رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران :

آزمایش تشخیص ایدز در مراکز خصوصی مازندران هم رایگان شد

گروه خبر:رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت  :با هدف تسهیل مراجعه شهروندان برای انجام آزمایش تشخیص ویروس
'اچ ای وی'(ایدز) این آزمایش در مراکز درمانی خصوصی این استان هم رایگان شد .دکتر سید عباس موسوی افزود :در شرایط
فعلی تمام درمانگاههای خصوصی استان موظفند به صورت رایگان این آزمایش را برای شهروندان مراجعه کننده انجام دهند .وی
گفت :پیش از این آزمایش تشخیص بیماری ایدز در مراکز درمانی دولتی بخصوص درمانگاهها رایگان بود و برای فراگیر شدن این
برنامه در درمانگاههای خصوصی نیز اجرایی شد .وی همچنین از دایر شدن مرکز مشاوره رفتارهای پرخطر در درمانگاههای دولتی

استان خبر داد .موسوی در مورد اجرای طرح اتوبوس ایدز دردانشگاهها و مدارس مازندران هم گفت که تاکنون شرایط برای ورود به
این مراکز که در رتبه اول رفتارهای پرخطر قرار دارند .ایجاد نشد .وی افزود :این در حالی است که باید دانشجویان و دانش آموزان
در صدر فعالیت های علوم پزشکی برای تشخیص بیماران ابتالء به ایدز قرار گیرند .موسوی گفت :باید برای شناساندن رفتارهای
پرخطر در حوزه بیماری ها به خصوص ایدز مراکز آموزشی ما در الوویت باشند .طرح اتوبوس ایدز را معاونت بهداشتی دانشگاه علوم
پزشکی مازندران به منظور انگ زدایی از بیماری ایدز و آزمایش رایگان تشخیص این بیماری اجرایی کرد .شهروندان می توانند با
مراجعه به اتوبوس به صورت رایگان آزمایش تشخیص اچ آی وی را انجام دهند و پس از  20دقیقه نیز نتایج را دریافت کنند .در
صورت مثبت بودن نتیجه  ،آزمایش تکمیلی از فرد گرفته می شود .براساس آمار رسمی حدود  400بیمار مبتال به ایدز در مازندران
شناسایی شدند .آمار کل بیماران ایدزی در کشور حدود  60هزار نفر برآورد شد.
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آیت ا ...علم الهدی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی خطاب به اعضای ستاد نماز جمعه ساری:

مازندران پایگاه تفریحات آزادانه شده ،جلوی مفاسد را بگیرید
*مازندران عرصه شدید منکرات شرعیه است

گروه اجتماعی :نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت:
مازندران پایگاه تمام خوشگذرانی و تفریحات افرادی است
که خودشان را در یک فضای بازمیبینند که آزادانه هر کار
بخواهند میکنند .به گزارش باشگاه خبرنگاران آیتا ...سید
احمد علمالهدی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام
جمعه مشهد در جمع اعضای ستاد نماز جمعه ساری با بیان
اینکه مازندران با وضعیت خاصی که دارد عرصه شدید منکرات
شرعیه است ،گفت :هر کاری میکنیم باید بهعنوان دفاع از
پیغمبر (ص) و دین و در جبهه دفاع از اسالم در مقابل دشمن
اخبار

جشنواره غذای محلی و خانگی
در هادی شهر بابلسر برگزار شد

هشتمین جشنواره غذای های محلی و خانگی با حضور بیش
از  40غرفه در هادیشهر بابلسر برگزار شد .مسئول برگزاری
این جشنواره گفت  :این بازارچه به همت کمیته بانوان شورای
اسالمی هادیشهر  ،حمایت شهرداری و بخشداری و همکاری
گروه کتابخوانی مادرانه و حمایت مادرانی که در دوره های
کتابخوانی شرکت دارند  ،با عنوان هشتمین جشنواره دو روزه
غذاهای محلی و خانگی در  ۴۰غرفه و با مشارکت فعال بیش
از  100نفر از فعالین اجتماعی در هادی شهر بابلسر برگزارشد.
وی با بیان اینکه در این بازارچه بیش از ۳۰نوع غذاهای محلی
و خانگی ارائه شده است  ،گفت  :از جمله موارد قابل توجه در
این بازارچه  ،نقش آفرینی فعاالنه نوجوانان به عنوان فروشنده
به منظور ترویج فرهنگ مشارکت و تمرین کار جمعی و
نیروسازی برای فعالیتهای فرهنگی در آینده می باشد .نیره
حاجی آقاپور با اشاره به اینکه این بازارچه در سالهای اخیر با
اهداف عام المنفعه برگزارشده است افزود  :درآمد حاصل از این
بازارچه جهت تهیه کتب تربیتی و فرهنگی و دایره المعارف در
کتابخانههای عمومی شهر و غنی کردن کتابخانه سیار گروه
کتابخوانی مادرانه  ،کمک به زلزله زدگان کرمانشاه در سال
گذشته و امسال نیز به نفع کودکان نیازمند برگزار شده است.
مسئول برگزاری این جشنواره در ادامه با بیان اینکه حدود
 40میلیون ریال از سود و منافع این جشنواره برای کمک به
کودکان نیازمند اختصاص داده شده است  ،تصریح کرد  :در
این جشنواره انواع غذاهای محلی و خانگی که توسط بانوان
تهیه شد از قبیل آشها  ،ترشیجات  ،ساندویچ ها  ،کیک های
خانگی  ،دسرها  ،صنایع دستی و گل و گیاه جهت فروش
عرضه شد.

هشدارمحیط زیست چالوس
به فاضالب کش ها

گروه محیط زیست :رئیس اداره حفاظت محیط زیست
چالوس با انتقاد از نحوه فعالیت خودروهای فاضالب کش در این
شهرستان ،نسبت به تخریب و آلوده سازی محیط زیست هشدار
داد .ابوالقاسم محمدپور گفت :رانندگان این خودروها فاضالب
بارگیری شده را در مکان های غیرمجاز بویژه در نزدیکی رودخانه
ها تخلیه می کنند که هم اکنون به یک چالش زیست محیطی
برای منطقه تبدیل شده است .بر اساس آمارهای رسمی ،دستکم
 15دستگاه خودروی لجن کش در شهرستان چالوس فعالیت
دارن .به گفته کارشناسان بهداشت محیط  ،آلودگی فاضالب ها
به انواع میکروارگانیسم ها (باکتری اشرشیاکلی ،ویروس های
روده ای) ،موادآلی (محلول و غیر محلول) ،مواد معدنی محلول،
مواد روغنی شناور ،مواد معلق و کلوئیدها ،در صورت تخلیه در
منابع پذیرنده محیط زیست ،ضمن انتشار و شیوع انواع بیماری
ها ،می تواند خسارت های جبران ناپذیری به محیط زیست وارد
نماید .آنان معتقدند ،بیماری هایی همچون حصبه  ،وبا  ،سل ،
هپاتیت ب و انواع ناراحتی های پوستی و چشمی می توانند به
واسطه این فاضالب ها منتقل و در سطوح باالتر و در قالب
اپیدمی سالمت شهروندان و ساکنان اطراف رودخانه را تهدید
کند .رئیس اداره حفاظت محیط زیست چالوس گفت :برای
ساماندهی این وضعیت فاجعه بار  ،نشست های متعددی در قالب
مدیریت پسماند در شهرستان برگزار و دراین حوزه تصمیمات
خوبی هم گرفته شد و یک مکانی درهمجوار زمین زباله این
شهرستان برای این موضوع پیش بینی شد ولی متاسفانه بارها
گزارش شده که عده ای از رانندگان ،فاضالب را در مکان های
دیگری تخلیه می کنند .محمدپور افزود  :با اینکه بتازگی با عده
ای از رانندگان این خودروها به لحاظ قانونی برخورد شد و حتی
پس از پرونده سازی به مراجع قضایی هم معرفی شدند ولی بازهم
دیده می شود که دفع فاضالب در مکان های غیرمجاز ادامه دارد.
وی ابراز امیدواری کرد که بزودی طرح جمع آوری فاضالب های
شهری در این منطقه عملیات اجرایی آن به پایان برسد تا دغدغه
و نگرانی مسئوالن زیست محیطی و بهداشتی این شهرستان
راجع به این معضل برطرف شود .شهرستان چالوس با جمعیتی
دست کم  130هزار نفر درغرب مازندران قراردارد.

*مازندران پایگاه خوشگذرانی و تفریحات افرادی است که آزادانه هرکار بخواهند می کنند
باشد و باید از ظرفیت خدمت در نماز جمعه استفاده کنید و
وظیفه خودتان در مقابله با دشمن را چه بهصورت حقیقی و
چه بهصورت مجازی انجام دهید .وی با اشاره به اینکه دشمن
توان مقابله نظامی ندارد ،افزود :از روزی که دفاع مقدس ما
تمام شد ،دشمن در پایگاههای نظامی اطراف کشور مثل سگ
پارس میکند و قدرت نزدیک شدن ندارد ،زیرا از مردم که
پشتیبان حکومت هستند ،میترسد .امام جمعه مشهد با بیان
تفاوت میان کشورهایی مثل ترکیه و پاکستان با ایران ،ادامه
داد :مردم ترکیه و پاکستان حکومت را متصل به دین نمیدانند

ولی در ایران مردم دینشان را برای نظام و انقالب میدانند و
تنها چیزی که نظام را حفظ کرده است مردم هستند به همین
دلیل حمایتی که مردم از نظام دارند در کشورهای دیگر نیست.
آیتا ...علمالهدی با اشاره به اینکه راه تسلط دشمن بر نظام
برداشتن سفره دین از زیر پای جوانان با رواج منکرات و فحشا
است ،گفت :در صورت رواج بیعفتی ،جوانی که در بستر فحشا
اوقات خود را میگذراند ،به دلیل نداشتن دین از نظام حمایت
نمیکند .نماینده ،ولی فقیه در خراسان رضوی افزود :در هر
عرصهای برای خدمتگزاری به دین وارد میشوید ،از سینهزنی

برای امام حسین (ع) تا ستاد اقامه نماز جمعه تکلیفتان است
مقابل اینها ایستادگی کنید.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه پای کار آمدن جمع
مردمی برای از بین بردن فسق و فجور ،دستگاهها را به دنبال
خود میکشد ،ادامه داد :ستاد اقامه نماز جمعه از هر تشکیالتی
مقدستر است ،چون جوانان در آن حضور دارند.
وی با تأکید بر استفاده از ظرفیت جوانان در جریان امر به
معروف و نهی از منکر ،گفت :با ظرفیتتان جلوی مفاسدی را که
از جای دیگر میآورند ،بگیرید و از زندگی و شهرتان دفاع کنید.

بازگشت غرش پلنگ ایرانی به جنگل های مازندران
گروه محیط زیست :طرح های حفاظت از پلنگ ایرانی در
سازمان حفاظت محیط زیست که از جمله با پرداخت خسارت به
دامداران برای پرهیز از کشتن این گربه سان به اجرا گذاشته شد،
هم اکنون به ثمر نشست و بار دیگر غرش پلنگ را به جنگل های
مازندران بازگرداند .شواهد و قرائنی که سازمان محیط زیست ارائه
می کند ،نشان می دهد که آمار پلنگ ایرانی در جنگل های شمال
به حدود  150قالده رسیده که بین  70تا  80قالده آن مربوط به
جنگل های مازندران است .اگر چه در دو سال اخیر به دالیلی از
جمله سوانح رانندگی و بی دقتی برخی کشاورزان در ایجاد تله گراز
گیر هفت قالده از پلنگ ایرانی تلف شدند ،ولی بنا بر اظهار مسئوالن
محیط زیست مازندران در سال های اخیر با فرهنگ سازی از طریق
قرارگیری تصویر پلنگ در لباس تیم ملی ،بیمه سپاری برای پرداخت
غرامت به دامداران و جنگل نشینان خسارت دیده و افزایش جریمه

کشتن این گربه سان ،جمعیت پلنگ در جنگل های استان رو به
ازدیاد گذاشت و امیدوار کننده است .سازمان حفاظت محیط زیست
برای حفاظت موثر از این گربه سان برنامه جامع مدیریت و حفاظت
پلنگ ایرانی را با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی ایرانی تدوین کرد
که بیمه یکی از محورهای آن بود که از سال  95به اجرا درآمد.
شرکت ' بیمه ما ' که طرف قرارداد با سازمان محیط زیست برای
پرداخت خسارت به دامداران روستایی و جنگل نشینان است تنها در
سال  55فقره غرامت به میزان یک میلیارد و  470میلیون ریال به
دامداران خسارت دیده پرداخت کرد .جریمه شکار پلنگ ایرانی هم به
عنوان گونه جانوری تحت حمایت در چارچوب برنامه حفاظتی از پنج
میلیون تومان به  80میلیون تومان از سال گذشته افزایش یافته است.
** ردزنی  80قالده پلنگ در مازندران
رئیس اداره حیات وحش محیطزیست مازندران گفت که بر اساس

ردزنی در جنگل های استان پیش بینی ما زیست حدود  70تا 80
قالده از این گربه سان در این مناطق است .کوروس ربیعی روز
چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود :با اجرای طرح های
فرهنگ سازی و حمایتی از جمله بیمه درسال های اخیر برخورد
قهری با پلنگ تا حد زیادی رو به کاهش نهاد ،به طوری که افزایش
جمعیت این گونه برای دوستداران محیط زیست دلگرم کننده شد.
وی گفت که در شرایط فعلی بیشترین جمعیت پلنگ ایرانی مربوط
به جنگل های شمال کشور بخصوص مازندران است .پلنگ ایرانی
که نام علمی آن ' پنترا پاردوس تولیانا Panthera pardus
 ' tullianaو نام انگلیسی آن هم ' پرشین لئوپارد Persian
 ' Leopardاست  ،بزرگ ترین یا یکی از بزرگ ترین زیرگونههای
پلنگ است که بومی غرب آسیا محسوب می شود و در فهرست
جانوران در معرض خطر انقراض قرار دارد.

معاونت شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از محور ساری – تاکام بازدید کرد
دکتر محمدرضا کدخدا زاده معاونت شرکت ساخت و توسعه
زیربناهای حمل و نقل کشور به اتفاق مهندس عبداله بهادری مدیر
کل راه و شهرسازی استان مازندران از عملیات اجرایی چهارخطه
نمودن پروژه های راهسازی در سطح استان بازدید و بمنظور شتاب
بیشتر عملیات این پروژه ها تصمیمات متناسبی اتخاذ نمودند.
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره كل راه و شهرسازي
استان مازندران  ،دکتر کدخدازاده در اين بازديد ضمن قدرداني از
اقدامات صورت گرفته در بخش ارتقاء و تعريض در سطح محورهاي
مازندران عنوان نمود  :خوشبختانه با توجه به حجم باالي ترافيك
و تردد در راههاي اين استان اقدامات در خور توجه اي در زمينه
تعريض و چهار خطه شدن تمامي محورهاي اصلي و شرياني استان
در دست اجراست .وي در ادامه به محور ساري  -تاكام اشاره و افزود
 :محور شریانی ساری _ کیاسر بعنوان یکی از کریدورهای ارتباطی
بین استان های مازندران و سمنان است .حجم ترافیک ساری به
کیاسر در ایام بهار و تابستان و بویژه ایام نوروز قابل رقابت با جاده
های ارتباطی شمال به پایتخت کشور است و بسیاری از مسافران
برای سفر به مناطق شمالی این مسیر را انتخاب می کنند .معاونت

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور تصریح نمود
 :عمليات اجرایی این محور در دو قطعه در دست انجام می باشد.
قطعه اول محور چهارخطه ساری _ تاکام حدفاصل شهرهای ساری
تا هوالر بطول  13.3کیلومتر و عرض تمام شده  22.80متر با مبلغ
قرارداد  272میلیارد ریال و پیشرفت فیزیکی مشابهی در دست انجام
می باشد .وی افزود  :قطعه دوم نیز حدفاصل هوالر تا سه راهی تاکام
بطول  8کیلومتر و عرض تمام شده  22.80متر بوده که این قطعه نیز
با مبلغ برآورد  407میلیارد ریال عملیات چهارخطه آن در دست انجام
می باشد .دکتر کدخدازاده اظهار امیدواری کرد  :انشااله با نگاه ويژه
دولت كريمه و پيگيري هاي نمايندگان محترم مر كز استان اعتبارات
قابل توجهي به اين پروژه تخصيص داده شود تا از اين طريق بتوان
شاهد ترددي سهل و ايمن در سطح اين محور ارتباطي باشيم .
وی به نقش محور مذكور در جهت جذب گردشگر و مسافر اشاره
و تصريح نمود :با توجه به اينكه اين محور منتهي به مناطق بكر و
طبيعت چشم نواز مازندران بوده و از طرفي راه ارتباطي اين استان را
به استان سمنان برقرار مي كند  ،مي تواند عامل مهمي براي جذب
گردشگر و مسافراني باشد كه اين منطقه سفر مي كنند .الزم بذکر

است کاهش میزان تصادفات  ،زمان سفر  ،مصرف سوخت  ،آلودگی
هوا  ،کاهش استهالک وسایل نقلیه و از میان برداشتن نقاط حادثه
خیز محور از مزایای این طرح می باشد .گفتنی است  :کمربندی
ساری حد فاصل سه راه جویبار به سمت محور ساری -قائمشهر،
بهسازی و آسفالت محور جویبار به کیاکال و کیاکال به بهنمیر از جمله
پروژه هایی بودند که مورد بازدید قرار گرفته و به منظور تسریع در
روند اجرایی پروژه ها تصمیمات مناسبی اتخاذ گردید .

رییس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران :

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران مطرح کرد:

ابوالفضل صفری ،رییس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران
با بیان این خبر که اعمال نظارت بر ناوگان حمل ونقل عمومی به عنوان بخش مهمی از وسایل نقلیه
عبوری در جاده ها یکی از عوامل بسیار مهم و راهکار قابل توجه جهت کاهش خسارات و تلفات ناشی
از سوانح رانندگی  ،را تشکیل می دهد افزود :از سوی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای به عنوان
متولی این امردر راستای اجراي طرح نظارت و كنترل بر تردد وسايل نقليه عمومی ،نظارت بر عملکرد
مدیران فنی شرکت های حمل و نقل مسافری و باری و همچنین بازدید از تجهیزات ایمنی وسایل نقلیه
عمومی با هدف افزایش ایمنی عبور و مرور با مشارکت کارشناسان اداره ایمنی و ترافیک  ،اداره کاال و
اداره مسافر و پلیس راه در محل پایانه های مسافری و پاسگاههای پلیس راه استان به صورت مستمر
کنترل الزم در حال انجام می باشد.
رییس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران خاطر نشان
کرد:گشت تلفیقی مذکور با تخلفاتی همچون  ،نداشتن صورت وضعیت و بارنامه  ،اضافه تناژ  ،نقص فنی
وسایل نقلیه و تجهیزات ایمنی تعیین شده در وسایل نقلیه عمومی مسافربری  ،عدم حضور مدیرفنی
شرکت برخورد قانونی انجام می گیرد و رانندگان متخلف به کمیسیون ماده 11و شرکت های متخلف
به کمیسیون ماده  12معرفی خواهند شد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران گفت :مازندران با تدابیر اندیشیده شده در مصرف مواد
مخدر به رتبه بیستم در بین  32استان رسیده است .علیاصغر میرزایی در نشست خیران صیانت اجتماعی
مازندران با اشاره رتبه دوم مازندران در مصرف موادمخدر در سال  91اظهار کرد :با تدابیر اندیشیده شده
مازندران در این مقوله به رتبه بیستم در بین  32استان رسیده است .وی به روند کاهشی مواد مخدر در استان
اشاره کرد و افزود 56 :هزار نفر در  442مرکز متادون درمانی در حال درمان هستند و  66کمپ ماده  15و یک
کمپ ماده  16استان به فعالیت میپردازند .وی مازندران با بیان اینکه  143سمت فرهنگی در کاهش اعتیاد
در استان فعالیت میکنند ،خاطرنشان کرد :فعالیت نخستین مجمع خیران مبارزه با مواد مخدر میتواند در
کاهش آسیبهای اجتماعی امیدآفرین باشد و قطعا پس از گذشت زمان شاهد اثربخشی آن خواهیم بود .در
ادامه این جلسه محمد سیدکار با اشاره به دریافت مجوز سازمان مردم نهاد خیران صیانت اجتماعی مازندران
از سال  96اظهار کرد :هیأت مدیره این سازمان از اساتید دانشگاه بوده و با استفاده از ظرفیت همه خیران و
دانشگاهیان اقدامات مؤثری دارد .وی با بیان اینکه این سازمان  20خانواده بیسرپرست را زیرپوشش قرار
داده و یکمیلیون ریال به صورت ماهانه در اختیار آنها قرار میدهد ،یادآور شد :مجمع خیران صیانت اجتماعی
مازندران برای درمان و اشتغال و آموزش بهبودیافتگان ،زنان بیسرپرست و کودکان کار فعالیت میکند و
با حمایت این نهاد و بیش از  20نفر در واحدهای تولیدی بهبودیافتگان مشغول به فعالیت هستند/.فارس

نظارت مستمر بر ناوگان حمل و نقل عمومی استان انجام می گیرد

رتبه بیستم مازندران در مصرف مواد مخدر

خرید توافقی مرکبات مازندران آغاز شد
مدیر تعاون روستایی مازندران اعالم کرد :اتحادیه ها و
شبکه های تعاونی روستایی استان ،مرکبات به ویژه پرتقال تامسون
را با هدف تنظیم عرضه و تقاضا بدون محدودیت به صورت قیمت
توافقی خریداری می کنند .محمد رضا کریمی با بیان این نکته که
مرکبات به لحاظ کیفیت و نوع رقم به صورت توافقی قیمت گذاری و
خریداری می شود ،افزود :قیمت های توافقی با هدف حمایت از تولید
کنندگان بیشتر از قیمت عرف و بازار خواهد بود .بررسی های میدانی
خبرنگار ایرنا نشان می دهد که قیمت هر کیلو گرم پرتقال در سر
درخت امسال یکهزار و  500تا یکهزار و  600تومان خرید و فروش
می شود و حضور دالالن در بازار این محصوالت باغی گسترش
یافته است .هر ساله از نیمه دوم آبان تا پایان آذرماه برداشت مرکبات
به ویژه پرتقال تامسون از 115هزار هکتار باغ های مازندران آغاز
می شود .بر پایه آمار جهاد کشاورزی مازندران ساالنه حدود  2و نیم
میلیون تن در استان محصول برداشت می شود که یک میلیون و
 750هزار تن آن انواع پرتقال است .بررسی ها نشان می دهد امسال

با برنامه ریزی معاونت اقتصادی استانداری مازندران ،سازمان جهاد
کشاورزی و اتاق بازرگانی استان به صادرات مرکبات توجه ویژه ای
شده است ،به طوریکه بر اساس اعالم جهاد کشاورزی روزانه حدود
500تن مرکبات به کشورهای مختلف حاشیه دریای خزر  ،خلیج
فارس و به ویژه کشور عراق صادر می شود .رئیس سازمان جهاد
کشاوری مازندران آخرین آمار صادرات مرکبات استان در سال جاری
را 12هزار تن اعالم کرد .مدیر تعاون روستایی مازندران با بیان
اینکه این روزها به دلیل عرضه زیاد انواع مرکبات تحرکات دالالن
و واسطه ها زیاد شده است ،توضیح داد :به طور یقین خرید توافقی
گام مهمی برای تنظیم بازار مرکبات مازندران ،افزایش تدریجی بهای
پرتقال و قیمت منصفانه فروش پرتقال خواهد بود.
**تامین 50میلیارد ریال تسهیالت سرمایه درگردش
کریمی با اشاره به اینکه در مرحله اول خرید توافقی مرکبات
50میلیارد ریال تسهیالت ارزان قیمت برای تامین نقدینگی اتحادیه
ها و شبکه های تعاون روستایی در نظر گرفته شده است ،بیان داشت:

بخشی از مرکبات پس از خریداری به صورت تازه خوری وارد بازار
کشور می شود و بخشی دیگر نیز با ذخیره در انبارهای فنی موجود
استان ،با هدف تنظیم بازار در شب عید سال آینده عرضه خواهد شد.
کریمی با اشاره به وجود بیش از  13اتحادیه استانی و  182شرکت
تعاونی روستایی در استان مازندران گفت :امکانات و تجهیزات زیر
ساختی این شبکه از جمله فروشگاههای بزرگ و انبارهای فنی
ظرفیت عظیمی است که با حمایت دولت مهیا شد.
وی با بیان این نکته که با رویکرد صحیح دولت تدبیر و امید امسال
خرید مرکبات برای ذخیره و عرضه آن در شب عید ممنوع شده است
 ،گفت :این فرصتی برای تشکل ها و اتحادیه های کشاورزی است.
وی گفت :با فعالیت های برنامه محور اتحادیه ها و شبکه های
تعاونی در حوزه تولید ،بازاریابی و فروش آنان می توانند محصوالت
کشاورزی را با قیمت مناسب تری از تولید کنندگان که خود عضو
این شرکت ها هستند خریداری و با قیمت عادالنه تر هم در اختیار
مصرف کننده نهایی قرار دهند.

اخبار
رئیس اداره استثنایی اداره کل آموزش و پرورش
مازندران خبر داد:

تحصیل  60درصد دانش آموزان
معلول مازندرانی در مدارس عادی

گروه خبر :رئیس اداره استثنایی اداره کل آموزش و پرورش
مازندران از مهیا شدن نسبی شرایط حضور و تحصیل دانش
آموزان معلول در مدارس عادی استان خبر داد و گفت :هم
اکنون بیش از  60درصد دانش آموزان معلول مازندرانی در
مدارس عادی مشغول تحصیل هستند .سیدحسن قاسمی
در مراسم جشن روز معلول در بهشهر جمعیت دانش آموزان
معلول مازندران را هشت هزار نفر اعالم کرد و افزود که از این
تعداد پنج هزار نفر در مدارس عادی تحصیل می کنند .وی
آماده سازی مدارس عادی و هدایت دانش آموزان به تحصیل
در این مدارس را از سیاست های عدالت آموزشی برشمرد و
گفت که مازندران از معدود استان هایی است که کمتر از
 50درصد دانش آموزان دچار معلولیت در مدارس خاص در
حال تحصیل هستند .رئیس اداره استثنایی آموزش و پرورش
مازندران با اعالم این که در حال حاضر تنها دانش آموزانی که
معلولیت جسمی حاد دارند در مدارس خاص تحصیل می کنند،
توضیح داد :بر این باوریم که دانش آموزان معلول ما باید در
همین جامعه عادی زندگی کنند و جامعه جدایی برای زندگی
آنان وجود ندارد و این دانش آموزان باید در کنار دیگر هم سن
و ساالن خود به فعالیت آموزشی بپردازند تا از توانایی و مهارت
یکدیگر استفاده کنند .وی افزود :مناسب سازی مدارس عادی
برای حضور معلوالن با قوت در دست انجام است و در همین
بخش با رایزنی های انجام شده با نوسازی و تجهیز مدارس
استان مازندران مقرر شد تا مدارس در دست ساخت عادی ما
برای حضور معلوالن مناسب سازی شود .قاسمی گفت که
اکنون سه واحد آموزش استثنایی در بهشهر فعال است که
مدرسه ابتدایی و پیش دبستانی قدس بهشهر ،دانش آموزان
با محدودیت های مختلف ذهنی ،شنوایی ،بینایی و حرکتی را
پوشش می دهد و هنرستان پیام دانش آموزان دچار معلولیت
ذهنی را در بین متوسطه اول و حرفه ای پوشش دارد و مرکز
آموزشی و توانبخشی بشارت هم با نگاه آموزش توانبخشی
مدارس عالی را در دستور کار دارد .وزارت آموزش و پرورش
پیرو اجالس آموزش برای همه که سال  2000میالدی در
داکار برگزار شد با هدف دستیابی و فراهم کردن آموزش کیفی
و قابل دسترس برای تمامی افراد ،با انتخاب راهبرد جایگزینی
دانش آموزان با نیازهای ویژه در مدارس عادی بر تامین کیفیت
آموزش و پرورش برای تمامی کودکان ،شیوه نامه اجرایی طرح
آموزش تلفیقی و فراگیر دانشآموزان با نیازهای ویژه را در
اردیبهشت  1393ابالغ کرده است .مازندران امسال حدود 530
هزار جمعیت دانش آموزی دارد.
مدیر حج و زیارت مازندران خبر داد:

ثبت نام  ۲هزار مازندرانی برای
عتبات عالیات

تاکنون  ۲هزار نفر در مازندران برای اعزام زمینی به عتبات
عالیات ثبت نام کردند .ساداتی مدیر حج و زیارت مازندران با
بیان اینکه ثبت نام عتبات عالیات پس از اربعین حسینی امسال
آغاز شده بود ،گفت :تاکنون  ۲هزار نفر در مازندران برای اعزام
زمینی به عتبات عالیات ثبت نام کردند و تا پایان آذر ماه ثبت
نام انجام میشود .وی با بیان اینکه زائران در قالب  ۴۰گروه
اعزام میشوند ،افزود :هزینه اعزام زمینی برای هر نفر یک
میلیون و  ۷۰۰هزار تومان تا  ۲میلیون و  ۱۰۰هزار تومان متغیر
است .ساداتی گفت :ثبت نام عتبات عالیات به صورت هوایی
از یکم دی ماه آغاز میشود .مدیر حج و زیارت مازندران با
بیان اینکه  ۲۵۰دفتر خدمات زیارتی در مازندران فعال است،
افزود :یک شخص حقیقی غیرمجاز که اقدام به کالهبرداری
از مردم به بهانه ثبت نام عتبات عالیات کرده بود ،در کشور
عراق دستگیر شد .وی افزود :دریافت وجوه نقدی نشان دهنده
غیرمجاز بودن است و مردم باید ابتدا مجوزهای دفتر خدمات
زیارتی را ببینند .ساداتی گفت :تمامی ثبت نامیهای حج تمتع
که تا پایان سال  ۸۶در سیستم بانک ملی ثبت نام کرده بودند،
هر چه سریعتر نسبت به اصالح اطالعات خود اقدام کنند .مدیر
حج و زیارت مازندران افزود :متقاضیان عتبات عالیات به منظور
سهولت در کار ثبت نام خود را به صورت اینترنتی انجام دهند.

سایت خبری تحلیلی
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