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سرمقاله

خبر

رانندگان گرامی:   
بدانید که بستن کمربند ایمنی برای راننده و تمامی سرنشینان در قسمت جلو و عقب وسیله نقلیه الزامی است.

پلیس راهنمایی و رانندگی ساری

فرصتی به نام آکتائو
کشورهای  با  موثر  ارتباط  برای  تالش 
استاندار  که  است  خزر،گامی  حاشیه 
آکتائو  بندری  شهر  با  را  آن  مازندران 
قزاقستان آغاز کرد. سرکنسول جمهوری 
با  دیدار  در  آکتائو   در  ایران  اسالمی 
این  کنونی  وضعیت  مازندران  استاندار 
را تشریح  آکتائو   بندری  کشور و شهر 
محصوالت  حضور  خواستار  و  کرد 

با تجربه و حرفه ای مازندران در  تولیدی و مجموعه های 
این شهرساحلی قزاقستان شد.شهری همنشین با ساحل خزر 
که تا چندی پیش در معادالت اقتصادی منطقه جایی نداشت 
و حاال قصد دارد با برنامه ای هدفمند و جذب سرمایه گذاری 
های  ظرفیت  یابد.آکتائو  دست  روزافزون  توسعه  به  خارجی 
بسیاری دارد که مازندران همواره از آن غافل بوده است و با 
وجود آسانی ونزدیکی ارتباط دریایی و هوایی، از این ظرفیت 
اقتصادی منطقه که برخالف کشورهای حاشیه خلیج فارس 
با کمترین چالش و بحران مواجه است،استفاده مطلوب نشده 
است.آکتائو شهری است با جمعیت ۷۰۰ هزار نفری که بخش 
عمده مردم آن در صنعت نفت و گاز اشتغال دارند.بندری که 
عالقمند است  ارتباط و همکاری تجاری با ایران داشته باشد و  
ظرفیت های ایجاد شد خود را با حضور بنادر شمالی ایران،رونق 
بخشد.خطوط ریلی آکتائو این شهر را با سراسر اوراسیا مرتبط 
می کند و بر مزیت های آن افزوده است.این شهر بندری و 
داشته هایش در سالیان اخیر مورد توجه آمریکایی ها،انگلیسی 
ها ،ترک ها و اماراتی قرار گرفته است و در حال حاضر سرمایه 
گذاری گسترده ای را در آن آغاز کرده اند.این در حالی است 
که هیچ یک از این کشورها از مزیت های ایران برای ارتباط 
اقتصادی و فرهنگی برخوردار نیستند.حضور جمهوری اسالمی 
ایران و استان همسایه ای نظیر مازندران در این کشور بسیار 
کم رنگ است و هنوز دریای خزر و همسایگان شمالی آن در 
معادالت اقتصادی و استراتژیک کشورمان جایگاه شایسته ای 
ندارند.این در شرایطی است که آکتائو با سرمایه گذاری های 
به دبی دریای  تا سال ۲۰۳۰ مبدل  دارد  خارجی خود قصد 
خزر شود و معادالت تجاری منطقه را در دست گیرد.بسیاری 
از محصوالت مازندران و سایر استانها را می توان از طریق 
بندر امیرآباد به این مقصد آکتائو و قزاقستان صادر کرد و با 
برقرای خط پروازی مستقیم که بسیار نزدیکتر نسبت به سایر 
کشورهاست زمینه حضور ایران را درقزاقستان و اوراسیا فراهم 
کرد.حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان مرداد امسال برای 
شرکت در پنجمین اجالس سران کشورهای ساحلی دریای 

خزر به شهر آکتائو قزاقستان سفر کرده بود.
عباس مهدوی

گروه سیاسی: راهپیمایی باشکوه یوم ا... ۲۲ بهمن؛ 
ایران  بصیر  و  صحنه  در  همیشه  مردم  حضور  با 

اسالمی صبح دیروز برگزار شد.
راهپیمایی ۲۲ بهمن با حضور اقشار مختلف مردم و 
مسئوالن در مسیرهای تعیین شده از ساعت ۹ صبح 
دیروز ۲۲ بهمن ماه، در شهرهای مختلف استانهای 

شمالی کشور نیز برگزار شد.
در  باران  بارش  وجود  با  شمالی  شهرهای  مردم 
راهپیمایی  و  یافتند  حضور  شده  تعیین  مسیرهای 
ملت  مختلف  آحاد  کردند.  برگزار  را  خود  پرشکوه 
در چله انقالب همچون سال های گذشته با حضور 
میلیونی خود در راه پیمایی ۲۲ بهمن اتحاد، انسجام و 

یکپارچگی خود را به رخ جهانیان کشاندند.
در جشن پرشکوه انقالب اسالمی از همه نسل ها 
نوزاد، کودک، نوجوان، جوان، میانسال، پیر و کهنسال 
حضور یافتند و ایستادگی خود بر آرمان های انقالبی 

شان را به رخ دشمنان ایران کشیدند. 
حضوری  با  اسالمی  ایران  انقالبی  ملت  دیروز 
پرشـکوه، وحـدت و هـمبسـتگـی ملـی خود را در 

راهپیمایی عظیم ۲۲ بهمن به نمایش گذاشتند.
یوم ا... بیست و دوم بهمن، نقطۀ اوج وحدت و حضور 
آکنده از بصیرت و آگاهی ملت و بازتعریف حمایت 
و  حماسی  حضور  بود.  اسالمی  انقالب  از  دهه   ۴
باشکوه  راهپیمایی  در  ایران  مردم  وحدت بخش 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در سراسر 
میهن اسالمی ایران برای عموم مردم و سیاستمداران 
دنیا، معنایی متفاوت داشت که برای دوستان مایۀ 
نشاط و امید و برای دشمنان زبون این انقالب مایۀ 

یأس و ناامیدی است.
و  شهرها  تمامی  که  بودند  شاهد  دنیا  همۀ  دیروز 
روستاهای کشور، مردم ایران با هر بینش سیاسی، 
هر نوع سلیقه اجتماعی و از هر دین، قوم و نژادی 
همه یکصدا »استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی« 

را فریاد زدند.
دیروز ملت انقالبی ایران اسالمی در سراسر کشور 
بار دیگر با حضور حماسی و آمیخته با بصیرت خود 
بهمن ماه،  یوم ا... ۲۲  راهپیمایی  آوردگاه  در صحنۀ 
و  ملی، عزت  و همبستگی حضور  »شکوه وحدت 
با  و  به نمایش گذارده  را  اقتدار« خویش  و  عظمت 
آرمان های بلند بنیان گذار کبیر انقالب اسالمی، امام 
خمینی »ره« و شهدا و مقام معظم رهبری تجدید 

بیعت کردند.
رونمایی از کیک ۴۰ متری در ساری

رونمایی از کیک ۴۰ متری به مناسبت چله انقالب 
از حاشیه های مراسم روز ۲۲ بهمن در ساری بود و 
دهه هشتادی ها در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضوری 
چشمگیر داشتند . یکی از دانش آموزان پایه دهم 
که خود را محمد علی پور معرفی کرده و به همراه 

خانواده و برخی از دوستانش در این حماسه شرکت 
کرده بود گفت: ما دوران انقالب و دفاع مقدس را 
درک نکرده ام اما به همه جهان اعالم می کنیم، 
از میهن و  برای دفاع  سربازان رهبرمان هستیم و 

انقالب همانند نسل های گذشته جان می دهیم.
یک فرهنگی مازندرانی، حضور پرشور و باشکوه مردم 
را یک تودهنی محکم به آمریکا و استکبار جهانی 
دانست و گفت: آنان معتقد بودند جشن چهل سالگی 
برگزار می شود و این نشان می دهد که پیرو رهبر 

و انقالب هستیم و دست از انقالب نخواهیم کشید.
وزیر اقتصاد :

دولت برای مقابله با کاسب نماها برنامه 
جدی دارد

در جمع شرکت کنندگان در راهپیمایی ۲۲ بهمن 
به  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  شهرستان ساری، 

سخنرانی پرداخت. 
وی با اشاره به سوء استفاده برخی افراد در بازار از 
وضعیت و شرایط اقتصادی کشور ، گفت: دولت برای 
مقابله با این اندک کاسب نماها برنامه های جدی را 

در حال اجرا دارد .
فرهاد دژپسند افزود: ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی که 
برای واردات گوشت اختصاص داده شد متاسفانه مورد 

سواستفاده برخی از این کاسب نماها قرار گرفت . 
وی ادامه داد : این که ۲1 میلیون کیلو گوشت در 
گمرک مورد سواستفاده قرار بگیرد جای بسی تاسف 

است . 
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه این میزان گوشت تا 
1۰ روز آینده وارد بازارهای کشور می شود، گفت: 
برخی از افراد در چنین موقعیت اقتصادی کشور به 
 ، ایثارگری های هشت سال جنگ تحمیلی  جای 

البته این افراد اندک و  سواستفاده می کنند و صد 
قلیل هستند . 

وی اضافه کرد: این مزاحمت های اقتصادی در کشور 
توسط برخی از سودجویان وجود دارد و همه مردم و 
مسئوالن بدانند که دولت به هیچ عنوان از موضع 

خود در مقابله با کاسب نماها کوتاه نخواهد آمد . 
دژپسند گفت: ملت ایران به عنوان مردمی عزیز ، 
ایثارگر و نجیب همواره تمامی مشقت ها و سختی ها 
را تحمل کرده اند و پیام واحد ملت ایران ایستادگی 
مقابل تمامی هجمه ها و توطئه های دشمنان است . 
وی افزود: ملت ایران امروز نیز همان ملتی است که 
انقالب را با وحدت ، استقامت و پشتکار به پیروزی 
رساند و بدون داشتن سالح ، با ایمان و اراده آهنین 
و  آورد  در  زانو  به  را  دنیا  های  گروهک  بزرگترین 
امروز اقتدار نظامی جمهوری اسالمی ایران از موضع 
تدافعی در بین کشورهای منطقه و جهان مثال زدنی 

است. 
وزیر اقتصاد با تاکید بر این که ملت ایران به هیچ 
عنوان اسیر برنامه های شیطنت آمیز دشمنان نخواهد 
انقالب  پیروزی  از  سال  چهل  از  بعد  گفت:  شد، 
اسالمی اکنون به موضعی رسیدیم که دنیا بداند که 
برای دادن جواب های مثبت یا منفی فقط با قدرت 
خودش تصمیم گیری می کند و در منطقه و حوزه 
بین الملل تمام برنامه های خود را اجرایی خواهد کرد. 
دژپسند تاکید کرد : دنیا بداند جمهوری اسالمی ایران 
نقش محوری و مستقیم در تمام برنامه های منطقه 
و بین الملل در منطقه دارد و این اقتدار ایران سبب 
شد تا مانع نفوذ استکبار در منطقه بویژه سوریه شود تا 

برنامه های شوم خود را عملیاتی کند . 
وی افزود: جمهوری اسالمی ایران دارای توانمندی 

های پرشمار در عرصه های گوناگون از جمله سلول 
 ، توان موشکی   ، انرژی هسته ای   ، بنیادین  های 
صنعت هوا و فضا ، تولید علم و رشد است، گفت 
: اکنون کشور در کسب مهارت های علمی جایگاه 

ممتازی در دنیا دارد. 
وزیر اقتصاد گفت: ایران اسالمی امروز در جایگاهی 
قرار گرفته است که هیچکس حق تسلط بر آزادگی و 

استقالل ملت ایران نمی دهد. 
آیا امروز بعد از چهل  وی با طرح این پرسش که 
بیکاری ،   ، اقتصادی  انقالب اسالمی شرایط  سال 
گرانفروشی و نرخ تورم مناسب است ؟ افزود: به طور 
یقین همه این مشکالت وجود دارد اما شما بدانید که 
توطئه های دشمنان همواره پس از انقالب علیه ایران 
وجود داشته است . وزیر اقتصاد با بیان این که پس از 
پیروزی انقالب اسالمی از مذهب و قومیت علیه نظام 
اسالمی استفاده شده است ، ادامه داد : هشت سال 
جنگ تحمیلی علیه ایران صدها میلیارد دالر آسیب 

اقتصادی بر کشور وارد کرد. 
وی با بیان اینکه هنوز دشمنی های مستکبران پایان 
نیافته است، گفت: تحریم های سال ۹1 و تحریم 
های مالی علیه ایران تا سال ۹۴ سبب شد تا نقل 
و انتقال ارزی به کشور و صادرات نفت دچار مشکل 

شویم . 
دژپسند با بیان اینکه سالهای ۹5 و ۹6 سال های 
طالیی صادرات نفت و نقل و انتقال مالی جمهوری 
اسالمی ایران با کشورهای دنیا بود، افزود: در این 
سال ها رشد اقتصادی مناسب و تک نرخی شدن 
نرخ تورم سبب شد تا حقوق و دستمزد کارکنان و 
کارگران از نرخ تورم پیشی بگیرد و قدرت خرید مردم 

افزایش یابد . 

وی با تاکید بر اینکه ما باید در این شرایط هر آنچه 
که داریم اکتفا بکنیم و نباید برای خدمت به مردم کم 
کار و بی توجهی کنیم، افزود : دولت هم در همین 
راستا برنامه های زیادی را در دست اجر دارد که از 
آبان ماه روند کاهشی نرخ تورم به وجود آمده است . 
صحنه  در  مردم  حضور   : کرد  اضافه  اقتصاد  وزیر 
های مختلف در واقع نشانه نظارت آنان بر عملکرد 
مسئوالن است و ما باید همواره نسبت به ماموریت 

های خود دقت الزم داشته باشیم . 
قدردانی استاندار و نماینده ولی فقیه از 

راهپیمایان مازندرانی
نماینده ولی فقیه در مازندران و استاندار این استان 
حضور  از  متشکری  پیام  انتشار  با  دوشنبه  عصر 
گسترده مردم این خطه شمال کشور در راهپیمایی 
۲۲ بهمن چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
قدردانی کردند.احمد حسین زادگان و آیت ا... نورا... 
طبرسی در پیام مشترکشان حضور گسترده مردم در 
راهپیمایی ۲۲ بهمن را نشانگر بلوغ فکری،سیاسی 
و آینده نگری آنان و وفاداری به آرمان های نظام 
اسالمی،  جمهوری  بینانگذار  اسالمی،  جمهوری 
معظم  رهبر  و  مقدس  دفاع  سال  هشت  شهیدان 
انقالب اسالمی دانستند.در این پیام مشترک آمده 
است: مردم عزیز مازندران همواره پشتیبانی خود از 
نظام مقدس جمهوری اسالمی را در صحنه های 
مختلف به نمایش گذاشتند و در چهلمین سالگرد 
و در سن بلوغ انقالب اسالمی نیز برگ زرینی بر 
افتخارات نظام افزودند و با تجلی شکوه وحدت و 
همدلی با آرمان های امام راحل،رهبر فرزانه انقالب 
کردند. پیمان  تجدید  اسالمی  انقالب  شهدای  و 

مسئوالن ارشد مازندران تصریح کردند: اینجانبان بر 
خود فرض دانسته تا مراتب تقدیر و تشکر خود را از 
حضور پرشکوه ، امید آفرین و امید بخش و حماسه 
تماشایی مردم شریف مازندران ، بویژه جوانان شایسته 
، غیور، متدین، و بیدار سرزمین  علم و هنر و فرهنگ 
و ایمان ابراز داشته و سالمتی و سعادت بیش از پیش 
همه شما منادیان و حافظان ارزشهای الهی انقالب 

اسالمی را از خداوند منان مسئلت می نماییم.
نماینده ولی فقیه در مازندران و استاندار این استان 
در پیام مشترک خود همچنین بر عبور پر صالبت 
انقالب، مردم و نظام اسالمی از دوران بلوغ اشاره و 
تعاکید کردند: اکنون که نظام اسالمی و مردم ایران 
به سن بلوغ و درک سیاسی رسیدند، با اتحاد و انسجام 
ملی در برابر توطئه های دشمنان هوشیارانه خواهند 
پیام  این  پایان  ارشد مازندران در  ایستاد. مسئوالن 
تاکید کردند که حضور گسترده مردم در راهپیمایی 
۲۲ بهمن بار سنگینی بر دوش مسئوالن کشور برای 
تالش بیشتر در راستای کاهش مشکالت گذاشته 

است.

جشن پرشکوه سالروز پیروزی انقالب اسالمی برگزار شد

طنین »نه سازش، نه تسلیم« در جشن چهل سالگی

*وزیر امور اقتصادی و دارایی در ساری: این که 21 میلیون کیلو گوشت 
در گمرک مورد سواستفاده قرار بگیرد جای بسی تاسف است

برگزاری صبحگاه مشترک دانشگاه 
علوم دریایی امام خمینی )ره( شهرستان نوشهر 

در ایام دهه فجر 
محمد تقی انزان پور مدیر کل بنادرو دریانوردی استان مازندران در 
نشست خبری با اصحاب رسانه بمناسبت چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب شکوهمند اسالمی ضمن تبریک ایام مبارکه دهه فجر به 
خبرنگاران گفت :تا قبل انقالب بندر نوشهر تنها بندر تجاری فعال 
در استان بود پس از انقالب با تدابیر دولتمردان دو بندر تجاری 
فریدونکنار و امیر آباد نیز  ساخته شد .انزان پور افزود : تا قبل 
انقالب در بندر نوشهر ۴ پست اسکله تجاری با ۲ هزار متر مربع 
انبار و 1۷ هکتار اراضی داشتیم بعد از انقالب ظرفیت بنادر نوشهر 
فریدونکنار امیر آبا د  از ۴ پست به ۲۸ پست اسکله تجاری و از 1۷ 
هکتار  بالغ بر 1۳۰۰ هکتار ودر بعد تجهیزات از ۲ شناور خدماتی 
.   و ی  پیدا کرد  افزایش  انقالب به ۲۰ فروند  در نوشهر قبل 
ادامه داد :از دهه ۸۰ تمام کارهای روبنایی بنادر بوسیله بخش غیر 
دولتی احداث تجهیز و بهره برداری شده است که این حجم سرمایه 
گذاری خصوصی ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی را بهمراه داشته 
است و این از رویکرد دولت جمهوری اسالمی ایران در  بعد انقالب 
به فعالیتهای اقتصادی بنادر بوده است .مدیر کل بنادر و دریانوردی 
استان مازندران  پروژه های در دست اقدام برای توسعه بندر نوشهر 
را چنین عنوان کرد :ساخت پروژه راه دسترسی بندر نوشهر که یکی 
از مهمترین دغدغه مردم و مسووالن می باشد از اولویتهای اصلی 
اداره کل بنادر بیان کرد که با پیگیریهای انجام شده تا پایان سال 
جاری عملیات اجرایی آن با اعتباری بالغ بر 1۰۰ میلیارد تومان آغاز  
و بخش زیادی از مشکالت شهر و بندر با اجرایی شدن این طرح 
زیربنایی حل خواهد شد . وی ایجاد سایت کانتینر یخچالی ۲/1 
هکتار -راه اندازی ترمینال مسافری -احداث پایانه صادرات مدرن 
محصوالت کشاورزی در دو هکتار زمین  -ایجاد دومین کارخانه 

چوب خشک کنی در ۲۲۰۰ متر زمین با ارزش ۴۸ میلیارد ریال و 
واشتغال ۸ تا 1۰ نفر از طرح های توسعه ایی در دست اقدام بندر 
نوشهر عنوان کرد . انزان پور خاطر نشان کرد : برنامه های آتی 
بندر نوشهر ایجاد سامانه رسوبگیری و توسعه اراضی بندر -اجرایی 
نمودن مصوبه دولت در سال ۸۹ در زمینه تامین اراضی پشتیباتی 
مورد نیاز بندر در ضلع جنوبی کمربندی نوشهر به چالوس می باشد 
. مدیر کل بنادر و دریانوردی استان مازندران با اشاره به کارهای 
حاکمیتی بندر نوشهر تصریح کرد :آزاد سازی سواحل و مقابله با 
ساخت و سازهای غیر مجاز  ساحلی از وظائف حاکمیتی سازمان 
است . انزان پور بیان کرد :تا کنون ۳۳۰ پرونده مربوط به ساخت 
و ساز غیر مجاز در دریا و سواحل  )از رامسر تا فرح آباد ساری ( در 
مراجع قضایی تشکیل شد و بیش از 1۲6 سازه غیر مجاز قلع و قمع 

شد . در پایان نشست جلسه پرسش و پاسخ نیز انجام شد .

مدیر کل بنادرو و دریانوردی استان مازندران تشریح کرد:

دستاوردهای ۴۰ ساله 
اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران 

بابلسر در شب 22 بهمن

در پایتخت گردشگری 
مازندران باغ شب و شهر 

غرق در شور و نور شد
به گزارش روابط عمومی شهرداری بابلسر ،در شب ۲۲ بهمن 

مصادف با سالروز پیروزی انقالب اسالمی باغ شب و شهر 
در یک نور افشانی خاطره انگیز و به یادماندنی غرق در شور 
و نور شد.انفجار نور در شبانگاه روزی که یک ملت کاخ ظلم 
و جور را در هم شکستند و بنای پر شکوه نظام جمهوری 
اسالمی ایران را پایه گذاری کردند چنان صحنه های بی 
بدیلی را در آسمان شهر به تصویر کشیدند که هر نگاهی را 

مسحور خویش می کرد.
بنا به گفته شهروندان در هم آمیختن موج شادی و سرور 

مردم و نور افشانی در شب و شهر ، یک بار دیگر شور و 
شکوه روزی را در خاطره ها زنده کرد که مرد و زن و پیر و 
جوان شادمانه اشگ می ریختند و پیروزمندانه شکست قامت 
ضحاک را با پخش نقل و نبات و شربت و شیرینی جشن 
می گرفتند.آئین نور افشانی در شب ۲۲ بهمن اگر چه به اتمام 
رسید اما بسیاری همچنان از پشت پنجره ها یا کوچه ها و 
خیابان ها چشم در چشم آسمان دوخته و شکوه باغ شب و 

شهر را زیر لب تحسین می کردند.

فرمانده  مصدری  کریم  دوم  دریادار 
)ره(  خمینی  امام  دریایی  دانشگاه 
نیروهای  مشترک  صبحگاه  در  نوشهر 
دریایی  دانشگاه  در  شهرستان  مسلح 
مسووالن  حضور  با  که  خمینی  امام 
:انقالب  گفت  شد  برگزار  شهرستانی 
اسالمی ایران در عرصه های بین المللی 
و ملی دستاوردهای بسیاری داشته است 
از  یکی  مردم  :خودباوری  افزود  وی   .
دستاوردهای مهم انقالب اسالمی است و 
پیروزی انقالب اسالمی بر روی ملتهای 
مسلمان جهان تاثیر گذاشت و آن ها با 
انقالبهای  و خودباوری  نفس  به  اعتماد 
عربی را بوجود آوردند . دریادار دوم کریم 
اسالمی  :انقالب  کرد  تصریح  مصدری 
ایران باعث شد تا باورها و اعتماد ها در 
الگو  به  تبدیل  المللی  بین  عرصه های 
شود و کشورهای منطقه به این نتیجه 
رسیدند که می توان در مقابل پیشرفته 
فرمانده   . کرد  ایستادگی  ترین کشورها 
)ره( خمینی  امام  دریایی  علوم  دانشگاه 

با وجود تحریم  :امروز  بیان کرد  نوشهر 
های چهل ساله دستاوردهای مهمی را 
در ابعاد علمی و نظامی در کشور شاهد 
هستیم و افزود :امام با هدایت الهی خود 

پیروزی انقالب اسالمی را رقم زد و تفکر 
ایشان موجب ایستادگی نظامی کشور در 
هشت سال دفاع مقدس در برابر چهل 
کشور قدرتمند دنیا شد . دریادار دوم کریم 
مصدری در پایان خاطر نشان کرد :امروز 
کشور ما تمامی تجهیزات نظامی بویژه در 
حوزه تجهیزات دریایی توسط متخصصان 
داخلی ساخته می شود و به خودکفایی 
امام  ایم .حجت االسالم مشایخ  رسیده 
جمعه شهرستان نوشهر نیز در صبحگاه 
مشترک دانشگاه علوم دریایی امام خمینی 

ارزش  باالترین  نفس  :عزت  گفت  )ره( 
برای انسانها است انقالب اسالمی ایران 
پیروزی  به  مردم  اقشار  همه  حمایت  با 
دارای  انقالب کشور  پیروزی  با  و  رسید 
عزت و سربلندی و خودباوری شد . وی 
افزود :امام خمینی )ره( مولفه های قدرت 
را عوض کرد و ارتش ایران در دنیا الگو 
شد و با وجودی که در تمامی زمینه ها 
بویژه صنایع ارتش تحریم بودیم به برکت 
های  توانمندی  )ره(به  امام  های  آرمان 

فوق العاده ایی رسیدیم .

 مدیر جهاد کشاورزی ساری خبر داد:
الیروبی، بهسازی و رسوب گیری 
۴2 هکتار از آب بندان های ساری

از الیروبی، بهسازی و رسوب  مدیر جهاد کشاورزی ساری 
این شهرستان  از آب بندان روستای سوته  گیری ۴۲ هکتار 
خبر داد و گفت: این طرح با اعتبار سه هزار و 6۲۰ میلیون 
سازمان  عمومی  روابط  گزارش  است.به  شده  اجرایی  ریال 
جهاد کشاورزی مازندران، رضا پورفالح از الیروبی، بهسازی 
و رسوب گیری ۴۲ هکتار آب بندان روستای سوته شهرستان 
ساری خبر داد و گفت: این طرح با اعتبار سه هزار و 6۲۰ 
میلیون ریال در یک قطعه از دو قطعه موجود اجرایی شده 
است.مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری گفت: الیروبی 
قطعه دوم آب بندان روستای سوته و سلیمان محله به مساحت 
151 هکتار در 6 قطعه و روستای دامیر به مساحت ۲۰ هکتار 
در دو قطعه از برنامه های آتی این مدیریت است.این مسوول 
با بیان اینکه آب بندان ها بعنوان منابع کوچک ذخیره آب نقش 
مهمی در جبران کمبود آب در فصل کشاورزی دارند، افزود: 
با اجرای طرح بهسازی و الیروبی آببندان ها، ظرفیت آبیاری 

تکمیلی اراضی کشاورزی بهبود خواهد یافت.

معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران 
اعالم کرد:

جلوگیری از توزیع و جابجایی نهال 
فاقد شناسنامه و گواهی بهداشتی

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران 
گواهی  و  شناسنامه  فاقد  نهال  جابجایی  و  توزیع  از  گفت: 
بهداشت معتبر جلوگیری می شود.به گزارش روابط عمومی 
سازمان جهاد کشاورزی مازندران، محمدتقی شکوهی با اشاره 
به اینکه از توزیع و جابجایی نهال فاقد شناسنامه و گواهی 
بهداشتی معتبر جلوگیری می شود، گفت: بر اساس بازدیدهای 
میدانی و گزارش های دریافتی در روزهای اخیر، نهال های 
میوه هسته دار و دانه دار بدون شناسه که عمدتا" در استان های 
همجوار تولید شدند و بدون سیر مراحل قانونی توسط افراد 
دوره گرد به استان وارد و در سطح معابر و حومه شهرستان های 
تابعه از جمله میاندورود، سوادکوه شمالی، ساری، سیمرغ و... به 
متقاضیان عرضه می شود، وجود عوامل خسارتزای قرنطینه ای 
و غیر قرنطینه ای روی نهال های مذکور دور از انتظار نیست.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران برای 
پیشگیری از ورود عوامل قرنطینه ای به استان و عواقب ناشی 
از آن، تاکید کرد: باغداران بایستی نهال را از نهالستان های 
مجوزدار که زیر نظر کمیته فنی نهال استان تولید و دارای 
شناسه تولید و گواهی سالمت است، برای غرس در باغات 
خریداری کنند.وی خاطر نشان کرد: مدیریت حفظ نباتات این 
سازمان پیگیری و اقدام قاطعانه در برخورد قانونی با متخلفین 
را با هماهنگی دستگاه های ذیربط از جمله صنعت و معدن و 
تجارت، تعزیرات حکومتی و نیروی انتظامی بعمل خواهد آورد.


