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بهسازی و نوسازی بافت های 
فرسوده شهری

معضالت  ترین  مهم   از  یکی 
و  ناکارآمد  های  بافت   شهرها 
است؛ مشکالت  فرسوده شهری 
عدیده  ای که فرسودگی بافـت در 
ابعاد مختلف برای مدیریت شهری 
از  ابتدا  آورده،  پیش  مسووالن  و 
نظر فرسودگی کالبدی و نارسایی 
های  زیرساخت  ترین  ابتدایی  

شهری ناشی می شود. در پی آن، جابجایی جمعیت و جایگزین 
شدن جمعیت مهاجر و ناهمگن، و به طور کلی جایگزین شدن 
اقشار نازل اجتماعی در این محله ها که گسترش ناهنجاری های 
مختلفی از قبیل ناهنجاری های اجتماعی، مشکالت فرهنگی و 
گاه مشکالت سیاسی ، از پیامدهای عمده  ای هستند که همگی 
در فرسودگی و ناکارآمدی بافت های فرسوده شهری ریشه دارند. 
بی  توجهی چندین ساله به این محله ها )مثاًل عدم اتخاذ سیاست  
هایی که به سرمایه گذاری برای نوسازی و رونق این بافت ها 
بیانجامد، با عنایت به امکان  های بالقوه بسیار وسیع این محله  ها 
از جمله  ی کاستی  های مدیریت شهری بوده( به بروز مشکالت 
بسیاری انجامیده است. دامنه فرسودگی برخی از این محله ها به 
گونه  ای است که با وقوع یک زلزله متوسط، وقوع فاجعه دور از 
انتظار نیست. بافت  های فرسوده نوعی بیماری در ساختار مناطق 
شهری محسوب می  شوند و عوامل زیادی در آنها دخیل  اند 
که از آن میان می  توان به عدم پیروی از یک برنامه منسجم ، 
عوامل کالبدی، عملکردی، زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، 
عوامل  از  یک  هر  مخرب  تاثیر  کرد.  اشاره  غیره  و  فرهنگی 
فوق سبب کاهش ارزش  های کمی و کیفی محیط زیست در 
محدوده  هایی از شهر می گردد و با نزول ارزش های سکونتی- 
نوسازی  بهسازی و  امر  قبیل محدوده  ها،  این  عملکردی در 
متوقف می  گردد و فرسودگی و ناکارآمدی بر آنها مستولی می 
 گردد. بدین ترتیب بافت  های فرسوده و ناکارآمد شهری بازتابی 
از تاثیر عوامل مخرب می  باشند که برای برخی از ساکنان غیر 
قابل سکونت و باعث گریز آنان از این مناطق می  گردد. بافت 
 های فرسوده اگر چه به خودی خود به عنوان یک معضل شهری 
مطرح می شوند، اما در حقیقت پتانسیل بالقوه  ای می باشند که 
می توان با شناسایی ، برنامه ریزی و اجرای دقیق به یک فرصت 
خوب تبدیل شود. در حال حاضر بافت  های فرسوده و ناکار 
آمد در کشور ما به عنوان مشکل اساسی در شهرهای مختلف 
و حتی روستاها مطرح می  باشند؛ بافت  هایی که زمانی مرکز 
تمرکز جمعیت و اقتصاد بوده اند، می روند تا به نقاط کم بازده 
و بی بازده اقتصادی در شهر تبدیل شوند. همچنین این بافت ها 
به لحاظ اجتماعی و فرهنگی نیز به دلیل تمرکز کمتر جمعیت 
تبدیل به مناطق ناامن و مراکز جرم خیز شده اند؛ بر خالف تصور 
برخی که بافت  های فرسوده و قدیمی را بخش هایی هزینه بر 
برای دولت می دانند، بسیاری از کشورهای دنیا به این مسأله 
به چشم یک فرصت طالیی برای شکوفایی اقتصادی، کاهش 
معضل بیکاری، تقویت و مقاوم سازی ساختمان  های مسکونی 
و افزایش واحدهای مسکونی می  نگرند. گذشته از قیمتی بودن 
فرصت احیای این بافت ها، در حال حاضر بیشتر از اینکه بافت  
های فرسوده نیاز به احیا و بازسازی داشته باشند، بخش نابسامان 
مسکن به این بافت ها به عنوان پتانسیلی برای جبران کمبود 
مسکن نیازمند است. در حال حاضر و تا زمان اتخاذ سیاست  
های روشن، عملی و مطمئن، مشکل اساسی مواجهه با مسأله 
بافت  های فرسوده شهری، مشکل تصمیم گیری و برنامه  ریزی 
در ابعاد کالن و خرد است. مسائل طراحی شهری و معماری و 
چگونگی سامان دادن به فضای شهری در بافت فرسوده در 
اولویت بعدی قرار دارد. بنابراین رفع نابسامانی  های موجود و 
ارتقای کیفی و کمی شرایط زیست محیطی، مستلزم برنامه ریزی 
و تهیه و تدوین و ساماندهی توسعه پایدار شهری و بهسازی و 
نوسازی بافت  های فرسوده و اجرا و نظارت صحیح این برنامه ها 
در این مناطق توسط مسووالن تصمیم گیر و تصمیم ساز و 

استفاده بهینه از مشارکت مردمی است.
مهندس جواد طالبی- 
کارشناس ارشد مدیریت شهری

برگزاری مانور منطقه ای تیم های 
درمان اضطراری جمعیت 

هالل احمر در گلستان
مانور  استان گلستان گفت:  احمر  مدیرعامل جمعیت هالل 
 BHCU منطقه اي تیم هاي بهداشت و درمان اضطراري
و RDH جمعیت هالل احمر با حضور استان هاي گیالن، 
مازندران، سمنان و گلستان به میزباني جمعیت هالل احمر 
گلستان برگزار شد.محمدعلی هروی اظهار کرد: در این مانور 
که به مدت سه روز به میزباني جمعیت هالل احمر گلستان 
کاووس  گنبد  برون شهرستان  داشلي  بخش  روستاهاي  در 
از چهار  اضطراري  درمان  و  بهداشت  تیم هاي  برگزار شد، 
استان گیالن، مازندران، سمنان و گلستان جهت ارائه خدمات 
افزود:  یافتند.وي  حضور  پیراپزشکي  و  پزشکي  داوطلبانه 
در مانور منطقه اي BHCU و RDH تعداد 37 پزشک 
پیراپزشک داوطلب در بخش های  و  عمومی و متخصص 
بهداشت محیط، تغذیه، بهداشت روان، پرستار، ماما و تکنسین 
دارویی، به همراه 50 عوامل اجرائي به ارائه خدمات به مردم 
کم برخوردار روستاي هاي شودرگش، دوزالوم، خیرخواجه علیا 
این  پرداختند.هروي خاطرنشان کرد: در  آراقوئي  و روستاي 
مانور عالوه بر مردم 4 روستاي پایگاه محل استقرار تیم هاي 
بهداشت و درمان اضطراری، مردم 7 روستاي دیگر بخش 
داشلي برون نیز از خدمات پزشکي و پیراپزشکي تیم ها بهره 
گلستان  استان  احمر  هالل  جمعیت  شدند.مدیرعامل  مند 
از خدمات پزشکي و  نفر  این مدت 3215  تصریح کرد: در 

پیراپزشکي جمعیت هالل احمر در گلستان بهره مند شدند.

ویژه  منطقه  اتصال  گفت:  گیالن  استاندار 
اقتصادی بندر آستارا به بارانداز ریلی بین المللی 

از الزامات است.
مصطفی ساالری در سفر خود به بندر مرزی 
آستارا و حضور در آیین افتتاح پروژه های دهه 
این  کرد:  اظهار  این شهرستان،  فجر  مبارک 
شهرستان ظرفیت های بی بدیلی دارد که اگر 
هدف گذاری خوب و واقع بینانه در این منطقه 

شود می توان از آن به خوبی بهره مند شد.
وی با اشاره به ظرفیت های موجود در مشارکت 
بخش خصوصی، ادامه داد: پتانسیل های ریلی، 
دریایی و زمینی آستارا یک شرایط ویژه است 
که دیگر شهرستان استان گیالن است آن را 
ندارند و اگر مشارکت بخش خصوصی در آن 

جذب شود، دست نیافتی خواهد شد.
گام  در  ریلی  های  ساخت  زیر  ایجاد  به  وی 
نخست راه آهن بین المللی آستارا – آستارا و 
حصول عایدات برای کشور اشاره کرد و افزود: 
در گام باید سود این منطقه برای منتفع شدن 

مردم شهرستان باشد.
استاندار گیالن اضافه کرد: برای اینکه شاهد 
توسعه بارانداز ریلی باشیم، باید آن را به منطقه 
ویژه اقتصادی بندر ملحق کنیم و طرح های 
مونتاژ  انبارداری،  های  حوزه  جمله  از  جانبی 
کاری، سردخانه و به طور کلی هر آنچه یک 

شهرک حمل و نقل دارد را در آن فراهم کنیم.
وی خاطرنشان کرد: اگر این موارد اجرایی شود، 
در کمتر از یک سال شاهد ایجاد اشتغال قابل 

توجه در حدود یک هزار نفر خواهیم بود.
آستارا  فرماندار  به  خود  سخنان  در  ساالری 
تا  دهد  ارائه  جامعی  طرح  تا  داد  مأموریت 
محدوده فعلی منطقه ویژه اقتصادی بندر که 
حدود 65 هکتار است، به 200 تا 300 هکتار 
افزایش یابد و توضیح داد: پس از افزایش این 
محدود، مقدمات استقرار واحدهای خدماتی و 
ایجاد یک شهرک حمل و نقل فراهم و آزاد 
راه جمهوری آذربایجان به این منطقه متصل 

می شود.

سایر  به  خود  سخنان  دیگر  بخش  در  وی 
ظرفیت های آستارا از قبیل گردشگری سخن 
های  برنامه  درست  تدوین  افزود:  و  گفت 
گردشگری می تواند عالوه بر صیانت از محیط 
زیست و منابع طبیعی، موجبات درآمدزایی را 

برای مردم فراهم می کند.
وی تصریح کرد: مردم می توانند در محدوده 
خدمات  ارائه  به  اقدام  روستاها  هادی  طرح 
گردشگری نماینده و به این ترتیب عالوه بر 
حفظ منابع طبیعی، درآمد زایی و اشتغال نیز 

حاصل می شود.
وی با بیان اینکه پروژه هایی در محدوده بندر 
میلیارد  حدود 100  که  اند  شده  ایجاد  آستارا 

تومان مجموعا برای آن ها سرمایه گذاری شده 
است، گفت: این سرمایه گذاری ها در صورتی 
مثبت تلقی می شوند که به ایجاد کسب و کار 

و رونق اقتصادی منتج شوند.
 مصطفی ساالری در بدو ورود به بندر مرزی 
آستارا، یک مرکز آموزش فنی و حرفه ای 12 
کالسه دخترانه را افتتاح کرد. همزمان با این 
پروژه یک مدرسه 8 کالسه دیگر که مقاوم 

سازی شده بود، به بهره برداری رسید.
روستای  در  حضور  با  سپس  گیالن  استاندار 
شهرستان،  این  مرکزی  بخش  در  ویرمونی 
تأسیسات دفع بهداشتی فاضالب روستای این 
روستا را که برای احداث آن 31 میلیارد ریال 
هزینه شده است، افتتاح کرد و  با حضور در 
مصالی بزرگ مسجد جامع این شهر مرزی و 
بندری، در یادواره 166 شهید شهرستان شرکت 

کرد.
مراسم یادمان شهدای شهرستان نیز با حضور 
سردار احمد عبدالهی )معاون بهداشت و درمان 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی( و سردار مهران 
طهماسبی )معاون هماهنگ کننده نمایندگی 

ولی فقیه در سازمان بسیج( برگزار شد.
سپس استاندار گیالن شهرستان آستارا را به 
مقصد تالش با هدف افتتاح چندین پروژه دیگر 

ترک کرد.

استاندار گیالن خبرداد:

الزام اتصال منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا به بارانداز ریلی

رئیس سازمان صمت گیالن خبرداد:

پویایی صنعت نساجی و پوشاک گیالن 
در گرو تفکر جمعی

رئیس سازمان صمت گیالن گفت: همت و تفکر جمعی در صنعت نساجی و پوشاک 
برای تداوم پویایی آن کارساز است.فرهاد دلق پوش در جلسه صمت استان به اهمیت 
پویایی صنعت نساجی گیالن با توجه به اشتغال زایی مناسب آن اشاره کرد و گفت: 
همت و تفکر جمعی در صنعت نساجی و پوشاک برای تداوم پویایی آن کارساز است.

وی افزود: درک منافع جمعی در افزایش و رونق فعالیت های صنعت نساجی و اتصال 
آن به دانشگاه برای بهره مندی از تکنولوژی نوین می تواند صنعت نساجی را تغییر 
دهد.دلق پوش، ادامه داد: نیروی انسانی قوه محرک های بدنه صنعت است و برای 
افزایش بهره وری و راندمان در بخش تولید توجه به سرمایه انسانی ضروری است 
و باید در نیروی انسانی احساس تعلق خاطر به صنعت در کارخانجات ایجاد شود تا 

متعاقب آن بهره وری و کیفیت مضاعف شود.
وی با بیان ضرورت تشکیل انجمن فعال در صنعت نساجی در گیالن، تصریح  
کرد: ما همواره از صنعتگران واقعی و پرتالش، حمایت همه  جانبه هم در پرداخت 
تسهیالت و هم رفع موانع در سایر دستگاه ها و تعریف استراتژی تولید، خواهیم 

داشت.محمد خداپرست، یکی از کارآفرینان در بخش صنعت پوشاک استان در ادامه 
این جلسه گفت: هم اکنون هم تولید و هم فروش وضعیت مناسبی دارد و می تواند 
باعث افزایش تولیدات صنعتی شود.وی تصریح کرد: اگر هزینه های جانبی تولید 
کاهش یابد، می توانیم افزایش دستمزدها را داشته باشیم و قطعا جهت افزایش 
انگیزش در نیروی انسانی باید در میزان دستمزدها بازنگری شود.خداپرست، بهترین 
اقدام دولت در حمایت از تولید داخلی را جلوگیری از قاچاق بی رویه کاال به داخل 
کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: این اقدام تأثیر ویژه ای در حضور کاالهای ایرانی 
در بازار داخلی دارد و باعث افزایش سهم بازار محصوالت ایرانی در سبد مصرفی 

مردم شده است.

اعضای  و  مدیرعامل  حضور  با  نشستی  طی 
گلستان  گازاستان  شرکت  مدیره  هیئت 
شرکت،در  اجرایی  و  خدماتی  وپیمانکاران 
خدمات  بهبود  در  پیمانکاران  نقش  خصوص 

شرکت گاز بحث وتبادل نظرشد. 
که  نشست  دراین  عمومی  روابط  گزارش  به 
انجام  گلستان  گاز  اجتماعات  سالن  درمحل 
شد مهندس رحیمی ضمن تبریک دهه مبارک 
فجر،ازخدمات وتالشهای پیمانکاران بخشهای 
گازرسانی  طرحهای  مجری  و  خدماتی 
با  گلستان   گاز  مدیرعامل شرکت  تقدیرکرد 
اشاره به جایگاه ارزشمندپیمانکاران به عنوان 
آنها  تاثیرگذار  برنقش  شرکت  اجرایی  بازوان 

در بهبود خدمات شرکت تاکید نموده واذعان 
این  ومشارکت  همدلی  درسایه  داشتندتنها 
بزرگواران تاکنون توانسته ایم به همه اهداف 
مورد نظرخود در بخشهای مختلف دست یافته 
روند  کردن  بهتر  درهرچه  را  شرکت  این  و 
خدمات رسانی وتوسعه گازرسانی وسایر موارد 

مرتبط یاری رسانند.  
دراین نشست   پیمانکاران حاضر نیز ضمن 
اظهار تشکر، به ارائه نظرات وپیشنهادات همراه 
با طرح درخواستها  و مشکالت مورد نظر خود 
پرداختند و آمادگی خود را برای افزایش سطح 
تعامالت و همکاری ها جهت بهبود خدمات و 

تعالی شرکت گاز اعالم نمودند.

با هدف بهبود خدمات،مدیرعامل شرکت گاز گلستان با پیمانکاران 
خدماتی و اجرایی شرکت دیدار کرد

جانشین فرمانده انتظامی مازندران خبر داد:
کشف 76 کیلو مواد مخدر 

در مازندران
مواد  کیلو  از کشف 76  مازندران  انتظامی  فرمانده  جانشین 
مخدر در اجرای طرح ارتقاء امنیت عمومی و کنترل محورهای 
مواصالتی استان، خبر داد.حسن مفخمی شهرستانی در جمع 
خبرنگاران گفت: به منظور مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر و 
جلوگیری از ورود و عرضه مواد مخدر در استان، طرح ارتقاء 
امنیت اجتماعی و کنترل محورهای مواصالتی با هدف مقابله 
با سوداگران مرگ در سطح استان به اجرا در آمد.وی افزود: در 
اجرای این ماموریت 16 طرح عملیاتی پاک سازی مناطق آلوده 
و 13 طرح کنترل محورهای مواصالتی به مدت یک هفته در 
سطح استان به اجرا در آمد.جانشین فرمانده انتظامی استان 
اجرایی  ماموران  این طرح ها،  اجرای  کرد:با  اضافه  مازندران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با همکاری ماموران پلیس 
مبارزه با مواد مخدر شهرستان های تابعه و ماموران پلیس راه 
مستقر در محورهای مواصالتی موفق به شناسایی و دستگیری 
240 نفر از سوداگران مرگ و عامالن افیونی در سطح استان 
شدند.این مسؤول با اشاره به توقیف 25 دستگاه خودرو و 2 
دستگاه موتورسیکلت حامل مواد مخدر در اجرای این طرح، 
اظهار کرد: 26 کیلو انواع مواد مخدر در طرح کنترل محورهای 
مواصالتی و 50 کیلو انواع مواد مخدر در اجرای طرح پاکسازی 
مناطق آلوده و جرم خیز استان کشف شد.مفخمی با بیان اینکه 
مواد مخدر پدیده ای است استعماری که قدرت های سلطه گر 
به منظور محو ارزش های اخالقی و اجتماعی و تسلط بر جوامع 
از آن بهره می جویند، گفت: اعتیاد به مثابه یک عارضه و آسیب 
فردی و اجتماعی همواره سالمت فکری، فرهنگی و اقتصادی 
قاچاقچیان  بیان کرد:  مواجه می سازد.وی  با خطر  را  جامعه 
مواد مخدر برای به دست آوردن منافع شان از هر وسیله و 
ترفندی استفاده می کنند و همواره با آلوده کردن  محیط های 
اجتماعی و خانواده ها در صدد کسب موفقیت های بیشتر برای 
سودجوئی های خود هستند.جانشین فرمانده انتظامی مازندران 
در پایان گفت: برای جلوگیری از اشاعه این پدیده شوم باید 
برنامه ریزی و اقدام جدی و همه جانبه ای صورت گیرد و نیروی 
انتظامی نیز قاطعانه باعناصری که درزمینه ترویج مواد مخدر و 
اعتیاد و کسب منفعت از این طریق مبادرت می ورزند به شدت 

برخورد می کند.

همزمان با گرامیداشت ایام ا.. دهه مبارک فجر 
پروژه راه روستایي دوراب - شورابسر نکا به 
طول 2 کیلومتر و با اعتباری بالغ بر 7 میلیارد 
ریال با حضور سرپرست معاونت امور عمرانی 
استانداری و مدیرکل راه و شهرسازی ، فرماندار 
نکاء و سایر مسئولین مورد بهره برداری قرار 

گرفت .
 به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره 
کل راه و شهرسازي استان مازندران مهندس 
ناصحی رئیس اداره راه و شهرسازي بهشهر، 
 : افزود  خبر  این  اعالم  گلوگاه ضمن  و  نکاء 
موثرترین شرایط براي حمل و نقل ، داشتن 
یک رویه سالم راه همراه با نصب عالئم ایمني 
الزم بوده تا بتوان با خیالي آسوده تردد کرد و 

از جمله اهدافي که این اداره کل براي دستیابي 
به آن تالش مي کند مطالعه و فراهم نمودن 
طرح هاي الزم براي انجام و اجراي رویه هاي 

آسفالتي مناسب و اقتصادي بودن آن است.
به  رو  این  از  داشت:  اظهار  ناصحی  مهندس 

ایمني  افزایش  و  تردد  امر  در  تسهیل  منظور 
در  آسفالت  روکش  عملیات  اجراي  محورها 
به اجرا  این شهرستان  سطح محور روستایی 

در آمده است.
رئیس اداره راه و شهرسازي شهرستان بهشهر، 

نکا و گلوگاه گفت : پروژه راه روستایی دوراب 
اداره  این  افتتاحي  هاي  پروژه  از  شورابسر   –
بوده که در این ایام با حضور مسؤلین استانی 

و شهرستاني به بهره برداري رسید.
گفتنی است در آستانه چهلمین سال پیروزی 
انقالب شکوهمند اسالمی و در ایام اله دهه 
در  راه روستایی  پروژه  تعداد 28  مبارک فجر 
قالب 38 کیلومتر و یک دستگاه پل با اعتباری 
در  و  برداری  بهره  ریال  میلیارد   109 معادل 
اختیار روستائیان عزیز قرار گرفت . همچنین 
این اداره کل در حوزه ساخت و مهندسی ، و 
فنی و اجرایی پروژه های متعددی داشته که در 
این ایام با حضور مسئولین مورد بهره برداری 

قرار گرفت .

رئیس اداره راه و شهرسازی بهشهر ، نکا و گلوگاه خبرداد:

افتتاح پروژه راه روستایی دوراب – شورابسر در ایام ا.. دهه مبارک فجر

مسکن  بنیاد  عمومی  روابط  گزارش  به 
نمایشگاه   ، مازندران  استان  اسالمی  انقالب 
دستآوردهای  انقالب اسالمی با حضور بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی استان وسایر دستگاه 
اداره  ههای  نمایشگا  سالن  در  اجرای  های 

فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزارگردید.
در این نمایشگاه درغرفه اداره کل بنیاد مسکن 
استان دستاوردهای 40 ساله این نهاد از ابتدا 

تأسیس تا کنون بصورت آمار و عملکرد و در 
وساخت  ها  کلیپ  همچنین  تصاویرو  قالب 
گردید. ارائه  بازدیدکنندگان  برای  مستندها 

همچنین در این نمایشگاه که با حضور استاندار، 
معاونین استاندار وسایر مسئولین استانی افتتاح 
گردید دستاوردهای 40 ساله انقالب اسالمی 
در مازندران در ده ها غرفه به نمایش گذاشته 

شده است.

حضور بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان مازندران در نمایشگاه دستآوردهای انقالب اسالمی

روزنــامه وارش   بهترین رسانه برای  تبلیغات شما      تلفن های تماس: 33304401-3

آئین بهره برداری پروژه ناو 
انتقال آب سردهنه زراعی نیاسته و 

تثبیت بستر رودخانه نسارود

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای مازندران در چهارمین 
روز از دهه مبارکه فجر پروژه ناو انتقال آب سردهنه زراعی 

نیاسته و تثبیت بستر رودخانه نسارود به بهره برداری رسید.  
مشخصات پروژه به شرح ذیل اعالم می گردد:

میزان سرمایه گذاری:10 میلیارد ریال
احداث برید عرضی جهت تثبیت بستر به طول 40 متر

احداث دیواره حفاظتی در دو طرف رودخانه به طول 60 متر
احداث ناو هوایی به طول 52 متر
کانال انتقال آب به طول 40 متر

مدت اجرای پروژه: 2 سال
محل تامین اعتبار: اعتبارات استانی.

فرمانده دانشگاه علوم دریایی نوشهر:
تمامی تجهیزات نیروی دریایی توسط 

متخصصان داخلی تولید می شود
فرمانده دانشگاه علوم دریایی حضرت امام خمینی )ره( نوشهر 
دریایی  نیروی  حوزه  در  بویژه  نظامی  تجهیزات  تمامی  گفت: 
توسط متخصصان داخلی ساخت و تولید می شود.دریادار دوم 
کریم مصدری در صبحگاه مشترک نیروهای مسلح همزمان با 
چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی گفت: علیرغم همه دسیسه 
ها و دشمنی ها که عنوان شد که جشن چهلمین سال انقالب 
برگزار نخواهد شد اما به رغم همه این دشمنی ها اکنون در جشن 
به دستاوردهای  اشاره  با  اسالمی هستیم.وی  انقالب  چهلمین 
انقالب اسالمی گفت: در عرصه بین المللی با پیروزی انقالب 
اسالمی همه مردم آزاده خواه دنیا به ایم اعتماد و باور رسیدند و 
امروز انقالب اسالمی به باورها تبدیل شده و الگوی همه انقالبیون 
شده است.انقالب اسالمی ایران باعث شد تا باورها و اعتمادها در 
عرصه بین المللی تبدیل به الگو شود و چهلمین سال پیروزی 
انقالب اسالمی این ماهیت و باور را دو چندان کرده استفرمانده 
دانشگاه علوم دریایی حضرت امام )ره(نوشهر در بخش دیگر با 
اشاره به تداوم و پیدایش انقالب اسالمی گفت:رهبری داعیانه 
حضرت امام)ره( و بعد از ایشان رهبری فرزانه مقام معظم رهبری 
و تداوم راه انقالب امروز الهام بخش تمام دنیا شود.وی با اشاره به 
دستاوردهای نظامی گفت: امروز با افتخار اعالم می کنیم تمامی 
تجهیزات نظامی بویژه در حوزه نیروی دریایی توسط متخصصان 
داخلی ساخته می شود.فرمانده دانشگاه علوم دریایی حضرت امام 
نوشهر گفت: امروز علیرغم همه تحریم ها و تهدیدات خوشبختانه 
در بعد سامانه های نظامی به خودکفایی رسیده ایم و این مهم با 
روحیه شهادت طلبی و غیرت دینی و با دستان دانش و پژوهش 

طلبی جوانان این سرزمین شکوفا شده است


