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راه ساری ـ کیاسر  پلیس  پاسگاه  ساختمان جدید 
ـ سمنان باحضور مهندس نبیان، معاون امور عمرانی 
استانداری مازندران، سرهنگ قدمی فرماندهی پلیس 
جانشین  شهرستانی  مفخمی  سرهنگ  و  استان   راه 
آفرین  احمد  مهندس  و  استان  انتظامی  فرماندهی 
جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  مدیر  زاده،  محمد 
ای  و برخی از مسئولین استانی در ششمین روز  هفته 

دولت به بهره برداری رسید. 
 به گزارش تکرار، مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان مازندران ضمن اعالم این خبر افزود: 
ـ  کیاسر  ـ  ساری  محور  راه  پلیس  پاسگاه  ساختمان 
از محل  ریال  بر 40 میلیارد  بالغ  اعتباری  با  سمنان  
ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  سازمان  اعتبارات 

کشور با زیربنای 600 متر مربع احداث شده است.
وی ادامه داد: استقرار پاسگاه های جدید پلیس راه 
و توسعه زیرساخت ها، سبب ارتقاء کنترل و نظارت بر 

تردد وسایل نقلیه و تقویت امر خدمت رسانی است.
این  احداث  با  داشت:  اظهار  محمدزاده  مهندس 
پاسگاه کیفیت کنترل ترافیک در جاده ساری ـ کیاسر 
ـ سمنان باال رفته و امر خدمت رسانی به مسافران نیز 

با سهولت بیش تری انجام می گردد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران 
با بیان اینکه در سطح استان نیاز به توسعه پلیس راه 
بود تصریح کرد: امیدواریم با افتتاح پاسگاه پلیس راه 
در محور مذکور گام خوبی برای ایمنی راه ها برداریم.

 بهـره بـرداری از ساختمـان جدیـد
ـ کیاسر پاسگاه پلیس راه محور ساری 

بــا  دولــت  هفتــه  گرامیداشــت  بــا  همزمــان 
حضــور مســئولین ارشــد اســتانی و شهرســتانی 
ســایت اداری مجموعــه اداره راهــداری حمــل و نقــل 
ــین  ــور حس ــا حض ــهر ب ــتان قائمش ــاده ای شهرس ج
زادگان معــاون سیاســی امنیتــی اســتاندار، محمــدی 
ــتان  ــئولین شهرس ــر مس ــهر  و  دیگ ــدار قائمش فرمان

ــت. ــرار گرف ــرداری ق ــره ب ــورد به م
بـه گـزارش تکـرار، مهنـدس احمـد آفریـن محمد 
زاده ضمـن اعـالم ایـن خبـر افـزود: عملیـات احـداث 
سـایت اداری مجموعـه راهـداری و حمـل و نقل جاده 
ای شهرسـتان قائمشـهر بـه متـراژ1600 مترمربـع در 
چهـار طبقـه  کـه 1200 متـر آن فضـای اداری اسـت 
کـه شـامل: اتاق هـای اداری، آبدارخانه و سـرویس در 
هـر طبقـه، سـالن مانیتورینگ و  نمازخانه می باشـد و 
400 متـر دیگـر شـامل فضای مهمان سـرا که در سـه 
واحـد در یـک طبقـه کـه از سـال 1388تحـت عنوان 
شهرسـتان  وترابـری  راه  اداری  سـاختمان  احـداث 
قائمشـهر آغاز گردید. پروژه در سـال 1389 در مرحله 
اسـکلت و آجـر چینـی متوقـف و پس از چندین سـال 
در سـال 1396 توسـط سـازمان راهـداری و حمـل و 
نقـل جـاده ای پروژه مجددا فعال و در شـهریور 1397 
و بـا اعتبـاری بالـغ بـر 40 میلیـارد ریـال بـه اتمـام  و 

مـورد بهره بـرداری قـرار گرفت.
وی در ادامــه در مــورد هــدف اصلــی احــداث 
پــروژه گفــت: بــا توجــه بــه عملیاتــی بــودن مجموعــه 
راهــداری و لــزوم راه دسترســی مناســب بــرای تــردد 
ماشــین آالت ســنگین راهــداری و مدیریــت زمــان در 
مواجــه بــا بحــران هــای احتمالــی ایــن ســاختمان در 
ــد زاده  ــدس محم ــد. مهن ــداث گردی ــه اح ــن نقط ای
ویژگــی هــای پــروژه را ایــن چنیــن عنــوان داشــت: با 
توجــه بــه نــوع مهندســی ســاختمان، تمامــی مــوارد 
اســتاندارد در خصــوص مدیریــت بحــران و همچنیــن 
ــه  پدافنــد غیرعامــل در آن لحــاظ شــده کــه از جمل

مــی تــوان بــه دارا بــدون ســوخت هــای جایگزیــن و 
ــاق مانیتورینــگ محورهــا، ارتبــاط  ــور، ات دیــزل ژنرات
رادیویــی بســیار قــوی، اتــاق مدیریــت بحــران منطقــه 

ای، راه پلــه جایگزیــن اشــاره نمــود.
گفتنــی اســت بــا توجــه بــه اینکــه در ایــن 
تجهیــزات  انبــار  آالت،  ماشــین  کارگاه  مجموعــه 
ایمنــی، پــل هــای ســازه ای آمــاده بــه نصــب، دپــوی 
مصالــح کلیــدی و مهــم وجــود داشــته مــی تــوان از 

ــرد. ــام ب ــایت اداری ن ــک س ــوان ی ــه عن آن ب
همچنیــن با حضور مســئولین اســتانی و شهرســتانی 
فــاز دوم عملیــات تعریــض محور جــاده نظامی قائمشــهر 
بطــول 1/2 کیلومتــر و بــا اعتبــاری بالــغ بــر 15 میلیــارد 

ریــال مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفــت.
بــه گــزارش تکــرار، مهنــدس احمــد آفریــن 
ــي از  ــزود: یک ــن خبراف ــالم ای ــن اع ــد زاده ضم محم
اهــداف ایــن اداره کل، ایمــن ســازي محورهــا جهــت 
تامیــن ســالمت کاربــران جــاده اي مــي باشــد. وي در 
ادامــه بــه محــور ارتباطــي »جــاده نظامــي« اشــاره و 
عنــوان نمــود: محــور مذکــور بدلیــل وجــود مواهــب 
طبیعــي )کــوه، جنــگل(، اســتقرار مراکــز دانشــگاهي 
و صنعتــي، وجــود روســتاهاي متعــدد و راه ارتباطــي 
ــا ســوادکوه شــمالي جــزء یکــي از  مــردم قائمشــهر ب
پــر تــردد تریــن محورهــاي فرعــي اســتان بــه شــمار 

مــي رود.
ــض،  ــات تعری ــر عملی ــار داشــت: عــالوه ب وی اظه
ایمــن ســازی ایــن قطعــه نیــز شــامل اجــرای 
عملیاتخــط کشــی ـ نصــب نیوجرســی ـ نصــب 

تابلوعالیــم انجــام پذیرفــت.
ــس  ــم رئی ــن مراس ــیه ای ــت، در حاش ــی اس گفتن
دانشــگاه آزاد قائمشــهر از زحمــات و تالشــهای محمــد 
ــاده ای  ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــر کل راه زاده  مدی
اســتان و مجموعــه همــکاران بــه جهت افزایــش ضریب 

ــر بعمــل آورد. ــوح سپاســی تقدی ــا ل ــی محــور ب ایمن

بهره برداری از سایت و ساختمان 
اداری اداره راهداری و حمل و نقل 

جاده ای شهرستان قائم شهر

در مراسم جشنواره شهید رجایی که با حضور مهندس 
معاون  نبیان  علی  مهندس  استاندار،  اسالمی  محمد 
راد رئیس سازمان مدیریت و  استاندار، غالمی  عمرانی 
برنامه ریزی و مدیران دستگاههای اجرایی برگزار گردید 
از مهندس احمد آفرین محمدزاده مدیرکل راهداری و 

حمل و نقل جاده ای استان تقدیر بعمل آمد.
به گزارش تکرار ، اصغر میرایی محمدی معاون توسعه 
و مدیریت این اداره کل ضمن اعالم این خبر افزود: بر 
اساس شاخص های ارزیابی شده از میان  دستگاه اجرایی 
اداره کل راهداری  وحمل و نقل جاده ای استان به عنوان 

دستگاه برتر در بیشترین میزان رشد شناخته شد.
در بخشی از این لوح تقدیر آمده است : در راستای 

تحقق سیاستهای  کلی نظام اداری ابالغی مقام معظم 
رهبری و تاکید دولت تدبیر و امید بر اجرای نقشه راه 
اصالح نظام اداری ،آن دستگاه در ارزیابی عملکرد سال 
1396 دستگاه های اجرایی  استان مازندران )جشنواره 
شهید رجایی ( حائز رتبه برتر در بیشترین میزان رشد 
امتیاز نسبت به سال گذشته در مجموع دو بعد شاخص 
وسیله  بدین  است  گردیده  اختصاصی  و  عمومی  های 
المخلوق لم  به مصداق حدیث شریف ))من لم یشکر 
یشکر الخالق(( از تالشها و مساعی ارزشمند جنابعالی 
و همکاران متخصص و متعهد آن دستگاه در پیشبرد 
صمیمانه  امید  و  تدبیر  دولت  سیاستهای  و  ها  برنامه 

سپاس و قدردانی می نمایم. 

در جشنـواره شهیـد رجـایـی: 

از مدیر کـل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای مازنـدران تقـدیر شـد
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خواندِن تکرار را تکرار کنید

از رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران 
بعنــوان رئیــس دســتگاه برگزیــده اســتان و از معــاون 
ــوان  ــگاه بعن ــن دانش ــع ای ــت و مناب ــعه مدیری توس
معــاون برگزیــده در میــان معاونیــن روســای دســتگاه 

ــد. ــل ش ــتان تجلی ــی اس ــای اجرای ه
بـه گـزارش تکـرار ، بـه مناسـبت هفته دولـت و به 
منظـور تجلیـل از دسـتگاه هـای برتـر اجرایی اسـتان 

جشـنواره شـهید رجایی که بـا حضور اسـتاندار،معاون 
اسـتاندار، رئیـس سـازمان  امـور عمرانـی  هماهنگـی 
و  فرمانـداران  اجرایـی،  هـای  دسـتگاه  مدیـران   ،
شـهرداران اسـتان در محـل سـالن همایـش سـازمان 
برگـزار شـد  از دکتـر سـید عبـاس موسـوی رئیـس 
رئیـس  بعنـوان  مازنـدران  پزشـکي  علـوم  دانشـگاه 
دسـتگاه برگزیـده اسـتان  و از دکتـر محمـد پنبه چي 

معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع این دانشـگاه بعنوان 
معـاون برگزیـده در میـان معاونیـن روسـاي  دسـتگاه 

هـاي اجرایـي اسـتان تجلیـل شـد.
در آییـن اختتامیه جشـنواره شـهید رجایی اسـتان 
مازنـدرن و تقدیـر از دسـتگاه هـای اجرایـی برتـر از 
دکتـر سـید عبـاس موسـوی رئیـس دانشـگاه علـوم 
پزشـکی مازنـدران بعلـت کسـب رتبـه برتـر در میـان 

دسـتگاه هـای اجرایـی اسـتان کـه بیشـترین امتیاز را 
در شـاخص هـای بنـد ج )شـامل  اقتصـاد مقاومتـی، 
بهبود فضای کسـب و کار، اشـتغال، سـرمایه گذاری و 

...( کسـب نمـود ، تقدیـر شـد.
همچنیـن دکتـر محمـد پنبـه چـی معاون توسـعه 
مدیریـت و منابـع دانشـگاه در بخـش انخـاب معاونیـن 
موثـر دسـتگاه های اجرایی اسـتان حائز رتبه برتر شـد.

گفتنــی اســت آئیــن اختتامیــه جشــنواره شــهید 
ــور  ــا حض ــت و ب ــه دول ــبت هفت ــه مناس ــی ب رجای
اســتاندار و ســایر مســئوالن ارشــد اســتان و جمعــی 
ــی اســتان   ــان شــاغل در دســتگاههای اجرای از کارکن
در ســالن اجتماعــات ســازمان مدیریــت و برنامــه 
ــم  ــن مراس ــه در ای ــد ک ــزار ش ــتان برگ ــزی اس ری
بخش هــای  در  اســتان  برگزیــده  دســتگاه های  از 
ــدا  ــا اه ــژه ب ــی وی ــی و اختصاص ــی، اختصاص عموم

ــد. ــل آم ــی بعم ــپاس ، قدردان ــوح س ــس و ل تندی

ــر  ــگاه غی ــدران، ن ــکی مازن ــگاه پزش ــس دانش رئی
تخصصــی بــه حــوزه پزشــکی را آســیب زا دانســت و 

ــگاه شــد. ــن ن خواســتار حــذف ای
سـید عباس موسـوی در مراسـم تجلیل از پزشکان، 
دارو سـازان و دندانپزشـکان اظهار کرد: پزشکان از گروه 
هـای بـا مرجعیـت بـاال در کشـور هسـتند و براسـاس 
مطالعـات صـورت گرفتـه علیرغـم همـه نامالیمـات و 
نامهربانـی هـا از حوزه هـای مختلف به جامعه پزشـکی 
مـی شـود خوشـبختانه گـروه پزشـکی یکـی از گـروه 

هایـی مـی باشـد که افتـی را نشـان نداده اسـت.
وی بـا بیـان اینکه جامعه پزشـکی بایـد جایگاه خود 
را حفـظ کننـد، گفـت: افـراد جامعـه گـروه مرجـع را 
جایـگاه انصـاف مـی دانند و جامعـه می پسـندد که به 
آن اعتمـاد کنـد بنابراین پزشـکان باید شـان مرجعیت 

را نگـه داشـته باشـند زیرا دسـتاورد کمی نیسـت.
دکتـر موسـوی بـا بیـان اینکـه در سـال هـای اخیر 
پزشـکی صـورت  بزرگـی در جامعـه  بسـیار  خدمـات 
گرفتـه اسـت، افزود: برخـی از افراد جامعـه عمر خود را 
در خدمـت صادقانه پزشـکی صـرف کردنـد و الگوهایی 
هسـتند کـه برای خیـر و صالح جامعه زحمـات فراوانی 

کشـیدند کـه نباید نادیـده گرفته شـوند.
رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی مازندان بـا بیان اینکه 
خطـای پزشـکی جزئـی از کار پزشـکی اسـت، گفـت: 
خطاهای پزشـکی در جامعه وجـود دارد و این خطاها در 
مراجـع قضایی رسـیدگی می شـود ولی مثل این اسـت 
کـه بگویید نمـی خواهم هیـچ تصادفی اتفـاق بیفتد که 

راه ان ایـن اسـت کـه حمـل و نقـل را تعطیل کنیم.
وی با اعالم اینکه با افزایش استانداردها تعداد مرگ 
و میر کاهش پیدا کرده است، گفت: در گذشته فرد با 
به  بیمار  امروز  بیماری فوت می کرد ولی  کوچکترین 
زندگی برمی گردد که ارتقا سطح خدمات سبب شده 

که مطالبات مردم افزایش پیدا کند.
ــا  ــدران ب ــکی مازن ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
تاکیــد بــر اینکــه جامعــه پزشــکی بهــره وری خوبــی 
امــروزه ســطح خدمــات  افــزود:  اســت،  داشــته 
پزشــکی بــا بســیاری از کشــورهای پیشــرفته فاصلــه 
اندکــی دارد در حالــی کــه کشــور در صنایعــی ماننــد 
ــه  ــت ک ــرده اس ــذاری ک ــرمایه گ ــازی س ــودرو س خ
علیرغــم ایــن ســرمایه گــذاری هــا بــا صنایــع خــودرو 

ــادی دارد. ــه زی ــا فاصل ــازی دنی س
ــته  ــه رش ــش ب ــش گرای ــه افزای ــوی ب ــر موس دکت
پزشــکی زیــاد اشــاره کــرد و ادامــه داد: پزشــکان بایــد 
اخــالق را بــه عنــوان ســرمایه نگــه دارنــد و در حــوزه 

هــای تخصصــی اســتانداردها را حفــظ کننــد.
ــد  ــا تاکی ــدران ب ــکی مازن ــگاه پزش ــس دانش رئی
ــه حــوزه پزشــکی  ــر تخصصــی ب ــگاه غی ــر اینکــه ن ب
ــتان  ــت: در اس ــد، گف ــی کن ــدی وارد م ــیب ج آس
مازنــدران 25 بیمارســتان دانشــگاهی وجــود دارد 
احــداث  بــرای  دیگــر  کــه کشــورهای  درحالــی 
ــادر  ــوز ص ــت مج ــزار تخ ــر ه ــای زی ــتان ه بیمارس
نمــی شــود و بــرای توســعه حــوزه پزشــکی بایــد بــه 

ــم. ــت کنی ــمت حرک ــن س ای

با  مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  اجتماعی  معاون 
کانون سالمت  مازندران  شهرستان  در 15  اینکه  بیان 
در حال حاضر 120  است، گفت:   گرفته  محله شکل 
کانون محله در استان وجود دارد و هدف ما گسترش آن 
در همه محله های استان است که در این راستا اقدامات 
بسیارخوبي را شبکه هاي بهداشت و درمان انجام دادیم.

بـه گـزارش تکرار، دکتر حسـین رنجبران بـا تاکید بر 
گسـترش کانون سـالمت محله در دانشـگاه هـای کالن 
منطقـه یک کشـور، با بیان اینکـه کار تحقیقاتی و علمی 
جهـت افزایـش سـطح سـواد سـالمت جامعـه صـورت 
مـي گیـرد، ادامـه داد: در حـال حاضر مرکـز مولفه هاي 
اجتماعـي و مرکـز تحقیقـات در جهـت افزایـش سـطح 

سـواد سـالمت جامعـه فعالیت مـي کنند.
با  معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
شدن  اجتماعی  های  مولفه  از  درصد   25 اینکه  بیان 
 75 گفت:  است،  بهداشت  وزارت  اختیار  در  سالمت 
ادارات  نهادها، سازمان ها،  برعهده سایر  مابقی  درصد 

و  مشکالت  کاهش  در  تواند  می  که  است  مردم  و 
اینکه  اعالم  با  وی  باشند.  موثر  اجتماعي  هاي  آسیب 
در مازندران 150 سمن در حوزه سالمت فعال هستند، 
تاکید کرد: از این تعداد 60 سمن به صورت تخصصی 
در زمینه بهداشت و درمان فعالیت می کنند و مابقی به 

صورت عمومی در امر سالمت فعال هستند.
دکتـر رنجبران با اشـاره به جمع آوری و سـاماندهی 
موقوفـات حـوزه سـالمت در سـطح اسـتان ، گفـت: در 
جنوب شهرسـتان سـاری یکهزار ملک وقف بیمارستان 
امـام شـده اسـت و عـالوه بـر آن در همـه شهرسـتان 
هـا موقوفاتـی کـه جهت کمـک بـه بیمـاران نیازمند و 

مسـتضعف صورت گرفته، سـاماندهی شـده اسـت.
معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی مازندران باتشکر 
و قدردانی از خیرین حوزه سالمت، افزود: در سال گذشته 
میلیون  پانصد  و  میلیارد  مازندران 29  خیرین سالمت 
تومان به حوزه سالمت کمک کردند که از این تعداد 14 

میلیارد تومان نقدي و مابقي غیر نقدي بوده است.

با حضور استاندار و سایر مسئوالن ارشد مازندران؛ 

تجلیل از دانشگـاه علوم پزشکی مازندران بعنوان 
دستگاه برگزیده در جشنواره شهید رجایی استان 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران: 

نگـاه غیرتخصصـی به حـوزه 
پزشکـی آسیـب زا اسـت

کمـک 300 میلیـارد ریالـی خیـرین به حوزه سـالمت مازنـدران



 در ارزیابی عملکرد سال 96 دستگاههای اجرایی استان 
مازندران در جشنواره شهید رجایی،شرکت آب و فاضالب 
روستایی مازندران موفق به کسب »رتبه برتر« در دو بعد 
دستگاههای  میان  از  اختصاصی  و  عمومی  شاخصهای 
اجرایی استان شد. به گزارش تکرار ؛ جشنواره شهید رجایی 
به منظور ارزیابی عملکرد سال96 دستگاههای اجرایی استان 
با حضور استاندار مازندران و معاونین استانداری، مدیران و 

مسئوالن دستگاهای اجرایی استان، شرکتها، بانکها و بیمه 
ها در سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد.

روستایی  فاضالب  و  آب  شرکت  جشنواره  این  در 
مازندران به مدیریت مهندس مجید عبدالهی توانست از 
میان تمامی دستگاههای اجرایی استان در دو بعد شاخص 
های عمومی و اختصاصی حائز رتبه برتر شود و مهندس 
عبدالهی لوح تقدیری از مهندس محمد اسالمی استاندار 

مازندران دریافت کرد. در بخشی از این لوح تقدیر آمده 
است: در راستای سیاستهای کلی نظام اداری ابالغی مقام 
معظم رهبری و تاکید دولت تدبیر و امید بر اجرای نقشه 
راه و اصالح نظام اداری ،آن دستگاه در ارزیابی عملکرد 
سال 96 دستگاههای اجرایی استان مازندران)جشنواره 
بانکها  شهید رجایی( حائز رتبه برتر در گروه شرکتها، 
و  عمومی  شاخصهای  بعد  دو  مجموع  در  ها  بیمه  و 

مساعی  و  تالشها  از  بدینوسیله  است،  اختصاصی شده 
آن  متعهد  و  متخصص  همکاران  و  جنابعالی  ارزشمند 
دستگاه در پیشبرد برنامه ها و سیاستهای دولت تدبیر و 
امید صمیمانه سپاس و قدردانی می نمایم،امید است با 
توکل به خداوند سبحان در سال حمایت از کاالی ایرانی 
در راستای اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسالمی 

ایران بیش از پیش موفق و موید باشید.

شرکت آب و فاضالب روستایی مازندران »رتبه برتر«  جشنواره شهیدرجایی را کسب کرد

مهنــدس عبداللهــی: مدعــی 
ــه  هســتیم در 4 ســال اخیــر ب
انــدازه 10 ســال گذشــته اش 
ــوب  ــال آب خ ــم / ح کار کردی
نیســت، صرفــه جوئــی کنیــم / 
کیفیــت آب، خــط قرمز ماســت
اختصاصــی تکــرار/ گــروه اجتماعــی: هفتــه 
ــد  ــدس مجی ــا مهن ــا ب ــود ت ــی ب ــت فرصت دول
ــالب  ــرکت آب و فاض ــل ش ــی مدیرعام عبدالله
روســتائی مازنــدران هــم کالم شــویم. مشــروح 
صحبــت هــای مهنــدس عبداللهــی بــا خبرنــگار 

مــا را در زیــر مــی خوانیــد:
گرانقدر  شهدای  از  کنیم  می  یادی  ابتدا  در   ***
هفته دولت شهیدان رجایی و باهنر؛ شهدایی که با وجود 
اقتدار سیاسی و اقبال اجتماعی صفات بارز انسانی خود 
را فراموش نکردند و با تمام تالششان برای مملکت ایران 
و مردم عزیز ایران زحمت کشیدند و در همین راه هم 

جان خود را فدا کردند.
*** خوشبختانه امسال برای هفته دولت افتتاح و آغاز 
عملیات اجرایی 19 پروژه آبرسانی را در روستاهای مازندران 
بود و یک  افتتاحی ما  داشتیم که 18 پروژه، پروژه های 
این 18  بوده است.  پروژه هم پروژه آغاز عملیات اجرایی 
پروژه برای 11 شهرستان تعریف شد و بصورت 11 پروژه 
تک روستایی و 7 پروژه مجتمعی به بهره برداری رسید. 
برای اینکه بتوانیم این پروژه ها را به بهره برداری برسانیم 
حدود 42 کیلومتر خط انتقال، حدود 57 کیلومتر شبکه 
توزیع و حدود 19 باب مخزن به حجم تقریبی 2 هزار و 
675 متر مکعب، 11 واحد ایستگاه پمپاژ و هشت دستگاه 
دیزل ژنراتور برای مواقع بحرانی و حفر و تجهیز دو حلقه 
چاه، بهسازی دو دهنه چشمه و حدود 22 دستگاه سیستم  
رسوب زدایی را در روستاهای مازندران داشتیم که برای این 
پروژه ها حدود 122 میلیارد و 900 میلیون ریال هزینه شد.

مجتمع  دوم  فاز  اجرایی  عملیات  همچنین   ***
آبرسانی روستایی خزرآباد را داشتیم. برای این که پروژه 
به اتمام برسد حدود 40 میلیارد ریال هزینه در بر خواهد 
داشت و اهالی هفت روستا و 2779 خانوار از مزایای این 

طرح بهره مند خواهند شد.

*** ما مدعی هستیم که در چهار سال گذشته در 
آب فاضالب روستایی مازندران برای آبرسانی به مردم عزیز 
روستایی به اندازه 10 سال گذشته اش کار کردیم و دالیل  
آن را میتوانیم مستند خدمتتان عرض کنیم. تعداد 544 
روستا از سال 92 تا 96 ، با جمعیت بالغ بر  415 هزار نفر 
از آب سالم و بهداشتی بهره مند شدند . هزینه ای که برای 
تومان است.  این روستاها صرف شد حدود 194 میلیارد 
شاید براحتی بتوان گفت که برای 544 روستا کار شد و 
194 میلیارد تومان هزینه شد ولی در واقع کار بسیارزیادی 
انجام شده است. به طور مثال میتوان گفت 3 هزار کیلومتر 
خط انتقال و شبکه توزیع انجام شد. حدود 67 هزار و 110 
متر مکعب مخزن ذخیره انجام شد. حدود 78 حلقه چاه 

عمیق حفر و تجهیز شد.
بهسازی 65 دهنه چشمه را انجام دادیم. حدود 171 
ایستگاه پمپاژ احداث شد. زمانی که ما عنوان می کنیم 171 
ایستگاه پمپاژ باید ببینید که به چه سختی آب مرحله به 
مرحله پمپاژ می شود تا به آن روستا برسد تا مردم عزیزمان 
بتوانند از آب استفاده کنند. تهیه و نصب 42 دستگاه دیزل 
ژنراتور داشتیم در صورتیکه ما کال در استان 92 دستگاه 
دیزل ژنراتور داشتیم که 42 دستگاه را توانستیم در این 
چهار سال تهیه و نصب کنیم.  ضمن اینکه خرید و نصب 
202 دستگاه کلرزنی و تهیه و نصب 16 تصفیه حذف آهن 

و منگنز را در این پروژه ها داشتیم.
که  زمانی  کنم  می  عرض  کمی  لحاظ  به   ***
می گوییم آب هست ولی کم هست یعنی  در واقعیت آب 

خیلی کم شده است.

می توانم بگویم که در 15 ساله اخیر ما در خشکسالی 
با این توجه زمانی هم که به کمبود آب  بوده و هستیم. 
برمی خوریم به فکر صرفه جویی نیستیم و به محض کمبود 
آب به سراغ حفر چاه و به جستجوی چشمه ها می رویم 
برای اینکه آب را اضافه کنیم و به دست مردم عزیز برسانیم 
غافل از اینکه هرچه تعداد حفرچاه بیشتر شود آب شور به 
ما نزدیکتر می شود. وضعیت چشمه ها تغییر کرده وضعیت 
است.  شده  متفاوت  بارش  رژیم  و  کرده  تغییر  ها  بارش 
بارش های امروز ما قابل مقایسه با بارش های 10 یا 15 
سال قبل نیست. بارش از برف به باران تبدیل شد و حتی 
بارش های بارانی ما که نم نم و ممتد بود هم امروز تبدیل 
به باران های سیل آسا شده که این بارش ها بصورت آب در 
منابع زیرزمینی ما ذخیره سازی نمی شود. مقدار ورود آب 
به مخزن زیرزمینی با مقدار خروج آن دیگر مساوی نیست.

*** ما سه متغیر داریم که همواره در حال تغییر است. 
یکی متغیر مصرف ما است که رو به باال در حال افزایش 
می باشد. متغیر دوم متغیر جمعیت ما است که باز هم در 
حال افزایش است. یعنی میزان مصرف و جمعیت در حال 
اضافه شدن هستند که با هم تناسب هم ندارند. در صد سال 
اخیر جمعیت در جهان 3 برابر شد ولی مصرف آب 6 برابر 
شد. متغیر سوم منابع آبی ما هستند. منابع آبی زیرزمینی 
ما همینطور در حال کم شدن است. این سه متغیر در حال 

تغییر و موجب تشدید بحران هستند. 
در این شرایط آب بسیار مهم است و باید در مصرف 
صرفه  آب  مصرف  در  هراندازه  شود.  جویی  صرفه  آن 
می  ذخیره  آیندگان  مصرف  برای  آب  این  شود  جویی 

باید  و  نیست  خوب  آب  حال  واقعاً  بگویم  باید  و  شود 
مراقبت کنیم تا آب برای آیندگان ما بماند.

 ***  در مورد کیفیت آب باید عرض کنم کیفیت آب 
خط قرمز ماست و به صورت روزانه کنترل می شود. بحث 
آزمایش میکروبی، آزمایش شیمیایی و کلر سنجی هر روز 
کنترل می شود و ما اجازه نمی دهیم مشکالتی برای مردم 
به وجود بیاید و مردم عزیز از این لحاظ مطمئن باشند. 
ضمن اینکه روستاییان عزیزی که آب شرب آنها تحویل آب 
و فاضالب روستایی نیست و بصورت شورایی عمل می شود 
من خواهش می کنم که تحویل آب و فاضالب روستایی 
بدهند تا ما بتوانیم خدمات بهتری به مردم عزیزمان بدهیم.

*** باید این موضوع را مطرح کنم که در حال حاضر 
حدود 478 پروژه نیمه تمام داریم که نیاز به 342 میلیارد 
تومان اعتبار دارد تا این پروژه ها به اتمام برسد. با این توضیح 
که این میزان کارکرد را نشان می دهد و هم نشان می دهد 
که این استان در حال توسعه است. در واقع استان مازندران 
یک استان خاص است و بایستی به جای استان مازندران 
بگوییم استان خاص. چرا که هر روز در حال توسعه یافتن 
است و نه فقط مردم عزیز استان بلکه مردم عزیز کشور از 
آن بهره مند می شوند. همچنین اگر جمعیت روستایی و 
جمعیت شناورمان  با هم جمع کنیم می بینیم حدود 50 

درصد جمعیت ما در روستاها زندگی می کنند.
*** ما در سال 92 حدود 250 پروژه نیمه تمام داشتیم 
که تا این لحظه حدود 162 پروژه را به اتمام رساندیم. که در 
544 روستا به بهره برداری رسید با  اینکه این تعداد روستا 
کارشان انجام شد و حدود 162 پروژه از مجموع 250 پروژه 
به اتمام رسید اما بازهم در حال حاضر 478 پروژه نیمه تمام 
داریم. این توسعه را می رساند. این نشان می دهد با این 
که ما مدعی هستیم کار زیادی انجام شده ولی باز هم به 
زیرساخت بیشتری نیاز است و نشان می دهد که توسعه باال 
است و باید باز هم کار شود تا مردم کشورمان بتوانند از این 

نعمت الهی استفاده کنند.
از  باشم  داشته  تشکری  پایان  در  خواهم  می   ***  
استاندار محترم و نمایندگان استان مازندران به علت توجه 
و  عزیز  استاندار  با کمک  دارند.  روستاها  به  آنها  که  ویژه 
نمایندگان محترم استان توانستیم جذب مبالغ ملی را از 
صندوق توسعه برای کمک به روستاها داشته باشیم. قابل 
تقدیر است که با توجه به دستور اکید مقام معظم رهبری، 
باید از صندوق توسعه ملی به روستاها کمک بشود تا بتوانیم 
پروژه های نیمه تمام خود را به اتمام برسانیم تا مردم بتوانند 
از این پروژه ها بهره مند شوند و به آب شرب سالم و بهداشتی 

دسترسی داشته باشند.

آب و فاضالب روستائی مازندران، نمادی از خدمت رسانی جهادی به مردم
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بزرگداشت  و  دولت  گرامیداشت  هفته  با  همزمان 
و  غله  شرکت  خدمت  میز  باهنر  و  رجایی  شهیدان 
نفر  از 40  بیش  با حضور  منطقه 2  بازرگانی  خدمات 
های  وپایگاه  ها  روزنامه  و  خبرگزاریها  خبرنگاران  از 
کوشکی  استاد  توسط  ملی  رسانه  همچنین  و  خبری 

پیشکسوت عرصه رسانه بطور رسمی افتتاح گردید.
آرد  کارخانجات  صنفی  انجمن  که  مراسم  این  در 
استان نیز حضور داشتند همزمان با افتتاح میز خدمت 

سامانه الکترونیکی خدمت نیز افتتاح گردید.
مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 
در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این شرکت خدمت 
به  خصوص  به  و  مردم  به  دهی  خدمات  در  رسان 
کشاورزان عزیز از طریق میز خدمت و همچنین سامانه 

الکترونیکی خدمت اهتمام جدی خواهد داشت. 
دکتر سید محمد جعفری افزود: با عنایت به ابالغیه 
حقوق  تحقق  راستای  در  و  جمهور  محترم  ریاست 
شهروندی در نظام اداری با هدف ارائه خدمات به موقع و 
سریع و آسان به ارباب رجوع همچنین ارتقای رضایتمندی 
این  در  میز خدمت  ماه سال جاری  تیر  ابتدای  از  آنان 
شرکت بر اساس دستورالعمل ها و شناسه های خدمات 

با به کارگیری تعدادی از کارکنان خبره و آموزش دیده 
به طور آزمایشی استقرار یافت و در هفته دولت توسط 
خبرنگاران استان به صورت رسمی افتتاح گردید. جعفری 
با هدف احترام به حقوق  تصریح کرد: 14 نوع خدمت 
شهروندی و تکریم ارباب رجوع در این شرکت احصا و در 
قالب خدمت حضوری و الکترونیکی به مردم و کشاورزان 

عزیز قابل ارائه می باشد.  وی به بخشی از آن خدمات 
اشاره کرد و گفت :خرید تضمینی محصوالت کشاورزی 
،تامین و توزیع کاالهای اساسی ، مدیریت و راهبری ذخایر 
استراتژیک کاالهای اساسی، بهسازی و نوسازی واحد های 
میز  خدمات  های  سرفصل  از  بخشی  عنوان  به  نانوایی 

خدمت این شرکت می باشد. 

وی تصریــح کــرد: بــا اســتقرار میــز خدمــت، خدمات 
رســانی بــه مــردم و کشــاورزان شــتاب بیشــتری خواهد 
ــد  ــا خواه ــدی آنه ــی در رضایتمن ــت و گام مهم داش
داشــت. خاطــر نشــان مــی شــود خالقیــت و نــو آوری 
در افتتــاح میــز خدمــت توســط اصحــاب رســانه مــورد 

اســتقبال خبرنــگاران اســتان قــرار گرفــت.

عنوان  به  منطقه 2  بازرگانی  خدمات  و  غله  شرکت 
دستگاه برتر در جشنواره شهید رجایی استان مازندران 
معرفی شد. به گزارش تکرار، در جشنواره استانی شهید 

های  دستگاه  عملکرد  ارزیابی  نتایج  اساس  بر  و  رجایی 
منطقه  بازرگانی  خدمات  و  غله  شرکت  استان،  اجرایی 
2 حائز رتبه برتر در بیشترین میزان رشد امتیاز نسبت 

به سال گذشته در مجموع دو بعد شاخص های عمومی 
و اختصاصی گردید. بنابر این گزارش، در جشنواره شهید 
رجایی از دکتر محمد جعفری مدیرعامل شرکت غله به 

عنوان دستگاه برتر تقدیر به عمل آمد. در بخشی از متن این 
تقدیر نامه که توسط استاندار مازندران اهدا شد، آمده است: 
در راستای تحقق سیاست های کلی نظام اداری ابالغی مقام 
معظم رهبری و تاکید دولت تدبیر و امید بر اجرای نقشه 
راه اصالح نظام اداری، آن دستگاه در ارزیابی عملکرد سال 
1396 دستگاههای اجرایی استان مازندران )جشنواره شهید 
رجایی( حائز رتبه برتر در بیشترین میزان رشد امتیاز نسبت 
به سال گذشته در مجموع دو بعد شاخص های عمومی و 
اختصاصی گردیده است. بدین وسیله و به مصداق حدیث 
شریف »من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق« از تالش 
و مساعی ارزشمند جنابعالی و همکاران متخصص و متعهد 
آن دستگاه در پیشبرد برنامه ها و سیاستهای دولت تدبیر و 

امید صمیمانه تشکر وقدردانی می نمایم.
امید است با توکل به خداوند سبحان در سال ))حمایت 
ایرانی(( در راستای اهداف عالیه نظام مقدس  از کاالی 
جمهوری اسالمی ایران بیش از پیش موفق و موید باشد.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 
گفت : فاز اول سیلوی 50 هزار تنی خالقی در قره تپه 
گرامیداشت  هفته  در  تن  هزار  به ظرفیت 22  بهشهر 

دولت افتتاح و به بهره برداری رسید.
ضمن  جعفری  سیدمحمد  دکتر  تکرار،  گزارش  به 
اینکه در 3 سال  به  اشاره  با  گرامیداشت هفته دولت 
سازی  ذخیره  های  ظرفیت  ایجاد  در  انقالبی  اخیر، 
گندم در استان صورت گرفته اظهار داشت: این سیلو 
ها با بهره گیری از جدیدترین تکنولوژی و با مشارکت 

بخش خصوصی در استان بوجود آمده است.
از  صیانت  راستای  در  سیلوسازی  نهضت  افزود:  وی 
کمیت و کیفیت و جلوگیری از هرگونه آسیب منتهی به 
کاهش مختصات کیفی گندم به عنوان یکی از کارآمدترین 
راهکارها جهت نگهداری استاندارد این محصول استراتژیک 
می باشد. جعفری اضافه کرد: فاز دوم سیلوی 50 هزار تنی 

خالقی قره تپه بهشهر پیشرفت 30 درصد دارد.
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 
از دیگر برنامه های شرکت متبوع در هفته دولت اشاره 
کرد و گفت: با پیگیری ها و حمایت های صورت گرفته 
نودهک  در  تنی  هزار   15 سیلوی  احداث  زنی  کلنگ 

توسط بخش خصوصی در هفته دولت انجام شد.
مدیرعامــل شــرکت غلــه و خدمــات بازرگانــی 
تضمینــی  خریدهــای  بــه  ادامــه  در   2 منطقــه 
محصــوالت کشــاورزی اشــاره کــرد و گفــت: در ســال 
ــط  ــزا توس ــن کل ــزار و 617 ت ــاری 31 ه ــی ج زراع
ــکا،  ــهر، ن ــوگاه، بهش ــتانهای گل ــز در شهرس 20 مرک

ــل،  ــیمرغ، باب ــاری، قائمشــهر، جویبار،س ــدرود، س میان
بابلســر، آمــل و نــور خریــداری شــد کــه شهرســتانهای 
بهشــهر، میانــدرود و نــکا بــه ترتیــب بــا 25، 20 و 17 
ــن محصــول را در  ــل ای ــار تحوی درصــد بیشــترین آم

ــند. ــی باش ــدران دارا م ــتان مازن ــطح اس س
جعفری افزود: با پرداخت 854 میلیارد و 716 میلیون 
کشاورزان  مطالبات  کلیه  عامل،  بانک  طریق  از  ریال 
با  ادامه  در  وی  شد.  حساب  تسویه  مازندرانی  کلزاکار 
اشاره به خرید 86 هزار و 736 تن گندم از کشاورزان 
مازندران افزود: با پیگیری های بعمل آمده، کشاورزان 
گندمکار مازندرانی تاکنون 51 درصد از مطالبات خود را 

که بیش از 582 میلیارد ریال می باشد دریافت کردند.
مدیرعامـل شـرکت غله و خدمـات بازرگانی منطقه 
2 بـه خریـد توافقـی برنـج در اسـتان اشـاره کـرد و 
گفـت: بـا توجـه بـه رکودی کـه در بـازار برنـج قبل از 
برداشـت ایـن محصول وجود داشـت بـا تصمیم دولت، 
امسـال همزمـان با برداشـت برنج، خریـد توافقی برنج 
پرمحصـول و طـارم بمنظـور حمایـت از کشـاورزان و 
تنظیـم بـازار برنج و تامین بخشـی از ذخایـر راهبردی 
از محـل تولیـد داخلی با بازگشـایی 5 مرکـز خرید در 

اسـتان مازندران آغاز شـد.
وی بــا اشــاره بــه افزایــش هشــت درصــدی قیمــت 
ــد  ــت خری ــا قیم ــه ب ــج در مقایس ــی برن ــد توافق خری
ــد  ــرخ خری ــت: ن ــار داش ــته اظه ــال گذش ــی س توافق
انــواع برنــج براســاس 8 درصــد شکســتگی از قــرار هــر 
ــزار و 280  ــارم 98 ه ــای ط ــج ه ــرای برن ــرم ب کیلوگ

ریــال، شــیرودی 58 هــزار و 860 ریــال و نــدا و نعمــت 
ــری  ــن شــده اســت. جعف ــال تعیی ــزار و 380 ری 52 ه
در ادامــه بــا بیــان اینکــه اســتاندار مازنــدران در 
ــن حــوزه  ــان مشــکالت ای ــروه آرد و ن جلســات کارگ
را بــه طــور جــدی پیگیــر مــی باشــد اظهــار داشــت: 
ــدران  از آنجائیکــه ســرانه واحدهــای خبــازی در مازن
ــا دســتور  ــر اســتاندارد در کشــور مــی باشــد ب 2 براب
اســتاندار مازنــدران صــدور مجوزهــای جدیــد نانوایــی 
آزادپــز در اســتان جلوگیــری شــده اســت کــه وزیــر 
ــه صــورت رســمی  ــم ب ــارت ه ــدن و تج ــت مع صنع

ــالغ کــرد. ــرا اب آن

وی اضافــه کــرد: بنابــر دســتور اســتاندار مازنــدران و 
همچنیــن ابــالغ مهنــدس خیریانپــور معــاون هماهنگی 
امــور اقتصــادی و توســعه منابــع اســتانداری، مســئولیت 
ــه  ــان اســتان ب ــدم آرد و ن ــن منشــور گن ــه و تدوی تهی
ــه و  ــس از مطالع ــه پ ــد ک ــذار گردی ــه واگ ــرکت غل ش
بررســی و جلســات هماهنگــی و کارشناســی با دســتگاه 
هــای مرتبــط و اتحادیــه هــا و تشــکلهای صنفــی 
حــوزه مربوطــه ســند مذکــور تهیــه و در هفتــه آینــده 
در اســتانداری رونمایــی خواهــد شــد. دکتــر جعفــری 
تصریــح کــرد: انتظــار مــی رود تــا بــا ابــالغ ســند مذکور 

بتــوان نــان ســالم و بــا کیفیــت بــه مــردم ارائــه داد.
مدیرعامــل شــرکت غلــه و خدمــات بازرگانــی 
بــه  از ســخنانش  دیگــری  بخــش  در  منطقــه 2 
ــرد  ــاره ک ــش اش ــرکت متبوع ــد ش ــت جدی ماموری
ــادر  ــرکت م ــاد و ش ــم وزارت جه ــا تصمی ــت: ب و گف
ــن  ــران، واردات روغ ــی ای ــی دولت ــی بازرگان تخصص
ــدران  ــادر مازن ــق بن ــن از طری ــور اوکرای ــام از کش خ
صــورت خواهــد گرفــت. جعفــری افــزود: در فــاز اول 
35 هــزار تــن روغــن خــام وارد اســتان خواهــد شــد.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 
با اشاره به دوره جدید تحریم های ظالمانه علیه کشور 
گفت: هیچگونه نگرانی در اقالم کاالهای اساسی مورد 
نیاز مردم وجود ندارد و در حال حاضر 6 ماه ذخیره 
گرفته  صورت  سیلوها  در  مازندران  استان  در  گندم 
است. جعفری افزود: در خصوص سایر اقالم نیز ذخیره 

سازی مطمئن و مناسب انجام پذیرفت.

خبرنگـاران میز خدمت شرکـت غله منطـقه 2 را افتتـاح کردنـد

در جـشنـواره شهـیـد رجـائـی؛

شرکـت غلـه بعنوان دستگاه برتر معرفی شد / تقدیر از دکتر جعفری

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2:

در ذخیـره سـازی گنـدم انقـالبی صـورت گرفتـه اسـت



اسـتاندار مازنـدران در آئیـن اختتامیـه هشـتمین 
جشـنواره کتابخوانـی رضـوی، میـزان باالی مشـارکت 
مـردم اسـتان در ایـن جشـنواره را افتخـاری بـزرگ و 

مدالـی سـترگ بـر سـینه دیـار علویـان نامید. 
بـه گزارش تکرار، محمد اسـالمی اسـتاندار مازندران 
در این مراسـم بـا بیان اینکه لحظه هـای مطالعه کتاب 
در جشـنواره کتابخوانـی رضـوی را بایـد بـه حسـاب 
عنایـات کریمانـه حضـرت علـی بـن موسـی الرضـا)ع( 
گذاشـت، گفـت: مطالعـه کتاب هـای این جشـنواره در 
واقـع گام بـه گام پیـش رفتـن در جاده معـارف رضوی 
اسـت و بهـره بـردن از کیمیـای معـارف رضـوی، وجود 

انسـان را بـه انـوار مطهـرش منور مـی کند.
در  رضـا)ع(  امـام  پربرکـت  وجـود  افـزود:  وی 
سـرزمین ایـران، همـواره منشـأ خیـر و برکت فـراوان 
بـوده اسـت؛ برکاتـی کـه نـه فقـط مقطعـی و فـردی، 
بلکـه جریـان سـاز و اجتماعـی بـوده اسـت کـه تبلور 
آن در آئیـن هـای مذهبـی و بویـژه در ایـام میـالد و 
شـهادت آن حضـرت بـا جوشـش ایمـان و اعتقـادات 
ملـی در سرتاسـر ایـران اسـالمی مشـاهده مـی گردد.

استاندار مازندران با اشاره به برگزاری جشنواره های 
رضوی در سال های اخیر، اظهار داشت: این جشنواره ها 
نمونه موفق دیگری از این جریان سازی های اجتماعی 
بوده اند و در همین رابطه باید گفت جشنواره کتابخوانی 

رضوی با همت نهاد کتابخانه های عمومی کشور توانسته 
است بابی را باز کند که آستان احساسات مقدس مردم 
را به صحن و سرای معرفت و تعقل وصل کند و بر عمق 

اعتقادات ما بیفزاید.
از  بیش  مشارکت  داشت:  بیان  همچنین  اسالمی 
50 هزار نفر در جشنواره کتابخوانی رضوی در استان 
مازندران که همواره مردمان آن به محبت اهل بیت)ع( 
افتخاری بزرگ و مدالی سترگ است  اند،  بوده  شهره 
به  بر سینه دیار علویان خواهد درخشید؛ خداوند  که 

حق امام رضا)ع( از برگزار کنندگان و شرکت کنندگان 
این جشنواره راضی باشد و کتابداران استان را همواره 

سرافراز و بر فراز بدارد.
ولیپور  های  تالش  و  زحمات  به  مازندران  استاندار 
مدیرکل کتابخانه های استان اشاره کرد و گفت: الحمدهلل 
حرکت ها و برنامه های بسیار خوبی در سطح کتابخانه های 
عمومی در استان در حال انجام است و البته این انتظار از 
خانم ولیپور هم وجود داشته است که به خوبی در حال 

توسعه و پیشرفت در حوزه کتابخوانی قرار گرفته ایم.

در  مازنـدران  عمومـی  هـای  کتابخانـه  مدیـرکل 
آئیـن اختتامیـه هشـتمین جشـنواره کتابخوانی رضوی 
در اسـتان، حضـور 50 هـزار نفـری مازندرانـی هـا در 
جشـنواره کتابخوانـی رضوی نشـانه پویایـی کتابخوانی 

در اسـتان دانسـت. 
آئیـن  در  ولیپـور  آرزو  دکتـر  تکـرار،  گـزارش  بـه 
اختتامیه هشـتمین جشـنواره  کتابخوانی رضوی اسـتان 
مازنـدران کـه بـا حضـور اسـتاندار مازنـدران و معاونین 
العظمـی  اهلل  آیـت  نماینـده  سـتادی،  کل  مدیـران  و 
هاشـمی شـاهرودی رئیـس مجمع تشـخیص مصلحت 

نظـام، فرمانـدار، شـهردار و تعـدادی از اعضـای شـورای 
اسـالمی شـهر سـاری، روسـای  ادارات شهرسـتان هـا، 
معاونـان اداره کل دسـتگاه های اجرایـی و کتابداران که 
در سـالن غدیر سـپاه کربال مازندران برگزار شـد، ضمن 
 گرامیداشـت هفتـه دولت و تبریک والدت امـام هادی)ع( 
اظهـار داشـت: امیدواریم موفقیت هـا در نظام جمهوری 

اسـالمی اسـتمرار  داشـته باشد. 
مدیــرکل کتابخانــه هــای عمومــی مازنــدران افــزود: 
از جشــنواره هفتــم کتابخوانــی رضــوی از ســری 
جشــنواره هــای بیــن المللــی امــام رضــا)ع( در ســال 
ــی  ــوزه کتابخوان ــی در ح ــات خوب ــون اتفاق ــا کن 96 ت
ــنواره  ــتمین جش ــت و در هش ــاده اس ــتان افت در  اس
ــتان  ــال در  اس ــاه امس ــوی از خردادم ــی رض کتابخوان
بــه عنــوان بزرگتریــن جشــنواره کتابخوانــی مکتــوب و 
 دیجیتــال بــرای گــروه هــای مختلف ســنی کــودکان)2 
کتــاب(، نوجوانــان)2  کتــاب( و بزرگســاالن)3 کتــاب( 

در هفــت عنــوان برگــزار شــد. 
ــان در  ــداف م ــیاری از اه ــه بس ــالم اینک ــا اع وی ب
برگــزاری ایــن جشــنواره محقــق شــده اســت، ادامــه داد: 
بــدون شــک باورهــا و اعتقــادات  مــردم در ایــن موفقیــت 

نقــش بی بدیلــی داشــته اســت . 
بـا  مازنـدران  عمومـی  هـای  کتابخانـه  مدیـرکل 
دو  به عنـوان  کتابخانـه  و  کتابـدار  نقـش  بـر  تأکیـد 
عامـل تأثیرگـذار در جلـب مشـارکت مردمـی،  گفـت: 
می تـوان  کـه  داد  نشـان  جشـنواره  برگـزاری  رونـد 

اجتماعـی  رفتارهـای  عمـق  درسـت،  برنامه ریـزی  بـا 
افـراد را تحـت  تأثیـر قـرار داد، حضـور  و خانوادگـی 
پرشـور شـرکت کنندگان در آئیـن اختتامیـه جشـنواره 
کتابخوانـی رضوی نمـادی از موج زیبـای کتابخوانی در 
 اسـتان اسـت کـه اهالـی مطالعـه را بـه وجـد مـی آورد . 

این مسـئول با اشـاره به اینکه در سـال 95 بیش از 
22 هزار نفر، در سـال گذشـته 50 هزار نفر و در سـال 
جـاری 52 هـزار نفر در  هشـتمین جشـنواره کتابخوانی 
رضـوی اسـتان مازندران شـرکت کردند که ایـن میزان 
از مشـارکت نشـانه پویایی کتابخوانی در اسـتان اسـت، 
گفـت: 11 درصد از شـرکت کننـدگان در بخش آنالین 
کشـور  مربـوط بـه مازنـدران بـوده اسـت و امیدواریم با 
تـالش بیشـتر و برنامه ریـزی دقیق تـر شـاهد فراگیری 
بیشـتر این موج گسـترده کتابخوانی  در جامعه باشـیم. 

ولیپور به نتایج هشـتمین جشـنواره کتابخوانی رضوی 
اسـتان مازنـدران اشـاره کرد و افـزود: در بخـش آنالین 6 
نفـر بـه عنـوان منتخـب  و 37 نفر شایسـته تقدیر معرفی 
شـدند و در بخـش مکتوب 9 نفر به عنـوان منتخب و 22 

نفر شایسـته تقدیر انتخاب شـدند. 
ــه  ــه ب ــده اســت ک ــه ای آگاه و بالن ــت: جامع وی گف
ــزء از راه  ــن درک ج ــد و ای ــی برس ــعور و درک باالی ش

ــه حاصــل نمــی شــود.  مطالع
ــت اهلل هاشــمی  ــام آی ــن مراســم پی در بخشــی از ای
شــاهرودی رئیــس مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
توســط حجــت االســالم ابوالفضــل زارعــی  قرائــت شــد. 

 در جشنواره شهید رجایی
مازندران صورت گرفت؛

 تقـدیر استـاندار 
 مـازنـدران از

آرزو ولیپور بعنوان 
مـدیر نـمونـه و 

تاثیرگذار دستگاه های 
اجرایی استان 

مدیــرکل کتابخانــه هــای عمومــی مازنــدران در 
جشــنواره شــهید رجایــی بعنــوان مدیــر نمونــه و 
تاثیرگــذار دســتگاه هــای اجرایــی اســتان از ســوی 

اســتاندار مازنــدران مــورد تقدیــر قــرار گرفــت. 
بــه گــزارش تکــرار، در جشــنواره شــهید رجایــی 
کــه بــه مناســبت هفتــه دولــت و قدردانــی از 
ــی  ــه دســتگاه هــای اجرای ــان نمون ــران و کارکن مدی
مازنــدران برگــزار شــد، از آرزو ولیپــور مدیــرکل 
کتابخانــه هــای عمومــی اســتان بعنــوان مدیــر 

ــد. ــر ش ــذار تقدی ــه و تاثیرگ نمون
ولیپــور در حاشــیه ایــن مراســم، خدمــت در نظــام 
مقــدس جمهــوری اســالمی را موهبتــی الهــی دانســت 
ــا حفــظ  ــرد ب ــالش ک ــد ت ــرد: همــواره بای ــد ک و تاکی
ــاط  ــا و نق ــت ه ــادی، محرومی ــی و جه ــه انقالب روحی
ــرد و  ــرف ک ــف برط ــای مختل ــه ه ــف را در عرص ضع
بویــژه در عرصــه فرهنــگ کــه بــا وجــود غنــای معارف 
ــی شــود  ــت م ــی از آن غفل ــا، گاه ــوه فرصــت ه و انب
ــه مــی شــود. و ســبب نفــوذ و جــوالن فرهنــگ بیگان

وی افــزود: مــا راهــی را در اداره کل کتابخانــه 
ــا  ــا ب ــم ت ــرده ای ــاز ک ــدران آغ ــی مازن ــای عموم ه
ــت  ــا محوری ــی ب ــای فرهنگ ــت ه ــظ اصــول فعالی حف
کتــاب، اهــداف متعالــی انقــالب اســالمی را در جامعــه 
ــد متعــال توانســتیم  ــاری خداون ــا ی ترویــج دهیــم و ب
افتخــار ثبــت فعالیــت هــای اثرگــذار را هــم در 2 ســال 

ــم. ــته بدســت آوری گذش
وی افــزود: چهلمیــن ســال پیــروزی انقــالب 
ــور  ــت کش ــاد در مدیری ــک نم ــه ی ــد ب ــالمی بای اس
ــن  ــران، ای ــی مدی ــت جمع ــا هم ــا ب ــود ت ــل ش تبدی
ســال بــه نمــاد خدمــت رســانی در مدیریــت کشــور 

ــد. ــی بمان ــه باق ــرای همیش ب

استــانـدار مـازنـدران:

لحظه های مطالعه کتاب در جشنواره کتابخوانی رضوی 
را باید به حساب عنایات کریمانه امام رضا)ع( گذاشت 

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران: 

حضور بیش از 50 هزار نفر از مازندرانی ها در جشنواره 
کتابخوانی رضوی نشانه پویایی کتابخوانی در استان است 

نرشیه رسارسی اجتامعی و فرهنگی
ـ  شهــریور 1397 ـ شـــمــــاره 17  ســـال دوم  6

خواندِن تکرار را تکرار کنید



نرشیه رسارسی اجتامعی و فرهنگی
ـ  شهــریور 1397 ـ شـــمــــاره 17  7ســـال دوم 

خواندِن تکرار را تکرار کنید

در یکــی دو ســال گذشــته تخریــب هــا بــر علیــه 
ــی  ــش ســعی م ــه اســت و مخالفین اش شــدت گرفت
ــزد  ــره ی او را ن ــدی چه ــه و ترفن ــر بهان ــا ه ــد ب کنن
از  شــهروندان ســاروی تخریــب کننــد. صحبــت 
ــه توانســته  ــوری« اســت ؛ شــهرداری ک ــدی عب »مه
بــه خوبــی در ســال هــای اخیــر شــهر ســاری را بــه 
ــیر  ــی در مس ــی و جناح ــای سیاس ــت ه دور از رقاب
ــیاری از  ــروز بس ــه ام ــا جائیک ــد ت ــرار ده ــعه ق توس
ــاوت  ــهری متف ــوان ش ــه عن ــاری ب ــگران از س گردش

ــد. ــاد مــی کنن ی
در  آمــدن  کار  روی  از  بعــد  عبــوری  مهــدی 
ــه در  ــراد باتجرب ــرد از اف ــعی ک ــاری س ــهرداری س ش
ــهری ،  ــان ش ــر مبلم ــد. تغیی ــتفاده کن ــارش اس کن
ــدد ، بازگشــائی  ــای متع ــا و زیرگذره ــل ه احــداث پ
راه هــا ، خیابــان هــا و ســاماندهی میــدان ابــن شــهر 
ــای  ــارک ه ــداث پ ــنتی، اح ــاری س ــا معم ــوب ب آش
مختلــف بــه خصــوص پــارک ملــل و در نهایــت 
ــا  ــث شــد ت ــت باع ــام بوســتان والی ــه ن شــاهکاری ب
اکثریــت شــهروندان ســاروی از شــهردار شهرشــان بــه 

ــد.  ــاد کنن ــق ی ــوان و موف ــر ج ــک مدی ــوان ی عن
ــدار  ــاری را در م ــت ، س ــار خالقی ــه در کن تجرب
ســازندگی قــرار داد تــا جائیکــه بســیاری از مــردم از 
ــه عنــوان ســردار ســازندگی شــهر  مهــدی عبــوری ب

ــد. ــام مــی برن ســاری ن
ــینیم  ــت بنش ــتان والی ــی در بوس ــت دقایق کافیس
و از شــادی و نشــاط مــردم ســاری در ایــن شــاهکار 
مهندســی لــذت ببریــم . مردمــی کــه در مرکــز 
اســتان ســال هــا از مــکان هــای تفریحــی و فرهنگــی 
ــن  ــی از بهتری ــروز در یک ــی ام ــد ول ــره بودن ــی به ب
ــتند. در  ــاد هس ــران ش ــی ای ــای فرهنگ ــتان ه بوس
ــه  ــود ب ــوری از خ ــه عب ــی ک ــروژه های ــام پ ــار تم کن
ــتان  ــاز دوم بوس ــد از ف ــت نبای ــته اس ــادگار گذاش ی
ملــل و همچنیــن تقاطــع غیــر همســطح شــهید ســید 
ــه در  ــم ک ــور کنی ــه ســادگی عب ــی علمــدار ب مصطف

ــد رســید. ــرداری خواهن ــره ب ــه به ــده ب آین
ــوع  ــای متن ــمه ه ــا و مجمس ــان ه ــاخت الم س
برگرفتــه از معمــاری و فرهنــگ بومــی منطقــه، بهــره 
گیــری از پوشــش گیاهــی در راســتای خلــق فضــای 

ــری هــای متنــوع تجــاری،  ســبز پایــدار، ایجــاد کارب
حاشــیه  مســیر  طــول  در  فرهنگــی  و  تفریحــی 
رودخانــه، ایجــاد کاربــری هــای اقامتــی بــرای جــذب 
گردشــگران و اســتقرار کاربــری هــای خدماتــی 
ــیر  ــداث مس ــا، اح ــه ه ــا و کاف ــتوران ه ــد رس مانن
پیــاده روی، دوچرخــه ســواری و جانمایــی لــوازم 
ــف  ــاعات مختل ــب در س ــردازی مناس ــی، نورپ ورزش
شــبانه روز و اســتقرار فضاهــای نمایشــگاهی دائمــی 
ــاز  ــه در ف ــت در طــول مســیر حاشــیه رودخان و موق
دوم بوســتان ملــل پیــش بینــی شــده اســت کــه مــی 
توانــد توســعه گردشــگری و ســالمت شــهروندان را در 

ــی داشــته باشــد. پ
ــع  ــروژه  تقاط ــرداری از پ ــره ب ــا به ــن ب همچنی
غیــر همســطح شــهید ســید مصطفــی علمــدار شــاهد 
ــار ترافیکــی در شــرقی تریــن نقطــه شــهر  کاهــش ب
ــاً  ــز مطمئن ــم نی ــن مه ــه ای ــود ک ــم ب ــاری خواهی س

ــد داشــت. ــی خواه ــردم را در پ ــت م رضای
ــه نظــر مــی رســد شــهردار ســاری  ــا اکنــون ب ام
ــداوم  ــت ت ــه جه ــت ک ــیده اس ــه رس ــن نتیج ــه ای ب

ســازندگی و اســتفاده از ایــده هــای نــو بایــد از 
ــازه ای  ــا خــون ت ــان خــالق بهــره منــد شــود ت جوان

ــردد. ــاری گ ــاری ج ــهرداری س در ش
ــی را بــه  عبــوری در همیــن راســتا جابــر ملک
عنــوان مدیرعامــل جدیــد ســازمان عمران شــهرداری، 
مهــدی کرمــی را بــه عنــوان شــهردار جدیــد منطقــه 
ــه عنــوان شــهردار  ســه، محمــد حســین قبــادی را ب
جدیــد منطقــه دو و مصطفــی احمــدی فــوالدی را بــه 
عنــوان شــهردار جدیــد منطقــه یــک ســاری منصــوب 
کــرد تــا جوانــان پرچــم ســازندگی را در مرکــز اســتان 

مازنــدران بــه دســت بگیرنــد.
در هــر صــورت انتصابــات جدیــد در شــهرداری را 
ــاری  ــهر س ــازندگی در ش ــازه ای از س ــل ت ــد فص بای
دانســت و مطمئنــاً ایــن تغییــرات باعــث شــکل 
گیــری ســاختارهای جدیــد عمرانــی در مرکــز اســتان 
مازنــدران خواهــد شــد. بــی شــک در آینــده نزدیــک 
ــه  ــی ک ــه درس ــید ک ــم رس ــه خواهی ــن نتیج ــه ای ب
ــد سرمشــق  ــی توان ــرد م ــس ک ــوری تدری ــروز عب ام

ــد. ــهرداران باش ــیاری از ش ــرای بس ــی ب ــیار خوب بس

عبـوری؛ از سازندگی تا جوانگرائی...
تـدریـس رایگـان برای شهـرداران

روفیا قلی نژاد لیندی
اختصاصی تکرار



اســتاندار مازنــدران گفــت: از پشــت میزهــا حرکت 
کنیــم و در میــان مــردم قــرار بگیریــم و بــا برداشــتن 
موانــع ســاده، زندگــی ســخت مــردم را آســان کنیــم 

و مــردم را از نزدیــک بنگریــم. 
بـه گـزارش تکـرار، محمـد اسـالمی همزمـان بـا 
هفتـه دولـت در جشـنواره شـهیدان رجایـی و باهنـر، 
ارزیابـی  بـرای  فرصتـی  را  جشـنواره  ایـن  برگـزاری 
ایـن نکتـه کـه مسـئولین چـه انـدازه تـالش موثـر در 
خدمـت بـه مردم داشـته انـد، افـزود: تصمیـم و اقدام 
بهنـگام، عـدم تبعیـض و سـالمت اداری و وفـای بـه 
عهـد از جملـه چیزهایـی اسـت کـه هیـچ گاه از ذهن 
مـردم زدوده نخواهـد شـد. اسـتاندار بـا اشـاره بـه این 
کـه مـردم، قـدردان کوچک تریـن کارهـا و خدمات از 
سـوی مسـئولین هسـتند و شایسـته باالترین خدمات 
انـد، اظهار داشـت: باید بـی منت خدمـت کنیم.پنهان 
کاری و مالحظـات کاذب و نـه گفتـن هـا و بلـه گفتن 
هـای بـی مـورد و غیرقانونـی و پنهـان کاری را کنـار 
بگذاریم. سـاده سـازی و گره گشـایی امور و شـفافیت 

را روزمـره گسـترش دهیـم.
اسـالمی بـا بیـان ایـن کـه مـا مسـئول هرگونـه 
مشـکالت و موانـع پیش روی مردم هسـتیم و مکلفیم 

چنـان کـه عهد کـرده ایم سـاده سـازی امـور را انجام 
دهیـم، بـه سـمت دولـت الکترونیـک حرکـت کنیم و 
میـز خدمـت را ایجـاد نماییـم، گفـت: بایـد بر اسـاس 
عهـدی کـه کرده ایـم از مرکز دیتای اسـتان اسـتفاده 
کنیـم و اطالعـات را بـه اشـتراک بگذاریـم و سـاده 
سـازی امـور و تسـهیل راه انـدازی کسـب و کار را بـه 

58 روز کاهـش دهیـم.
ــه  ــاره ب ــا اش ــدران، ب ــت در مازن ــی دول ــام عال مق
ایــن کــه بایــد فلســفه وجــودی خــود را هــر روز بــه 
خــود یــادآوری کنیــم، چــرا کــه فلســفه وجــودی مــا، 
خدمتگــزاری بــی منــت بــه مــردم اســت، یادآور شــد: 
ــم و  ــا کنی ــت را معن ــدی دول ــد توانســتن و کارآم بای
ــا  ــرای م ــردم ب ــت م ــم. رضای ــان دهی ــردم نش ــه م ب
حــرف اول اســت و همــه چیــز در برخــورد بــا مــردم 
بایــد برابــر بــا قانــون، شــفاف و عادالنــه اتفــاق بیفتــد.

ــه تحــول  ــا ب ــه م ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی اســتاندار ب
ــور  ــس جمه ــد ریی ــد موک ــم و تاکی ــاز داری اداری نی
ــه یــک میــز و یــک نفــر  ــاب رجــوع ب اســت کــه ارب
مراجعــه کنــد و پاســخ خــود را از یــک میــز دریافــت 
ــام و  ــرف نظ ــن، ح ــخ گرفت ــود: پاس ــراز نم ــد، اب کن
ــم  ــت کنی ــه خدم ــم ک ــالب کردی ــالب اســت. انق انق

ــاری  ــت ج ــدد و عدال ــت بربن ــور رخ ــاد از کش و فس
ــد. ــی باش ــع مل ــد مناف ــم، بای ــع حاک ــردد، مناف گ

و  امانــت  مــالک، صداقــت،  افــزود:  اســالمی، 
خدمــت اســت و غیــر ازآن چیــزی پذیرفتنــی نیســت. 
دولــت الکترونیــک، پاســخ گرفتــن اســت. میــز 
ــا  ــه فرآینده ــد. هم ــت باش ــز خدم ــد می ــت بای خدم

ــد.  ــت باش ــز خدم ــد در می بای
اسـتاندار بـا تاکیـد بـر این کـه دیوان سـاالری باید 
از ادارات جمـع شـود و دولت الکترونیک باید اسـتقرار 
یابـد و مراجعـات مکـرر اربـاب رجـوع بـه ادارات بایـد 
پایـان یابـد، خاطرنشـان سـاخت: میز خدمـت باید به 
معنـای درسـتش در همـه ادارات اتفـاق بیفتـد و همه 
زیرسـاخت هـا و تمهیـدات بـرای تحقق ایـن برنامه و 
پایـان دیـوان سـاالری در مازنـدران آمـاده اسـت. میز 
خدمـت بـه همـه نیازمنـدی هـای اربـاب رجـوع باید 

پاسـخگویی تمام عیار داشـته باشـد.
اســالمی بــا بیــان ایــن کــه رونــد اســتعالم گیــری 
هــای متعــدد و زمــان بــر را در مازنــدران لغــو کردیــم 
ــه برخــی ادارات در  ــان شــاهدآنیم ک لیکــن هــم چن
ــن  ــت ای ــا قاطعی ــران ب ــد. مدی ــد ســنتی گرفتارن رون

مســاله را پیگیــری و کنتــرل کننــد.
ــرای  ــه ب ــی ک ــالح فرآیندهای ــه داد : اص وی ادام
ــزی  ــه ری ــورای برنام ــوز در ش ــدور مج ــهیل ص تس
ــود. ــی ش ــد اجرای ــیده بای ــب رس ــه تصوی ــتان ب اس

ــر ضــرورت اثربخشــی اقدامــات تاکیــد  اســالمی ب
کــرد و گفــت: بایــد برنامــه هــا، فعالیــت هــا و 

ــد. ــذار باش ــا تاثیرگ ــات م اقدام
نماینـده عالی دولـت در مازندران، با اشـاره به این که 
مـردم از اجـرای طرح هـا و اقدامات تاثیرگذار شـادمان و 
خرسـند می شـوند، خاطرنشـان ساخت: تشـکر مردم از 
اقدامـات موثـر، تشـکر از نظـام و انقالب اسـالمی اسـت. 
بایـد کار کنیـم و قول و فعل ما یکی باشـد. بـه قول باید 

عمـل کـرد و نباید تعلل به خـرج داد.
اســتاندار گفــت: از پشــت میزهــا حرکــت کنیــم و 
ــا برداشــتن موانــع  در میــان مــردم قــرار بگیریــم و ب
ســاده، زندگــی ســخت مــردم را آســان کنیــم و مــردم 

را از نزدیــک بنگریــم. 

استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
در  ثبات  عدم  کوتاهی ها،  اینکه  به  اشاره  با  مازندران 
بازار، وضعیت اشتغال و شرایط سخت اقتصادی، مردم 
مشکالت  دنیا  کجای  هیچ  در  گفت:  می دهد،  آزار  را 

اقتصادی بدون کمک مردم حل نمی شود.
به گزارش تکرار ، احمد حسین زادگان گرامی داشت 
مدیریت  با  که  باهنر  و  رجایی  شهیدان  خاطره  و  یاد 
جهادی و ساده زیستی در یاد ها باقی ماندند به وضعیت 
با  کنونی  زمان  در  دولت  کارکنان  فعالیت  سخت 
و  اشاره  دشمنان  توطئه  دلیل  به  مختلف  مشکالت 
به »در کنار  نیاز  زمان دیگر  از هر  بیشتر  اظهار کرد: 
هم بودن« داریم و مشکالت مختلف با در کنار مردم  
بودن و با عنصر امید در طول انقالب اسالمی حل شد.

با بیان اینکه امام خمینی )ره( با عنصر امید و  وی 
پشتوانه مردم، بزرگ ترین انقالب را در جزیره امن و با 
انجام داد،  ثبات ترین کشور منطقه به بیان کارشناسان 
افزود: با عنصر بزرگ امید در دوره های مختلف به موفقیت 
رسیدیم و با عدم درک وضع موجود یا نادانی در داخل، 

عنصر امید توسط دشمنان مورد هدف قرار گرفته است.
استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
مردم  انتخاب  با  قوا  همه  اینکه  به  اشاره  با  مازندران 
کرد:  خاطر نشان  می کنند،  تالش  مشکالت  حل  برای 
و  اشتغال  وضعیت  بازار،  در  ثبات  عدم  کوتاهی ها، 
دولت  می دهد؛  آزار  را  مردم  اقتصادی،  شرایط سخت 

برای اولین بار بعد از 3 دهه از انقالب تسهیالت با بهره 
6 و 8 درصدی می دهد که تنها در اوایل انقالب شاهد 
چنین تسهیالتی بودیم؛ در هیچ کجای دنیا مشکالت 

اقتصادی بدون کمک مردم حل نمی شود.
حسین زادگان با اشاره به اینکه باید برای رونق تولید 
ملی و اشتغال باید تالش کنیم، تأکید کرد: اراده دولت 
در  هم  رهبری  معظم  مقام  و  است  مشکالت  حل  بر 

شرایط سخت، همواره از دولت حمایت نمودند.

استاندار مازندران در جشنواره شهیدان رجایی و باهنر:

مالحظات کاذب و پنهان کاری را کنار بگذاریم
فلسفه وجودی ما، خدمتگزاری بی منت به مردم است

با حضور استاندار انجام شد؛
افتتـاح ۵1 هـزار متـر 
اصالح و توسعـه شبکه 
آبـرسانی در مـازندران

ــا حضــور اســتاندار  ــت و ب ــا هفتــه دول همزمــان ب
ــدران، مدیرعامــل  ــی اســتانداری مازن و معــاون عمران
آبفاشــهری اســتان  و جمعــی از مســووالن ، 51 هــزار 
ــطح  ــانی در س ــبکه آبرس ــعه ش ــالح و توس ــر اص مت
ــاری  ــن در س ــورت نمادی ــه ص ــدران ب ــتان مازن اس

ــاح شــد. افتت
ــتاندار  ــالمی اس ــدس اس ــرار ، مهن ــزارش تک ــه گ ب
مازنــدران در ایــن مراســم ضمــن تقدیــر از تــالش 
ــرب  ــع آب ش ــن و توزی ــرکت در تامی ــن ش ــان ای کارکن
ــن اســتان شایســته آب گــوارا و ســالم  گفــت: مــردم ای

ــتند. ــرب هس ــرای ش ب
از  دیگــری  بخــش  در  مازنــدران،  اســتاندار 
ســخنانش بــه برخــورداری 13 درصــدی مــردم 
اســتان از طرحهــای فاضــالب اشــاره و تصریــح کــرد: 
بــا اجــرای طرحهــای جمــع آوری و تصفیــه فاضــالب 
در مازنــدران ایــن عقــب ماندگــی جبــران مــی شــود.

ــن  ــرای ای ــه اج ــان اینک ــا بی ــالمی ب ــدس اس مهن
ــد  ــی کن ــک م ــز کم ــردم نی ــه ســالمت م ــا ب طرحه
ــال 1400  ــا س ــی رود ت ــد م ــرد: امی ــان ک خاطرنش
شــاهد توســعه و گســترش در بخــش آب وفاضــالب 

ــیم. ــتایی باش ــهری و روس ش
وی بــا اشــاره بــه کمبــود منابــع مالــی در کشــور 
ــد  ــتان بای ــی اس ــب ماندگ ــران عق ــرای جب ــزود: ب اف

ــرد. ــادی صــورت گی ــت جه حرک
ــدران  *** همچنیــن مدیرعامــل آبفاشــهری مازن
ــعه  ــالح و توس ــر اص ــزار مت ــاح 51 ه ــه افتت ــز ب نی
ــال  ــدای س ــتان از ابت ــطح اس ــانی در س ــبکه آبرس ش
ــور  ــه منظ ــرد: ب ــح ک ــاره و تصری ــون اش ــا کن 97 ت
تامیــن آب شــرب ســالم و بهداشــتی و کاهــش 
هــدر رفــت آب30 هزارمتــر توســعه و 21 هــزار متــر 
اصــالح شــبکه در اقطــار 63 تــا 300 میلــی متــری در 

ســطح اســتان انجــام شــد.
مهنــدس ذاکــری، اعتبــار صــرف شــده بــرای 
ــارد  ــانی را 86 میلی ــبکه آبرس ــعه ش ــالح و توس اص
ــوار از  ریــال دانســت و افــزود: بیــش از 10 هــزار خان

ــدند. ــد ش ــره من ــا به ــن طرحه ــای ای مزای
ــا بیــان اینکــه 12 کیلومتــر خطــوط اصلــی  وی ب
آبرســانی در ســطح ســاری افتتــاح شــد، گفــت: ایــن 
طــرح بــا هــدف افزایــش تامیــن آب مناطقــی کــه بــا 
ــا اســتفاده از ظرفیــت  ــد ب افــت فشــار آب مواجــه ان

تصفیــه خانــه آب ســلیم بهرامــی، اجرایــی شــد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران:

مشکالت اقتصادی بدون کمک مردم حل نمی شود 
مدیرکل امور اداری و مالی استانداری:

فرزندان شهدا سرمایه های 
انسانی ارزشمندی برای 
مجموعه دستگاه های 

دولتی هستند
همزمان با هفته دولت ، شورای فرهنگی استانداری 
به سرپرستی مرتضی ناصحی مدیر کل اداری و مالی 
استانداری با خانواده شهیدان سروی و خانواده شهید 

مدافع حرم عباسعلی علیزاده دیدار کرد. 
پیام  حامل  که  ناصحی  مرتضی   ، تکرار  گزارش  به 
مازندران  استاندار  اسالمی  مهندس  قدردانی  و  سالم 
منابع  توسعه  و  اقتصادی  معاون  خیریانپور  حسن  و 
استانداری برای خانواده معظم این شهیدان استانداری 
مقام  از  پاسداشت  برای  استان  مدیریتی  عزم  بر  بود 
تأکید کرد  آینده  به نسل  اشاعه آن  شامخ شهیدان و 
و گفت: فرزندان شهدا سرمایه های انسانی ارزشمندی 
برای مجموعه دستگاه های دولتی هستند که باید به 
عنوان یک الگو ، از مولفه ها و شاخص های یک کارمند 
نمونه دفاع کنند.  در این دیدار که با همراهی شکیبافر 
استاندار  مشاور  ریاحی   ، استانداری  حراست  مدیرکل 
تنی  و  استانداری  ایثارگران  امور  هماهنگی  مسئول  و 
چند از اعضای شورای فرهنگی استانداری برگزار شد، 
با بیان ویژگی های بر جسته شهیدان سروی و علیزاده، 

رشادت های ایشان مورد تقدیر واقع شد.

نرشیه رسارسی فرهنگی و اجتامعی
مـدیـرمسئـول و صاحـب امتیـــاز: مـیثــم کـــاوه

مشـاور سیاست گذاری: مصطفی سوادکوهی

ســردبیــر: روفیا قلی نژاد لیندی
مدیـر اجـرائـی: حسیــن غـالمـی

مدیر مالی و رئیس سازمان آگهی ها: مهدی کاوه

گـرافیـسـت: میـالد نـوروزی
چــــاپ: افست زارع ساری
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