانال در سوادکوه به دلیل محرومیت این شهرستان با 
استقبال مواجه نشود، افزود: اما در جشنواره اختتامیه شاهد بودیم 
که ســوادکوه بیشترین مشارکت مردمی را به خود اختصاص داد.

وی میزان کمک مردم این شهرســتان را به مردم سیستان ۱۰۰ 
تانکــر آب به ارزش ۲۸۰ میلیون ریال، ۲۰۰ باکس آب معدنی به 
ارزش ۲۰میلیــون ریال و وجه نقد به میزان ۳۹میلیون و ۳۰هزار 

ریال برشمرد.

گذرگاه های فرهنگی در مازندران ایجاد می شود
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
مازندران گفت: گذرگاه های فرهنگی 
در تمــام شــهرهای اســتان ایجاد 

می شود.
بابل - خبرنــگار جام جم: 
محمود شالویی در گفتگو با خبرنگاران 
با بیان اینکــه اولین گذرگاه فرهنگی 
اســتان بزودی در خیابــان آیت اهلل 
ســعیدی بابل ایجاد می شود تصریح 
کرد: این طــرح در تمام شــهرهای 

مازندران ایجاد خواهد شد.
شــالویی افزود: یــک نظرگاه که 
محل عبــور  و محل نظــر محیطی 
اســت به این امر اختصــاص می یابد 
تــا برای مردم بومــی و افراد داخلی و 
گردشگران این امکان فراهم شود تا با 
ظرفیت های فرهنگی هر شهر بیشتر 

آشنا شوند.

وی اظهــار داشــت: بســیاری از 
برنامه هــای مــا در ســالن ها برگزار 
می شــود ولی ما به دنبال این هستیم 
تــا در جاهایی که مــکان فضای باز 
وجــود دارد، این برنامه هــا را از این 
حالت  ویترینی خــارج و وارد زندگی 
مردم کنیــم و برنامه ها صرفا مختص 

افراد خاص و در محیط های محدود و 
سالنی نباشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد مازندران 
خاطرنشان کرد: برنامه هایی مناسب 
اعیاد و ایام ســوگواری مانند جشن ها، 
ســوگواری ها، تعزیه خوانــی، نقالی، 
نمایشگاه های  خیابانی،  نمایش های 

هنری و عکس و نمایشــگاه کتاب در 
این گذرگاه فرهنگی قابل اجراســت و 
حتی نمایش های آیینی و المان هایی 

هم می تواند این راسته شکل گیرد.
وی در خصوص این طرح فرهنگی 
استان در خیابان آیت اهلل سعیدی بابل، 
گفت: این مکان به همت شهرداری و 
شورای اســالمی شهر بابل ایجاد شد 
و به پیشــنهاد اداره فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی بابل، به جهــت دارا بودن 
ظرفیــت الزم، طرح مذکور در آن اجرا 

خواهد شد.
دکتر شــالویی خاطرنشــان کرد: 
انشــااهلل با تداوم همدلی مســئوالن 
شهرســتان و همراهی اهالی فرهنگ 
و هنر بابل، شــاهد افتتــاح این طرح 
به عنوان اولین طرح شهرســتانی در 

استان مازندران باشیم.

خبرخبر

رئیس دانشــگاه فنی امام محمد باقر )ع( گفت: 
با توســعه آموزش های مهارتی می توان در جهت 

افزایش کسب و کار و اشتغالزایی گام برداشت.
ساری - خبرنگار جام جم: محمد حیاتی 
در گردهمایی تحقق تفاهم نامه بین دانشــگاه فنی 
و حرفــه ای و معاون آموزش متوســطه آموزش و 
پرورش که در دانشــکده فنی امام محمد باقر )ع( 
برگزارشد با بیان اینکه بیکاری مشکل اصلی کشور 
است، گفت: ســاالنه تعداد زیادی از دانشجویان از 
دانشــگاه های مختلف فارغ التحصیل می شوند که 

به دلیل چرخه نادرست بیکار هستند.
وی افزود: بســیاری از دانشجویان به علت عدم 
مهارت کافی در دانشــگاه ها و ساز و کار نامناسب 
یا فضای کســب و کار اعتمادی به دانشگاه ندارند 
و می خواهند به صورت ســنتی عمل کنند که بیکار 

هستند.
دکتر حیاتی با بیان اینکه در کشــورهای توسعه 

یافتــه به آموزش فنی و حرفــه ای توجه ویژه ای 
شــده اســت، گفت: کاهش آمار بیکاری یک الزام 
اجتماعی اســت که با توسعه آموزش های مهارتی 
می توان در جهت افزایش کسب و کار و اشتغالزایی 

گام برداشت.
وی با بیان اینکه دانشگاه فنی و حرفه ای متولی 
آموزش مهارتی است، افزود: همه موسسات دغدغه 

کارآفرینی دارند ولی ارزیابی عمیقی می خواهد.
رئیس دانشــکده فنی و حرفــه ای امام محمد 
باقر)ع( ساری با بیان اینکه در حال حاضر دانشگاه 
درجــه یک کارآفرین در کشــور وجود ندارد، ادامه 
داد: آمــوزش و پرورش به عنــوان بزرگترین نهاد 
آموزشــی ظرفیــت بســیاری دارد و بســیاری از 
آموزش هــا و مهارت ها در برهه زمانی در آن انجام 

می شود.
حیاتی با تاکید بر اینکه آموزش ها باید به ســمت 
آموزش مهــارت محور بروند، گفــت: تفاهم نامه 

بین آموزش و پرورش و دانشــکده فنی و حرفه ای 
تفاهم نامه ای جامع اســت زیرا بیش از ۱۰ درصد 
دانشــجویان در این دانشــگاه فعالیت می کنند که 

ظرفیت بسیار خوبی است.
وی آموزش را فرایندی مســتمر دانست و تاکید 
کرد: دانش آموزان پس از فارغ التحصیلی باید چند 
مهارت را بلد باشند و تمام مراکز فنی و حرفه ای در 

اختیار این فرایند است.
رئیس دانشــکده فنی محمد باقر)ع( ســاری با 
بیان اینکه دانشــگاه باید جریان ساز و مهارت گرا 
باشــد، گفت: در حال حاضر همه کارگاه ها تجهیز 
شدند و حداقل ها را دارند که در این حوزه می توانیم 

به آموزش و پرورش کمک کنیم.
دکتــر حیاتی با بیان اینکــه مجلس نیز آموزش 
مهارتــی را جدی می گیرد، افزود: نیروی انســانی 
در حــوزه مهارت آموزی کارآمد باشــد و در چرخه 

آموزشی باید همه عوامل در نظر گرفته شود.

افزایش کسب و کار، مستلزم توسعه آموزش های مهارتی 

همزمان با هفته دولت؛

بهره برداری از چند طرح آبرسانی روستایی در قائم شهر 

در آخریــن روز از هفتــه دولــت 
و بــا حضــور فرمانــدار ، بخشــدار و 
مدیــران دســتگاههای اجرایــی ، 3 
پروژه آبرسانی روســتایی به همراه 
اجرای طرحهای زیربنایی آبرسانی از 
جمله اصاح و بازســازی شــبکه های 
فرســوده در روســتاهای "افراپل" ، 
"ترکمــن خیل" و "رســتمکای" قائم 
شــهر افتتاح و به بهره برداری رسید 
کــه بــه موجــب آن  4 هــزار خانوار 
روســتایی از نعمت آب شــرب سالم 

و بهداشتی بهره مند شدند. 
قائــم شــهر- خبرنــگار جــام جم: 
رئیــس شــرکت آبفــار روســتایی 
قائــم شــهر در آییــن بهره بــرداری 
از طرحهــای فوق گفــت: لوله گذاری 
خط انتقــال آّب به طــول 4 کیلومتر ، 
احــداث حوضچه پمپــاژ آب به حجم 
20 متــر مکعب و احــداث یک واحد 
ایســتگاه پمپــاژ از جملــه اقداماتی 
است که در پروژه آبرسانی روستای 

افراپــل  بــا صرف هزینــه ای بالغ بر 
300 میلیــون تومان اجرایی شــده 

است. 
مصطفی زمانی افزود: با اجرای این 
پروژه بیش از 326 خانوارروستایی 
از نعمــت آب آشــامیدنی ســالم و 

بهداشتی بهره مند می شوند. 
وی در ادامــه اظهار داشــت: برای 
آبرسانی روستای رستمکا نیز 7/5 
کیلومتــر لوله گذاری شــبکه توزیع، 
نصــب و راه انــدازی یــک دســتگاه 
دیــزل ژنراتــور انجــام شــده که با 
اعتبار بیــش از 500 میلیون تومان 
، 131 خانوار روســتایی از نعمت آب 

شرب سالم بهره مند شده اند.

* اصــاح و بازســازی شــبکه های 
فرســوده توزیــع آب از مهم تریــن 

اولویت های آبفار مازندران
 13 تعویــض  از  مســوول  ایــن 
کیلومتر شــبکه فرســوده توزیع آب 

در ســطح روســتاهای  قائمشهر خبر 
داد و تصریح کرد: اصاح و بازســازی 
شــبکه های فرســوده توزیــع آب از 
مهمتریــن اولویتهــای شــرکت آبفار 
روســتایی شهرســتان اســت که در 
دستور کار این شــرکت قرار گرفته 
اســت. زمانی یــادآور شــد: در این 

راستا شــبکه داخلی فرسوده در دو 
روســتای "ترکمن خیل" و "مچه بن"  
از مــدار خارج و شــبکه داخلی جدید 
وارد مدار شــده اســت. همچنین با 
نصب 22 دســتگاه سیســتم رسوب 
زدایــی در مجموعــه آبرســانی ایــن 
روســتاها که برای اولین بار در قائم 

شهر انجام شده است عاوه بر صرف 
هزینــه مجمــوع 600 میلیون تومان  
3500 خانــوار روســتایی از مزایای 

آن  بهره مند شدند.
فرمانــدار  مراســم  ادامــه  در 
قائمشــهر نیــز ضمن گرامیداشــت 
هفته دولت و یاد و خاطره شــهیدان 
رجایــی و باهنــر از فعالیت های موثر 
شــرکت آبفــار روســتایی مازندران 
تقدیــر و از زحمــات شــبانه روزی 
مدیریت کارآمد شرکت آب و فاضاب 
روستایی اســتان و شهرستان در به 
ثمــر نشســتن پروژه های آبرســانی 

تشکر ویژه نمود. 
مهــدی محمــدی  هفتــه دولــت را 
فرصت مناســبی برای ارائه عملکرد 
مدیران دستگاههای اجرایی دانست 
و افزود: اجرای پروژه های آبرسانی 
روســتایی از جمله کارهای پرهزینه 
و زمــان بر اســت که خوشــبختانه با 
مدیریت صحیح مدیران شــرکت آب 

و فاضاب روستایی و همیاری اهالی 
روستاها ، شوراها و دهیاری ها ، این 
پروژه ها با ســرعت و کیفیت باال اجرا 

می شود. 
الزم بــه ذکر اســت کــه در هفته 
دولت سال جاری 18 پروژه آبرسانی 
در روستاهای 11 شهرستان گلوگاه، 
بهشــهر، نــکاء ، ســاری، قائمشــهر، 
ســیمرغ، ســوادکوه، بابــل، آمــل، 
محمودآبــاد و تنکابن به بهره برداری 
رســید که به موجب آنهــا اهالی 20 
روســتا بــا جمعیتی بالغ بــر 4 هزار و 
103خانوار از نعمت آب آشــامیدنی 

سالم و بهداشتی بهره مند شدند.
بنا بــه گفتــه مدیر عامل شــرکت 
آب و فاضــاب روســتایی مازندران 
ایــن پروژه هــا که شــامل 11 پروژه 
تک روســتایی و 7 پــروژه به صورت 
مجتمعــی آبرســانی اســت اعتباری 
بیش از 122 میلیارد  و 900 میلیون 
ریال را به خود اختصاص داده اند. 



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

صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 
سرپرست استان مازندران: محسن گرجی              

تحریریه شهرستانها:  
021-44233511

دفتر سرپرستی استان مازندران:                        
011-33341553                                                          

سحر با باد می گفتم حدیث آرزومندی
خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی
دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصودست
حافظبدین راه و روش میرو که با دلدار پیوندی

دوشنبه 19 شهریور 1397  شماره 5198 ضمیمه رایگان روزنامه در استان مازندران

پروژه بابلرود، نیازمند نگاه و همت استانی

تور رسانه ای شهردار و اعضای شورای شهر بابل 
با اصحاب رســانه به مناســبت گرامیداشــت هفته 

دولت برگزارشد.
بابــل- خبرنگار جــام جم: این تور رســانه ای به 
منظــور گرامیداشــت مقــام شــامخ شــهدا و ارائه 
عملکــرد شــهرداری برگزار و  با بازدیــد از الیروبی 

رودخانه بابلرود آغاز شد .
ایــن طــرح کــه بــه منظــور عمــران و آبادانــی 
شهراســتارت خــورد متاســفانه ســالها بــه ورطــه 
خاموشــی و فراموشــی ســپرده شــد ولی با همت و 
تــاش شــهرداری و شــورای دوره پنجم اجرای فاز 
نخست   پروژه به طول 4 کیلومتر  با هدف جلوگیری 
از سیاب ، پاکسازی و بازسازی کناره های بابلروددر 
دســتور کار قــرار گرفت کــه در ایــن مرحله 2/3 

کیلومتر از این مســیر پاک تراشــی و دیوارســازی 
شــد که با انجــام این اقدامات تــا 10 متر به عرض 

رودخانه اضافه شد.
شــهردار بابل در بازدید از این طرح با بیان اینکه 
دیوار ســازی پاشــنه پایین و باالی رودخانه بابلرود 
انجام شــده است ، گفت: باایجاد جاده دسترسی در 
پاشــنه باال حداقل به عرض 8 تا 10 متر انجام شده 
اســت که حدود 250 متر مکعب الین جابه جا شــده 

است .
کبود فیروزجایی در ادامه با اعام اینکه جمع آوری 
منابــع آلوده کننــده رودخانه از وظایف شــهرداری 
نیست، افزود: با این حال شهرداری آماده همکاری 
و کمک به متولیان امر اســت و خوشبختانه این طرح 
فرصت ســرمایه گــذاری رابرای ســرمایه گذاران 
بخش خصوصی ایجاد کرده است تا بتوانند از نعمت 

گردشگری این بخش بهره مند شوند.
وی تصریــح کرد: پــروژه بابلرود بــه عنوان نماد 
شهرســتان بابل نیازمند نگاه و همت اســتانی برای 
حفــظ و نگهداری آن اســت و با تخصیــص اعتبارات 
مناســب در حفظ و نگهداری آن اهتمام جدی داشته 
باشــیم .در برنامه بعدی تور رسانه ای بازدید از پل 
تاریخی دوران قاجار در ســال 1146 هجری قمری 
به دســتور محمد حســن خان قاجار بوده که این پل 
تاریخی تا اواخر ســال 94 محل ترددوســایل نقلیه 

سبک و سنگین بوده است.
این بنای تاریخی در 22 اردیبهشــت سال 56 در 
فهرســت آثار ملی ثبت شــد که با ســاخت دو پل در 
مجاورت آن از زیر بار ترافیکی خارج و در حال حاضر 
به عنوان یک اثر تاریخی برای گردشــگران داخلی و 

خارجی دلربایی می کند.
پل محمدحســن خان یک بنای شــاخص به ســبک 
معماری صفوی در مازندران است که با سفیده تخم 

مرغ و ساروج بنا شده است.
ارتفاع این پل از بستر رودخانه 11متر است که 

140 متر طول و 6 متر عرض دارد .
این ســازه تاریخــی در طول عمر حــدود بیش از 
250 ســاله اش یک بــار در دوره پهلوی اول مرمت 

و بازســازی شــد که نتیجه آن الحاقات زیادی است 
کــه اصالت تاریخی اش را مخدوش کرده اســت که 
بــه همت شــهرداری بابل  اصالــت تاریخي و مرمت 
پل تاریخي محمدحســن خان با قدمت بیش از 250 

سال آغاز شد.
وی افزود:  بازســازی این ســازه تاریخی با تاش 
و پیگیری های شــهرداری بابــل ، میراث فرهنگی و 
اداره کل راه و شهرســازی مازندران انجام می شود 
و برای این طرح در مرحله اول 6 میلیارد ریال اعتبار 

در نظر گرفته شده است .
شــهردار بابل  همچنین بیان داشت : یک میلیارد 
و 500 میلیــون ریال از این میزان اعتبار را میراث 
فرهنگــی تامیــن خواهد کــرد و2 میلیــارد ریال را 
شهرداری بابل تقبل خواهدنمود وتامین 2 میلیارد 
و 500 میلیــون ریال هم بر عهده راه و شهرســازی 

مازندران می باشد.
وی ادامــه داد: متاســفانه در طــول دوره هــای 
مختلــف الحاقــات زیادی در این پــل صورت گرفته 
اســت که هدف اساسی ما در این بازسازی آن است 
که الحاقات اضافی از این اثر تاریخی حذف شــود و 

به سازه اصلی خود بازگردد.
وی افــزود: ایــن الحاقات که در پیــاده روی پل ، 
نــرده های بتنی و ســازه آن صورت گرفته اســت با 
انتخــاب یــک پیمانکار مجــرب و کاربلد برداشــته 
خواهد شد.شهردار بابل تصریح کرد : آسفالتی که 
بر روی پل ریخته شــده، برداشــته و ســنگ فرش 
هــای قلوه ای همانند زمان شــکل گیری این پل در 
حدود بیش از 250 ســال پیش انجام خواهد شد و 
تمامی ترک ها و شــکاف هایی که در پل ایجاد شده ، 
ترمیم می شــود.وی در پایان گفت: تاش ما بر این 
اســت که سه ماه آینده بخش قابل توجهی از مرمت 
و  بازســازی  این بنای تاریخی به پایان برســد و برای 
عاقه مندان و دوستداران میراث کهن گذشته این 
اثر تاریخی جلوه نمایي کند.وی در مورد زمان اتمام 
پروژه این پل تاریخی ابراز داشت: در حوزه میراث 
فرهنگــی با توجه به حجم کم کار زمان اجرای پروژه 
بیشتر بوده است که این به شرایط خاص پروژه های 

میراث فرهنگی بســتگی دارد. فرامرز  ابوالحسنی 
رئیس شورای شهر بابل نیز در بازدید از پروژه های 
شهرداری در جمع اصحاب رسانه اظهارداشت:  همه 
اعضای شورای اســامی شهر بابل در خصوص آزاد 
ســازی اتفاق نظر دارند و نگاه شورا نگاه حمایتی  از 
شــهردار است تا با قدرت بیشــتری پروژه هارا به 
اتمام برسانیم تا بتوانیم با ارائه  خدمات مطلوب  به 

شهروندان رضایت آنان را داشته باشیم.
وی افزود: از اصحاب رســانه تقاضا دارم فضا را 
به ســمت مواردی نبرند که ســبب ناامیدی در بین 
مردم  می شود باید با اطاع رسانی صحیح امید را در 

شهر  بین شهروندان ایجاد کرد. 
ابوالحســنی ابرازداشت: شهرداری با پشتیبانی 
وحمایــت خبرنــگاران می توانــد گامهــای موثری را 
در پیشــرفت و توســعه شــهری بردارد. همچنین 
خبرنگاران در خصوص دریافت مطالبات شهرداری 
که بالغ بر 50میلیارد تومان است می توانند یاریگر 
شــهردار باشند تا با دریافت و اخذ مطالبات خدمات 

بیشتری به شهروندان محترم ارائه دهند.
وی تصریــح کــرد: باتوجه به اینکــه دولت از نظر 
اقتصادی در شرایط مناسبی نیست باید سعی کنیم 
بــه منابع داخلــی اکتفا نموده و بــا دریافت مطالبات 

شرایط مناسبی را در شهرداری ایجاد نماییم .
رئیس شــورای بابل گفت: برخی مسئولین وعده 
هایی داده اند که  امیدداریم هرچه ســریعتر وعده 

های داده شده محقق شود.
پروژه دیگری که تور رســانه ای اصحاب رسانه از 
آن بازدید کرد بازگشــایی و اتصال جاده ســاحلی به 
خیابان کشــاورز به سمت کمانگرکا بوده است که با 
اعتبــاری بالغ بریک میلیــارد و 300 میلیون تومان 
بــا هدف کاهــش ترافیکی در این قســمت صورت 
پذیرفته اســت پارک سراج نیز از جمله بازدیدهای 
تور رســانه ای بود. پارک سراج در سال گذشته در  
هفته نخســت مرداد  کلنگ زنی شــد و بــا اعتبار ی 
بالــغ بر 12/5 میلیارد ریال در فضایی به مســاحت 

یک هکتار قرار بود در سال گذشته تکمیل شود.
شــهردار بابل در خصوص تاخیر  اجرایی نشــدن 

پارک ســراج  ابراز داشــت: نداشــتن ســند زمین 
بــه نام شــهرداری و ادعای صــورت گرفته از طریق 
اوقاف ازمواردمتوقف ماندن این  پروژه  در سالهای  
اخیر بوده اســت که امید داریم بــا راه اندازی این 

پارک امسال به وعده خود تحقق بخشیم. 
شــهردار بابل نیــز در پایان تو ر رســانه ای بیان 
داشــت: این تــور بــه منظوربرقــراری  ارتباط بین 
مســئولین و اصحاب رســانه با هدف اطاع رســانی 
درســت خدمات به مردم در دستور کار قرارگرفته 

است.


