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در سایه وحدت و 

تعامل؛

 طرح های توسعه ای 
استان به نتیجه 

رسیده است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
مازندران  مطرح کرد:

خانه دار شدن قشر کم درآمد جامعه از 
اهداف نظام جمهوری اسالمی است

شهردار قائمشهر خبر داد:

طرح بازگشایی حریم رودخانه سیاه رود 
به بهره برداری رسید
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در ایام اهلل دهه مبارك فجر صورت گرفت: 
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راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران

شهردارایزد شهر مطرح کرد:
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فرماندار نور خبر داد:

افتتاح 97 طرح عمرانی با اعتباری
 بالغ بر ۴۶۶ میلیارد در شهرستان نور

نماینده ولی فقیه در استان مازندران :   توهین به جایگاه رئیس جمهوری غیر قابل قبول است
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استاندار مازندران:

 در سایه وحدت و تعامل؛ طرح های توسعه ای استان به نتیجه رسیده است
اســتاندار مازندران گفــت: از همکاری 
اصحــاب رســانه در جهــت انعکاس 
 عملکــرد دولــت قدردانــی می کنم.
احمد حسین زادگان بیان کرد: در مازندران 
پروژه های مهمی همچون نیروگاه زباله سوز 
نوشهر، کارخانه ام دی اف بندر آمیراباد، 
نیروگاه برق چمستان و نور به بهره برداری 

رسید.

اســتاندار مازندران یادآور شد: علیرغم 
همه تحریم های ظالمانه و بالیای طبیعی 
همچون ســیل و کرونا که تنها با دوران 
جنگ شبیه است، شــاهد افتتاح پروژه 
های مختلف و قابل توجهی در طی سال می 
باشیم که این آمار بیانگر رشد و افرایش در 

این راستا است.
مقــام عالی دولــت در اســتان، عنوان 
کرد: در دهــه فجر امســال پروژه های 
متعددی با اعتبار بالغ بــر ۲۶۰۰ میلیارد 
تومــان در مازنــدران به بهــره برداری 
رســید.ضمن اینکه ۷۲ پروژه به ارزش 
 ۱۰۰۰ میلیــارد نیــز کلنگ زنی شــد.
او ادامه داد:۱۲۹ پروژه صنعتی تولیدی با 
ارزش اعتباری حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان 
در این ایــام کلنگ زنی و بهــره برداری 
 شد که ۳۰۰۰ نفر اشــتغالزایی ایجاد کرد.
استاندار گفت: ۲۱۳ پروژه عمرانی در توزیع 
نیروی برق با اشــتغالزایی ۳۰۰ نفر و ۸۸ 
پروژه در بخش جهاد کشاورزی و ۶۶ پروژه 
در حوزه راه و ۳۳ پروژه در بخش مخابرات 
که ۴۷۴ میلیارد تومان اعتبار پروژه های 
این حوزه می باشــد و همچنین ۲۲ پروژه 
توسط دانشگاه علوم پزشکی مازندران در 
 ایام دهه فجر مورد بهره برداری قرار گرفت.
حســین زادگان با بیان ایــن که اختالف 
سالیق امری طبیعی اســت و نباید مانع 
توســعه اســتان شــود، اظهار داشت: 
خوشــبختانه تعامل، وحدت و هم افزایی 

خوبی بین قوای مختلف و ارکان قدرت در 
استان وجود دارد و بسیاری از طرح های 
توسعه ای که سال ها بر زمین مانده بوده 
در سایه وحدت نظر به تحقق رسیده است.

اســتاندار مازندران، گفــت: با محوریت 
آیــت اهلل الئینی، نماینده ولــی فقیه در 
اســتان به ایجاد وحدت در استان کمک 
شایانی شده است و رســانه ها و اصحاب 
 جراید نقش مهمی در این راستا داشتند.
وی ابراز داشت: دســت یابی به توسعه و 
رفاه مردم هــدف واال و مهم نمایندگان و 
دولت در استان و همه مسئولین است که 
با گفت و گو، اشــتراک نظر و وفاق دست 
یافتنی می باشــد و گفت و گو در خصوص 
موضوعات اساسی و ایجاد انسجام و وفاق 
هدفگذاری اصلی استان است، اختالف نظر 
 معناداری در موضوعات توسعه وجود ندارد.
حسین زادگان، گفت: منطقه آزاد مازندران 

با وحــدت و تعامل نماینــدگان مجلس 
شورای اسالمی و مدیریت ارشد دولت در 
مرحله نهایی تصویــب و تایید قرار دارد 
هرچند نظرات و دیدگاه های مختلفی در 
این راســتا وجود دارد لیکن با استفاده از 
ظرفیت های اســتان مازندران در سطوح 
مختلف نظام پیرامون رفع ابهام منطقه آزاد 
 مازندران اقدامات الزم صورت گرفته است.
وی یادآور شد: مازندران حدود ۱۰۰ درصد 
ام دی اف کشــور را تولید می کند که در 
حوزه صنایع سلولزی اســتان ما پیشتاز 

می باشد.
استاندار بیان کرد: زراعت چوب به عنوان 
یک پروژه اولویت دار مورد حمایت دولت 
می باشد و توجیه اقتصادی دارد و تاکنون 
۳۶۰ هکتار زراعت چــوب در مازندران 

اجرایی شده است.

 منطقه آزاد مازندران با وحدت و تعامل نمایندگان مجلس شورای اسالمی و مدیریت ارشد دولت در 

مرحله نهایی تصویب و تایید قرار دارد هرچند نظرات و دیدگاه های مختلفی در این راستا وجود دارد 

لیکن با استفاده از ظرفیت های استان مازندران در سطوح مختلف نظام پیرامون رفع ابهام منطقه آزاد 

مازندران اقدامات الزم صورت گرفته است.



 نماینده ولی فقیه در استان مازندران :
توهین به جایگاه رئیس جمهوری غیر 

قابل قبول است

نماینده ولی فقیه در استان مازندران با تقبیح شعار دادن 
علیه رییس جمهوری گفت : توهین به جایگاه و شخصیت 
 رئیس جمهوری در نظام اســالمی غیر قابل قبول است.

حجت اسالم والمسلمین محمدباقر محمدی الئینی افزود: 
نباید اجاره داد تا توهین و هنجارشکنی  در جامعه شکل 

بگیرد .

وی با تاکید بر این که به هیچ عنوان هنجار شکنی درست 
نیســت چرا که ادبیات خوش ، توصیه دین اسالم و محور 
پیام پیامبران الهی بوده اســت ، تاکید کرد : مقام معظم 
رهبری نیــز همواره بر لــزوم رعایت اخــالق و موازین 
 اســالمی گفتاری و رفتاری در جامعــه  تاکید می کنند.

امــام جمعه شهرســتان ســاری اظهار داشــت : همه 
باید  موازین درســت اخالقی را رعایــت کنیم و توجه و 
احترام به جایگاه ها و شــخصیت های نظام بویژه افرادی 
 که منتخب مردم هستند ، یک امر ضروری و عمومی است.

وی افزود : حرمت افراد مسئول در نظام جمهوری اسالمی 
همواره باید حفظ شود و حرمت شکنی اصال درست نیست.

 در جریان راهپیمایی موتوری و ماشینی ۲۲ بهمن امسال،  
تعدادی از موتورسواران در شهر اصفهان به رئیس جمهوری 
توهین کردند که این موضوع واکنش گسترده ای را ایجاد 

کرد. 

به دنبال اعتراضات گســترده به این حرکات ناشایست، 
دادستان عمومی و انقالب اصفهان دستور شناسایی عامالن 
و محرکان توهین به رییس جمهوری در مراسم گرامیداشت 

بیست و دوم بهمن امسال در این شهر را صادر کرد.

شناسنامه

تماس با ما

             بسم اهلل الرحمن الرحیم
 فصلنامه فرهنگی و اجتماعی

ندای مازندران
سال ششم:: شماره بیست  ودو::  زمستان ۱۳۹۹

ندای مازندران، مجله برتر
گردشگری مازندران

برگزیده سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری

صاحب امتیار و مدیر مسئول: میثم کاوه

سردبیر: روفیا قلی نژاد لیندی

گرافیک و صفحه آرا: مرصاد قربان نژاد

چاپ: مجتمع افست زارع

  اعضای هیئت تحریریه: روفیا قلی نژاد لیندی،  
مهدی کاوه، حسین غالمی، نیلوفر صمدی، نیره   

قلی نژاد لیندی                                        

نشانی دفتر نشریه

 قائم شهر، میدان شهداء، خیابان شهید بهشتی، 

روبروی

 عدالت 35

تلفکس: 01142262414
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افتتاح 887 پروژه در استان مازندران طی دهه مبارك فجر

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
مازندران گفت: همزمان با دهه فجر امسال، 
پروژه های مهمــی در حوزه های میراث 
فرهنگی و گردشگری، مخابرات، صنایع، 
زراعت چوب و بهداشت و درمان در استان 

مازندران به بهره برداری رسید.

مهــدی رازجویان افــزود: همچنین در 
این ایام مبارک، ۷۲ پروژه در بخش های 
مختلف با اعتبار بیش از دو هزار میلیارد 

تومان کلنگ زنی شد.

رازجویان تصریح کرد: در دهه فجر امسال، 
۸۸۷ پروژه با اعتبار بیش از دو هزار و ۵۹۶ 

میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
وی افزود: همزمان با دهه فجر، ۱۲۹ پروژه 
تولیدی، صنعتی و اقتصادی با اعتبار ۹۷۰ 
میلیارد تومان افتتاح و برای دو هزار و ۸۸۶ 

نفر شغل ایجاد شد.

وی شمار پروژه های عمرانی را ۳۱۷ پروژه 
با ۶۲۱ میلیارد تومان اعتبار اعالم کرد و 
گفت: این طرح ها در حین اجرای کار برای 

بیش از پنج هزار نفر شغل ایجاد کرد.

رازجویان درباره پروژه های شــهری و 
روستایی نیز گفت: ۳۴ پروژه شهرداری ها 
با ۵۹ میلیارد تومان اعتبــار، ۲۹ پروژه 
طرح هادی روستایی با ۱۹ میلیارد تومان 

اعتبار و همچنین ۴۵ پروژه دهیاری و ۱۴ 
پروژه بهسازی راه های روستایی نیز مورد 

بهره برداری قرار گرفت.
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دبیر اجرائی خانه کارگر مازندران مطرح کرد:

جامعه کارگری نیازمند حمایت ویژه مسئولین و نمایندگان است

نصراله دریابیگی دبیر اجرائی خانه کارگر 
مازندران گفــت: جامعه کارگری نیازمند 
حمایت ویــژه  مســئولین و نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی به ویژه کمیسیون 
اجتماعــی و فراکســیون کارگری در 
جهت اســتیفای حقوق حقه کارگران و 

بازنشستگان است .

وی افزود: رفع معضل خصوصی سازی و 
نظارت بر اجــرای آن در همه بنگاه ها  به 
ویژه شرکت مخابرات ایران ،قراردادهای 
موقت کار و امنیت شغلی کارگران و رفع  
مشکالت معیشتی کارگران و بازنشستگان 
،رفع تبعیض در اجرای همسان ســازی  
حقــوق بازنشســتگان کارگــری و 
بازنشستگان کشوری و لشکری و اجرای 
صحیح قانون از مهم ترین مطالبات جامعه 

کارگری مازندران است.
نصراله دریابیگی گفــت : باید درجهت 
ثبات، آرامش، عدالت و رفع مشــکالت 

معیشتی مردم تالش کنیم. 
وی با اشاره به دشــمنی های استکبار با 
انقالب اســالمی ایران گفت : در تالش 

هستند مردم را علیه نظام برانگیزند.
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی 
استان ادامه داد : کارگران امنیت شغلی و 

مشکالت سخت معیشتی دارند.
وی در پایان گفت: سرنوشت هیچ قومی 
عوض نمی شود مگر باتالش همان قوم و 
با انتخاب سالم، صالح، صادق تا بتوانیم با 
انسان  های متدین به مسیر انقالب ادامه 

دهیم.
نصراهلل دریابیگی با اشاره به سابقه تاریخی 
پیگیری اجرای همسان سازی در سازمان 
تامین اجتماعی، گفــت: »یکی از دالیل 
اجرای همسان ســازی در سازمان تامین 
اجتماعی کاســتن از آثار سخت تورم و 
متغیرهای دیگر در ســفره بازنشستگان 

بود؛ البته از هنگام اجرای همسان سازی 
در سازمان تامین اجتماعی، شاهد افزایش 
ســریع تر تورم، در رفتن فنر نرخ ارز و 
جهش نرخ کاال و خدمات عمومی هستیم؛ 

که این خود بحث دیگری است.«
وی افزود: »از طرفی رکود اقتصادی حاکم، 
سازمان تامین اجتماعی را در وصول حق 
بیمه دچار بحران کرده است. امروز عدم 
تعادل در منابع و مصارف ســازمان یک 
واقعیت اســت؛ البته این بحران مانع از 
تامین منابع همسان سازی از محل منابع 
داخلی سازمان نشده است؛ اما این نهاد 
عمومی غیردولتی به دلیل کسری منابع 
همسان سازی، نتوانسته آنگونه که باید، 

همسان سازی را اجرا کند.«
دریابیگی افزود: »نمی توان از جیب فقرای 
سازمان تامین اجتماعی گرفت و در جیب 
فقرای کشور گذاشت؛ بلکه باید از منابع 
دیگری برای این کار استفاده کرد. زمانی 
که با مســاعدت رئیس جمهوری، وزیر 

رفاه و همکاری مدیرعامل سازمان تامین 
اجتماعی و کانون عالی بازنشستگان، قرار 
شد بودجه ای برای همسان سازی اختصاص 
یابد، قرار نبود که دولت یا مجلس بخواهند 
که این پول را با یک شــیوه غیرشرعی از 

سازمان بگیرند.«
وی با بیان اینکه استقالل سازمان تامین 
اجتماعی دارای اهمیت است و نمی توان 
از آن پول بیرون کشید، گفت »این دولت 
است که بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان 
بدهی به ســازمان دارد. به همین دلیل 
تامین هزینه های عمومی برعهده سازمان 
نیست. نمایندگان مجلس هم اگر دلسوز 
مردم هستند، نباید هزینه طرح های خود 
را که می تواند رنــگ و بوی تبلیغاتی هم 
داشته باشد، از جیب بیمه شدگان کارگر 
و بازنشسته بردارند و نهادی را که ۳ هزار 
میلیارد تومــان از وصولی هایش را بر اثر 
رکود اقتصادی ناشی از کرونا از دست داده 

است، زیر فشار بگذارند.«

از طرفی رکود اقتصادی حاکم، ســازمان تامین اجتماعی را در وصول حق بیمه دچار بحران کرده 
است. امروز عدم تعادل در منابع و مصارف سازمان یک واقعیت است؛ البته این بحران مانع از تامین 
منابع همسان سازی از محل منابع داخلی سازمان نشده است؛ اما این نهاد عمومی غیردولتی به دلیل 

کسری منابع همسان سازی، نتوانسته آنگونه که باید، همسان سازی را اجرا کند



مدیرکل ارشاد مازندران از توزیع هنرکارت در این استان خبر داد

زارع تاکید کرد: تسریع در روند تکمیل و تجهیز تاالر مرکزی ساری
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران 
گفت: طــی رایزنی به عمــل آمده میان 
صندوق اعتباری هنر با مدیران کل ادارات 
فرهنگ و ارشاد اســالمی و نمایندگان 
صندوق در استان ها مقررشد توزیع کارت 
ها به تفکیک هراستان و از طریق ادارات 

کل انجام شود. 
عبــاس زارع ضمن ابراز خرســندی از 
سرعت توزیع بســته های هنرکارت از 
ســوی صندوق هنر افزود: تاکنون تعداد 
۸ بسته حاوی هنرکارت اصحاب فرهنگ 
و هنر و رسانه مازندران از تهران به اداره 
کل رسیده و نماینده صندوق به سرعت 
مشــغول تفکیک هنرکارتها بر اساس 
شهرستان ها است و ســری اول توزیع 
شهرســتانی از ابتدای هفته جدید آغاز 

خواهد شد.

زارع گفت: با توجه به اینکه بســته های 
هنرکارت توسط تیپاکس به طور روزانه از 
تهران به استان ارسال می شود، نماینده 
صندوق در استان ناگزیر است هربار تعداد 
۱۰ عدد از بسته ها را به تفکیک شهرستان 
ها تنظیم و ســپس به ادارات فرهنگ و 
ارشاد اسالمی شهرستان ها ارسال نماید. 

وی درباره نحوه تحویل این کارت ها گفت: 
اســامی هنرمندانی که هنرکارت آنها از 
سوی صندوق به اســتان محل سکونت 
ارسال شده است در وبسایت این صندوق 
به آدرس honarcredit.ir منتشــر 
می شود و همچنین این عزیزان از سوی 
صندوق هنــر نیز پیامــک دریافت می 
کنند. پس از دریافــت پیامک می توانند 
با مراجعه به اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
شهرستان محل سکونت، هنرکارت خود را 

دریافت نمایند.

مدیرکل دستگاه فرهنگ و هنر مازندران 
خاطرنشــان کرد: اعضای محترم پس از 
دریافت هنر کارت خود می بایست بمنظور 
فعال سازی کارت طبق برگه راهنما، شماره 
هنرکارت خود را از طریق شــماره تلفن 
همراه اعالم شــده در زمان ثبت نام به 

شماره ۵۰۰۰۲۸۱۹۰ ار سال نمایند.

وی یادآوری کرد، هنرمندانی که تا کنون 
در بانک آینده حساب نداشته اند و کمک 
هزینه ایام کرونا خود را دریافت نکرده اند، 
قبل از ارسال پیامک فعال سازی، جهت 
احراز هویت به شعب بانک آینده مراجعه 

نمایند.
عباس زارع مدیرکل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی مازندران همچنیــن در مورد 
تاالر مرکزی ســاری با تاکید  بر تسریع 

روند تکمیل و تجهیز ایــن تاالر، گفت: 
خوشــبختانه کار تکمیل و تجهیز سالن 
های این پروژه فرهنگی هنری ســرعت 

یافته است.
زارع اذعــان کــرد: بزرگترین مجموعه 
فرهنگی هنری مازندران بر اســاس سفر 
محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهوری و 
رئیس سازمان برنامه و بودجه به مازندران 
، به گام هــای پایانی بهره بــرداری خود 
نزدیک می شــود و انتظار هنرمندان و 
اهالی فرهنگ و هنر برای تکمیل این پروژه 

به زودی به پایان می رسد.
شایان ذکر است تاالر مرکزی شهر ساری 
پنج هزار و ۲۹۴ متر مربع مساحت دارد و با 
برخورداری از ۳ سالن همایش و بخش های 
اداری، کارگاهی و تمرینی اعم از نگارخانه، 

کتابخانه، خدماتی و... می باشد.

 بزرگترین مجموعه فرهنگی هنری مازندران بر اساس سفر محمدباقر نوبخت 
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه به مازندران ، به گام های 
پایانی بهره برداری خود نزدیک می شود و انتظار هنرمندان و اهالی فرهنگ و 

هنر برای تکمیل این پروژه به زودی به پایان می رسد.
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مدیرکل کتابخانه های عمومی استان خبر داد: کلنگ زنی اولین کتابخانه سبز کشور در ساری با حضور 

استاندار مازندران / مازندران رتبه اول تعداد راه یافتگان بخش نهایی جشنواره مروجین کتابخوانی کشور

آئین کلنگ زنی اولین کتابخانه سبز کشور 
در ساری اسفند ماه برگزار می شود.  

آرزو ولیپور، مدیرکل کتابخانه های عمومی 
مازندران از آئین کلنگ زنی اولین کتابخانه 
سبز کشور در ساری که توسط خیر محترم 
ســاروی احداث خواهد شــد، با حضور 

استاندار و مسئولین استان خبر داد.
ولیپــور در ایــن گفتگو ضمن اشــاره 
به خیر ســاز بودن این پروژه گفت: این 
ســاختمان در زمینی به مساحت ۳۰۸ 
متر مربع در بوستان دامادی ساری ساخته 

خواهد شد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی اســتان با 
بیان اینکه این طرح برای نخســتین  بار 
در کشور اجرا می شــود، اظهار داشت: 
ساختمان کتابخانه سبز در کشور، یکی از 
اولین ساختمان های انرژی صفر محسوب 
می شود که امید داریم با همکاری و حمایت 
مسئوالن و خیرین فرهنگی استان، هر چه 

سریع تر به بهره برداری برسانیم.
وی در ادامه افزود: کتابخانه سبز بر اساس 
تعریف اســتاندارد به کتابخانه ای گفته 
می شــود که در آن با به کار بستن تدابیر 
مناســب، اثرات منفی بنا و فعالیت های 
کتابخانه بر محیط زیست طبیعی به حداقل 

می رسد.
هزینه کمتر ساختمان، منابع انرژی آسان 
 یاب و تجدیدپذیر مانند تهیه الکتریسته 
از نور خورشید در محل و جمع آوری آب 
باران برای مصرف در کتابخانه در مناطق پر 
باران  و استفاده از شوینده ها و پاک کننده 
های سازگار با محیط زیست از جمله مزیت 

های کتابخانه سبز است.
گفتنی این این مراســم اسفندماه ۱۳۹۹ 
با حضور استاندار، معاونین، مدیران کل 
دستگاه ها، در بوستان دامادی ساری، با 
حفظ پرتکل های بهداشتی برگزار خواهد 

شد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران 
همچنین از راه یابی ۹ مازندرانی به بخش 
نهایی جشــنواره تجلیــل از مروجین 
کتابخوانی کشور خبر داد و گفت: موفقیت 
مازندرانی ها در این جشــنواره نشان از 
فعالیت های نوآورانــه در زمینه ترویج 

کتاب خوانی همکاران ما در استان است.
آرزو ولیپور اظهار کرد: شــبکه مروجان 

کتاب خوانی کشــور با حمایت معاونت 
امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی، نهاد کتابخانه های عمومی و دیگر 
ســازمان ها و نهادهای عمومی، دولتی و 
خصوصی هفتمین دوره جشنواره تقدیر از 
مروجان کشور را با رویکرد توجه به فضای 

مجازی برگزار کرده است.

وی با اشاره به اینکه مروجان کتاب خوانی 
به دنبال اجرای فعالیت های مســتمر و 
خالقانه کتاب خوانی هســتند، افزود: هر 
فردی که  در زمینــه ترویج کتاب خوانی 
فعالیــت داوطلبانــه داشــته باشــد 

می توانستند در این بخش شرکت کنند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران 
بخش های جشــنواره تجلیل از مروجین 
کتابخوانی را شامل بخش افراد، بین الملل، 
نگاه ویژه و نشان اســتمرار عنوان کرد 
و ادامــه داد: تأثیر پایدار در گســترش 
کتاب خوانی میان مردم، خالقیت و نوآوری 
در برنامه ها و شیوه های اجرایی، استفاده 
مناســب از مشــارکت مردم و چهره ها، 
اســتفاده خالقانه و بهینه از امکانات و 
ظرفیت های عمومی و مردمی، اســتفاده 
حداکثری از فضای مجــازی برای اجرای 
برنامه ها، قابلیت معرفی به سایر مناطق 
به عنوان الگو، اثربخشــی فعالیت های 
کتاب خوانی در رفتارهــای اجتماعی یا 
فعالیت های عمومی مــردم، فعالیت به 

شکل داوطلبانه و فعالیت در قالب گروهی 
از شــاخص های انتخاب شبکه مروجان 

کتاب خوانی کشور است.
ولیپور مروجــان کتــاب در حوزه های 
بهداشــت و کتاب درمانی، آموزشگران 
مروج کتاب، مادران مروج کتاب، مبادله 
کنندگان کتاب های خانگی مروج کتاب و 
خبرنگاران و روزنامه نگاران مروج کتاب 
از بخش های ویژه تجلیــل از مروجین 

کتابخوانی برشمرد.
 

وی درباره جزئیات راه یافتگان مازندرانی 
به بخش نهایی جشنواره تجلیل از مروجین 
کتابخوانی کشــور گفت: از ارسال آثار 
افراد و گروه های متقاضی شرکت در این 
جشــنواره ۹۰۶ اثر و پرونده به دبیرخانه 
این جشنواره ارسال شد و طی دو مرحله 
داوری ۷۱ نامزد راه یافته به مرحله نهایی 
در بخش های مختلف مشخص شدند که 
مازندران رتبه اول را در تعداد راهیافتگان 

به این جشنواره را دارد.

وی در پایان با اشــاره به این که از این ۹ 
برگزیده ۶ پرسنل کتابدار کتابخانه های 
عمومی و ۲ ســفیر کتاب عضو کتابخانه 
عمومی استان می باشد گفت: اختتامیه 
این جشنواره در اســفندماه سال جاری 
به صورت مجازی برگزار خواهد شد و این 
نمونه ای از درخشش مازندران در فعالیت 

های کتابخانی است.



فرماندار تنکابن خبر داد: 51 طرح دهه فجر در تنکابن افتتاح شد

 تسریع در ساخت بیمارستان امام خمینی
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فرمانــدار تنکابن گفت 
که همزمان با دهه فجر 
، ۵۱ طــرح بــه ارزش 
۲۷۴ میلیــارد تومان 
در این شهرســتان به 

بهره برداری رسید.
سید امیر حسینی جو در 
حاشیه افتتاح این طرح 
ها افزود که برای اجرای 
این طرح ها ۵۱ میلیارد 
تومان از اعتبارات دولتی 
و ۲۲۳ میلیــارد تومان 
خصوصی  بخش  آورده 

هزینه شده است.
وی اظهار داشت : طرح 
های عمرانی روستاهای 
ایثارده ، حاتم ســرا ، 
جلیل آباد ، حاجی آباد و 
صالح آباد واقع در بخش 
مرکــزی و طرح احداث 
کارخانه لوله های بدون 
درز و زراعت چوب بخش 
نشتا از مهم ترین طرح 
 هایی اســت که در دهه

 فجر به بهره برداری رسید.
حسینی جو از افتتاح پل توکله با اعتباری 

بالغ بر پنج میلیارد تومان خبر داد و خاطر 
نشان کرد : این پل در سیل سال ۹۷ به طور 

کامل تخریب شــده بود که در کمتر از ۲ 
سال احداث و آماده بهره برداری شد.

وی افزود : در حوزه برق ، راهداری ، جهاد 
کشاورزی ، کمیته امداد و بنیاد مسکن نیز 
طرح هایی زیادی افتتاح شد که با توجه به 
شرایط کرونایی تعدادی از آنها به صورت 

نمادین افتتاح گردیدند.
فرمانــدار تنکابــن ، اولویت نخســت 
شهرستان را اتمام پروژه های نیمه تمام 
برشمرد و گفت که با برنامه ریزی صورت 
گرفته ۸۰ درصد اینگونه طرح ها تا هفته 
دولت ســال ۱۴۰۰ به بهره برداری خواهد 

رسید.
وی یادآور شد: عامل توسعه شهرستان 
انجام پروژه های ملی است که باید تالش 

کنیم تا تعداد آنها افزایش یابد.
حسینی جو با اشــاره به بیمارستان امام 
خمینی ره شهرستان تنکابن نیز گفت: با 
تعویض پیمانکار این پروژه بر سرعت آن 

افزوده شده است.
شهرستان ۱۷۰ هزار نفری تنکابن در غرب 

مازندران قرار دارد
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رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران: ۴۴5 طرح بهداشتی و درمانی مازندران

 در دولت یازدهم و دوازدهم افتتاح شد
رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
گفت که در دولت یازدهم و دوازدهم ۴۴۵ 
طرح بهداشتی و درمانی در این استان به 

بهره برداری رسید.
دکتر سید عباس موسوی در آیین افتتاح 
دو طرح بیمارســتانی مازندران در قالب 
هفدهمین پویش ســالمت افزود که در 
دولت تدبیر و امید در مجموع ۳۵۱ هزار 
متر مربع فضای بهداشــتی و درمانی به 
مســاحت فضاهای موجود استان اضافه 

شده است.
وی با اعالم این که در حال حاضر نیز ۹۵ 
طرح بهداشتی و درمانی به مساحت ۳۸ 
هزار متر مربع در مازندران در حال اجرا 
است ، گفت که ۴۴ طرح از این تعداد مربوط 
به حوزه بهداشتی و ۵۱ طرح دیگر نیز در 

حوزه درمانی است.
موسوی از توسعه اورژانس و بیمارستان 
نوشهر و تنکابن به عنوان دو طرح مهم در 
دست اجرا یاد کرد و افزود که این طرح ها 
نیز تا پایان دوره فعالیت دولت دوازدهم به 

بهره برداری می رسد.
وی ادامه داد : هم اکنون هم تعدادی طرح 
بیمارستانی در ســطح استان آماده بهره 
برداری اســت که با برنامه ریزی وزارت 
بهداشت در قالب پویش سالمت افتتاح 

خواهد شد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
همچنین گفت که پیش از این در ســال 
جاری بیمارســتان ۲۲۰ تختخوابی خاتم 
االنبیاء شهرستان بهشهر به بهره برداری 
رسید که از طرح های بهداشتی و درمانی 

مهم استان بود.
ساخت ۷۷۴ تخت کرونایی 

دکتر موســوی همچنین گفت که از آغاز 
شــیوع کرونا در مازندران تاکنون ۷۷۴ 
تخت بیمارستانی جدید به ظرفیت بستری 
استان اضافه شد تا مورد استفاده بیماران 

کرونایی قرار گیرد.
وی با اشاره به گذر مازندران از پیک موج 
سوم کرونا ، افزود : میزان ابتال به بیماری 
کووید ۱۹ در پیک موج ســوم نسبت به 

دو موج قبلی ۵۰ درصد کمتــر بود و در 
این دوره تنها ۵۰ درصــد از تخت های 
اختصاصی برای بیماران کرونایی اشغال 

شد.
همزمان با افتتاح طــرح های ملی حوزه 
سالمت وزارت بهداشت، اورژانس و طرح 
توسعه ۱۲۰ تخت مرکز آموزشی درمانی 
بوعلی سینا ساری با اعتبار ۱۶۰ میلیارد 
تومان و طرح توسعه ۷۰ تخت بیمارستان 
۱۷ شهریور آمل با اعتبار ۶۵ میلیارد تومان 
به صورت ویدئو کنفرانس با دستور رییس 
جمهوری و حضور اســتاندار مازندران 

افتتاح شد.
طرح توســعه بیمارســتان ۱۷ شهریور 
آمل شامل یک واحد اورژانس ۲ طبقه به 

مساحت چهار هزارمتر مربع است.
طرح توســعه ۷۰ تخته بیمارســتان ۱۷ 
شهریور آمل با اعتبار ۶۵۰ میلیارد از محل 
اعتبارات ملی تامین شد که برای ۱۰۰ نفر 
به صورت مستقیم اشــتغال زایی ایجاد 

می کند.
 از مجموع تخت های اضافه شده ۳۸ تخت 
به بخش جراحی اختصاص یافته است که 
در بخش تازه تاسیس اورژانس بیمارستان 
۱۷ شهریور مستقر شد و اکنون برای ارائه 

خدمات در اختیار مردم آمل قرار گرفت.
یکهزار متر مربع بخــش تصویر برداری 
مجهز بــه ۲ دســتگاه رادیولــوژی و 
جدیدترین دستگاه ســی تی اسکن با 
قدرت ۳۲ اســالید که توسط بهداشت 
جهانی به وزارت بهداشت اهدا شد نیز در 
این بیمارستان و به دستور رییس جمهور 

به بهره برداری رسید.
این دستگاه یکی از مجهزترین دستگاه 
سی تی اسکن در استان مازندران و کشور 
است که مدت زمان پاسخگویی آن کمتر 
از ۳۰ ثانیه می باشد و دارای دقت باالیی 

است.
طرح توســعه ۱۲۰ تخت خواب بستری 
جدید بیمارســتان بوعلی ساری مرکز 
اســتان مازندران با زیربنای هفت هزارو 
۵۰۰ مترمربع شامل بخش های اورژانس، 
بستری، جراحی، بخش مراقبت های ویژه 
و اتاق های عمل از دیگر پروژه های درمانی 
بود که امروز با دســتور رییس جمهور به 

بهره برداری رسید.
با بهره برداری طرح توســعه بیمارستان 
بوعلی ســاری نیز برای حدود ۲۵۰ نفر 
شامل کادر درمان، نیروی خدماتی و اداری 

اشتغال زایی شده است.

 میزان ابتال به بیماری کووید ۱۹ در پیک موج سوم نسبت به دو موج قبلی ۵۰ درصد کمتر بود 
و در این دوره تنها ۵۰ درصد از تخت های اختصاصی برای بیماران کرونایی اشغال شد.



مدیرکل گردشگری مازندران: ۲50 طرح گردشگری در 

مازندران در دست اجرا قرار دارد
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مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی مازندران گفت که ۲۵۰ طرح 
گردشگری با حجم ســرمایه گذاری ۲۵۰ 
هزار میلیارد ریال در این استان در دست 

اجرا قرار دارد.
به گــزارش ایرنا، ســیف اهلل فرزانه روز 
پنجشنبه در مراسم افتتاح همزمان یک 
هتل و ۲۲ اقامتگاه بومگردی شهرستان 
ساری شتاب بخشی به تکمیل این طرح 
های گردشــگری را نیازمند همراهی و 
همکاری بانک ها با سرمایه گذاران بخش 

گردشگری دانست.
وی افزود : انتظار داریم برای تکمیل این 
پروژه های در حال ساخت و نیمه تمام همه 
بانک ها به میدان بیایند چون با تکمیل این 
طرح ها تعداد زیادی از جوانان استان به 

اشتغال پاک دست می یابند.
مدیرکل میــراث فرهنگــی مازندران 
حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی 
را الزمه ایجاد تحول در گردشگری استان 
دانست و تاکید کرد : نباید سرمایه گذاران 
گردشگری را رها کنیم. بخش خصوصی با 

وجود همه فشارها پای کار است.
وی به مشــکالت ایجاد شده برای بخش 
گردشگری در پی شیوع کرونا اشاره کرد و 
افزود : پیش از شیوع کرونا هم تاسیسات 
گردشگری مشکالت زیادی داشتند و هنوز 
با وجود تمام مشــکالت آماده فعالیت و 
گسترش خدمات هستند و باید به دادشان 

برسیم.
فرزانــه همچنین از افتتاح حدود ســه 
هزار و ۲۰۰ میلیارد سرمایه گذاری بخش 
گردشگری مازندران در دهه فجر امسال 
خبر داد و گفت : سهم شهرستان ساری از 
۲۳۰ طرحی که در حوزه بومگردی داریم 
۳۱ مورد است که ۲۲ مورد از این طرح ها 

در دهه فجر به بهره برداری رسید.
این مسئول با اشاره به ظرفیت های مهم 

گردشــگری شهرستان ســاری اظهار 
کرد: مجموعه تاریخی فرح آباد ســاری، 
چشمه سورت و ســایت موزه وستمین 
کیاسر در شهرستان ساری استعداد ثبت 
جهانی دارند و باید بــا کمک همه نهادها 
این ظرفیت ها را بــرای مخاطبان صنعت 
گردشگری منطقه برجسته  کنیم ، بویژه که 
کمتر از یک سال دیگر رویداد بین المللی 

ساری ۲۰۲۲ را در پیش داریم.
در این مراسم که در محل هتل » آسمان 
شهر « ســاری برگزار شــد ، ۲۳ طرح 
گردشگری شهرســتان ساری به صورت 

همزمان افتتاح شد.
هتل آسمان شهر در نزدیکی پارک جنگلی 
شهید زارع در زمینی به مساحت سه هزار 
متر مربع ساخته شــده و دارای ۲۰ اتاق 
به ظرفیت مجموع ۶۰ نفر اقامت اســت. 
با بهره برداری از این هتــل برای ۶۰ نفر 

اشتغال زایی شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران هزینه 
ساخت این هتل را ۲۵۰ میلیارد ریال اعالم 
کرد و گفت که ۱۸ میلیارد ریال آن را بانک 
سینا در قالب تســهیالت پرداخت کرده 

است.
همچنیــن ۲۲ اقامتــگاه بومگردی هم 
امروز در روســتاهای چورت، خارنوار، 
واستان، لنگر، سرکت، مرگاب، آهودشت، 
مجی، آبکسر، ســنگده، الیرد، دینه سر، 
کلیج کال، ازنی، ســیدآباد و استخرسر 
افتتاح شده است. برای ایجاد این اقامتگاه 
های بومگردی ۲۸ میلیارد ریال سرمایه 
گذاری شده است. همچنین ۶۹ نفر در این 
مجموعه های اقامتی مشغول به کار شدند.

طی روزهای اخیر نیز یک هتل آپارتمان 
در چهار طبقه و ۱۱ واحد با ظرفیت اقامتی 
۷۰ نفر و یک مرکز پذیرایی با ظرفیت ۱۰۰ 
نفر در شهرستان چالوس به بهره برداری 

رسید.

مجموعه تاریخی فرح آباد ساری، چشمه سورت و سایت موزه وستمین کیاسر در شهرستان 

ساری استعداد ثبت جهانی دارند و باید با کمک همه نهادها این ظرفیت ها را برای مخاطبان 

صنعت گردشگری منطقه برجسته  کنیم ، بویژه که کمتر از یک سال دیگر رویداد بین المللی 

ساری ۲۰۲۲ را در پیش داریم.
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شهردار قائم شهر خبر داد: طرح بازگشایی حریم رودخانه سیاه رود به بهره برداری 

رسید/ افتتاح 150 میلیارد تومان طرح عمرانی

عملیــات اجرایی پارک 
قائمشــهر  در  مــادر 
همزمــان با دهــه فجر 
آغاز و طرح بازگشــایی 
حریم رودخانه سیاه رود 
در این شهرســتان هم 

بهره برداری شد.
در  قائمشهر  شــهردار 
آئین بازگشــائی حریم و 
الیروبی بســتر رودخانه 
ســیاه رود گفت : یکی از 
سیاست های شهرداری و 
شورای دوره پنجم توسعه 
مناطق کمتر توسعه یافته 
و افزایش ارزش اقتصادی 
و اجتماعی برای مناطق 

ها است.
عباس صالــح زاده افزود 
: مهم ترین بــازوی ما در 
بازگشایی حریم رودخانه 
 ســیاه رود همراهــی،

حمایت و یکپارچگی مردم بوده اســت و 
تاکنون بیش از  ۸۰ هزار متر مربع حریم 

رودخانه سیاه رود بازگشائی شده است.
وی ادامه داد : برای بازگشــائی و الیروبی 
حریم رودخانه سیاه رود در این بخش ۱۵۰ 

میلیارد ریال هزینه شده است.

شهردار قائمشهر گفت که این مجموعه 
در نظر دارد بعد از اتمام طرح بازگشــائی 
حریم رودخانه ســیاه رود و پس از اخذ 
مصوبه شورای اســالمی، جهت تسهیل 
در رفت و آمد شــهروندان و کاهش بار 
ترافیکی به ایجاد کنار گذر در حد فاصل 

پل سمنادشت و پل خیابان کارگر اقدام 
کند.

وی با بیــان اینکه برای ایــن طرح ۴۹۰ 
میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است 
، افزود : با تخصیص این اعتبارات نسبت به 

ادامه طرح اقدام خواهیم کرد.
صالح زاده همچنین در مراسم آغاز ساخت 
پارک مادر هم گفت که این پارک در زمینی 
به مساحت بیش از سه هزار متر مربع ایجاد 

می شود.
وی وعده داد که تا پایــان دوره فعالیت 
شورای پنجم ۲ پارک منطقه ای در شهر 

قائمشهر احداث خواهد شد.
صالح زاده همچنین گفت زیرگذر مسجد 
رسول که به نام شهید بلباسی نامگذاری 
شده نیز با حضور معاون عمرانی استاندار 

افتتاح شد.
شــهردار قائمشــهر اظهار داشت:  ۱۵۰ 
میلیارد تومان طرح مانند طرح های ذکر 
شــده به همراه طرح هایی مانند انتقال 
آب های ســطحی زیرگذر الغدیر ، پایش 
تصویری، آسالت معابر و ... همزمان با دهه 
فجر توسط شهرداری قائم شهر افتتاح و به 

بهره برداری رسید.



شهردارآمل: افتتاح پروژه ها با هدف افزایش شبکه ارتباطی، افزایش فضای 

سبز و کم شدن گره های ترافیکی
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شهردار آمل گفت: پروژه های شهرداری 
درراستای افزایش شبکه ارتباطی،افزایش 
پارک ها، فضای سبز شهری و همچنین کم 
کردن گره های کورترافیکی افتتاح شدند. 
سیدحمید هاشــمی در مراسم عملیات 
اجرایی شبکه فیبرنوری و ۷ پروژ شهری، 
با تبریک گرامیداشت پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی ودهه مبارکه فجر افزود: 
انقالب اسالمی به برکت رهبری مدبرانه 
مقام معظم رهبری درطول سالیان اخیربا 
وجود سختی های فراوان، کشتی انقالب 
را با صالبت وداریــت به پیش بردند واین 
انقالب با افقی که ترسیم کرده با قدرت به 

راه خود ادامه می دهد.
مهندس هاشمی درخصوص اجرایی شدن 
طرح های عمرانی توسط شهرداری آمل 
دردهه مبارکه فجر گفت: طرح )شــهر 
هوشــمند(  فقط دربرخی مراکز استانها 
اجرا شــده، و شــهرآمل نیز نخستین 
شهر غیرمرکز اســتان است که از سوی 
شــهرداری به صورت مشترک با شرکت 
ایرانســل با ۳۱ کیلومتر حجم عملیات 
زیرسازی شبکه ای، با سرمایه گذاری ۲۵۰ 

میلیارد ریال در آمل اجرایی خواهد شد.
وی اجرای طرح فیبرنوری)شهر هوشمند( 
را ازمهمترین طرح هــای حوزه خدماتی 
شهرداری آمل برای رفاه حال شهروندان 
در راستای دسترسی آســان تر و بهره 
مندشدن شهروندان به خدمات ویژه حوزه 
ارتباطی و فناوری دانست و افزود: با افتتاح 
این طرح درســالهای آینده، ارائه، سطح 
خدمات شــبکه همراه و ارائه تکنولوژی 

جدید درحوزه ارتباطــات وفناوری ها با 
مشکالت کم تری به شهروندان آملی ارائه 

خواهد شد.
شهردار آمل دربخش دیگری از حمایت و 
پشتیبانی اعضای شورای اسالمی این شهر 
در پیشبرد طرح های عمرانی و خدماتی 
شهر تشکر کرد و ادامه داد: پروژه هایی 
که امروز درشهرآمل افتتاح شده، توسط 
مجموعه همکاران واحدهای حوزه عمرانی 

شهرداری اجرایی شد.
مهندس هاشــمی، همچنین به موضوع 
مدیریت پســماند شــهری وعزم جدی 
شهرداری آمل برای بهبود وضعیت فعلی 
اشاره کرد و گفت: البته دراین مسیر دولت 

موظف است، بخشی از مراحل زیرساختی 
این پروژه را که برخــی مجوزهای الزم 
زیست محیطی را گرفته و منابع اعتباری 
آن را نیز تامین شده از شهرداری دراین 

بخش حمایت کند.
وی افزود: البته شهرداری دراین مدت پس 
از واگذاری زمین ۵ هکتاری سنگچالک، 
برخی اقدام هــای اولیه ازجمله مطالعات 
کارشناسی و زیست محیطی  برای ایجاد 
کارخانه زباله سوز را پیگیری کرده که پس 
از حصول نتیجه نهایی درســاله آینده با 

سرعت بیشتری ادامه می یابد.
شــهردارآمل گفت: برای سایت پردازش 
زباله شهرداری نیز که در واقع مکملی برای 
کارخانه و نیروگاه زباله سوز خواهد بود، 
پیش بینی اعتبار حدود ۱۷ میلیارد تومانی 
شده که خوشبختانه با پیگیری و حمایت 
فرماندار شهرســتان آمل بخشی از این 

اعتبار تاکنون اختصاص پیدا کرده است.
مهندس هاشــمی همچنین بــه روند 
اجرای فازنخست ســاماندهی رودخانه 
هراز اشــاره کرد وگفت: روند اجرای این 
طرح که درچند ماه اخیر شــروع شده 
رضایتبخش اســت، اما نکته ای که مهم 
است، مسیرحدود هشت ونیم کیلومتری 
میدان علویان تا کمربندی هزارسنگر به 
محمودآباد هســت که آب رودخانه هراز 
از داخل شــهر می گذرد و انتظار هست 
که تصرف ها وتجاوزهایی که درگذشته 
به حریم وبســتر رودخانه شده، توسط 
دیگرنهادهای نظارتی واجرایی شهرستان 

آزاد ودراختیار شهرداری قرار گیرد.
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مدیرکل بهزیستی مازندران خبر داد: تهیه 800 تبلت برای دانش آموزان تحت پوشش بهزیستی . 

واگذاری همزمان 111 واحد مسکونی به مددجویان تحت پوشش بهزیستی مازندران

رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
گفت که در دولت یازدهم و دوازدهم ۴۴۵ 
طرح بهداشتی و درمانی در این استان به 

بهره برداری رسید.
دکتر سید عباس موسوی در آیین افتتاح 
دو طرح بیمارســتانی مازندران در قالب 
هفدهمین پویش ســالمت افزود که در 
دولت تدبیر و امید در مجموع ۳۵۱ هزار 
متر مربع فضای بهداشــتی و درمانی به 
مســاحت فضاهای موجود استان اضافه 

شده است.
وی با اعالم این که در حال حاضر نیز ۹۵ 
طرح بهداشتی و درمانی به مساحت ۳۸ 
هزار متر مربع در مازندران در حال اجرا 
است ، گفت که ۴۴ طرح از این تعداد مربوط 
به حوزه بهداشتی و ۵۱ طرح دیگر نیز در 

حوزه درمانی است.
موسوی از توسعه اورژانس و بیمارستان 
نوشهر و تنکابن به عنوان دو طرح مهم در 
دست اجرا یاد کرد و افزود که این طرح ها 
نیز تا پایان دوره فعالیت دولت دوازدهم به 

بهره برداری می رسد.
وی ادامه داد : هم اکنون هم تعدادی طرح 
بیمارستانی در ســطح استان آماده بهره 
برداری اســت که با برنامه ریزی وزارت 
بهداشت در قالب پویش سالمت افتتاح 

خواهد شد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
همچنین گفت که پیش از این در ســال 
جاری بیمارســتان ۲۲۰ تختخوابی خاتم 
االنبیاء شهرستان بهشهر به بهره برداری 
رسید که از طرح های بهداشتی و درمانی 

مهم استان بود.
ساخت ۷۷۴ تخت کرونایی 

دکتر موســوی همچنین گفت که از آغاز 
شــیوع کرونا در مازندران تاکنون ۷۷۴ 
تخت بیمارستانی جدید به ظرفیت بستری 
استان اضافه شد تا مورد استفاده بیماران 

کرونایی قرار گیرد.
وی با اشاره به گذر مازندران از پیک موج 
سوم کرونا ، افزود : میزان ابتال به بیماری 
کووید ۱۹ در پیک موج ســوم نسبت به 
دو موج قبلی ۵۰ درصد کمتــر بود و در 
این دوره تنها ۵۰ درصــد از تخت های 
اختصاصی برای بیماران کرونایی اشغال 

شد.

همزمان با افتتاح طــرح های ملی حوزه 
سالمت وزارت بهداشت، اورژانس و طرح 
توسعه ۱۲۰ تخت مرکز آموزشی درمانی 
بوعلی سینا ساری با اعتبار ۱۶۰ میلیارد 
تومان و طرح توسعه ۷۰ تخت بیمارستان 
۱۷ شهریور آمل با اعتبار ۶۵ میلیارد تومان 
به صورت ویدئو کنفرانس با دستور رییس 
جمهوری و حضور اســتاندار مازندران 

افتتاح شد.

طرح توســعه بیمارســتان ۱۷ شهریور 
آمل شامل یک واحد اورژانس ۲ طبقه به 

مساحت چهار هزارمتر مربع است.
طرح توســعه ۷۰ تخته بیمارســتان ۱۷ 
شهریور آمل با اعتبار ۶۵۰ میلیارد از محل 
اعتبارات ملی تامین شد که برای ۱۰۰ نفر 
به صورت مستقیم اشــتغال زایی ایجاد 

می کند.
 از مجموع تخت های اضافه شده ۳۸ تخت 
به بخش جراحی اختصاص یافته است که 
در بخش تازه تاسیس اورژانس بیمارستان 
۱۷ شهریور مستقر شد و اکنون برای ارائه 

خدمات در اختیار مردم آمل قرار گرفت.
یکهزار متر مربع بخــش تصویر برداری 

مجهز بــه ۲ دســتگاه رادیولــوژی و 
جدیدترین دستگاه ســی تی اسکن با 
قدرت ۳۲ اســالید که توسط بهداشت 
جهانی به وزارت بهداشت اهدا شد نیز در 
این بیمارستان و به دستور رییس جمهور 

به بهره برداری رسید.
این دستگاه یکی از مجهزترین دستگاه 
سی تی اسکن در استان مازندران و کشور 
است که مدت زمان پاسخگویی آن کمتر 
از ۳۰ ثانیه می باشد و دارای دقت باالیی 

است.
طرح توســعه ۱۲۰ تخت خواب بستری 
جدید بیمارســتان بوعلی ساری مرکز 
اســتان مازندران با زیربنای هفت هزارو 
۵۰۰ مترمربع شامل بخش های اورژانس، 
بستری، جراحی، بخش مراقبت های ویژه 
و اتاق های عمل از دیگر پروژه های درمانی 
بود که امروز با دســتور رییس جمهور به 

بهره برداری رسید.
با بهره برداری طرح توســعه بیمارستان 
بوعلی ســاری نیز برای حدود ۲۵۰ نفر 
شامل کادر درمان، نیروی خدماتی و اداری 

اشتغال زایی شده است.
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مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی مازندران اعالم کرد:

 صادرات 30 میلیارد دالری از تعاونی های مازندران

مدیرکل تعاون،کار و رفاه 
اجتماعی مازندران گفت: 
امســال ۳۰میلیون دالر 
صــادرات از تعاونی های 
استان صادر شد که قالب 
آن در پایان سه ماهه سال 

صورت می گیرد.
کامران اصغری به فعالیت ۷ 
هزار تعاونی فعال در استان 
اشاره کرد و گفت: امسال 
۱۶۱ هــزار و ۳۸۴ فرصت 
شــغلی در این تعاونی ها 

ایجاد شد .
وی افزود: امســال برغم 
شیوع ویروس کرونا ۳۷ 
تعاونی در استان تشکیل 
شد و ۵۰ تعاونی دیگر در 
حال شکل گیری است این 
میزان در سال گذشته ۱۳۸ 

تعاونی بوده است.
مدیرکل تعاون،کار و رفاه 
اجتماعی مازنــدران به 

فعالیت مرکز نوآوری توسعه و تعاون در 
استان اشاره کرد و تعاونی “گلشن اندیشه 
صدف تنکابن” را نمونه ای فعال در استان 
برشمرد و گفت: امسال ۱۵۸ میلیون تومان 
ســرمایه در گردش و ۱۰۰ میلیون تومان 
کمک بالعوض به این تعاونی کمک شده 

است.
اصغری افزود: ۷۰ طرح تعاونی با پیشرفت 
فیزیکی ۵۰ درصد در استان وجود دارد که 
نیاز به ۲۰۶ میلیارد تومان ســرمایه ثابت 

و ۸۰ میلیارد تومان ســرمایه در گردش 
برای تکمیل این واحد ها نیاز اســت که 
اشــتغالزایی دو هزار و ۲۳۵ نفر را فراهم 

می کند.
وی به شناسایی ۸ تعاونی باالی ۳۰ درصد 
پیشــرفت فیزیکی اشاره کرد که موجب 

فراهم کردن ۲۱۶ فرصت شغلی می شود.
مدیرکل تعــاون،کار و رفــاه اجتماعی 
مازندران با بیان اینکه ۵ هزار و ۳۱ تعاونی 
با اشتغال باال در استان وجود دارد، گفت: 

۲۱۳ میلیــارد تومان بــرای ۲۹ تعاونی 
تسهیالت نیاز است که اشــتغال هزار و 

۳۳۵ نفر را فراهم می کند.
وی تعداد تعاونی مشکل دار را ۲۵ واحد 
اعالم کرد که نیاز بــه ۶۲ میلیارد تومان 
کمک مالی است تا به چرخه فعالیت ورود 

پیدا کنند.
اصغری افزود: امســال ۳۰میلیون دالر 
صادرات از تعاونی های استان صادر شد 
که قالب آن در پایان سه ماهه سال صورت 

می گیرد.

امسال برغم شیوع ویروس کرونا ۳۷ تعاونی در استان تشکیل شد و ۵۰ تعاونی دیگر در حال 
شکل گیری است این میزان در سال گذشته ۱۳۸ تعاونی بوده است.

امسال ۳۰میلیون دالر صادرات از تعاونی های استان صادر شد که قالب آن در پایان سه ماهه 
سال صورت می گیرد.
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فرماندار نور خبر داد: افتتاح 97 طرح عمرانی با اعتباری

 بالغ بر ۴۶۶ میلیارد در شهرستان نور

فرماندار نور گفت: دهه فجر امســال ۹۷ 
طرح در بخش های عمرانی و تولیدی بالغ 
بر ۴۶۶ میلیارد و ۱۴۵ میلیون تومان در 

شهرستان نور به بهره برداری رسید.

علی شــادمان افزود: فقــط در یک روز 
۴۶ طرح خدماتی ، عمرانی و آموزشی با 
اعتباری بالغ بر ۵۷ میلیارد و ۵۲۲ میلیون 

تومان به بهره برداری رسید.
فرماندار شهرستان نور اظهار داشت: این 
طرح ها شــامل ۱۹ مورد برق رسانی، ۱۲ 
طرح خدماتی و عمرانی شــهرداری های 
نور، ایزدشهر و رویان، ۲ طرح آموزشی، 
۲ خانه هالل احمــر و مدیریت بحران ، 
هشت طرح بخشداری و سه طرح مربوط 
به مخابرات ، گردشگری و آبرسانی بوده 

است.
۱۳ طرح از این تعــداد مربوط به اصالح و 
مرمت شبکه و تقویت ولتاژ برق به همراه 
نصب ترانس با اعتبار بالغ بر یک میلیارد 
و ۴۴۰ میلیون تومان بود که در روستاهای 
کاسگرمحله، تاشکوه سفلی و سرکاج و 

شهر نور افتتاح شد.
همچنین چهار طرح تبدیل سیم مسی به 
کابل خودنگهدار به طول ۱۰ هزار و ۴۰۰ متر 
با اعتبار ۵۱۵ میلیون تومان در روستاهای 
گنج یاب ، سنگ نو، پس پرس و لوس علیا 
و ۲ طرح توسعه فیدر روستای گنج یاب و 
شهری با اعتبار ۲ میلیارد تومان به بهره 

برداری رسید.
زیرسازی و آســفالت ، تعویض تیرهای 
چراغ بــرق ، دیوار ســازی الویج رود و 
تیمشــان رود با ۱۵ میلیارد ۹۰۰ میلون 

تومان از سوی شهردرای نور و آسفالت پنج 
روستای تاشکوه سفلی، تسکا، هردورود، 
کردمحله و تاشکوه علیا بخش مرکزی به 
طول هشت کیلومتر با اعتبار ۲ میلیارد و 
۲۰۵ میلیون تومان و پل تاشــکوه علیا با 

اعتبار ۵۰۰ میلیون تومان افتتاح شد.
تفریحی  بوستان 
ورزشی آزادگان 
با هفت هزار متر 
مربــع وســعت 
یک  اعتبــار  با 
میلیــارد و ۶۰۰ 
میلیــون تومان ، 
 ۳۰۰ دیوار حائل 
متری برای سبزه 
۲ میلیارد  رود با 
و ۷۰۰ میلیــون 
تومان و کانال ۲۰۰ 
متری هدایت آب 
های ســطحی و 
دیوار سنگی شهری با اعتبار یک میلیارد 
و ۲۰۰ میلیون تومان هم از دیگر طرح هایی 

بود که در رویان افتتاح شد.
واحد پذیرای پالم مهر در شهر نور با اعتبار 

۱۵ میلیارد تومان توسط بخش خصوصی 
و نوسازی مدرسه ســه کالسه روستای 
ســرکاج با ۳۳۷ متر مربع بــا اعتبار ۲ 
میلیاردتومان و کارگاه آموزشی هنرستان 
شهرک آزادگان با ۲۲۰ مترمبع با اعتبار 
۸۰۰ میلیون تومــان از دیگر طرح های 

افتتاحی امروز بوده است.
مخزن و طرح آبرسانی به یک هزار و ۵۰۰ 
خانوار روستاهای میرخمند و میچکاخونی 
بخش مرکزی با ۲ میلیــارد تومان، بهره 
 )FTTH( برداری از سرویس اف تی تی اچ
اینترنت بر بســتر فیبرنــوری منطقه 
ایزخورده با ۲ میلیارد تومان، ۲ خانه هالل 
احمر و مدیریت بحران با ۱۲ میلیون تومان 

هم امروز به بهره برداری رسید.
ســاختمان اداری آتش نشــانی با ۵۰۰ 
مترمربع زیربنا با چهــار میلیارد تومان 
و ســاختمان مدیریت پارک جنگلی با 
۶۰۰ متر مربع بــا ۳ میلیــارد تومان از 
سوی شهرداری ایزدشهر و گلخانه ۲۵۰ 
مترمربعی با ۲۵۰ میلیون تومان نیز امروز 

در شهرستان نور به بهره برداری رسید.
شهرستان نور با ۱۲۱ هزار نفر جمعیت در 

غرب مازندران قرار دارد.



شهردار ارطه مطرح کرد:

 افتتاح چهار پروژه شهرداری ارطه در ایام اهلل دهه مبارك فجر

14

به مناســبت ایام اهلل دهه مبارک فجر ، 
۴ پروژه مربوط به مدیریت شــهری ارطه 
با حضور کمال علیپــور نماینده مردم در 
مجلس شورای اســالمی ، یحیی یوسف 
پور فرماندار قائم شهر ، حبیب اهلل قاسمی 
شــهردار ارطه ، رییس و اعضای شورای 
اسالمی شهر و جمعی از خانواده های معظم 
شهدا و ایثارگران و مسئولین دستگاه های 
اجرایی و اصحاب رسانه ، به بهره برداری 

رسید.
حبیب اهلل قاسمی شهردار ارطه در آئین 
بهره بــرداری از این طرح هــا افزود: به 
مناسبت ایام اهلل دهه مبارک فجر ، تمثال 
مبارک سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 
و شهدای شهر ارطه به تعداد ۲۳ پایه و ۳۴ 
قاب و با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد ریال 

به بهره برداری رسیده است.
شهردار ارطه از افتتاح فاز اول پروژه پایش 
تصویری شهر ارطه به تعداد ۱۶ پایه، مرکز 
پایش ومونیتورینگ با هزینه یک میلیارد 
و ۳۰۰ میلیون ریال خبــر داد و گفت: به 
مناسبت ایام اهلل دهه مبارک فجر ، روکش 
آسفالت در این شهر به طول ۷ کیلومتر و 

هزینه ۳۰ میلیارد ریال انجام شده است.
مهندس حبیب اهلل قاسمی دیگر طرحی که 
در این ایام به بهره برداری رسید را احداث 
بوستان شهدای سالمت به مساحت ۳۵۰ 
متر مربع و هزینه ۹۰۰ میلیون ریال اعالم 
کرد و افزود : این پروژه ها در جهت خدمت 
رسانی بهتر به شــهروندان نجیب ارطه 
انجام و در چهل و دومین سالگرد پیروزی 
انقالب اســالمی تقدیم نــگاه مهربان و 

قدرشناس آنان گردید.

شــهردار ارطه با 
بیــان اینکه در ۹ 
ماه ســال جاری 
احداث کانال جمع 
آوری و هدایــت 
آبهای ســطحی، 
جوی و جدول به 
۴۵۰ متر به  طول 
مبلغ یک میلیارد 
میلیــون   ۵۰۰ و 
تومان انجام شده 
اســت، افــزود: 
عقب نشــینی و 
هم  معابر  تعریض 
به مساحت ۹ هزار 
متر مربع و هزینه 
۵ میلیــارد و ۴۰۰ 
میلیــون ، دیگر 
دیگر  مهم  پروژه 
شهری  مدیریت 
در سال ۹۹ بوده 

است.
همچنین  قاسمی 

در خصوص اعتبار هزینه شده برای جمع 
آوری زباله و ایجاد و نگهداری فضای سبز، 
گفت:  برای این موضوع ،۱۳ میلیارد و ۳۳۰ 
میلیون ریال و همچنین برای فعالیت های 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی هم ۳ میلیارد 

و ۲۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.
وی با بیان ایــن نکته که ما شــانی جز 
خدمتگزاری به مردم نداریم ، خاطر نشان 
کرد : این دستاوردها با همدلی و همراهی و 
صبوری شهروندان نجیب ارطه با مجموعه 

مدیریت شــهری تحقق یافته است اما 
با نقطه مطلوب و آنچه که درخور شــان 

شهروندان باشد فاصله داریم.
شهردار ارطه در پایان از حمایت و هدایت 
های آیت اهلل معلمی ، اســتاندار ، معاون 
عمرانی اســتاندار ، نمایندگان مردم در 
مجلس شورای اسالمی ، فرماندار و اعضای 
شورای اسالمی شهر جهت پیشبرد اهداف 

مدیریت شهری قدردانی کرد.
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فرماندار شهرستان رامسر:

بهره برداری از 5۲ پروژه با اعتبار حدود 111میلیاردتومان در دهه فجر امسال

فرماندار شهرستان رامسر گفت همزمان 
با دهه فجر ۵۲ پروژه با اعتبار ۱۱۰ میلیارد 
و ۷۰۰ میلیون تومان در حوزه های عمرانی، 
خدماتی و زیرساختی در این شهرستان به 

بهره برداری رسید. 
محمد آزاد در تشــریح برنامه های دهه 
مبارک فجر امســال افزود: گازرسانی به 
۶ روستای توســاکوتی، کیلیج کوه، که 
مناطق مناطق پایین دست روستایی این 

شهرستان به بهره برداری رسید.
 وی گفت : عملیات اجرایی این ۶ روستای 
در هفته دولت امسال با حضور مسئوالن 
استانی و شهرستای آغاز شد که با توجه 
به حمایت های دولت از طرح گازرســانی 
به مناطق روستایی و تالش مسئوالن این 

شهرکت در مدت کوتاه به افتتاح رسید.
فرماندار رامسر اظهار داشتکه با اجرای 
این طرح های گازرسانی تمام روستا های 
منطقه پایین دســت شهرستان از نعمت 

انرژی سبز برخوردار شدند 
نماینده عالی دولــت همچنین افتتاح و 
بهره برداری از مرکز غربالگری سرطان در 
بیمارستان امام سجاد رامسر را با مشارکت 
خیرین را نیز از دیگر پروژه های شاخص 
این شهرستان خواند که مورد بهره برداری 

قرار گرفت. 
وی در ادامه با اشاره به احداث ساختمان 
جدید دانشکده مالصدرا که پیش از این 
در مســیر توســعه باند فرودگاه رامسر 
قرار داشت و تخریب شــده بود ، گفت: 
این دانشــکده با بخش هــای مختلف 
اداری،کارگاهــی و خدماتــی در ایــن 
شهرستان احداث شــد که در دهه فجر 
امســال مورد بهره برداری قرار گرفت به 
طوریکه با این اقدام امکان ماندگاری این 
امتیاز آموزشــی برای شهرستان رامسر 

حفظ شد
. فرماندار رامســر همچنین به استاندارد 
سازی باشــگاه شــهید صدر، که الزمه 
ماندگاری تیم والیبال هورسان رامسر در 

لیگ برتر به شــمار می رفت اشاره کرد و 
گفت: اجرای استاندارد سازی این فضای 
ورزشی نیز از دیگر پروژهایی بود که طی 
مدتی کوتاه مراحل ساخت آن انجام شد و 

در مرحله بهره برداری قرار گرفت.
 آزاد با اشــاره به آتش سوزی سالن امفی 
تئاتر رامســر افزود: مراحل اداری و فنی 
برای ساخت این سالن نیز انجام شده است 
که در همین ایام عملیات ساخت آن نیز 

اغاز می شود. 
به گفته آزاد همچنین احــداث ۵ خانه 
جمعیت هالل احمر روســتایی در بخش 
دالخانی و بخش مرکزی برای اماده باش در 
زمان بحران، پروژه های توزیع امور برق  با 
هدف تقویت و توسعه شبکه برق، اجرای 
دیواره های حفاظتی، سد سرشاخه گیر در 
رودخانه پلنگرود و سد میجران، احداث 
ساختمان پزشکی قانونی برای شهروندان 
رامسری نیز از پروژه هایی است که در دهه 
فجر امسال مورد بهره برداری قرار گرفت.

 وی بهره فرداری از پروژه مســکن مهر 
شامل یک بلوک ۵۶ واحدی را که ساخت 
ان از سال ۹۰ متوقف شــده بود از دیگر 
پروژه های دولت تدبیــر و امید در این 
شهرستان نام برد و افزود: این پروژه شامل 
دو بلوک با ۱۱۲ واحد بود که طی دو سال 
گذشته با پیگیری مسئوالن شهرستانی 
یک بلوک آن تکمیل شــد و بلوک بعدی 
ان نیز تا دهه فجــر آینده به بهره برداری 

خواهد رسید. 
آزاد همچین اقدامات عمرانی و خدماتی 
شهرداری رامسر و همین طور شهرداری 
کتالم و ساداتشهر نظیر احداث دیوارهای 
حفاظتی، پیاده رو سازی و همچنین پایش 
تصویری در مناطق شهری را نیز از دیگر 
پروژه های شهرســتان برشمرد که نقش 
زیادی در ایمن سازی زیرساخت های این 
شهرستان در مقابل خسارت های ناشی از 

سیل دارند.  

نماینده عالی دولت همچنین افتتاح و بهره برداری از مرکز غربالگری سرطان در بیمارستان امام سجاد رامسر 
را با مشارکت خیرین را نیز از دیگر پروژه های شاخص این شهرستان خواند که مورد بهره برداری قرار گرفت. 



مدیر عامل شرکت توزیع برق مازندران : 

 118 پروژه در حوزه توزیع برق مازندران در دهه فجر به بهره برداری رسید 
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مدیرعامل شــرکت توزیع برق مازندران 
از بهره برداري ۱۱۸ پــروژه با اعتبار ۲۲۱ 
میلیارد و ۴۳۲ میلیــون ریال هم زمان با 

ایام مبارک دهه فجر خبر داد.
دکتر فرامرز ســپری گفت : این پروژه ها 
شامل کاهش تلفات ، مقاوم سازی شبکه 
، رینگ و توسعه فیدر ، مرمت روستایي 
، اصالح و بهینه سازي و توسعه و احداث 

شبکه هاي توزیع برق مي باشد .
وي افــزود : در این ایــام ، درامور برق 
سوادکوه ۱۸ پروژه ، امور برق جنوب بابل  
و میاندرود هر کــدام ۱۱ پروژه ، امور برق 
جنوب ساری  و آمل شرق هر کدام ۱۰ پروژه 
،در فریدونکنار ۹ پروژه ،در بابلسر ۷ پروژه 
، در جویبار ۶ پروژه ، در امیر کال و بهشهر 
هر کدام ۵ پروژه ، در امور برق شمال بابل و 
شمال ساری هر کدام ۴ پروژه ، در امور برق 
قائمشــهر و نکا هر کدام ۳ پروژه در امور 
برق گلوگاه ۲پروژه  و در سوادکوه شمالی 

یک پروژه  به بهره برداري رسید .
مدیرعامل شــرکت توزیع برق مازندران  
خاطرنشان کرد :  برای بهره برداری از این 
پروژه ها تعداد ۵۴ دستگاه پست هوایی با 
ظرفیت ۷ هزار و ۸۰۵ کیلوولت آمپر  نصب 
و ۴۵ کیلومتر شبکه فشار متوسط و حدود 
۵۱ کیلومتر شــبکه فشار ضعیف احداث 

شده است .
وي طول خطوط فشار متوسط حوزه توزیع 
برق مازندران را ۱۳ هزار و ۵۰  کیلومتر و 
طول خطوط فشــار ضعیف نیز ۱۷ هزار  و 
۳۸۵ کیلومتر عنوان و تصریح کرد : تعداد 
پستهاي توزیع برق مازندران نیز ۳۴ هزار 
و ۵۷۰ دستگاه با ظرفیت ۴ هزار و ۳۳۳ مگا 

ولت آمپر مي باشد . 
همچنیــن مدیرعامل شــرکت توزیع 

نیروی برق مازندران گفت: نظر به اهمیت 
مدیریت متمرکز بار شــرکتهای توزیع 
برق کشور،از ســوی معاونت هماهنگی 
توزیع شرکت توانیر ؛شرکت توزیع نیروی 
برق مازندران به عنوان دبیرخانه دائمی 
مدیریت بار فیدرهای فشار متوسط معرفی 

و انتخاب گردید.
فرامرز سپری اظهار داشــت :با عنایت 
به محوریت شــرکت توزیع نیروی برق 
مازندران در تدوین دســتورالعمل و نرم 
افزار مدیریت بار فیدرهای فشار متوسط 
شــبکه توزیع برق ، مسئولیت دبیرخانه 

مدیریت بار فیدرهای فشار متوسط شبکه 
توزیع برق به مدت ۲ سال به شرکت توزیع 

نیروی برق مازندران واگذار شد.
وی تصریح کــرد : شــرکت توزیع برق 
مازندران می بایســت با همکاری سایر 
شرکت های توزیع برق در خصوص تهیه 
داشــبورد مدیریتی جهت رصد بهنگام 
وضعیــت مدیریت بار شــبکه توزیع به 
تفکیک مصارف، فیدرها و ... جهت بهبود 
شاخص های قابلیت اطمینان شبکه اقدام 

اقدامات الزم را بعمل آورد

در این ایام ، درامور برق سوادکوه ۱۸ پروژه ، امور برق جنوب بابل  و میاندرود هر کدام ۱۱ پروژه 
، امور برق جنوب ساری  و آمل شرق هر کدام ۱۰ پروژه ،در فریدونکنار ۹ پروژه ،در بابلسر ۷ 
پروژه ، در جویبار ۶ پروژه ، در امیر کال و بهشهر هر کدام ۵ پروژه ، در امور برق شمال بابل و 
شمال ساری هر کدام ۴ پروژه ، در امور برق قائمشهر و نکا هر کدام ۳ پروژه در امور برق گلوگاه 

۲پروژه  و در سوادکوه شمالی یک پروژه  به بهره برداري رسید .
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مدیرکل تامین اجتماعی مازندران: طرح 3070 اقدامی تحول آفرین در مسیر تحقق تأمین اجتماعی الکترونیک 

است/ فرایند رسیدگی به اسناد پزشکی خسارت متفرقه به کارگزاری های تامین اجتماعی برونسپاری شد

ســیدعلی اصغرمحمــودی، مدیرکل 
تامین اجتماعی مازنــدران ،اجرای طرح 
۳۰۷۰ ســازمان تامین اجتماعی را گامی 
اساسی جهت رسیدن به تامین اجتماعی 

الکترونیک اعالم نمود.
،سیدعلی اصغرمحمودی ،با بیان اینکه در 
این طرح ۳۰ خدمت حضوری سازمان به 
شکل غیر حضوری تبدیل می شود، افزود: 
تبدیل ۳۰ خدمت حضوری به غیرحضوری 
برای کاهش ســاالنه ۷۰ میلیون مراجعه 
از ۹۶ میلیون مراجعه حضوری به تامین 

اجتماعی هدف اجرای طرح ۳۰۷۰ است.
او خاطرنشــان نمود: همزمان با اجرای 
محدودیت های کرونایــی قابلیت ها و 
زیرساخت های این ســازمان برای ارائه 
خدمات غیرحضوری افزایــش یافته و 
مخاطبان قادرخواهندبود بدون مراجعه 

حضوری از این خدمات بهره ببرند.
مدیرکل تامین اجتماعی استان مازندران 
افزود: حذف مراجعــات حضوری ضمن 
مقابله با شیوع بیماری کرونا ، موجب صرفه 
جویی در هزینه هــا و جلوگیری از اتالف 

وقت مخاطبان میشود.

محمودی تصریح کرد: مخاطبان ارجمند 
برای استفاده از خدمات غیرحضوری طرح 
۳۰۷۰ باید ابتدا به ســامانه  الکترونیکی 
 ))eservices.tamin.ir(( به آدرس

مراجعه و ثبت نام کنند.
 مدیرکل تامین اجتماعی مازندران تصریح 
کرد: پرداخت بیمه بیکاری، پرداخت کمک 
هزینه مراســم ترحیم و اخذ درخواست 
کفالت و بازرســی؛ خدمات غیرحضوری 
جدیدی هســتند که ســازمان تأمین 

اجتماعی در دسترس مردم قرار داد.
محمودی، غیرحضوری شــدن پرداخت 

بیمه بیکاری را به معنی عدم نیاز به مراجعه 
افراد به مراکز بیمه ای تأمین اجتماعی برای 
تشکیل پرونده و ثبت درخواست دانست و 
گفت: سامانه خدمات غیرحضوری تأمین 
اجتماعی با ســامانه بیمه بیکاری وزارت 
کار متصل اســت و متقاضیانی که پس از 
طی مراحل و تأییــد ادارات تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی به شــعب تأمین اجتماعی 
معرفی می شوند برای دریافت مقرری بیمه 
بیکاری نباید به شــعب تأمین اجتماعی 

مراجعه کنند.
وی  ثبت غیرحضوری درخواست کفالت 
و بازرسی را دومین خدمت غیرحضوری 
سازمان تأمین اجتماعی در هفته جاری 
اعالم کرد و گفت: درخواســت کفالت که 
در اکثر موارد بین شــعب مختلف انجام 
می شود و پیش از این فرآیندی پیچیده 
داشته اســت که عالوه بر غیرحضوری 

شــدن، اصالح فرآیند نیز صورت گرفته 
است.

او پرداخت کمک هزینه مراسم ترحیم را از 
تعهدات سازمان تأمین اجتماعی به جامعه 
تحت پوشش اعالم کرد و گفت: دریافت 
این خدمت نیز از هفته جاری غیرحضوری 
شــده و بعد از این نیازی به مراجعه مردم 
برای دریافت این کمک هزینه نخواهد بود.

همچنین به منظور دســتیابی به اهداف 
کالن ســازمان تامین اجتماعی از طریق 
سیاســت های برون ســپاری خدمات و 
اجرایی کردن مصوبات هیات مدیره ، انجام 
فرآیند »مقومی اسناد پزشکی خسارت 
متفرقه« براســاس ضوابط و مقررات به 
کارگزاری های رســمی تامین اجتماعی 

واگذار شد.

پرداخت کمک هزینه مراسم ترحیم را از تعهدات سازمان تأمین اجتماعی به 
جامعه تحت پوشش اعالم کرد و گفت: دریافت این خدمت نیز از هفته جاری 
غیرحضوری شده و بعد از این نیازی به مراجعه مردم برای دریافت این کمک 

هزینه نخواهد بود.



شهردار بلده خبر داد:

آغاز عملیات اجرائی احداث ساختمان آتش نشانی و مرکز مدیریت بحران شهرداری بلده
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شهردار بلده گفت: همزمان با ایام اهلل دهه 
مبارک فجر ، کلنگ احداث ســاختمان 
آتش نشــانی و مرکز مدیریــت بحران 

شهرداری بلده بر زمین خورد.
محمد نیازی اوریمی در حاشــیه مراسم 
افتتاح و کلنگ زنی پروژه هایشهرداری 
بلده ، افزود: در این ایام پروژه دیوار حائل 
شــهر بلده با حضور فرماندار و مدیرکل 
مدیریت بحران اســتانداری مازندران 

افتتاح شد.
وی با اشاره به ساخت فاز اول پارک بزرگ 
شهر بلده ، ادامه داد: بلده یکی از شهرهای 
زیبا و توریستی شهرستان نور می باشد که 
نیاز به توجه بیشتر مسئولین استانی دارد.
نیازی ضمن تقدیر از حمایت های استاندار 
مازندران و معاون عمرانی استاندار ، افزود: 
جا دارد از حمایت های اعضای شــورای 
تامین شهرستان نور به خصوص فرماندار 
و همچنین دکتر فرزانه نماینده مردم در 
مجلس شورای اســالمی تشکر کنم که 
همواره نگاه ویژه ای به شهر بلده داشتند.

وی با اشــاره به افزایش چندین برابری 
صدور پروانه ساخت در شهر بلده، افزود: 
رشد ۱۰ برابری صدور پروانه ساختمان در 
شهر بلده نشان می دهد که مردم این شهر 

همراه و همگام با شهرداری شده اند.

نیازی ضمن تشکر از شهروندان بلده جهت 
همراهی با شــهرداری این شهر ، اظهار 
داشت: شهر بلده پتانسیل بسیار خوبی 
برای توسعه دارد که این مهم با مشارکت 

مردم، تحقق بیشتری می یابد.
شهردار بلده این شــهر را بهشت پنهانی 
دانســت و ادامه داد: با حضور ســرمایه 
گذاران و جذب گردشــگر شهر بلده می 

تواند به یکی از نقاط گردشگرپذیر استان 
مازندران تبدیل شود.

نیازی تصریــح کرد: در چنــد ماه اخیر 
ســاماندهی تابلوهای ورودی و خروجی 
شهر ، نصب برج بزرگ پرچم کشورمان، 
بهســازی و زیباســازی بلوارها و نصب 

دوربین های امنیتی انجام شد.
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مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران:

 83 پروژه برق رسانی دهه فجر در غرب مازندران افتتاح شد
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق غرب 
مازندران از افتتاح و بهینه ســازی ۸۳ 
پروژه برق رسانی این شرکت با اعتباری 
بالغ بر ۳۰ میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان ایام 
اهلل دهه مبارک فجــر در غرب مازندران 

خبر داد.
کیوان فرح زاد گفت: در سال جهش تولید 
این تعداد پروژه برق رسانی و بهینه سازی 
شبکه های برق در امور هشتگانه این اداره 
کل به منظور تامین برق مطمئن در فصل 

تابستان صورت گرفت.

وی از جمله مهمتریــن این طرح ها را ۴۰ 
طرح اصالح و مرمت شبکه و تقویت ولتاژ 
با اعتبار ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان 
،۳۴ طرح تامین برق متقاضیان شهری و 
روستایی با اعتبار ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون 
تومان و بهــره برداری از خــط ۲ مداره 
روستای نصرت آباد از توابع بخش مرکزی 
شهرستان نور با پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون 

تومان برشمرد.
مدیر عامل شــرکت توزیع نیروی برق 
غرب مازندران همچنین از برق رسانی به 
۲ روستای بدون برق “کاوه ملک” و “لیه” از 

توابع بخش مرکزی شهرستان تنکابن به 
ترتیب با اعتبار یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون 

تومان و ۵۰۰ میلیون تومان خبر داد.
وی افتتاح ســاختمان جدیــد کارگاه 
تعمیرات ترانس در تنکابن با ۷۷۰ میلیون 
تومان ســرمایه گذاری، بهره برداری از 
شــبکه کمک به تامین برق چاه های آب 
کشاورزی در غرب استان با ۷۰۰ میلیون 
تومان اعتبار و اســتقرار هوشمند سازی 

مراکز اتفاقات شبکه )هما( ۶۹۰ میلیون 
تومان را از دیگر پروژه هــای دهه فجر 

عنوان کرد.
فرح زاد گفت: در دهه فجر امسال کلنگ 
زنی احداث خط رینگ روستایی گزناسرا 
بخش چمستان شهرســتان نور نیز با ۲ 

میلیارد تومان اعتبار انجام شد.
وی تعداد مشــترکان برق این شرکت در 
سال ۵۷ را ۲ هزار و ۴۳ کنتور اعالم کرد 
و ادامــه داد : هم 
اکنون این آمار به 
۶۵۰ هزار مشترک 
و  است  رســیده 
میزان مصرف برق 
در ۴۰ سال پس از 
پیروزی انقالب از 
حدود ۲۲ مگاوات 
بــه حــدود ۷۱۰ 
مگاوات رســیده 

است.
شرکت توزیع برق 
غــرب مازندران، 
عهــده دار تامین 
بــرق ۲۳ شــهر، 
 ۲۵۱ و  یکهــزار 
روســتا می باشد 
های  شهرستان  و 
محمــود آباد، نور، 
نوشــهر ، چالوس، 
آبــاد،  عبــاس 
کالردشت ، تنکابن 
و رامسر زیرپوشش 
این شرکت هستند.



سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری ساری:

 تالش ما در رفع مشکالتی است که ریشه در گذشته دارد

۹۹
ن  

ستا
 زم

 :::
: ۲

ه ۲
مار

 ش
::: 

ان
در

ازن
ی م

دا
ه ن

نام
صل

     ف
       

       
 

20

علیرضــا حمیدی سرپرســت معاونت 
خدمات شهری شهرداری ساری ،در آیین 
اختتامیه نخستین جشــنواره فرهنگی 
مادرانه اظهار کرد: جشنواره مادرانه یک 
اتفاق خوب و مبارک در این شهر است و 
حمایت شهرداری از این جشنواره نشان از 
اهتمام به امور فرهنگی و تالش جهت ارج 

نهادن به مقام شامخ بانوان است.
وی افزود: با تــالش همکارانم و اهمیت 
موضوعات اجتماعی و فرهنگی در زیست 
شهر، مجموعه شهرداری ساری بنا دارد تا 
دبیرخانه دائمی این جشنواره رابه شکل 

ساالنه راه اندازی کند.
سرپرســت معاونت خدمات شــهری 
شهرداری ساری با بیان اینکه بنا بود که 
از منتخبین این جشنواره بصورت ویژه و 
با شکوه تجلیل شود وجود پاندمی کرونا و 
اصل رعایت پروتکل های بهداشتی ،مانع 
از این اقدام شد، ضمن قدردانی از برگزاری 
این جشــنواره، این مهم را به فال نیک 
گرفت و افزود: نگاه مدیریت شهرداری به 

ثبت دائمی این جشنواره است.
حمیدی به ایام اهلل دهه فجر اشاره کرد و 
این ایام را فرصتی برای تجدید میثاق با 
آرمان های امام راحــل)ره( و رهبر معظم 
انقالب اسالمی)مّدظله العالی(، حفظ ارزش 
ها و آرمان های شهدای انقالب دانست و 
افزود: با توجه به شرایط سخت و مشکالت 
فراوان مالی حاکم بر شهرداری، تمام تالش 
بنده و همکارانم بر این بود تا اســتقبال 
باشکوه و شایسته ای از ایام اهلل دهه فجر 
شــود و امیدوارم با توجه به برنامه ریزی 
های صورت گرفته در حوزه های گوناگون 
مدیریتی، ســال آینده بتوانیم اقدامات 
بیشتر و بهتری در دهه مبارک فجر انجام 

دهیم.
وی افزود: طی ســال های اخیر اتفاقاتی 
برای شهرداری رخ داد که باید تا سالهای 
متوالی تبعات و هزینه های ناخوشــایند 
این اتفاقات را بپردازیم؛ اما با تالش های 

همکاران پرتالش و خدوم در شهرداری 
مرکز اســتان و با تمهیدات مدیریتی و 
جهادی مرادی سرپرست شهرداری ساری، 
امروز تمام توان مجموعه مدیریت شهری 
معطوف به خدمت رســانی به شهروندان 

خواهد بود.
حمیدی با بیان اینکه در چنین شرایطی 
حتی انجام امور اولیه شهری نیز به سختی 
انجام می گیرد گفت: تــالش بی وقفه و 
خستگی ناپذیر همکاران ما در شهرداری 
ساری تعطیل ناپذیر است اما مسئولیت 
اجتماعی همه شهروندان ساروی است که 
نسبت به شهر و مدیریت شهری مطالبه گر 
باشند وچرا که اگر همه ما نسبت به اتفاقات 
سال های گذشته در شهر ساری بی تفاوت 
نمی بودیم اینطور نمی شــد تا هر کسی 
به هر شیوه ای از شهر و شهروندان بهره 
برداری کرده و این نهاد خدمت رسان را به 

این روز بیندازند.
سرپرســت معاونت خدمات شــهری 
شهرداری ساری به حجم انبوه کارکنان 

شهرداری اشاره کرد و گفت: بدهی های 
انباشت شده و افزایش چند برابری حجم 
پرسنل شــهرداری آن هم بدون گزینش 
تخصصی و نیاز سنجی دوایر مختلف کاری، 
سبب شد تا شهرداری به جای فعالیت های 
عمرانی و انجام پروژه های شهری، بخش 
اعظمی از درآمد خــود را مصروف حقوق 

کارکنان و پرسنل این مجموعه کند.
وی یادآور شد: اکنون برابر میزان بودجه و 
یا حتی بیشتر از آن صرف پرداخت حقوق 
کارکنان می شــود. البته در حال حاضر 
مجموعه شهرداری ساری با درک شرایط 
موجود به هیچ وجه نخواهد گذاشت خللی 

در امورات همکاران پیش بیاید.
حمیدی بیان داشت: عزم جدی بر پیشبرد 
امور و انجام وظایف ذاتی شــهرداری به 
همت همکاران خدوم و پرتالش وجود دارد 
و بدون تردید امروز اولویت مهم مجموعه 
شهرداری ساری ارایه خدمات شایسته به 

شهروندان ساروی است.

تالش بی وقفه و خستگی ناپذیر همکاران ما در شهرداری ساری تعطیل ناپذیر است اما مسئولیت اجتماعی همه شهروندان 

ساروی است که نسبت به شهر و مدیریت شهری مطالبه گر باشند وچرا که اگر همه ما نسبت به اتفاقات سال های گذشته در 

شهر ساری بی تفاوت نمی بودیم اینطور نمی شد تا هر کسی به هر شیوه ای از شهر و شهروندان بهره برداری کرده و این نهاد 
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در ایام اهلل دهه مبارك فجر صورت گرفت:  

بهره برداري از 108 پروژه در حوزه راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران 
مدیرکل راهداری و حمــل و نقل جاده 
ای اســتان مازندران از بهــره برداري 
۱۰۸ پــروژه عمرانــي ایــن اداره کل 
با اعتبــاري بالــغ بــر ۱۵۶۴میلیارد 
 ریال در ایــام اهلل دهه فجــر خبر داد.
به گزارش روابط عمومي اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای اســتان مازندران ، 
مهندس عباسعلی نجفی ضمن اعالم این 
خبر افزود: پیروزي انقالب اسالمي ، ایران 
را در مســیري نوین قرارداد مسیري که 
حیات اجتماعي و اقتصادي را در فضایي 
 معنــوي و روحاني به حرکت واداشــت. 
مهندس نجفی به بهــره برداري از پروژه 
هاي عمراني ایــن اداره کل در ایام دهه 
فجر اشــاره و اظهار داشت : از این رو این 
اداره کل در ایام اهلل دهه مبارک فجر که 
فرصت مغتمي است جهت تجدید بیعت 
و میثاق با خون شهدا و ایثارگران انقالب 
و مقام معظم رهبري توانست ۱۰۸ پروژه 
عمراني این اداره کل بــا اعتباري بالغ بر 
۱۵۶۴میلیارد ریال به بهره برداری برساند.
مدیرکل راهداری و حمــل و نقل جاده 
ای اســتان مازندران اظهار داشــت : از 
این تعــداد پروژه ، ۸۷ پــروژه در حوزه 
راهــداری با اعتبــاری بالغ بــر ۱۳۰۴ 
میلیــارد ریــال و ۲۱ پــروژه در حوزه 
فنی و راه های روســتایی بــا اعتباری 
 بالغ بــر ۲۶۰ میلیارد ریال می باشــد.
مهندس نجفی به پروژه های شــاخص 
افتتاحی ایــن اداره کل در ایام دهه فجر 
اشاره و خاطر نشان ســاخت :  جابجایی 

نیوجرسی به جای گاردیل ) محور بابل - 
قائمشهر ( با اعتباری بالغ بر ۸۵ میلیارد 
ریال ، احداث سیستم روشنایی کمربندی 
نوشــهر - چالوس با اعتباری بالغ بر ۳۷ 
میلیارد ریال ، عملیات لکه گیری و روکش 
آســفالت محور هراز با اعتباری بالغ بر 
۲۳۹ میلیارد ریــال ، عملیات لکه گیری 
و روکش آســفالت محور آمل- محمود 
آباد با اعتباری بالغ بر ۴۹ میلیارد ریال ، 
احداث پل راه روستایی توکله شهرستان 
تنکابن با اعتباری بالغ بــر ۳۴ میلیارد 
ریال ، تعریض و بهسازی محور قائمشهر 

-جویباربه طول با اعتبــاری بالغ بر ۳۲ 
میلیارد ریال و بهره برداری ۵۱ دســتگاه 
سامانه ثبت تخلف ســرعت با اعتباری 
بالغ بر ۳۰۶ میلیــارد ریال از جمله پروژه 
های شاخص این اداره کل بوده در ایام اهلل 
 دهه فجر مورد بهرده برداری قرار گرفت.
وی به پــروژه های آغاز بــکار این اداره 
کل نیز اشــاره و گفت : در ایام مذکور نیز 
عملیات اجرایی و عمرانــی ۷۸ پروژه با 
اعتباری بالغ بــر ۱۷۸ میلیارد ریال آغاز 

شد.  

اداره کل در ایام اهلل دهه مبارک فجر که فرصت مغتمي اســت جهت تجدید بیعت و میثاق با 
خون شهدا و ایثارگران انقالب و مقام معظم رهبري توانست ۱۰۸ پروژه عمراني این اداره کل 

با اعتباري بالغ بر ۱۵۶۴میلیارد ریال به بهره برداری برساند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان مازندران : از این تعداد پروژه ، ۸۷ پروژه 
در حوزه راهداری با اعتباری بالغ بر ۱۳۰۴ میلیــارد ریال و ۲۱ پروژه در حوزه فنی و راه های 

روستایی با اعتباری بالغ بر ۲۶۰ میلیارد ریال می باشد.



شهردار ایزدشهر مطرح کرد:

دریافت بیشترین تسهیالت درشرایط محدودیت بودجه 

 استفاده از تمام ظرفیت های موجود جهت توسعه ایزدشهر
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شهردار ایزدشهر با اشــاره به اینکه از 
ابتدای حضور خود در شهرداری به بررسی 
نقاط قوت ،ضعف،مشــکالت و کمبودها 
پرداخته است ، اظهار کرد: پس از بررسی 
بســیار دقیق تمامی حوزه های مختلف 
شهرداری با کمک گرفتن از همکاران به 
کارشناسی علمی و حل موضوعات مطرح 
شده اقدام کردیم وهمچنین از تهدیدها 
وموضوعات آسیب زا بهترین فرصت ها را 

برای خود ایجاد کردیم.
اسحق تونی تصریح کرد: شاید شهرداری 
و شورا در بعضی از موضوعات نباید ورود 
پیدا می کردند اما با کمک و همراهی شورا 
و حتی حضورپیداکــردن در دفتر چند 
وزیر،اقداماتی که آرزوی چند دهه مردم 

ایزدشهر بود به سرانجام رسید.
*دریافت بیشترین تسهیالت درشرایط 

محدودیت بودجه
شهردارایزدشــهر بــا بیــان اینکه در 
حوزه دریافت تســهیالت یکی ازموفق 
ترین شــهرداری ها بودیم،خاطرنشان 
کرد:دریافت بیشــترین تســهیالت از 
سازمان شــهرداری ها طی ماه های اول 
حضورم درشــرایط محدودیت بودجه و 
کاهش تسهیالت نسبت به ادوارگذشته 

،اتفاق بسیار خوبی بود.
وی با اشاره به اینکه شهرداری ایزدشهر 
با حمایت اســتانداروارتباط با سازمان 
همیاری ها تجهیــزات منحصر به فرد و 
هم تراز با کشــورهای پیشــرفته دنیا 
با هزینه ای بیش از یــک میلیارد و ۸۰۰ 
میلیون ریال فراهم کرده اســت،گفت: 
خرید دستگاه ســت تصادفات جاده ای 
،کمپرسورشارژدستگاه تنفسی ، خرید 
خودروی پیشــروی آتش نشانی نیز در 
دســت اقدام و از اولویت های این واحد 
است و همچنین شــهرداری ایزدشهر 
اقدام به خرید بکهولودر،بابکت،نیســان 
وانت کرده و تهیه یک دســتگاه لودرو 
ماشین ایسوزی و... .را باتوجه به رایزنی 
های متعدد طی سه سال و نیم بیشترین 

خدمات کشوری را دریافت کرده است.
مهنــدس تونی با بیــان اینکــه اکثر 
شهرهای اســتان مازندران دارای دریا، 
جنگل، رودخانه هســتند، گفت: بررسی 

شناسایی ظرفیت های شهری ایزدشهر 
و انجــام مطالعات دقیق با مشــاورهای 
خبره درحوزه های مختلف ،یکی ازنتایج 
اثربخشش پرده برداری از بزرگترین پارک 
جنگلی گردشگری خاورمیانه به دستان 

استاندارمازندران بود.
*غوغایی در دل ایزدشهر پرپاست

شهردار ایزدشهرافزود: عده ای فکرمی 
کنندایزدشهر در سکوتی عمیق فرورفته 
است ، اما واقعیت این است که شهرداری 
ایزدشــهر هم مانند تمام شهرداری ها با 
مشکالت فراوان دست و پنجه نرم می کند 
ولی با کمک شورای شهر دست به اقدامات 
بسیار بزرگ و شایسته ای میزند که باید 

گفت در دل ایزدشهر غوغایی برپا است.
وی با اشاره به اینکه از پیمانکارهای درجه 
یک برای پروژه های عمرانی بزرگ استفاده 
می شود، یادآورشــد: بعضی از کارها در 
شهرکه امکان اســتفاده پیمانکار نبود 
وبا توجه به اینکه منافع ایزدشــهر باید 
به مردمانش برگرددازظرفیت شــهری 
مانند)بنا ،کارگر،نجار، نقاش و ...( استفاده 

شد.

*بکارگیری از ظرفیت ایزدشهر
مهندس تونی بیان کرد: استفاده از ظرفیت 
ایزدشهر دربرطرف کردن مشکالتی که در 
نقطه نقطه شهر وجود داشت و مردم روزانه 
به دیدن آن عادت کــرده بودند و حتی 
قدمت بعضی از آن ها به ۱۰ یا ۱۵ سال می 
رسید کمک بسیاربزرگی به شهرداری بود 
چراکه بعضی ازمشکالت شهری را همان 

بنای شهربهتر انتقال می داد.
*تحویل گرفتن شهرداری با ۱۵ میلیارد 

تومان بدهی
شهردارایزدشــهربا اشــاره به اینکه 
شــهرداری را با ۱۵ میلیارد تومان بدهی 
وابالغ طرح تفضیلی و شــرایط بسیاربد 
تحویــل گرفتم،افزود: شــهرداری در 
کمیســیون ماده ۵ با افزایــش تراکم و 
افزایش سطح اشــغال با درخواست های 
مازاد مالکین می توانــد درآمد خوبی را 
کسب کند اما با ابالغ طرح تفضیلی پرونده 
ها به مدت ۱۸ ماه حق ورود به کمیسیون 

ادامه در صفحه ی ۲۳
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ماده ۵ را ندارند و در این شرایط هم جایی 
گله ای نکردیم و فقط بــا قدرت به فکر 

توسعه ایزدشهر بودیم.
*ایزدشهر،منحصربه فردترین شهر 

ایران در آینده نزدیک
وی گفت : بر اساس روندی که شهرداری 
ایزدشهر پیش می رود طی سالیان آینده 
منحصر به فردترین شهر ایران، ایزدشهر 

می شود.
مهندس تونی با اشاره به اینکه تیم ورزشی 
در ایزدشــهرنداریم افزود: اما مطمئنیم 
با ســرمایه گذاری ای که در آن افق های 
مختلف دیده شده نتیجه خواهیم گرفت. 
همچنین با آماده کردن زیر ساخت و ایجاد 
زمین چمن مصنوعی و احیا و بازســازی 
زمین چمن طبیعی ورزشــگاه آزادی و 
ورزشگاه شــهدای ایزدشهر و همچنین 
بازســازی ســالن اختصاصی کشتی و 
خریداری تشک کشــتی فضای مناسبی 
برای ورزشــکاران ایزدشهرفراهم شده 

است.
*شکل گیری اولین تیم بوکس

شهردار ایزدشهراز شکل گیری اولین تیم 
بوکس ایزدشهر با همراهی عضو تیم ملی 
بوکس آقای صنعتی ســرمایه گذارپارک 

جنگلی خبر داد.

*برطرف شدن مشکل چند ساله کم آبی 
کشاورزان با انجام الیروبی

مهندس تونــی با اشــاره بــه اینکه 
حدود ۲۰سال نهرهای کشــاورزی کل 
ایزدشهر)داخل جنگل ( به طول حدود ۱۰ 
کیلومتر الیروبی نشده بود،افزود: در همان 
ابتدای ورود به شهرداری با همکاری ستاد 
بحران اســتان تمامی نهرهای ایزدشهر 
الیروبی شــد که با انجام این کارعالوه بر 
پرشدن آب آببندان های ایزدشهرو حل 
شدن مشــکل کم آبی کشاورزان،جلوی 
سیل سال ۹۸ در ایزدشــهر به دلیل باز 
بودن تمامی کانال ها و آبراه ها گرفته شد.

*درایت مدیریت در آزادســازی حریم 
رودخانه هاشم رود

وی از دیواره سازی رودخانه هاشم رود به 
طول نیم کیلومتر و آزادسازی ۵ مترحریم 
رودخانه به طول۵۰۰ متر ســخن گفت و 

یادآورشــد: چند خانه در بستررودخانه 
قرار دادشت که با همکاری شورای شهرو 
خیرین ساماندهی انجام شد،شاید منطقه 
گلســتان ۵ از نظر بصــری هنوزفضای 
مناسبی نداشته باشد اما کسی فکرش را 
نمی کرد که بتوان درآن منطقه تغییرات 
ایجاد کرد اما ما با مدیریت  آزادســازی و 

دیواره سازی را انجام دادیم.
مهندس تونی با اشاره به روکش آسفالت 
ساروج محله در هفته دولت امسال گفت: 
در گلســتان ۵ با افزودن وسایل بازی در 
پارک منطقه و ایجاد کانال جهت برطرف 
کردن مشــکل آبگرفتگــی و همچنین 
آسفالت  ۷ کوچه ساختاربهتر و زیباتری 

نسبت به گذشته در آنجا ایجاد شد.
*شهرداری ایزدشهرپیشرو درجمع 

آوری لوله های غیر مجاز آب و فاضالب در 
بستر رودخانه

شهردار ایزدشهر خاطرنشــان کرد: از 
معدود شهردار و شورای شهری بودیم که 
بانوشتن نامه مستقیم به دادستان آمادگی 
خود را درجمع آوری لوله های غیر مجاز 
آب و فاضالب در بســتر رودخانه اعالم 
کردیم و البته شــاید تعداد معدودی از 
مردم را مقابل خود قرار دادیم اما بهداشت 
عمومی و تمیزی شهر در اولویت قرار دارد.
وی گفت: با ایجاد کانال در اندیشــه ۱۸ 
مشکل سیل در آن منطقه برطرف و طی 
توافق صورت گرفته با مالک تعریض آن 
قسمت نیز انجام شد که هم اکنون مردم در 
تردد مشکلی ندارند و از آن فضا استفاده 

می کنند.
*ایزدشهر،شهری بدون آبگرفتگی

مهندس تونی از دیواره ســازی رودخانه 
درضلع شمالی گلستان ۲۰ تا ۳۰ به طول 
۴۷۰ متر خبر دادو گفت: این دیواره سازی 
عالوه برافزودن زیبایی نمای شــهری و 
جلوگیری از دفع فاضالب های شهری و 
غیرمجازمی تواند ازسیل ها هم جلوگیری 

کند.
شهردار ایزدشهر یادآورشد: دیواره سازی 
نهر قدیمی در گلســتان ۳۰ کنار مجتمع 
توســکا که به آببندان می رسید درحال 

انجام است.
وی ادامه داد: زیرســازی کامل آسفالت 
، احیــا کانال آب کشــاورزی حد فاصل 

گلستان ۳۰ تا ۵۴ و ۵۴ تا ۶۱ انجام شد .
مهندس تونی با بیان اینکه در حد فاصل 
رودخانــه وازرود ضلع شــرق و غرب از 
محدوده شهری در غرب و تا آببندان در 
شرق به صورت کامل آســفالت و پیاده 
رو ســازی نیزکامالدر این مســیرانجام 
شده است، خاطرنشان کرد: همچنین در 
منطقه امیرآباد شالیزار یک ، دیواره سازی 
رودخانه انجام وآسفالت در این مسیر به 

سمت شرق و غرب نیزانجام شد.

شهردار ایزدشهربازهم از برطرف کردن 
مشــکل آبگرفتگی احیای نهر قدیمی 
درمنطقه دیگر از ایزدشــهر،آفتاب ۱۰ 
نارنجستان ۱ و ۳ سخن گفت ودر تکمیل 
حرف های خود افزود:احیای زمین های 
قدیمی به راحتی انجام نمی شــود بلکه 
برای این کار ما به نقشــه های ۵۰ سال 
گذشته رجوع کردیم و با رایزنی و کمک 
سیستم قضایی در جاهایی که همکاری 
نبودتوانستیم مشکل چند ده ساله را حل 

کنیم.
وی در ادامــه از احیای زمیــن فوتبال 
و آســفالت کوچه و پس کوچه ها)حتی 
۲ متری یا ۳ متری یــا۴ متری( ،منطقه 
آببندان ، پیاده رو ســازی و نورپردازی 
محوراصلی ،احداث کانــال کانیومنطقه 
امیرآبــاد خبرداد و تصریــح کرد:طرح 
میدانــی درمنطقه امیرآبــاد) ورودی 
شهرستان نور( آماده شد و پس از گرفتن 
مصوبه از شــورای ترافیک شهرستان 
وتایید شورای کمیته فنی شورای ترافیک 
استان کار در حال انجام است که با تکمیل 
آن تغییرات اساسی در ورودی شهرستان 

ایجاد می شود.
*تملک زمینی به مساحت ۳ هزار 

مترمربع
مهندس تونی در ادامه از تملک زمینی به

مساحت حدود ۳ هزار مترمربع درگلسار 
۳ با ارزش ریالی بســیار باالسخن گفت و 
اظهار کرد: ایجادخیابان ساحلی از گلسار 
۹ تا ۱۵ و احداث پارک شهر، احیا پل نوری 
، آسفالت کوچه های گلسار ۱۵ ، تکمیل 
پروژه حمام گردشــگری، برطرف کردن 
آبگرفتگی مقابل مجتمع آموزشی- رفاهی 
بانک ملت و مجتمع مسکونی پزشکان، 
تعریض خیابان گلسار ۵۲ با تملک زمینی 
به مســاحت ۱۷۰۰ مترمربــع به صورت 
رایگان، برطرف شــدن مشکل آب لوله 
کشی گلسار ۳۰ تا ۵۴ و گلستان ۲ نیز از 
دیگر اقدمات عمرانی که با پیگیری هریک 

ادامه در صفحه ی۲۴
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از اعضای شورای شــهر و همکاری مردم 
فهیم ایزدشهر انجام شده است.

شهردار ایزدشهربا اشاره به اینکه حدود 
۹ هزار متر تبدیل سیم مسی به کابل در 
ایزدشهر با پیگیری های اعضای شورای 
شهر و همکاران در شهرداری انجام شده 
اســت، بیان کرد: از ابتدای دوره پنجم 
شــورا تا کنون مصوبه ۲۹ ترانس از اداره 
برق گرفته شد که تا کنون ۲۶ ترانس در 
ایزدشهر نصب و مابقی در حال انجام است. 
همچنین با پیگیری از اداره برق شهرستان 
و اداره کل ، وزارت نیروطی ســه مرحله 
رفت و برگشت پرونده جابجایی پست برق 
مجتمع شیال شــهردر گلسار ۱۹ با هزینه 

شهرداری در حال انجام است.
وی از تغییر اساسی و بسیار خوب در حوزه 
بهداشت از سال ۹۶ تا کنون با استفاده از 

ظرفیت ایزدشهر و خیرین خبرداد.
*توازن و رشد توسعه در ایزدشهر با 

انتقال کمربندی
مهندس تونــی با بیان اینکه براســاس 
پیگیری های صــورت گرفته در خصوص 
کمربندی موفق به حــذف کمربندی در 
طرح تفضیلی و انتقال آن به منتهی الیه 
شهر زیر برق فشار قوی شدیم ،افزود: با 
توجه یه اینکه عمال شمال ، شرق و غرب 
شهرایزدشهر بسته اســت و برای اینکه 
بتوانیم رشــد و توســعه را در ایزدشهر 
بیشــتر به نمایش بگذاریم باید به سمت 
جنوب حرکت می کردیــم اما حرکت به 
این سمت هم با مشکالت و موانع زیادی 
همراه بود و همچنین باید برای آیندگان 
و زمین های زراعی فکر اساســی صورت 
می گرفت،بنابراین با گرفتن مشاورطرح 
نوشته شد و در مرحله نهایی قرار دارد تا 
اینکه بتوانیم از انتهای محدوده شهری تا 
جاده گاز بعنوان طرح خانه باغ و از جاده 
گاز تا کمربندی جدید یا همان برق فشار 
قوی بعنوان منطقه شــالیزاری و از جاده 
کمربندی برق فشــار قوی تا آببندان و 
جنگل بعنوان منطقه توریســتی معرفی 

کنیم.
شهردار ایزدشهر از برطرف شدن مشکل 
مرز بین ایزدشهر و نور خبر داد و گفت: از 

انتهای دیوار غربی مجتمع مسکونی آکام 
شهر و شهرک نفت رستمرود مرز بین دو 
شهر مشخص و در طرح تفضیلی هم ابالغ 
شد و طرح میدان برای ورودی ایزدشهر 
از سمت محمودآبادو نصب طرح تابلوی 
مشــترک در خروجی ایزدشهر و ورودی 

نورنیز در سیر روند اداری است .
*شهردار ایزدشهر برداشت غیراصولی 
ماسه در احداث جاده ساحلی را تکذیب 

کرد
وی با اشاره به اینکه احداث جاده ساحلی 
کامال چارچوب قانونی دارد،ادامه داد: برای 
احداث چنین جاده ای نیاز به گود برداری 
است و نمی شــود در همان بستر موجود 
کار انجام شود بنابراین پس از انجام نقشه 
برداری توسط دوربین های پیشرفته کار 
از سوی پیمانکار با نظارت شهرداری در 
حال انجام است و هیچ ماسه دزدی صورت 

نگرفته است.
*صدورسند درشمال و جنوب ایزدشهر 

به غیراز منطقه اختالفی 
مهندس تونی با اشاره به اینکه با پیگیری 
شورا و با همکاری اداره ثبت اسناد ضلع 
شمال ایزدشــهر به صورت کامل سند 
صادر شده است،خاطرنشــان کرد: هم 
اکنون در ضلع جنوب از رودخانه وازرود به 
سمت شرق سند صادر می شود وفقط یک 
محدوده اختالفی بین شهرداری و اوقاف 
وجود دارد که بر اســاس جلسه صورت 
گرفته دســتگاه های مربوطه در موردآن 
تصمیم گیری می کنند.

شهردارایزدشــهر در 
توسعه  جاده  خصوص 
بیان کرد: بــا توجه به 
اینکه ۴ ونیم کیلومتر 
طول و ۲۰متر عرض این 
جاده در نظرگرفته شده 
ودر بعضی از جاها نیاز 
به تملک است بنابراین 
ازابتــدای کار نیاز به 
همکاری مردم داریم که 
در حال حاضر این جاده 

به صورت فاز به فازدر حال انجام است و 
امیدواریم هر چه زودتر در این دوره شورا 

به افتتاح برسد.

*نصب دوربین های ثبت تخلف در 
ایزدشهر

وی با بیان اینکه علت تصادف های منجر 
به مرگ در ایزدشهر خطای انسانی بوده 
اســت، افزود: افراد باید در نظر داشته 
باشند که ایزدشــهر یک منطقه شهری 
است و حداکثر سرعت در منطقه شهری 
۶۰ کیلومتر اســت اما بــرای کم کردن 
ســرعتگیرها و تثبت تخلفات به زودی 

دوربین های ثبت تخلف نصب می شود.
مهندس تونی با اشاره به اینکه بزرگترین 
پارک جنگلــی خاورمیانــه در اختیار 
شــهرداری ایزدشــهر قرار دارد،گفت: 
اردیبهشــت ماه امســال طی مراسمی 
ازعملیات اجرایی بزرگترین پارک جنگلی 
گردشگری ایزدشــهربا حضوراستاندار 
رونمایی شد و دردهه فجربا سرمایه گذاری 
شرکت هومت پارس کاسپین ساختمان 
مدیریت پارک و ساختمان نظارت منابع 
طبیعی و شهرداری به افتتاح و بهره برداری 
رسیدوبا توجه به اینکه مجوزاسکله صادر 
شده امیدواریم هر چه زودتربتوانیم دیگر 
مراحل این طرح بلندمدت گردشــگری 
را به نتیجه ای مطلوب برسانیم تا شاهد 
توسعه گردشگری، ایجاد اشتغال و درآمد 

پایداردر ایزدشهر باشیم.



شهردار عباس آباد مطرح کرد:

حل معضل زباله عزم ملی می خواهد
جمع آوری زباله و ســاماندهی پسماند 
همواره به عنوان یکــی از موضوعات مهم 
و مشترک میان شهرداری های مازندران 
مطرح بوده و بودجه های زیادی را به خود 

اختصاص داده است.
این مسئله در شهرهای ساحلی و مسافر 
پذیر استان از اهمیت و ضرورت بیشتری 

برخوردار است. 
شهردار عباس آباد گفت: حل معضل زباله 
و پسماند همواره به عنوان یکی از مسائل 
مهم در حوزه ی زیست محیطی مطرح بوده 
است. اگرچه تاکنون اقدامات مهمی ازسوی 
شهرداریها در این راســتا انجام شده ، اما 

هنوز کافی نیست . 
علی اصغــر موســی پســندی افزود: 
شهرداریهایی مثل عباس آباد که با کمبود 
منابع مالی روبرو هستند و در ایام تعطیالت 
با موجی از مسافران و گردشگران مواجه 
می شوند ، نمی توانند بدون داشتن ردیف 
اعتباری مناســب این معضل جدی را حل 

نمایند.
وی در ادامه اظهار داشــت: طبق آمار به 
دست آمده ، هر ایرانی به طور میانگین در 

طول روز یک کیلو زباله تولید می کند.
با احتساب جمعیت ۵۰ هزار نفری عباس 
آباد ، این شهرستان در طول روز ۵۰ تن زباله 
دارد که برای این میــزان احداث کارخانه 
کمپوست توجیه اقتصادی و منطقی ندارد. 
لذا مقرر شــد این کارخانه در شهرستان 
تنکابن ساخته شود و زباله های شهرهای 
رامســر ، تنکابن که هر کدام ۱۰۰ هزار نفر 
جمعیت دارند به انضمام زباله عباس آباد در 

این مرکز بازیافت گردد.
اعتبار این طرح نیز از محل ستاد اجرایی 
فرمان امــام خمینی )ره( تامین شــده 
است. الزم به ذکر است که در حال حاضر 

یک کارخانــه زباله 
ســوز ۲۵۰ تنی در 
شهرستان نوشهر نیز 

مشغول به کار است.

علی اصغر موســی 
پســندی از تعیین 
عنوان  بــه  نقاطی 
تفکیک  ایســتگاه 
زباله از مبدا و انجام 
هــای  آموزشــی 
شــهروندی خبــر 
داد و تصریــح کرد: 
همکارانمان ســعی 
دارند با اجرای برنامه 
های تشویقی ، طرح 
تفکیک زباله ازمبدا 
را به یــک فرهنگ 
عمومی تبدیل کنند.

و  آالت  ماشــین 
نیروهای جداگانه ای را نیز به همین منظور 
اختصاص دادیم . از جمله نشــر و توزیع 
پالکارد وتراکت های متنوع در سطح شهر ، 
اعم از مساجد ، مدارس و منازل شهروندان 

...
پویش طرح جمع آوری درب بطری ، جهت 
انجام امور خیریه از دیگــر برنامه های ما 
در همین راستاست که حاصل آن ، خرید 
لوازم وتجهیزات پزشکی بوده که به اداره 

بهزیستی اهدا شده است.
اما در نهایت برای حل این معضل زیســت 
محیطی نیازمند عزم ملی و نگاه مدیران 

کشوری هستیم.
شهردار عباس آباد از لزوم صبوری و آستانه 
تحمل مدیران شهری می گوید و می افزاید: 
یک شــهردار موفق باید از صبر وتحمل 

باالیی برخوردار باشد و رابطه او با شورا ، 
رابطه ای احترام آمیز همراه با اقتدار ، اراده 

و تفاهم باشد.
او متعقد اســت به همان اندازه که مردم 
درتمامی صحنه های سیاسی واجتماعی 
حضور فعال دارند و پای نظام خود ایستاده 
اند ، مدیران نیز باید درجهت رضایتمندی 

آنها تالش و کوشش کنند.
شــهردار عباس آباد تاکید کــرد: بنا به 
تاکیدات معاون عمرانی استاندار مازندران ، 
برخورد جدی با متخلفین ساخت و سازهای 

غیرمجاز ادامه دارد.
موسی پسندی تصریح کرد: اجازه نخواهیم 
داد ساخت و ســازهای غیرمجاز در شهر 

عباس آباد انجام شود.

 طبق آمار به دست آمده ، هر ایرانی به طور میانگین در طول روز یک کیلو زباله تولید می کند. با احتساب جمعیت 
۵۰ هزار نفری عباس آباد ، این شهرستان در طول روز ۵۰ تن زباله دارد که برای این میزان احداث کارخانه کمپوست 
توجیه اقتصادی و منطقی ندارد. لذا مقرر شد این کارخانه در شهرستان تنکابن ساخته شود و زباله های شهرهای 

رامسر ، تنکابن که هر کدام ۱۰۰ هزار نفر جمعیت دارند به انضمام زباله عباس آباد در این مرکز بازیافت گردد.



معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران  مطرح کرد:

خانه دار شدن قشر کم درآمد جامعه از اهداف نظام جمهوری اسالمی است
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار 
مازندران گفت: اتمام پروژه مســکن مهر 

جزء اولویت های استان است. 

مهدی رازجویان در جلسه بررسی مشکالت 
مســکن مهر و احداث مسکن محرومین 
استان مازندران، اظهار داشت: تالش بیشتر  
و اساسی دســتگاه های خدمات رسان از 
جمله شــرکت توزیع برق و شرکت آب و 
فاضالب جهت اتمام پروژه های مسکن مهر 

در استان ضروری است.

وی ادامه داد: اداره کل راه و شهرســازی 
مازندران متعهد گردیده تا احداث دو هزار 
واحد دیگر از مســکن مهر را تا فروردین 

سال ۱۴۰۰ به اتمام برساند.

رازجویان با اشاره به ساخت مسکن طرح 
اقدام ملی، افزود: ساخت مسکن اقدام ملی 
در بعضی از شهرستان های استان مازندران 
آغاز شده است اما تسریع انجام آن نیاز به 
همکاری دستگاه های اجرایی مرتبط است.

معاون استاندار مازندران با تاکید بر اینکه 
ساخت مسکن محرومین در مازندران از 
اولویت های دولت اســت، تصریح کرد: از 
تمام ظرفیت های موجود استان باید جهت 
ساخت خانه برای اقشار محروم و کم درآمد 
جامعه استفاده شود تا موجب ایجاد آرامش 

برای آنها گردد.

رازجویــان ادامــه داد: اداره کل راه و 
شهرسازی در راستای معرفی مددجویان 
کمیته امداد امام خمینی )ره( و بهزیستی 
جهت دریافت انشعاب برق در پروژه های 
مســکن مهر میارکال ســاری، با جدیت 

بیشتری پیگیری نماید.

وی با بیان اینکه از تجربیات پروژه مسکن 
مهر باید در دیگر پروژه های حوزه مسکن 
استفاده شــود، اظهار داشت: پروژه های 
حوزه مسکن باید با کیفیت باال احداث و در 

اختیار متقاضیان قرار بگیرد.

رازجویان در مورد مسکن مهر چالوس نیز 
گفت: شــرکت آب و فاضالب متعهد شده 
است تا مشــکل فاضالب این مجتمع را تا 

انتهای سال ۹۹ برطرف سازد.

معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار 
مازندران خانه دار شــدن قشر کم درآمد 
جامعه را از اهداف نظام جمهوری اسالمی 
دانست و ادامه داد: از بانک هایی که جهت 
ساخت مسکن محرومین همراهی دارند 

قدردانی می کنم و انتظــار داریم جهت 
انجام تعهد صددرصــدی، تمام بانک ها 

همکاری های الزم را داشته باشند.

وی ادامــه داد: تا به امــروز بیش از ۱۹۰۰ 
متقاضی مسکن محرومین که از مددجویان 
کمیته امداد امام خمینی )ره( و بهزیستی 
هستند جهت دریافت تسهیالت به بانک ها 

معرفی شدند.

معاون استاندار مازندران تصریح کرد: بنیاد 
مسکن نظارت و پایش جدی بر متقاضیان 
مسکن محرومین داشته باشد تا بودجه ی 
بالعوضی که دولت اختصاص داده است در 

زمان مناسب هزینه شود.

اداره کل راه و شهرسازی در راســتای معرفی مددجویان کمیته امداد امام خمینی )ره( و بهزیستی 

جهت دریافت انشعاب برق در پروژه های مسکن مهر میارکال ساری، با جدیت بیشتری پیگیری نماید.

تا به امروز بیش از ۱۹۰۰ متقاضی مسکن محرومین که از مددجویان کمیته امداد امام خمینی )ره( و 

بهزیستی هستند جهت دریافت تسهیالت به بانک ها معرفی شدند.


