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فعالیت واحدهای بومگردی 
در 103 روستای مازندران 

تعطیلی واحدهای تولیدی به 
دلیل معوقات بانکی، ممنوع 

آغاز ساخت پل و میدان شهر 
امامزاده عبداهلل )ع( 

تکذیب تبدیل خانه قاجاری 
منوچهری به قلیان سرا 

بانوان مازندران از فقر حرکتی 
رنج می برند

مدیرکل امور بانوان و خانواده اســتانداری مازندران با بیان اینکه بانوان از فقر حرکتی رنج می 
برند که می تواند منشا بسیاری از بیماری ها باشد، بر توسعه ورزش بانوان تاکید کرد.

خبرنگار جام جم مازندران: سمیه قاسمی طوسی با اشاره به این که اکنون در رده های دانش آموزی 
هم با مشــکل فشــار خون و چربی خون باال مواجه هســتیم، تصریح کرد: ورزش بانوان می تواند به ورزش 

فرزندان هم ســرایت کند تا از بیماری های غیرواگیر در بزرگسالی پیشگیری کنیم.
وی با بیان اینکه در کنار ســایر موارد مرتبط با بانوان و...

 ۹ دی؛ نقطه عطف
و اوج انقالب اسالمی 
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بانوان مازنــدران از فقر 
حرکتی رنج می برند

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری 
مازندران با بیان اینکه بانوان از فقر حرکتی رنج 
می برند که می تواند منشــا بسیاری از بیماری 

ها باشد، بر توسعه ورزش بانوان تاکید کرد.
خبرنگار جام جم مازندران: ســمیه 
قاســمی طوسی با اشــاره به این که اکنون در 
رده های دانش آموزی هم با مشکل فشار خون 
و چربی خون باال مواجه هســتیم، تصریح کرد: 
ورزش بانــوان می تواند به ورزش فرزندان هم 
ســرایت کند تا از بیماری هــای غیرواگیر در 

بزرگسالی پیشگیری کنیم.
وی با بیان اینکه در کنار سایر موارد مرتبط با 
بانوان و خانواده، به ورزش بانوان هم توجه می 
کنیم، ادامه داد: مادرانی که ورزش را در برنامه 
هفتگــی و روزانه خود قــرار می دهند فرزندان 
ســالم تــری را تحویل جامعــه داده و خانواده 

شاداب تری را مدیریت می کنند.
وی با اشــاره به اینکه توسعه ورزش بانوان 
از مواردی اســت که به شــکل جدی پیگیری 
و حمایــت می کنیم، گفــت: حمایت از ورزش 
بانوان باید از مدل شعاری خارج شده و عملیاتی 

شود.
مدیرکل امور بانوان و خانواده اســتانداری 
مازندران یادآور شد: راه اندازی پارک های ویژه 
بانوان باید شــتاب یابــد و در اختیار بانوان قرار 
گیــرد تا فقر فضاهای ورزشــی بانوان کاهش 

پیدا کند.
قاسمی طوسی با اشــاره به شیوع چاقی در 
مازندران اظهار داشت: با اصالح الگوی زندگی، 
تغذیه ســالم و ورزش مداوم، می توانیم جلوی 
گســترش چاقی را بگیریم چراکه اضافه وزن، 

عامل بسیار دیگری از بیماری ها خواهد بود.

 ۱۳۰ پــروژه عمرانــی 
در بقاع متبرکه اجرا شد

مدیــرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از 
اجرای ۱۳۰ پروژه عمرانی بقاع متبرکه در استان 

خبر داد.
خبرنگار جام جــم مازندران: حجت 
االســالم ابراهیم حیدری جناسمی در نشست با 
مدیرکل صدا وسیمای استان با بیان اینکه وقف 
و موقوفات باید بیشتر از گذشته به جامعه معرفی 
شود و این مســئله با کمک رسانه ها محقق می 
شــود، گفت: ارتباط رسانه ها با اوقاف در راستای 
ترویج و تبلیغ فرهنگ وقف مناســب اســت اما 
انتظــار می رود این ارتباط هــا افزایش پیدا کند 
و سمت و ســوی گزارش های تبلیغی به سمت 
وقف های جدید متناســب با نیازهای روز جامعه 

باشد.
حیدری بــا بیان اینکه موقوفــات مازندران 
مظلوم واقع شــده اســت، اظهار کرد: اســتان 
مازنــدران از لحــاظ دارا بــودن موقوفات جزو 
اســتانهای برتر کشور اســت و انتظار می رود به 

این موقوفات بیشتر توجه شود.
وی با اشــاره بــه اینکه اوقاف پــروژه های 
عمرانــی موقوفات و بقــاع متبرکه متعددی در 
اســتان مازندران را اجرایی می کند و در دســت 
اجرا دارد، افزود: بیش از ۱۳۰ پروژه عمرانی بقاع 

متبرکه در مازندران در حال اجراست.
مدیــرکل اوقــاف و امور خیریــه مازندران 
بهترین راه ترویج فرهنگ وقف را اجرای امینانه 
نیت واقف دانست و بیان کرد: اجرای امینانه نیت 
واقف در مازندران به صورت زمان بندی مناسب 
صورت می گیرد که امســال عواید موقوفه دکتر 
علی نقی کنی و موقوفه محدباقر تاجر ســاروی 

اجرای نیت شد.
حیــدری خاطرنشــان کرد: اجــرای امینانه 
نیت واقف حتی در روســتاهای دور افتاده استان 
مازنــدران صورت می گیرد کــه به عنوان مثال 
در روســتاهای دورافتاده کیاســر و بخش های 
چهاردانگــه و دودانگه ســاری ســبد کاال بین 

نیازمندان توزیع شده است.
مدیرکل صدا و ســیمای مازندران نیز در این 
دیدار با بیان اینکه وقف یک مســئله شــرعی، 
فرهنگی، مذهبی و اجتماعی اســت که می تواند 
آثار و برکات بســیاری برای جامعه داشته باشد، 
افزود: بایــد از فرهنگ وقف بخوبی بهره گیری 

کرد و این سنت حسنه را در جامعه رواج داد.
هادی ابراهیمی به اجرای پروژه های عمرانی 
بقاع متبرکه استان اشاره و بیان کرد: طرح توسعه 
شبستان آستان مقدس امامزاده عباس)ع( ساری 
چند ســالی است که در حال اجراست و باید توجه 

ویژه ای به آن کرد تا تکمیل شود.
مدیرکل صدا و سیمای مازندران بر ضرورت 
مستندســازی برنامه ها و اجرای نیات موقوفات 
مازنــدران جهت معرفی بــه جامعه تاکید کرد و 
گفت: اوقاف باید از ظرفیت رسانه ها برای ترویج 

و تبلیغ فرهنگ وقف استفاده کند. 

تولیدی  واحدهای  تعطیلی 
به دلیل معوقات بانکی، ممنوع 

رئیــس کل دادگســتری مازندران گفت: 
اجازه نمی دهــم واحدهای تولیدی و کارخانه ها 
به دلیل مســائل اداری تعطیل شــوند و اگر یک 
بانک، کارخانه ای را تعطیل کرد تمام مطالبات او 

را تعدیل می کنیم.
خبرنگار جام جــم مازندران: حجت 
االســالم محمدعلی تقــوی فــرد در بازدید از 
واحدهــای تولیدی شهرســتان بابــل با اعالم 
حمایت قاطع از صنعت و تولید در اســتان، اظهار 
کرد: امروز نظام ســلطه در جنــگ اقتصادی با 
جمهوری اســالمی ایران اســت و دنیای کفر در 
تالش است ما را در محاصره اقتصادی قرار دهد 
تا دست از اعتقادات خود برداریم که قطعا در نیل 

به این هدف شوم خود ناکام خواهد ماند.
رئیس ســتاد اقتصاد مقاومتی دادگســتری 
اســتان با تاکید بر این مطلب که تعطیلی کارخانه 
ها و واحدهای تولیدی ممنوع اســت، افزود: اگر 
یــک بانک، کارخانه ای را تعطیــل کرد ما تمام 
مطالبات او را چه از طریق اداره ثبت اســناد و چه 

اجرای احکام تعطیل می کنیم.
حجت االســالم تقوی فرد ادامــه داد: نمی 
گوییــم بانک ها مطالبات خــود را نگیرند ولی با 
بحث تعطیلی مخالفیم؛ چراکه چرخ کارخانه ها به 
عنوان سنگرهای اقتصادی باید بچرخد و صنعت 
باید فعال باشد تا مطالبات بانک ها پرداخت شود.

رئیس شــورای قضایی استان مازندران در ادامه 
با انتقاد و گالیه از رئیس ســازمان صمت استان 
و مدیرعامل شــرکت شــهرک هــای صنعتی 
مازنــدران به دلیل عدم حضور در جلســه افزود: 
متولیان اصلی صنعت استان باید در جلسه حضور 
داشته باشند تا به مشــکالت واحدهای تولیدی 
رســیدگی شود و غیبت آنها به هر دلیلی که باشد 
قابل قبول و پذیرفته نیست و پیگیری خواهد شد.

حجت االســالم تقوی فرد با اشــاره به این 
مطلب که عــدم تعطیلی واحدهــای تولیدی و 
صنعتی، به خیر و صالح همگان است، تاکید کرد: 
با تمام تــوان از همه صنعتگران و تولیدکنندگان 

حمایت می کنیم.

۸۸ هزار خانوار مازنی بیمه 
اجتماعی هستند

مدیرعامــل بیمه اجتماعی کشــاورزان، 
روستائیان و عشایر مازندران گفت: مازندران ۸۸ 
هزار خانوار بیمه شده و چهارهزار خانوار مستمری 
بگیر و ۳۶۸ هزار نفر مشــمول بیمه روســتایی 

عشایری دارد.
خبرنگار جام جــم مازندران: محمد 
ابراهیمی در جلسه شــورای کارگزاران صندوق 
بیمه اجتماعی کشــاورزان، روستائیان و عشایر 
مازندران، در گفتگو باخبرنگاران گفت: دولت در 
جهت اجرایی کردن نظام رفاه و تأمین اجتماعی 
بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر را 
در سال ۱۳۸۸ در زیر مجموعه وزارت کار، تعاون 

و رفاه اجتماعی تشکیل داده است.
وی با تأکید بر حمایت از اقشــار آســیب پذیر 
جامعه اظهار کرد: دولت در جهت اجرای نظام رفاه 
و تأمین اجتماعی همه اقشــار آسب پذیر جامعه، 
زنان خانه دار، قالیبافان، کشــاورزان، روستائیان 
و عشایر، جوانان، بیکاران، کارگران ساختمانی و 
همه مشاغل ۲۳۰ گانه جهادکشاورزی و کسانی 
که هیچ کارفرمایی ندارند را مشمول این بیمه قرار 
داد و این افراد می توانند از خدمات بیمه اجتماعی 
کشاورزان، روســتائیان و عشایر برخوردار شوند.

ابراهیمــی تصریح کرد: دولــت ۱۰ درصد از ۱۵ 
درصــد حق بیمه ایــن افراد را به عنــوان یارانه 
پرداخت می کند و بیمه شــدگان فقط با پرداخت 
۵ درصــد حق بیمه می توانند از مزایای بیمه های 
اجتماعی، بازنشستگی، فوت و مستمری بهره مند 
شــوند.مدیرکل بیمــه اجتماعی کشــاورزان، 
روســتائیان و عشــایر مازندران با اشاره به نقل و 
انتقال ســوابق بیمه ای، عنوان کرد: بیمه شدگان 
می توانند ســوابق بیمه ای خــود را از بیمه های 
دیگر همچون تأمین اجتماعی و خدمات درمانی 
به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان 

و عشایر نقل و انتقال دهند.
وی با بیان اینکه شهرهای آمل، بابل و ساری 
بــه ترتیب بیشــترین بیمه شــده را داراســت، 
خاطرنشان کرد: شهرهای زیر ۲۰ هزارنفر و همه 
روســتاها شــامل بیمه روســتایی و عشایری 
می شوند، اما طبق قانون همه افراد زیر 4۰ سال با 

خوداظهاری می توانند بیمه شود.  

مدیرکل دفتر امور شهری و شــوراهای استانداری مازندران با تاکید بر اجرای 
طرح تفکیک زباله در استان گفت: ۱۰ شهر در اجرای این طرح پیشرو هستند.

خبرنگار جام جم مازندران: ســید محمد محمدی تاکامی در جلســه 
کارگروه راهبردی مدیریت پسماند استان مازندران در سالن شهدای ششم بهمن 

فرمانداری ویژه آمل با بیان اینکه روزانه ۳۲۰۰ تن زباله در استان مازندران تولید می 
شود، افزود: بیش از هزار و ۷۰۰ تن مربوط به زباله شهری و بقیه برای روستاهاست.

مدیرکل دفتر امور شهری استانداری مازندران با بیان اینکه در حال حاضر زباله در 
۲۸ نقطه از استان مازندران دفن می شود، افزود: زباله استان مازندران ساماندهی و 

بزودی زباله در ۹ منطقه دفن می شود.وی با بیان اینکه پروژه تفکیک زباله از مبدا 
را با تمام شهرداری ها به توافق رسیدیم، ادامه داد: با تفکیک زباله از مبدا ۵ درصد 
از زباله کمتر می شود که برای رسیدن به این هدف زمانبندی شده است و در حال 

حاضر ۱۰ شهر نسبت به شهرهای دیگر پیشرو بودند.

10 شهر مازندران در تفکیک زباله پیشرو هستند

ساخت پل ورودی شــهر و میدان شهرداری 
امامــزاده عبداهلل )ع( با اعتبــار ۱۸ میلیارد ریال و با 

حضور مسئوالن در آمل آغاز شد.
خبرنگار جام جــم مازندران: شــهردار 
امامــزاده عبــداهلل در آیین کلنگ زنــی اجرای پل 
ورودی شهر و میدان شهرداری امام زاده عبداهلل )ع( 
اظهار کرد: این پــروژه با اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد 

ریال طی ۶ ماه به بهره برداری خواهد رسید.
جــواد صلواتی بــا بیان اینکــه ۳۰ درصد بودجه 
ایــن پــروژه از محل اعتبارات اســتانی و بقیه آن از 

شهرداری تامین می شود افزود: پروژه های دیگری 
اعم از پارک، تعریض معابر، احداث میدان، ایســتگاه 
هواشناســی و غیره را در دست اجرا داریم که در ایام 
چهلمین ســالروز پیروزی انقالب اســالمی به بهره 

برداری می رسد.
وی مشــخصات میدان را با عرض ۱4 متر اعالم 
کرد و افزود: پل ورودی شــهر با دهنه ۶، عرض ۱۰ و 
ارتفاع ۸ متر به بهره برداری می رسد و در این مراسم 
نماینده مردم آمل ۵ میلیارد ریال برای ســاخت این 

پروژه اهدا کرده است.
گفتنی اســت آیین کلنگ زنی اجرای پل ورودی 
شــهر و میدان شــهرداری با حضــور نماینده آمل, 

فرماندار و جمعی از مســئوالن شهر امامزاده عبداهلل 
برگزار شد. 

آغاز ساخت پل و میدان شهر 
امامزاده عبداهلل )ع( 

خبر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

مازندران

خبر

مدیرکل میراث فرهنگی مازنــدران گفت: تبدیل خانه منوچهری 
آمل به قلیان ســرا و تخریب غیرمجاز بنا صحت ندارد زیرا این اثر از بنای 

ارزشمند دوره قاجاری و پهلوی است.
خبرنگار جام جم مازندران: ســیف اهلل فرزانه با بیان اینکه خانه 
منوچهــری بنایی تاریخی باقدمت قاجار و پهلوی در زمره آثار ارزشــمند 
شــهر آمل است اظهار داشــت: این بنا در سال های گذشته از سوی اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری مازندران با اعتبارات 
ملــی خریداری و پس از مرمت،  بخشــی از آن بــه اداره میراث فرهنگی 

شهرستان آمل تبدیل شد.
وی افزود: در سال های اخیر و در راستای انطباق با تجربیات کشورهای 
در حال توســعه، تغییر نگرش در مدیریــت دارایی های تاریخی و تمرکز 
زدایی دولتی و  همســو با سیاســت های چشــم انداز ۲۰ ساله و اصل 44 

قانون اساســی و با اســتناد به بند ز ماده ۱۱4 قانون برنامه چهارم توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اســالمی ایران مصوب ســال 
۱۳۸۳ و در جهت تشــویق ،احیا و حمایت از فعالیت های سرمایه گذاران و 
تعیین کاربری و اعطای مجوز بهره برداری و حمایت از اشخاص حقیقی و 
حقوقی مرتبط با احیای بناها و اماکن تاریخی جهت توســعه ظرفیت های 
فنی و مهندســی، صندوق احیا و بهره بــرداری از بناها و اماکن تاریخی 
تاســیس شد که در نهایت با توجه به تعدد و پراکندگی آثار تاریخی، زمینه 
مدیریت در حفاظت و نگهداری کمی و کیفی توســط مالکان اصلی آن ها 

که همانا مردم بوده، مهیا شده است.
فرزانه ادامه داد: طبق دستور العمل های ابالغی از سوی هیئت دولت، 
ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان ها موظف 
بــه ارائه بناها و مجموعه های تاریخی تحــت تملک دولت برای تدوین 
فهرست بناهای واجد شرایط واگذاری بوده که طی سال ۱۳۸۷ در مرحله 
اول ۱۰ بنا توســط اداره کل اســتان مازندران به صندوق احیا معرفی شد 
و از جمله شــرایط انتخاب بناهای تاریخی تبیین معیارهای ارزشگذاری 
آن هــا بوده که در این میــان آثار نفیس و دارای ارزش های مهم تاریخی 
و فرهنگی از آن مســتثنی و مالک انتخــاب آثاری با فراوانی و گوناگونی 

کمی است.
مدیرکل میراث فرهنگی مازندران یادآور شــد: با ارائه فهرست نهایی 
و برگزاری مزایده رســمی بنای خانه منوچهــری با کاربری "فرهنگی- 
پذیرایی" توســط صندوق احیا در ســال ۱۳۹۵، شهرداری آمل به عنوان 
برنــده مزایده معرفی و مقرر شــد شــهرداری، نســبت بــه تهیه طرح، 
مســتندنگاری، حفاظت و تغییر کاربری ایــن بنا اقدام کند تا پس از تأیید 

شورای فنی صندوق احیاء عملیات اجرایی آن آغاز شود.
وی افــزود: علی رغم انتخاب شــهرداری آمل به عنوان برنده مزایده، 

صندوق احیاء ســازمان با اعالم انصراف کتبی سرپرست وقت شهرداری، 
مجددا طی ســال ۱۳۹۶ و در دوره تصدی گری مدیرکل وقت نســبت به 
برگزاری مزایده اقــدام و با طی کردن مراحل قانونی به بخش خصوصی 
واگذار شــد و پس از تهیه طرح مستندنگاری، حفاظت و تغییر کاربری این 
بنا از ســوی سرمایه گذار و بررسی و تایید آن توسط شورای فنی صندوق، 
عملیــات اجرایی آن با الزام رعایت تمام ضوابــط و مبانی نظری مرمت، 
آغاز و اســتحکام بخشی و تقویت پی و به جهت جلوگیری از نفوذ رطوبت 
صعودی، احداث کانال رطوبت گیر، از ســوی دفتر فنی صندوق احیاء به 
ســرمایه گذار جهت اجرا اعالم شد که این اقدامات تحت نظارت و بازدید 
مستمر کارشناســان فنی صندوق و این اداره کل صورت پذیرفت و مقرر 
شد پس از اتمام پروژه حفاظت، این بنا به مجموعه ای فرهنگی و پذیرایی 

فاخر تبدیل شود.
فرزانه تصریح کــرد: از جمله اهداف و برنامه های بهره برداری از این 
اثر ایجــاد فضاهای فرهنگی همچون کتابخانــه عمومی، غرفه فروش 
محصوالت صنایع دســتی، گالری، بزرگداشت آیین های بومی محلی و 

نشست های تخصصی هنری و فرهنگی است.
مدیــرکل میراث فرهنگی مازندران عنوان کــرد: به طور حتم با آغاز 
فعالیــت های این مجموعه در یکی از محالت تاریخی و ارزشــمند بافت 
شــهر آمل، زمینــه بازآفرینی و بهره مندی هر چه بیشــتر عالقمندان و 
شهروندان در حوزه  فرهنگ و گردشگری فراهم می شود و تبدیل این بنا 
به قلیان ســرا و حفاری غیرمجاز از سوی پیمانکار، صحت ندارد بلکه تمام 
اقدامات، کامال بر اســاس طرح ارائه شده از سوی پیمانکار و تأیید شورای 
فنی صندوق احیاء سازمان میراث فرهنگی و با نظارت دقیق ناظر سازمان 
و مأموران یگان حفاظت میراث فرهنگی مستقر در بنای خانه منوچهری، 

انجام شده یا در حال انجام است. 

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری، دشمن شناسی 
و بصیرت را درس حماسه بزرگ ۹ دی اعالم کرد.

خبرنگار جام جم مازندران:  آیت اهلل ســید عبدالرحیم توکل در 
نشســت با نیروها وتشــکل های انقالبی که در آستانه  حماسه ۹ دی در 
دفترش برگزار شد با اشاره به این موضوع که زمان شناسی یکی از ارکان 
مهم هر  نظام است اظهار داشت: شناخت زمان درست باید در بین تشکل 
های انقالبی بیشتر مورد توجه قرار گیرد چون گاهی اتفاقات باید در زمان 

و مکان خود اتفاق بیفتد تا نتیجه و اثر آن تاثیر گذار باشد.
وی افزود: متاسفانه در چند ســال اخیر در بین تشکلهای انقالبی این 
موضوع کمتر موردتوجه قرار گرفته درحالی که دشــمن شناسی و بصیرت 

درس بزرگ حماسه ۹ دی است.
وی با اشاره به واقعه به کربال اظهار داشت: بعد از واقعه کربال بسیاری 
برای خونخواهی از این واقعه قیام کردند اما در این واقعه عظیم تاثیر گذار 
نبودند و قیامشــان بی فایده بوده اســت و باید از اشتباهات گذشته درس 
گرفته تا مســیرهای نادرست آسیب شناسی شود و دوباره اشتباهات تکرار 

نشود و با انتخاب درست در زمان درست، اقدام درست صورت گیرد.

نماینده مــردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: وحدت 
و همدلی در بین تشــکل های انقالبی احتمال نفــوذ را برای ترفندهای 
دشــمن ازبین می برد و  خودرایی وخودمحوری باعث ضربه پذیری نظام 

و تشــکل های انقالبی خواهد شــد و برای ضربه ناپذیر بودن نظام باید با 
همدلی، انسجام وآسیب شناسی درست در تشکیالت مشکالت به وجود 

آمده را حل کنیم.
وی افزود: از ترفندهای امروز دشــمن سرگرم کردن مسئوالن و ملت 
به مســائل جزئی است تا با این ترفندها ما را از اهداف کلی نظام دور کند، 

حال باید  با اولویت بندی مشکالت به وجود آمده مسائل را حل کنیم.
آیت اهلل توکل اظهار داشت: نیروهای انقالبی باید نسبت به تکنولوژی 
و ابزارهای به روز دنیا شــناخت داشــته باشند تا بتوانند ترفندهای دشمن 
را برمال ســازند و راه چاره این مشکل با دشمن شناسی درست و شناخت 

ابزارهای دشمن و یاران دشمن امکان پذیر خواهد بود.
وی در پایــان تصریح کرد: از جمله اقداماتی که می تواند اهداف نظام 
جمهوری اسالمی را محقق کند، برنامه ریزی درست برای ایجاد تشکلی 
در راســتای نظام مقدس جمهوری اسالمی، شــناخت درست دشمن و 
آشــنایی با تکنولوژیهای به روز دنیا و کارمناسب برای زمان مناسب است 
که می تواند جلوی بســیاری از آسیب های وارد شده به جامعه اسالمی را 

بگیرد. 

تکذیب تبدیل خانه قاجاری منوچهری به قلیان سرا 

دشمن شناسی و بصیرت درس ۹ دی است

ناجا، تکیه گاهی مهم برای انقالب و مردم
 رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا گفت: امروز ناجای بصیر، یک 
عنصر انقالبی و مذهبی، تکیه گاه مهمی برای انقالب و مردم عزیز ایران 

اسالمی است. 
خبرنگار جام جم مازندران: حجت االسالم سیدعلیرضا ادیانی 
در جمع کارکنان انتظامی استان مازندران، با اشاره به اینکه رضایت مقام 
معظــم رهبری از نیروی انتظامی بزرگترین افتخار برای این نیروســت، 
اظهار داشــت: حرکت روبه رشد و عملکرد موثر و مثبت ناجا از مهمترین 
عوامــل جلب رضایت مقام عظمای والیت از نیروی انتظامی به شــمار 

می رود.
نماینده مقام معظم رهبری در نیروی انتظامی تصریح کرد: امروز ناجا 
فراتــر از ایجاد امنیت و آرامش جامعه با اراده ای قوی در مســیر حرکت 
به سمت ســاختن تمدن نوین اســالمی و قرار گرفتن در تراز جمهوری 

اسالمی قرار دارد.
رئیس سازمان عقیدتی سیاســی ناجا با اشاره به وجود توانایی علمی، 
تخصصی، اخالق حرفه ای و برخورد مقتدرانه با مردم و دلســوزی برای 
انقالب و اسالم در نیروی انتظامی تصریح کرد: باید برای پیشرفت در این 

توانایی ها تا رسیدن به وضع مطلوب آن گام برداشت.
حجت االســالم ادیانی اذعان کرد: نوع نــگاه و انتظارات مقام معظم 
رهبری از نیروی انتظامی، بیانگر آن اســت کــه نیروی انتظامی عالوه 

بــر تامین نظم و امنیت و مدیریت حوادث جامعه، توانایی شــناخت، دفاع 
و مقابله با دسیسه ها و تبلیغات رسانه ای دشمن را قبل از هرگونه اقدامی 
داراست.وی با اشاره به پیشرفت های علمی جوانان ایران اسالمی در بعد 
از انقالب اسالمی گفت: نیروی انتظامی با برخورداری از جوانانی بصیر و 
توانمند به این توانایی رســیده است که با شناخت طرح و نقشه های شوم 
دشــمن، ضمن نگهبانی از ارزش های جامعه، حمله ای پیشدســتانه در 

مقابله با این دسیسه ها داشته باشد.
ادیانی اشــراف اطالعاتی را از مهمترین راهبردهای نیروی انتظامی 
برشــمرد و تصریح کرد: شــناخت و تحلیل پدیده های اجتماعی و برنامه 

ریزی در آن موجب کم شدن هزینه ها می شود.
نماینــده مقام معظم رهبری در نیروی انتظامی اذعان داشــت: الزمه 
دشــمن شناســی، بصیرت اســت و نیروی انتظامی بصیر به عنوان یک 
عنصــر انقالبی و مذهبــی، تکیه گاه مهمی برای انقــالب و مردم عزیز 

ایران اسالمی است.
ادیانی با تاکید بر برجســته سازی موضوعات اجتماعی و ایجاد انگیزه 
مضاعــف در کارکنــان ناجا گفت: بصیرت، اراده قــوی و خودصیانتی از 

مهمترین خصوصیات بارز کارکنان نیروی انتظامی به شمار می رود.
رئیس عقیدتی سیاســی نیروی انتظامی جمهوری اســالمی ایران با 
اشــاره به اینکه تخصص و عدالت از مهمترین نیازهای کار پلیس است، 
تصریــح کرد: الزمه برخــورداری از این ۲ مولفه و مراقبت درونی، انس با 
قرآن اســت.وی با قدردانی از نهضت قرآنی فرماندهی انتظامی اســتان 
مازنــدران گفت: از مهمترین راهبردهای عقیدتی سیاســی ناجا در آینده 
پیش رو، تــداوم نهضت قرآنی و توجه به ۲ مولفه نهضت آموزش قرآن و 
آموزش احکام برای افزایــش خودمراقبتی و بصیرت در کارکنان نیروی 

انتظامی است. 
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مسمومیت ۴۰ دانش آموز 
آهنگرکال، در دست بررسی 

معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی 
بابل گفت: مســمومیت 4۰ دانش آموز مدرســه 
ابتدایی شهید علی پور روستای آهنگرکال آمل در 

دست بررسی است.
 خبرنگار جام جــم مازندران: محمد 
جوانیــان با بیــان اینکــه کارشناســان مرکز 
بهداشت روســتای آهنگرکال بخش گتاب بابل 
درپی مســمومیت چند دانش آموز مراجعه کردند 
افزود: گروه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل 
بعــد از دریافت گزارش بالفاصله به این روســتا 
اعزام و در مرحله نخســت مشخص شد تعدادی 
از دانش آموزان دچار عالئم بیماری گوارشی مانند 
تهوع، اسهال و اســتفراغ شدند و پس از دریافت 
اطالعات از والدین این دانش آموزان مشــخص 
شــد برخی از این کــودکان از روز قبل نیز عالئم 

این بیماری را داشتند.
وی افزود: حدود 4۰ دانش آموز این مدرسه از 
کالس های مختلف درگیر این مســمومیت شده 
بودند، بررســی در روستا نشــان داد هیچکدام از 
اهالــی به این بیماری مبتال نشــدند بنابراین به 
نظر می رســید علت بروز این عالئم را در مدرسه 
باید جســتجو کرد و از آب و غذای بوفه مدرســه 
نمونه گیری و به آزمایشگاه ارسال شد که فعال در 

دست بررسی است.
به گفته وی، هیچ کدام از دانش آموزان نیاز به 
بستری شدن نداشتند و مراحل درمان در درمانگاه 
روستا انجام شد، تعدادی از دانش آموزان نیز دیروز 
با عالئم اســهال و اســتفراغ به درمانگاه روستا 
مراجعــه کردنــد امــا در حــال حاضــر هیچ 
مراجعه کننــده ای نداشــتیم.جوانیان ادامه داد: 
احتمال مسمومیت غذایی این دانش آموزان دور 
از ذهن نیست و مرکز بهداشت پیگیر این موضوع 
بــوده و جای نگرانی نیســت و اهالی روســتا تا 
مشــخص شــدن علت دقیق این مسمومیت و 
عامــل این بیماری، ضمن حفظ خونســردی در 
صورت مشــاهده عالئم اســهال و اســتفراغ 
 بالفاصلــه بــه درمانــگاه محــل مراجعــه 

کنند.

کاهــش ۱۸ درصــدی 
تلفــات رانندگــی درون 

شهری 

فرمانده انتظامــی مازندران از کاهش ۱۸ 
درصدی کشته شــدگان حوادث رانندگی درون 

شهری در استان طی ۹ ماهه گذشته خبر داد. 
خبرنگار جام جم مازندران: سردار سید 
محمود میرفیضی در نهمین کمیســیون تحول 
راهور استان در ساری، گفت: مدیریت ترافیک و 
کنترل عبور و مرور برای کاهش حوادث رانندگی 
مســتلزم تدابیر و روش های اجرایی خاص بنا به 
موقعیت زمانی و مکانی است و در این راستا توجه 
به موضوعات آموزشــی از مهمترین راهبردهای 

اساسی در کاهش تصادفات محسوب می شود.
وی تصریــح کــرد: اســتفاده از ابزارهــای 
الکترونیکی و اجرای طرح های هدفمند پلیس از 
مهمتریــن راهکارهای جلوگیری از بروز حوادث 

رانندگی از جمله تلفات انسانی است.
ســردار میرفیضی، با اشــاره به اینکه استان 
مازندران در برخورد با تخلفات رتبه سوم کشوری 
را دارد، خاطرنشان کرد: طی ۹ ماهه گذشته شاهد 
افزایش ۱۱ درصدی برخورد با تخلفات راهنمایی 

و رانندگی در حوزه درونشهری بوده ایم.
وی از کاهش ۱۸ درصدی کشــته شــدگان 
حوادث رانندگی در اســتان طی ۹ ماهه گذشــته 
خبر داد و اذعان داشت: در این مدت شاهد کاهش 
۱۶ درصــدی تصادفات منجر بــه فوت در معابر 

عمومی و درونشهری استان بوده ایم.
فرمانده انتظامی اســتان مازندران با اشــاره 
به هوشمندسازی سیســتم های ثبت تخلفات، 
از افزایش 4۵ درصــدی اعمال نمره منفی برای 
متخلفان رانندگی در استان خبر داد و گفت: در ۹ 
ماهه گذشته با بیش از ۳۹ هزارو ۸۰۰ خودرو و ۲۱ 
هزارو ۵۰۰ دســتگاه موتورسیکلت به دلیل عدم 
رعایــت قوانین و مقــررات راهنمایی و رانندگی 

برخورد قانونی مناسب صورت گرفته است.
ســردار میرفیضی در خاتمه با اشاره به اهمیت 
آموزش و ترویج فرهنــگ راهنمایی و رانندگی 
گفــت: در ۹ ماهه گذشــته بیش از ۱۰ هزار نفر از 
اقشــار مختلف مردم از آمــوزش های عمومی 
فرهنگ ترافیک و آشــنایی بــا قوانین و مقررات 
 راهنمایــی و رانندگــی در اســتان بهــره مند 

شده اند.

  ۱۷ هزار حلقه الســتیک 
در مازندران توزیع شد

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
مازنــدران از صدور حواله توزیــع ۱۷ هزار حلقه 
الســتیک خودروهای سنگین و نیمه سنگین در 

استان خبر داد.
خبرنگار جام جــم مازندران: محمد 
محمدپور عمران اظهار داشــت: از ابتدای طرح 
توزیع الســتیک تا کنون برای توزیع بیش از ۱۷ 
هزار حلقه الستیک سنگین و نیمه سنگین حواله 
صادر شده است واین تعداد الستیک با حواله اداره 
کل راهداری اســتان و با نرخ مصوب توزیع می 
شود.وی با اشاره به اینکه تامین و توزیع الستیک 
مورد نیاز رانندگان ماشــین های سنگین استان 
همچنان ادامه دارد از نظارت ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان در خصوص روند توزیع 

الستیک خبر داد.
محمدپــور افزود: توزیع کنندگان الســتیک 
حواله ای حق فــروش خارج از حواله های صادر 
شده را نداشته و در صورت مشاهده، این سازمان 
با متخلفین برخورد قانونی و تحت عنوان عرضه 
خارج از شــبکه خواهد داشــت.رئیس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان در پایان یادآور شد: 
هم استانی های عزیز در صورت مشاهده هر گونه 
تخلف اقتصادی شــامل گرانفروشی، عدم درج 
قیمت، عدم صــدور فاکتور، تقلب و ... می توانند 

موارد را به تلفن ۱۲4 اعالم کنند.

مدیریــت جهــادی در 
شرایط کنونی راهگشاست

رئیس مجمع نمایندگان مازندران با اشاره 
به شــرایط حساس کشور، مدیریت جهادی را در 

شرایط کنونی برای توسعه راهگشا دانست.
علی اسماعیلی در همایش آموزشی دهیاران 
در نور با عنوان اینکه مدیریت نقش اساســی در 
توســعه شهرســتان و منطقه دارد اظهار داشت: 
یکی از عوامل اصلی پیشــرفت مناطق، مدیریت 

است زیرا امروزه مدیریت در جهان علمی است.
وی بــا تاکید بر نگاه علمی به مدیریت و بهره 
گیــری از تجربه افزود: علم و تجربه دو بال پرواز 
موفقیت یک دهیار هســتند و دهیاران باید از این 
ظرفیت ها بهره برند و نیاز اســت جزوه آموزشی 

منظم و ماهانه برای دهیاران تدوین شود.
وی با اشاره به شرایط کشور تصریح کرد: نوع 
تفکر ما باید در دهیاری، ادارات و مجلس جهادی 
باشــد و احســاس کنیم که در حال نبرد و جنگ 
هستیم.نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس 
ادامه داد: نگاه مدیریت جهــادی دارای ویژگی 
هایی شــامل تخصص، امانتداری، سعه صدر و 
روی گشاده از جمله ویژگی های مدیریت جهادی 
است.اسماعیلی، پاسخگو بودن را از دیگر ویژگی 
های مدیریت جهادی برشــمرد و افزود: نوع نگاه 
خدمتگــزاری به مردم در مدیریت جهادی امری 
مهــم و قابل توجه بوده زیــرا مردم ولی نعمت ما 
هستند.وی با تاکید براینکه باید به سمت توسعه 
و منابع پایدار پیش رویم اظهار داشت: بزرگترین 
سرمایه جامعه انسان است و باید اهالی روستایی 

را در کارها مشارکت دهیم.
رئیس مجمع نمایندگان مازندران با اشــاره به 
اینکه ســاخت و سازهای غیرمجاز باید قلع و قمع 
شود تصریح کرد: قلع و قمع به آن معنی است که 
ساخت و سازها را باید از ریشه و به صورت اساسی 

تخریب کنیم. 

ارســال ۵۹۰۰ گزارش 
 مردمــی دربــاره تخلفات 

در مازندران 
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
مازندران گفت: در ۹ ماهه امسال پنج هزار و ۹۰۳ 
گــزارش مردمی درباره تخلفات صنفی ارســال 

شده است.
محمد محمدپور اظهار داشــت: تاکنون پنج 
هزار و ۹۰۳ گزارش مردمی از ابتدای سال جاری 
تا پایان آذر به ستاد خبری سازمان صنعت، معدن 
و تجارت ارســال شده است و از این تعداد گزارش 
سه هزار و ۲۹۲ مورد تلفنی، ۹۰۱ مورد حضوری، 
هزار و ۵۲۶ مــورد کتبی و بقیه از طریق پیامگیر 
بوده اســت.وی در ادامه به رسیدگی ۸۰ درصدی 
گزارشــات ارسالی اشــاره کرد و گفت: دو هزار و 
۳۸4 تخلف تاکنون از محل گزارشــات دریافتی 
کشف شده است و بیشــترین شکایات دریافتی 
را شــامل گرانفروشــی، تقلب، عدم درج قیمت، 
کم فروشی اعالم و تصریح کرد:بیشترین کاال و 
خدمات مورد تخلف در حوزه خواروبار، نان، میوه 

و سبزی و غذای رستورانی بوده است.
وی در پایان یادآور شد: هم استانی های عزیز 
در صورت مشاهده هر گونه تخلف اقتصادی می 

توانند مراتب را به سامانه ۱۲4 اعالم کنند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری چالوس از تعطیلی دو معدن شــن 
و ماسه در بخش کجور خبر داد.

خبرنــگار جام جم مازندران: مهرداد خزایــی پول از تعطیلی دو 

معدن شــن و ماسه دشت نظیر کجور خبر داد و افزود:دستور این تعطیلی از 
سوی رئیس دادگستری بخش کجور نوشهر صادر و به مرحله اجرا در آمد.

وی علت تعطیلی را تخلفات عدیده و برداشــت غیرمجاز از اراضی ملی 

اعالم کرد و اظهار داشت: تعطیلی این دو معدن تا اطالع ثانوی خواهد بود.
وی گفت: پلمب این دو معدن با حضور نیروی انتظامی و نیروهای منابع 

طبیعی صورت گرفت.

2 معدن شن و ماسه در کجور تعطیل شد

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع گفت: 
حماســه ۹ دی ســال ۸۸ نقطه عطف و اوج انقالب 
اسالمی بود که توسط مردم بصیر و انقالبی خلق شده 

است.
خبرنــگار جام جم مازندران: ســردار رضا 
طالیی نیک درمراســم بزرگداشت حماسه ۹ دی در 
شهرستان قائم شهر، این روز را تثبیت جریان انقالب 
و ثبت فرهنگ انقالب و والیتمداری دانست و افزود: 
در یوم الــه ۹ دی ۸۸ عده ای خواص بی بصیرت تحت 
تأثیر القائات شــبکه های منحط خارجی قرار گرفته و 

حدود ۸ ماه فضای فتنه را در کشور به راه انداختند.
وی با بیان اینکه انتخابــات بهانه بود و فتنه گران 
اصــل نظام و اتحــاد مردم را هدف قــرار داده بودند، 
تصریح کرد: در ۹ دی ســال ۸۸ حماســه ای را شاهد 
بودیم کــه مردم والیتمدار به صــورت خودجوش و 
پرتحرک با شــور و شوق حســینی حماسه بزرگی را 

خلق کردند.
معــاون امــور حقــوق وزارت دفاع با اشــاره به 
4۰ ســالگی انقالب خاطرنشــان کرد: در 4۰ ســال 
والیتمــداری بصیرت و تقابل با توطئه های خارجی و 
فتنه داخلی که در یک راســتا قرار دارند شاهد هستیم 
که ما باید اهدافی همچون اصل اسالم ناب محمدی، 
اصل انقالب اسالمی، اصل نظام جمهوری اسالمی، 
مردم و منطقه آســیای جنوب غربــی وخاورمیانه را 

رصدکنیم.
طالیی نیک انقالب اسالمی را نظامی امیدبخش 
واتحادآفرین برای مستضعفین دانست و افزود: ایران 
پایگاه اســالم و ارزشهای اسالمی اســت که ناامن 
کردن آن طی چند ســال اخیر از اهداف اصلی دشمن 
بود که کشف و خنثی کردن بیش از ۹۵ درصد عملیات 

تروریستی در ایران گواه این قضیه است.
وی با بیان اینکه خط ایستادگی و مقاومت در مقابل 

خط ســازش قرار دارد، اظهار کرد: ۲۵۰ دالر سرانه هر 
فرد در جهان صرف هزینه دفاعی می شود اما در ایران 
این رقم بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ دالراست که نشان می دهد 

روحیه ایمان و شجاعت ما باالست.
معاون امور مجلس وزارت دفــاع، ایران را قدرت 
منطقه و محور تبــادالت منطقه معرفی کرد و افزود: 
قصد داشتند با تجزیه ایران سرعت و جهش توسعه در 

ایران را متوقف کنند.
وی یادآور شــد: مهد اسالم و ذخائر انرژی و کانون 
تحوالت جهانــی در منطقه ما قرار دارد، اگر بخواهند 
دنیا را ناامن کنند این منطقه را آسیب پذیر می کنند پس 
باید با بصیرت مراقب نفوذ دشــمن باشیم و بدانیم که 
 اسالم هراســی و ایران هراســی دشــمنان را نابود

 می کند. 

۹ دی؛ نقطه عطف و اوج 
انقالب اسالمی 

خبر

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

مازندران

خبر

اســتاندار مازندران گفت: رسانه ها باید پیشتاز امیدبخشی به مردم 
در شرایط کنونی باشند.

خبرنگار جام جم مازندران: احمد حســین زادگان در نشست با 
مسئوالن صدا و ســیمای استان با بیان اینکه رسانه ملی باید پیشتاز امید 
بخشــی به مردم در شرایط کنونی باشد، ضمن تســلیت به دلیل سانحه 
دانشــگاه علوم تحقیقــات در دیدار با مدیرکل و معاونین رســانه ملی در 
مازندران افزود: شــناخت مدیرکل جدید صدا و سیما در مازندران و اشراف 
وی به مســائل استانی امتیازی است که موجب رصد بهتر وضعیت استان 

خواهد شد.
وی اظهار داشت: اگر اساس فعالیت ها رضایتمندی مردم و رفع موانع و 
مشکالت باشد رسانه ملی و دولت می توانند با همدلی و همراهی شیطنت 

های مخالفان نظام را نقش بر آب کنند.

اســتاندار مازندران با اشاره به بهره گیری نظام سلطه از رسانه ها برای 
ترویج نا امیدی و نارضایتی در ایران اسالمی گفت: رسانه ملی باید در این 

روشنگری و بیان واقعیت های موجود پیشتاز باشد.
حســین زادگان بر هم افزایی استانی برای رفع مشکالت و معضالت 
اســتان تاکید کرد و گفت: رســانه ملی مشــاور امینی است که می تواند 

مشارکت مردمی برای توسعه استان را ارتقا بخشد.
هادی ابراهیمی، مدیرکل صدا و سیمای مرکز مازندران هم در آغاز این 
دیدار همراهی با دولت و اســتاندار مازندران را برای توســعه استان و رفع 
مشکالت مردم به عنوان رویکرد رسانه ملی در استان برشمرد و از استاندار 

مازندران برای بازدید از این مرکز دعوت کرد.

استاندار:

رسانه ها در امیدبخشی به مردم پیشتاز باشند

برگزاری پانزدهمین سال تاسیس برنامه راه دور موسسه مادران امروز

فعالیت واحدهای بومگردی در 103 روستای مازندران 

مراسم پانزدهمین سال تاسیس برنامه راه دور 
در بیستمین سال فعالیت موسسه مادران در قائم شهر، 

آغازگاه این طرح، برگزار شد. 
در ابتدا آغازگر برنامه راه دور در شهرستان ساری و 
مسئول کانون مهد های استان مازندران در گفتگویی 
با خبرنــگار جام جم  عنوان کرد: آنچــه در این راه به 
چشم می خورد کار داوطلبانه و خودجوشی است که در 
مهدکودک ها جهت ارتقای توانمندی ، دانش و مهارت 
فرزند پروری والدین بویژه مادران در حال انجام است. 
مهرنوش میرراسخیان افزود: بسیار قابل تقدیر است 
که مهد های کودک استان عالوه بر تربیت و پرورش 
کودکان به مادران نیز در جهت فرزند پروری و آموزش 
آگاهــی  می دهند و کار داوطلبانه این نهادها بعدها در 
جامعه نمود پیدا کرده اثرات ارزشمندی خواهد داشت. 
میرراسخیان، عضو فعال شبکه دوستدار کودک ساری 
از این افراد به عنوان  بازوهای مثبت اجتماعی  یاد کرد 
و گفت در این راه از پشــتیبانی معاونت اجتماعی اداره 
کل بهزیستی اســتان مازندران و شهرستان ساری و 
همچنین موسســه مادران امروز و همه کســانی که 
در جهت پیشــرفت و رشــد جامعه فعالیت می کنند ، 

سپاسگزارم.
 این برنامه  با نمایش یک فیلم کوتاه از فعالیت های 
موسسه آغاز شد و در ادامه مدیر موسسه مادران امروز  

به طور مختصر داستان موسسه از ابتدا تا کنون را بازگو 
و برنامه های آینده موسســه بــرای راه دور را معرفی 
کرد. مریم احمدی شیرازی در سخنانش گفت: در راه 
اندازی موسسه مادران چشم انداز ما ترویج اطالعات 
و آگاهی هایی بود که مورد نیاز خانواده ها در سراســر 
ایران اســت. در ســالهایی  که از تاسیس موسسه می 

گذرد در حال پیشرفت به سوی این هدف هستیم.
وی گفت:  ما همواره به سوی چشم انداز ها حرکت 
می کنیم و قدم به قدم به هدف های خود می رســیم و 
در این راه ما برای رســاندن اطالعات به خانواده ها به 
روشی ابتکاری دست یافتیم و نامش را گذاشتیم "راه 
دور". این روش آموزش از راه دور به معنی متداول آن 
نیست. آموزشــی در کار نیست و اینترنت در آن نقش 
اصلــی را ندارد. بلکه اصل بــر کار گروهی و رو در رو 
برای کسب مهارت هایی در فرزندپروری و ارتباطات 
خانوادگی است. احمدی شیرازی ادامه داد: این روش 
مبتنی بر خواندن خالق کتاب هایی اســت که به این 
منظور در موسســه طراحی، تالیف و منتشر می شود. 
مدیر موسســه مادران امــروز گفت: طراحی و تدوین 
محتوای برنامه راه دور از ســال ۱۳۷۹ در موسسه آغاز 
شد و از سال ۱۳۸۲ به شکل تجربی در استان مازندران 
و شهرســتان های ســاری و قائم شهر و بابل و سپس 
شــهرهای دیگر از جمله آمل، بابلسر، تنکابن، رامسر 

و ... به اجرا گذاشــته شــد. تا کنون بیش از ۱۰۰ گروه 
بــا این روش دوره های راه دور را به طور موفقیت آمیز 
پشت سر گذاشــته اند و تعدادی از این گروه ها به کار 
خود ادامه می دهند و گروه های جدید نیز در حال شکل 
گیری اســت. در کنار بعضی از گروه ها و نیز با توجه به 
آموزش های والدین از طریق برنامه راه دور موسســه، 

گروه های نوجوانان نیز در حال شکل گیری است.
در ادامه مراســم دکتر نوش آفریــن انصاری دبیر 
شــورای کتاب کودک، از اهمیــت مطالعه و آگاهی 
مادران و خانواده ها ســخن گفت  و با تشریح مزایای 
مطالعه راه دور موسســه مادران امروز  از تالش بانیان 
این طرح و برنامه تشــکر کرد و طرح راه دور موسسه 
مــادران امروز به عنوان یک نمونه موفق و بی نظیر از 

خواندن در بین خانواده ها دانست و معرفی کرد.
در ادامــه برنامه میزگردی بــا موضوع »تجربه ها 
و دستاوردهای ۱۵ ســال فعالیت گروههای راه دور« 
با حضور خانم ها میرراســخیان ، رضایی، شــریعتی، 
زحمتکش و قربانی  برگزارشــد. مرضیه شــاه کرمی 
معاون موسســه مادران امــروز گرداننده این میزگرد 
بودند.ســخنران بعدی این مراســم  دکتر طوســی 
مدیرکل امور بانوان و خانواده اســتانداری مازندران 
بــود. وی از اهمیت این حرکت در مازندران ســخن 
گفت و از وجود چنین طرحی در استان استقبال کرد و 

گفت: آمادگی این را داریم که  به روند و پیشــرفت این 
طرح در استان کمک کنیم.

 الزم به ذکر اســت از سوی موسسه مادران امروز 
طرح راه دور ویژه  نوجوانان نیز  برای نخســتین بار ، در 
کنار این برنامه معرفی و قرار شــد هماهنگ کنندگان 
دربــاره آن نظر بدهند تا اجرای این برنامه نیز در آینده 

نزدیک، آغاز شود.
آنچــه بیش از همه چیز درایــن گردهمایی بزرگ 
به چشــم می خورد، هماهنگــی، همکاری وهمدلی 
بین گروه های راه دوردر ســاری و قائم شــهر برای 
هرچه بهتر برگزارشــدن مراسم سالگرد تاسیس همه 

گروه های راه دور در سراسر ایران بود. 
در پایــان جشــن تولدی برای ۱۵ ســال فعالیت 
گروه های راه دور برگزار شد و کلیپی از همه  گروه های 

راه دور در سراسر ایران به نمایش درآمد.
گفتنی اســت آغازگران طرح راه دور در شهرستان 
ساری، مهرنوش میرراسخیان در مهد کودک بهاران 
و در شهرستان قائم شهر ماریا رضایی در مهد کودک 
شــادمانه  می باشــند.هماهنگ کنندگان این برنامه 
خانم ها مهرنوش میرراسخیان، ماریا رضایی، ماندانا 
زحمتکش ، آسیه شــریعتی و فرحنازقربانی بودند.در 
پایــان هدایایی به رســم یادبود از ســوی میزبانان 

مازندرانی به مهمانان اهدا  شد.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری مازندران از 
فعال شــدن و راه اندازی طرح هــای بومگردی در ۱۰۳ 
روســتای اســتان خبــر داد و خواهان توجه بیشــتر به 

گردشگری روستایی شد.
خبرنگار جام جم مازندران: حســن اصغریان 
رستمی در همایش دهیاران در نور با بیان اینکه دور جدید 
آموزش دهیاران و شوراهای اسالمی در استان آغاز شده 
افزود: این طرح در هر شهرستان به اقتضای نیاز با حضور 

مدیران کل مرتبط برگزار می شود.

وی اظهار داشــت: با توجه به پیگیری های صورت 
گرفته و مکاتبه انجام شده، دریافت مبالغ و عوارضی تحت 
عناوینی توسط بنیاد مسکن فاقد وجاهت قانونی است و 
مرجع تصویب عوارض و اخذ آن، شورای بخش است.وی 
با اشاره به اشــتغال در روستاها و تثبیت سکونتگاه های 
روســتایی ادامه داد: با توجه به حساســیت دولت، منابع 
اعتباری ویژه ای برای اشتغال روستایی درنظر گرفته شده 
و نظارت بر این طرح ها بسیار مهم است.اصغریان رستمی 
با بیان اینکه مرحله دوم اعتبارات اشتغال روستایی ابالغ 

می شــود گفت: بیش از ۱۱ هزار نفر در سامانه کارا برای 
اشــتغال روســتایی ثبت نام کرده اند.مدیرکل دفتر امور 
روستایی استانداری مازندران یادآور شد: مدیریت پسماند 
و طرح تفکیک زباله از مبدا جزو سیاست های راهبردی و 
اولویت دهیاران محسوب می شود و در روستاها با آموزش 
اهالی باید این طرح اجرا شــود.وی گفــت: در برخی از 
شهرســتان ها، دوره گردها مدیریت شــده و برای جمع 
آوری زباله ها، مبالغی به دهیاری ها پرداخت می کند.وی 
مباحث گردشــگری را در روستاها بسیار مهم دانست و 

افزود: در حال حاضر در ۱۰۳ روستا بومگردی فعال شده 
اســت و در کنار آن باید نمایشگاه هایی راه اندازی شود و 
محصوالت ارگانیک روســتایی باید در این نمایشگاه ها 
معرفی شــود.مدیرکل دفتر امور روســتایی استانداری 
مازندران با تاکید بر شناســنامه دارشــدن محصوالت 
ارگانیک یادآور شد: باید نسبت به معرفی و برندسازی این 
محصــوالت اقدام کنیم.وی خواهــان تصویب بودجه 
پیشنهادی روستاها در شوراها شد و افزود: بودجه روستایی 

موضوع مهم و قابل توجهی است. 
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ضمیمه رایگان روزنامه در استان مازندران

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

 نشست هم اندیشی راهکار ها و چالش های کاهش 
تلفات جاده ای به همت  شورای هماهنگی بیمه استان 
مازندران، با حضور رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران، هیأت عامل و مدیران عامل شرکتهای 
بیمه، مســئوالن قضایی اســتان و فرماندهان پلیس 
راهور ناجا و جمعی از مدیران ملی و اســتانی، در شهر 

ساری برگزار شد .
خبرنگار جام جم مازندران: رئیس شــورای 
هماهنگی بیمه اســتان مازندران در همایش کاهش 
ســوانح رانندگی، چالش هــا و راهکارها  گفت: هدف 
از برگــزاری این همایش ایجــاد فضایی نوین برای 
همکاری و تعامل بیشــتر دســتگاه های مرتبط است 
که امیدوارم با اســتقبال خوبی که شاهد هستیم فصل 
جدیدی از همکاری های مشــترک را در راستای بسط 
و گســترش فرهنگ بیمه و کاهش سوانح رانندگی در 

استان مازندران شاهد باشیم.
بهــرام دارایی، به عنــوان میزبــان این همایش 
با خیرمقــدم به حضار و مدعوین اظهار داشــت: این 
گردهمایی فرصت مناسبی است برای حضور همزمان  
مدیران و مسئوالن کشــوری از جمله دکتر سلیمانی 
رئیس کل بیمه مرکزی، دکتر علیپور دبیرکل سندیکای 
بیمه گران کشــور، دکتر جباری رئیس صندوق تامین 
خســارتهای جانی  و مدیران عامل بیمه های کشور در 
کنار مســئولین استانی و شهرســتانی از جمله حجت 
االســالم تقوی فرد رئیس کل محترم دادگســتری 
اســتان، مهندس رازجویان معاون محترم هماهنگی 
امور عمرانی اســتانداری مازندران ودادستان محترم 
مرکزاســتان و معاون محترم پیشگیری دادگستری 
ومدیر کل راه وشهرسازی و و نماینده وزیر و مدیر کل 
اقتصادی استان ومدیران کل استانداری، دکتر عباسی 
مدیر کل پزشــکی قانونی،  فرمانده محترم راهنمایی 
و رانندگی اســتان، مدیرکل محترم راه و شهرسازی و 
بســیاری از مدیران دیگر که همه با هم برای کاهش 
ســوانح رانندگی در استان تالش نماییم و چالش ها و 
راهکارهای پیش رو را در یک هم اندیشی ساختارمند 

عملیاتی نماییم .
وی با مهم خواندن آموزش در رســیدن به اهداف 
ایــن همایش افزود: بدون تردید نگاه آموزش محوردر 
کاهش حوادث وتلفات رانندگی بســیار حائز اهمیت 
است و چالشها و راهکارهای پیش رو  با ایجاد همکاری 
و ارتباط با دســتگاه های مرتبط می تواند ۳پیامد را به 
ترتیب برای جامعه به ارمغان آورد:   ۱- کاهش حوادث 
۲- تســهیل و سرعت در ارائه خدمات ۳- جلوگیری از 
خســارت غیر واقعی که با همت و همدلی همه ما قابل 

دسترس می باشد .
رئیس شورای هماهنگی بیمه استان مازندران ابراز 
امیدواری کرد که خروجی این همایش و هم اندیشــی 
کــه با همدلی و همزبانــی مدیران ملی صنعت بیمه و 
مسئوالن اســتانی شکل گرفته است از سویی موجب 
کاهش حوادث و تلفات رانندگی شــده و از سوی دیگر 
تســهیل و ســرعت در ارائه خدمات بــه مردم خوب 

مازندران رقم بخورد .
*در سال گذشته، بیمه ها ۸۸۰۰ میلیارد 
تومان خسارت بیمه شخص ثالث پرداخت 

کردند
رئیس کل بیمه مرکزی کشور از گشایش صندوق 
بیمه همگانی حــوادث طبیعی در مرکز مازندران خبر 

داد.
رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران در 
همایش کاهش تلفات جاده ای- چالش ها و راهکارها- 
که در ساری برگزار شد با بیان اینکه شرکت های بیمه 
از ســرمایه خود در پرداخت خســارت های شــخص 
ثالث اســتفاده می کنند، اظهارکرد: خسارت پرداختی 
شرکت های بیمه بیش از دریافتی آن ها در بخش ثالث 
و بدنه اســت، در واقع شرکت های بیمه در بخش بیمه 

شخص ثالث در حال ضرر هستند.
غالمرضا سلیمانی افزود: برخی از سال ها ۱۰4 و ۱۰۵ 

درصــد ضریــب خســارت در بیمه شــخص ثالث 
شرکت های بیمه داشته ایم.

این مســئول کل حق بیمه دریافتی شــرکت های 
بیمه در بیمه شــخص ثالث سال ۹۶ را ۱۲ هزار و 4۰۰ 
میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: ســال گذشته صنعت 
بیمه ۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان خسارت بیمه شخص 
ثالث پرداخت کرد که بخش عمده پرداخت آن در طول 

پنج سال رقم می خورد.
وی با بیان اینکه بسیاری از خودروها در کشور بیمه 
ندارند، تصریح کرد: برای مثال مقدار خودرو بیمه شده 
در مازندران از مقدار خودروهای موجود کمتر اســت 

که نشان از عدم توجه مردم استان به این مقوله دارد.
رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسالمی خطاب 
به شرکت های بیمه در مازندران بیان کرد: شرکت های 
بیمه در مازندران باید بســته به بســترهای جمعیتی و 
اقتصادی استان، فعالیت و تالش بیشتری در معرفی و 

فرهنگ سازی بیمه ای استان داشته باشند.
وی با بیــان اینکه تاکنون ۶هــزار و ۲۰۰میلیارد 
تومان به وزارت بهداشت و ۲ هزار و ۲۰۰میلیارد تومان 
به پلیس، راهداری و اورژانس پول پرداخت کرده ایم، 
تاکید کرد: در ســال ۹۶ بیش از ۹هــزار ۸۰۰ میلیارد 
تومان خسارت به زیان دیدگان سوانح جاده ای توسط 
شــرکت های بیمه پرداخت شــده که ۲۰ درصد آن با 
کالهبرداری از شــرکت بیمه دریافت شــده که سهم 

زیان دیدگان واقعی است.
سلیمانی از طرح بیمه مرکزی در پوشش سراسری 
۲۷ میلیون واحد مســکونی موجود در کشور خبر داد و 
خاطر نشــان کرد: با توجه به حادثه خیز بودن کشــور 
و خســارت های مســتمری که در این بخش به مردم 
وارد می شود، در نظر داریم ۲۷ میلیون واحد مسکونی 

موجود در کشور را بیمه حوادث کنیم.
 وی در ادامه ســخنانش تصریح کرد: در این طرح، 
بیمه شــده با حق بیمه ۹۰ هزار تومانی تا ســقف ۳۰ 
میلیون تومان واحد مســکونی اش را بیمه می کند هر 
چند این امکان وجود دارد که حق بیمه بیشــتری برای 
دریافت غرامت بیشتر توسط بیمه شده پرداخت شود.

رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران با 
بیان اینکه بخش زیادی از این حق بیمه توســط دولت 
و توســط صندوق تامین خسارت حوادث طبیعی بیمه 
مرکزی تامین می شــود، تصریح کرد: با این طرح که 
در مراحل پایانی به ســر می برد می توانیم بســیاری از 
خســارت های پیش روی کشور و مردم را در مواجهه با 

حوادث طبیعی بیمه کنیم.
*بیمه یک امر عاقالنه بین المللی است

رئیس کل دادگستری مازندران نیز در این همایش 
اظهارکــرد: بیمــه دارای یک پایــگاه علمی و عقلی 
بسیار محکمی اســت که وقتی عقالی جامعه بیمه را 

پذیرفته اند یقینًا مورد پذیرش خداوند نیز خواهد بود.
حجت االسالم محمد علی تقوی فرد با بیان اینکه 
در هیچ جــای دنیا امکان ندارد کــه یک امر عاقالنه 
نادیده گرفته شود، تصریح کرد: بیمه یک امر عاقالنه 
بین المللی اســت که باید بیش از پیش مورد توجه قرار 
گیرد.وی با اشــاره به این نکته کــه بیمه مورد توجه 
دانشمندان بزرگی همچون شهید مطهری بوده است، 
تصریح کرد: بزرگان حوزوی و دانشگاهی نیز نسبت به 

ترویج فرهنگ بیمه تاکید و توجه دارند.
تقوی فرد بیمه را یک عقد و تعهد طرفینی برشمرد 
و بیان کرد: وقتی بیمه یک تعهد طرفینی اســت پس 
چطور می توان برای تحقق آن اجبار را در دســتور قرار 

داد؟
وی با بیان اینکه در برخی موارد اجباری کردن بیمه 
شــخص ثالث مورد اعتراض بوده اســت، تاکید کرد: 
منتقدان بر این باورند که یک تعهد طرفینی نباید اجبار 
داشــته باشــد و این اجبار موجب ساقط شدن از محل 

اعتبار می گردد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اهمیت 
اجباری شدن بیمه بیان کرد: شاید در عرف جامعه نباید 
یک تعهد طرفینی، اجباری باشد اما وقتی موضوعی که 
مصلحت عمومی کشور را در بر می گرد اجباری نشود 

حکومت را دچار چالش می کند.
تقوی فرد در ادامه تأکید کــرد: وقتی صنعت بیمه 
یک مصلحت عمومی پیدا کرده نمی توان آن را به یک 
تعهد طرفینی تقلیل داد بلکه جنبه حکومتی داشــته و 

الزام آور برای همه است.
وی با اشــاره به اینکه عدم توجــه به صنعت بیمه 
حکومت ها را دچار مشــکل می کند، بیان کرد: فرض 
کنید یک روز بیمه در کشــور نباشــد یقینًا حکومت از 

پــس بحران های پیش آمده بر نمی آید و دچار چالش 
می شود.رئیس دادگستری مازندران خواستار نظارت 
بیشتر بر عملکرد شرکت های بیمه توسط بیمه مرکزی 
شــد و تصریح کرد: به شرکت های بیمه نمره ۲۰ نمی 
دهم، نمره شرکت های بیمه زیر ۱۰ است چرا که از آن 

دست بدهی از دست دیگر پس می گیری.
وی در ادامه ســخنانش افزود: شرکت های بیمه در 
ترویــج بیمه و مردم در شــناخت اهمیت بیمه ضعیف 
عمل کرده اند.این مسئول حوادث خسارت تصادفات 
جاده ای را بســیار مهم دانست و اظهار کرد: سال قبل 
۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان خسارت به حادثه دیدگان 
ســوانح رانندگی پرداخت شده است، روزانه ۵۰ نفر در 
سوانح رانندگی در محورهای مواصالتی درون شهری 
و برون شــهری جان خود را از دست می دهند که بسیار 

نگران کننده است.
ســاختگی  تصادفــات  *افزایــش    

در مازندران
مدیرکل پزشــکی قانونی مازنــدران  در همایش 
کاهش تلفات جــاده ای- چالش ها و راهکارها که در 
ساری برگزار شد، موضوع افزایش تصادفات ساختگی 
برای گرفتن حق بیمــه را مطرح و بر ضرورت تالش 
برای کاهش تصادفات و ســوانح جاده ای در اســتان 

تاکید کرد.
علی عباسی  دراین همایش با بیان اینکه تخلفات و 
اقدام به کالهبرداری در بیمه شخص ثالث بسیار زیاد 
اســت، اظهار کرد: کالهبرداران برای دریافت مبالغ 
هنگفت از شرکت های بیمه شگرد های جدیدی ابداع 

کرده اند و حرفه ای تر شده اند.
وی۷۰ درصد ســوانح و تلفات رانندگی اســتان را 
مربوط به محورهای برون شــهری دانســت و تاکید 
کرد: شــرکت های بیمه، فضایی ایجاد کنند تا بتوانیم 
با همکاری پلیس راهور و دســتگاه های اجرایی مقدار 
کالهبرداری ها در بیمه بدنه و شخص ثالث را کاهش 

دهیم.
مدیرکل پزشــکی قانونی مازنــدران با بیان اینکه 
کارشناسان شــرکت های بیمه عالقه و جدیتی برای 
حضــور بموقع در صحنه تصــادف ندارند، اظهار کرد: 
متاســفانه جوی در اســتان حاکم شــده که می توان 
از شــرکت های بیمــه در بیمــه شــخص ثالث پول 
زیادی گرفت، حاکم شــدن چنین جوی موجب بروز 

کالهبرداری های زیادی در استان شده است.
این مسئول خواهان امضای تفاهم نامه بین پزشکی 
قانونی و بیمه مرکزی شــد و خاطرنشان کرد: باید بین 
بیمه مرکزی و پزشــکی قانونی تفاهمی امضا شود، تا 
کنون کانال ارتباطی با شــرکت های بیمه نداشــته و 
نداریــم به گونه ای که در ســوانح و حوادث رانندگی، 

پزشکی قانونی به شرکت های بیمه پاسخگو نیست.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با اشاره به مقدار 
ســوانح رانندگی در اســتان، بیان کرد: بسته به حجم 
باالی ترافیکی استان و تردد زیاد خودرو در محورهای 
برون شهری و درون شــهری طبیعی است که مقدار 
سوانح رانندگی زیاد باشد اما دلیلی نمی شود که مقدار 

تصادفات ساختگی نیز در مازندران زیاد باشد.
وی افزود: مقدارتصادف های ســاختگی در استان 
بســیار زیاد اســت و کالهبرداران در بسیاری از موارد 

خیلی راحت از شرکت های بیمه پول می گیرند.
عباســی افزود: در بســیاری از ســوانح ساختگی 
رانندگــی، کالهبرداران اقدام به جرح و شکســتگی 
عمدی اعضای بدن خود می کنند، به قســمت هایی از 
بدن آسیب می رسانند که دیه و خسارت بیشتری دارد.

*۱۳۰ نقطــه حادثه خیــز در مازندران 
وجود دارد

رئیــس پلیس راهنمایــی و رانندگــی مازندران 
در همایــش کاهــش تلفات جــاده ای- چالش ها و 
راهکارها- که در ســاری برگزار شــد با بیان اینکه در 
هشت سال گذشته یک میلیون و 4۶۱ هزار و ۸۸۰ جلد 
گواهینامه در مازندران صادر شده است، بیان کرد: ۱۳۰ 
نقطه در جاده های برون شهری و درون شهری استان 
توســط پلیس راهنمایی و رانندگی حادثه خیز اعالم 
شده اســت که نیاز به توجه و تمرکز دولت در کاهش 

خطر این نقاط دارد.
ســرهنگ باقری با بیان اینکه پلیــس راهنمایی 
و رانندگــی مازندران در برخورد بــا تخلفات رانندگی 
بسیار جدی است و مالحظه کاری ندارد، تصریح کرد: 
برخورد پلیس راهنمایی و رانندگی اســتان با تخلفات 
رانندگی نسبت به ســال گذشته افزایش چشمگیری 
داشته است و این برخوردها مستمر و مدوام خواهد بود.

وی بــا بیان اینکه در ۹ ماهه امســال 4۳4 میلیون 
سفر توسط گردشگران در مازندران رقم خورده است، 
تاکیــد کرد: این حجم باال از ورود ناوگان خودرویی به 
یک اســتان نیازمند مدیریت ترافیکی و تالش شبانه 
روزی پلیس راهور استان داشت که تاکنون با موفقیت 

رقم خورده است.
ســرهنگ باقری روند تصادفات و سوانح رانندگی 
استان را از ســال ۹۳ تا کنون کاهشی دانست و تاکید 
کــرد: تعداد مجروحین و فوتی های ســوانح رانندگی 
در محورهای مواصالتی اســتان از سال ۹۳ تا کنون 

کنترل شده و روند کاهش تدریجی دارد.
رئیس پلیس راهور مازندران با بیان اینکه ۲۰ میلیون 
مسافر در طول سال به استان سفر می کنند، تاکید کرد: 
تصادفات راکبین موتورســیکلت در چند سال گذشته 
 از 4۱ درصــد کل تصادفات به زیر ۲۵ درصد رســیده

 اســت.وی با بیان اینکه 4۰ درصد رانندگان استان را 
افراد ۱۸ تا ۳۰ ســال تشکیل می دهند، بیان کرد: مهم 
ترین علت تصادف در جاده های اســتان عدم توجه به 

جلو و عدم دقت حین رانندگی است.
ســرهنگ باقری با بیان اینکــه پلیس راهنمایی و 
رانندگــی برنامه های متعددی را در کاهش ســوانح 
رانندگی محورهای برون و درون شهری در طول سال 
به اجرا در می آورد، خاطر نشــان کرد: بیشترین مقدار 
ســوانح رانندگی اســتان مربوط به محورهای برون 

شهری است.

*اجرای بدون تعــارف و مالحظه قانون 
اعتماد جامعه را به دنبال دارد

دبیرکل ســندیکای بیمه گران ایــران در نیز این 
همایــش امنیــت و آرامش را مهم تریــن نیاز جامعه 
برشــمرد و تصریح کرد: تامین امنیت موجب کاهش 
ناهنجاری هــا و جلوگیــری از انگیزه هــای تخلف و 

کاهش آسیب های اجتماعی می شود.
ســید محمد علیپور با بیان اینکــه بیمه ها موظف 
به ایجاد احســاس امنیت خیــال و آرامش خاطر برای 
جامعه هســتند، اظهار کرد: اگــر مانند بیمه حوادث و 
ســوانح رانندگی و جاده ای، به دیگر بیمه ها نیز توجه 
شود و جدیت تمامی نهادها را داشته باشیم یقینا شاهد 

کاهش ناهنجاری ها در جامعه خواهیم بود.
وی تصریح کرد: اگر همانند بیمه شــخص ثالث، 
در بیمه هــای عمر، درمان، حوادث، آتش ســوزی و 
باربری همراهی و جدیــت تمامی نهادهای دخیل را 
داشته باشیم یقینا خروجی آن کاهش ناهنجاری های 

اجتماعی و افزایش امید به آینده است.
علیپور تعریف درســت فرهنگ بیمــه ای را وجه 
مشترک بین دستگاه های خصوصی و دولتی در جامعه 
دانســت و تاکید کرد: اگر شرکت های بیمه در معرفی 
فواید بیمه و دســتگاه های دولتــی در حمایت از این 
صنعت عملکرد درستی داشته باشند یقینا اعتماد مردم 
را همراه داریم، اعتماد زمانی به وجود می آید که قوانین 

را بدون تعارف و مالحظه به اجرا رسانیم.

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران در ادامه خطاب 
به نیــروی انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی بیان 
کرد: از نیــروی انتظامی می خواهم در اجرای مقررات 
ترافیکی جدیت بیشــتری داشته باشد تا شاهد کاهش 
محســوس و ملمــوس حوادث و تلفــات جاده ای در 

محورهای برون شهری و درون شهری باشیم.
علیپور بــا بیان اینکه باید فضایی ایجاد شــود که 
چالش هــای پیش روی صنعت بیمه و بیمه شــدگان 
بررســی و نتایج آن در قوانین و مقررات دیده شــود، 
تاکید کرد: عملکرد درســت و ایجاد بسترهای مناسب 
در رفع مشــکالت خدمت رســانی بیمه ای به مردم 
موجب همراهی بیشــتر دیگر نهادها و پویایی فعالیت 
شرکت های بیمه در ارتقای ضریب اعتماد عمومی به 

فرهنگ بیمه خواهد شد.

رئیس کل بیمه مرکزی در راستای راهکار ها و چالش های کاهش تلفات جاده ای مطرح کرد؛

گشایش صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در مازندران


