
دادستان مرکز مازندران با قدردانی از حضور مردم در 
این  باید قدردان  راهپیمایی دیروز، گفت: مسؤوالن 
مردم خداجو باشند و برای حل مشکالت موجود شب 
و روز نشناسند و در کنار مردم بودن و خدمت به مردم 

را وظیفه و افتخار برای خود بدانند.
راهپیمایی 22  حاشیه  در  حسینی عالمی  سیدیونس 
بهمن مازندران که به همراه مردم در این راهپیمایی 
تمامی  از  ایران  انقالب  کرد:  اظهار  داشت  حضور 
مشکالت و موانع به خوبی عبور کرد و اکنون جمهوری 
اسالمی ایران بر قله رفیع عزت و اقتدار ایستاده است.

با همان شعارهای  باز هم مردم  اینکه  بیان  با  وی 
لبیک  خود  زمان  رهبر  ندای  به  بار  این  انقالبی 
گفتند و در 40 سالگی انقالب که بلوغ این مکتب 

حضور  خیابانی  جشن  یک  در  می دهد  نشان  را 
نهیم  ارج  باید  اینکه  را ضمن  این حضور  و  یافتند 
برای ما مسؤولیت بار است که پاسخ درخور شأنی به 
خدمات رسانی درست به مردم بدهیم، ادامه می دهد: 
راه رفته را مردم ایران برنمی گردند و حضور حماسی 

آنها امروز ثابت کرده است.
دادستان عمومی و انقالب مرکز مازندران با تاکید بر 
نباید در  اینکه مسؤوالن به ویژه مسؤوالن اجرایی 
خدمات رسانی به مردم کوتاهی کنند، اضافه می کند: 
حرکت های  نیازمند  مردم  معیشتی  شرایط  درک 
انقالبی و جهادی است که باید سرلوحه کار همه ما 

قرار گیرد.
به آسانی به دست  انقالب  این  اینکه  با اعالم  وی 

اثبات  برای  کمی  زمان  سال   40 و  است  نیامده 
نیست،  ایران  مردم  آرمان خواهی  و  استقالل خواهی 
تصریح می کند؛ کوله بار مردم ایران در این 40 سال 
از  دل کندن  و  سرافرازی  ایستادگی،  استقامت،  با 
پر شده و همه  راه خدا  برای جهاد در  عزیزان شان 
این ها نکات مثبتی است که در این سال ها به دست 
آمده است. حسینی عالمی با اشاره به اینکه دیدار امروز 
با مردم در  آنها  با مردم و همطراز بودن  مسؤوالن 
یک مسیر از معجزات انقالب است، می گوید؛ شیرینی 
همراهی با آرمان های انقالب را باید مردم هم درک 
کنند که در این راه خدمت بی منت وظیفه مسؤوالن 

است.
وی با تاکید بر اینکه انقالب اسالمی با حضور ملت 

و رهبری امام راحل و حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر 
انقالب از مشکالت و موانع بسیار زیادی عبور کرده 
و به اقتدار کنونی رسیده است، خاطر نشان می کند: 
نیافتنی  قله دست  به  تبدیل شدن  برای  اقتدار  این 
توسط اجانب همچنان نیاز به همدلی، همراهی مردم 
و مسؤوالن در سایه رهبری ولی امر مسلمین است و 
مسؤوالن باید قدردان این مردم خداجو باشند و برای 
حل مشکالت موجود شب و روز نشناسند و در کنار 
مردم بودن و خدمت به مردم را وظیفه و افتخار برای 

خود بدانند.
با اعالم  انقالب مرکز مازندران  دادستان عمومی و 
اینکه این نظام به حول و قوه الهی به دست صاحبش 
امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا خواهد رسید، 

و  ملت  حضور  با  اسالمی  انقالب  می شود:  یادآور 
رهبری امام و حضرت آیت اهلل خامنه ای از مشکالت 
اقتدار کنونی  و موانع بسیار زیادی عبور کرده و به 
رسیده است و این اقتدار برای تبدیل شدن به قله 
دست نیافتنی توسط اجانب همچنان نیاز به همدلی، 

همراهی مردم و مسؤوالن در سایه رهبری ولی امر 
مردم  این  قدردان  باید  مسؤوالن  و  است  مسلمین 
باشند و برای حل مشکالت موجود شب و  خداجو 
روز نشناسند و در کنار مردم بودن و خدمت به مردم را 

وظیفه و افتخار برای خود بدانند./فارس
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مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران گفت: شبکه داخلی گاز ناحیه صنعتی الله آباد بمناسبت دهه مبارک فجر به 

بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، سید مصطفی موسوی در آئین افتتاح این پروژه عمرانی که با حضور 
ولي زاده فرماندار بابل و جمعی از مسئولین شهرستانی برگزار شد افزود: یکی از اهداف مهم شرکت، در اجرای پروژه های عمرانی، 
کمک به بسترسازی و ایجاد شرایط مناسب برای واحدهای تولیـدی و صنعتی، در راستای افزایش بهره وری و سودآوری بیشتر 
آنهاست و یکی از مؤلفه های تأثیرگذار در این بخش، موضوع سوخت و تأمین آن است که تاکنون 2۹ شهرک و ناحیه صنعتی 

مازندران به شبکه گاز متصل شدند و از این نعمت بهره مند می باشند. مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران با اشاره 
به مزیت های مهم استفاده از گاز طبیعی خاطرنشان کرد: جلوگیری از آلودگی زیست محیطی و حفظ و حراست از محیط زیست 

و منابع طبیعی و کاهش هزینه های تولید، از مهمترین اهداف گازرسانی در بخش صنعت است.
موسوی اظهار داشت: برای اجـرای پروژه شبـکه داخلی گاز ناحیـه صنعتی الله آباد 2 کیـلومتر لوله گذاری شده و ساخت ایستگاه 
تقلیل فشار گاز 5000 مترمکعبی، در مجموع 5850 میلیون ریال هزینه شده است. وی تصریح کرد: اجرای گازرسانی به شهرکها 

و نواحی صنعتی استان با همکاری و مشارکت ارزنده شرکت گاز مازندران انجام شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران :

بیست و نهمین شهرک و ناحیه صنعتی مازندران به شبکه گاز متصل شد

اخبار اخبار

دادستان مرکز مازندران:

مسؤوالن تمام قد در خدمت مردم باشند

پرورش  و  آموزش  مدیرکل  وارش:  -خبرنگار  بهشهر 
مازندران در مراسم افتتاحیه کانون شهید هاشمی نژاد بهشهر  با 
گرامیداشت ایام دهه فجر این دهه را فرصت مناسبی  برای اشاره 
به  پیشرفت های صورت گرفته در حوزه های مختلف خواند و 
افزود: آموزش و پرورش نیز در مسیر تعالی خود پس از انقالب 
تغییرات مثبتی را داشته است. عسگری نیکزاد با بیان اینکه در 
طول سال های گذشته در بخش های مختلف آموزش و پرورش 
رشد مطلوب داشتیم، اظهار داشت: در حوزه های کمی وکیفی  

رشد قابل توجهی را شاهد بودیم و سعی کردیم با تغییرات متناسب 
با نیازهای جامعه نسل مفیدی را برای آینده تربیت کنیم. 

وی به نقش مهم مدرسه در فرآیند آموزش اشاره کردو ادامه داد: 
مهارت محوری ،افزایش کیفیت و کمیت فضاهای آموزشی به 
همراه محتوای متناسب با اقتضائات جامعه از اولویت های کاری 
آموزش و پرورش است. مدیر کل آموزش و پرورش مازندران  
ارزیابی  مشارکت خیریان در توسعه فضاهای آموزشی را مفید 
کرد و یادآور شد: ایجاد فضاهای آموزشی جدید و تجهیز امکانات 

مدارس و محیط های آموزشی بدون مشارکت خیرین و تنها با 
اتکا به سرانه دولتی بسیار دشوار بود و الزم است قدردان تالش 
های خیرین باشیم.وی از اجرای برنامه دانش آموزان کانون شهید 
دانش  های  تالش  کردو  خرسندی  ابراز  بهشهر  نژاد  هاشمی 
آموزان را برای ارائه هر چه بهتر مراسم استقبال ارزشمند دانست 
کارها  است که سپردن  داده  نشان  تجربه  نشان کرد:  و خاطر 
 به دانش آموزان و توجه به خالقیت ها و توانمندی های آنان 

می تواند در افزایش سطح بهره وری نظام آموزشی مفید باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران:

آموزش و پرورش در چهل سالگی انقالب مسیر تعالی را طی کرد

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مازندران خبر داد:

کاهش تصادفات رانندگی با اجرای طرح انضباط ترافیکی در مازندران

امروز  اینکه  بیان  با  فرمانده سپاه قدس گیالن 
هرکس دم از اختالف می زند عامل دشمن است 
ندارد  انقالب  به  ربطی  کشور  مشکالت  گفت: 
از خط  که  است  مسؤوالنی  مدیریت  حاصل  و 

انقالب جدا شده اند. 
سردار محمد عبدا...  پور در جمع پرشور راهپیمایان 
22 بهمن الهیجان در میدان وحدت این شهر 
بابیان اینکه امروز هرکس دم از اختالف می زند 
ایران  انقالب  کرد:  اظهار  است  دشمن  عامل 
نخستین انقالب طی قرون اخیر است که توانسته 

40 سال دوام بیاورد. 
وی با اشاره به حضور بیش از دومیلیون نفری از 
جوانان ایرانی با هزینه شخصی به سفر اربعین 
را  خود  آمریکا  گفت:  بزرگ  حماسه ای  خلق  و 
کردند  اراده  می داند،  اراده  صاحب  و  ابرقدرت 
داعش را بیاورند و نگه دارند، حکومت سوریه را 
نابود کنند و یمن را در جبهه خود نگه دارند اما 

نتوانستند. 
فرمانده سپاه قدس گیالن با اشاره به ترور 17 
هزار نفر از بهترین جوانان و دانشمندان هسته ای 
بیان کرد: ملت  ایادی منافقین  کشور به دست 
ایران فشارهای اقتصادی تحمل و به مسؤولین 
قدردان  مسؤوالن  این  گاهاً  ولی  داد  فرصت 
آمریکا مجبور  امروز  اینکه  بیان  با  نیستند. وی 
کند  فارسی صحبت  ما  با  در خلیج فارس  است 
تصریح کرد: ترامپ می گوید ایرانی ها باید نقش 
خود را در منطقه کم کنند ولی در مقابل منت ما را 
برای کاهش قدرت موشکی مان می کشند و امروز 
اگر کوچک ترین اشتباهی در منطقه داشته باشند 

باید به دنبال صنعت تابوت سازی بروند تا سربازان 
خود را از منطقه خارج کنند. 

عبدا... پور با اذعان به اینکه سخت ترین توطئه ها 
علیه این ملت شده اما ملت حوادث گوناگونی را 
سال  آشوب های  طراحی  کرد:  بیان  کرد  خنثی 
متحد شدند  با هم  تمامی دشمنان  که  گذشته 
تابستان داغ و زمستان سرد را رقم بزنند اما بازهم 
ملت این آشوب های بزرگ را خنثی کرد. وی با 
تأکید بر اینکه امروز هیچ کس نمی تواند مطلبی 
را به ملت بزرگ ایران دیکته کند گفت: بیداری 
انقالب  دیگر  بزرگ  دستاورد  منطقه  ملت های 
سنگ  دیروز  تا  که  فلسطینی  است،  اسالمی 

رژیم  جنگ های  و  دارد  موشک  امروز  داشت 
صهیونیستی به دو روز هم نمی کشد. فرمانده سپاه 
قدس گیالن با اشاره به اینکه تمام انقالب ها دچار 
افت شده اند افزود: اگر هوشیار و بابصیرت نباشیم 
این انقالب هم توسط منافقین، خسته شده ها، 
نفوذی ها و انسان هایی که تاب مقاومت ندارند به 
نابودی کشیده می شود.وی با تأکید بر اینکه باید 
دنبال مسؤوالنی باشیم که والیی باشند گفت: 
مشکالت کشور ربطی به انقالب ندارد و حاصل 
مدیریت مسؤوالنی است که از خط انقالب جدا 
شده اند. عبدا... پور به تشکیل جبهه مشترک نظام 
جهانی به سردمداری شیطان بزرگ علیه ملت 
ایران اشاره کرد و افزود: ما هم باید در برابر آن ها 
جبهه به محوریت خداوند تحت زعامت ولی فقیه 
تشکیل دهیم و هر میزان اختالف سلیقه داشته 
باشیم باید وحدت داشته باشیم و بدانیم که امروز 
هرکس دم از اختالف می زند عامل دشمن است.

فرمانده سپاه قدس گیالن:

امروز هرکس دم از اختالف می زند 
عامل دشمن است

استاندار گیالن:
رمز بقای انقالب اسالمی حضور 
مردم در تمامی صحنه ها است

استاندار گیالن گفت: حضور مردم در تمام صحنه های انقالب 
مصطفی  است.  نظام  سرمایه  بزرگترین  آن  از  پشتیبانی  و 
ساالری در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن شهر رشت در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: مردم در هر شرایطی با حضور در تمامی 
صحنه ها، حمایت خود را از انقالب اسالمی اعالم می کنند 
و این بزرگترین سرمایه نظام است. وی ادامه داد: پیام حضور 
مردم وحدت،همدلی و پایبندی آنها به آرمان های انقالب و 
نظام جمهوری اسالمی ایران است. استاندار گیالن تاکید کرد: 
همچنان که مردم تاکنون برای حفظ این آرمانها تالش کردند 
مطمئنا در تداوم آن نیز بهترین حامی و پشتیبان خواهند بود. 
امروز 22 بهمن ماه تمام شهرهای استان گیالن شاهد حضور 
حماسی و گسترده مردم در راهپیمایی سالروز پیروزی انقالب 
اسالمی ایران بود. مردم شهر رشت نیز از مسیرهای پنج گانه 
در میدان شهدای ذهاب حضور پیدا کرده و بار دیگر ثابت 

کردند که پایبند به انقالب و ارزش های اسالمی هستند.

مدیر آموزش و پرورش بهشهر در حاشیه  مراسم افتتاحیه کانون شهید هاشمی نژاد این شهر با 
گرامیداشت ایام دهه فجر افزود: این کانون با اعتبار یک میلیارد و 300میلیون تومان وبا فضاهای 
مناسب برای اجرای برنامه های فرهنگی طراحی و به بهره برداری رسیده است. صادق علی بیکی با 
اشاره به اینکه آموزه های آموزش و پرورش در پیش از انقالب بر آموزش صرف و تک ساختی متکی 

بود ،خاطر نشان کرد: نتیجه این آموزش بی هویت شدن اصالت انسانی و سرگشتکی بود. 
وی تعلیم و تربیت در پس از انقالب را با رویکرد فرهنگ دینی و اسالمی توصیف کرد و گفت:انقالب 
اسالمی ایجاد خودباوری و بیداری درونی و برگشت به اصالت و هویت درست انسانی  را موجب شد.

علی بیکی  یادآور شد:تعلیم و تربیت مبتنی بر آموزه های دینی است و در حصار محدود نمی شود بلکه 
همه ساختارهای رشد و پویایی انسان را به طور متوازن مورد توجه قرار می دهد. 

مدیر آموزش و پرورش بهشهر  به رشد حوزه عملکردی آموزش و پرورش در طول دوران انقالب 
اسالمی پرداخت و تصریح کرد:قبل از انقالب شکوهمند اسالمی در حوزه مدیریت آموزش و پرورش 
آن زمان  تعداد مدارس در شهرستانهای  بهشهر و گلوگاه به کمتر از 60 مدرسه می رسید اما اکنون 

تنها در شهرستان بهشهر 1۹3 مدرسه فعال است. 
وی  به رشد کمی به همراه رشد کیفی نظام آموزشی  شهرستان اشاره کردو ادامه داد: شاهد رشد 
مدرسه در مناطق بخش یانه سر بهشهر هستیم و مدارسی داریم که حتی با یک دانش آموز فعالیت 
می کنند. مدیر آموزش و پرورش  بهشهر با بیان اینکه سطح سواد در این شهرستان قبل از انقالب 
46 درصد بوده است یادآور شد: این میزان اکنون به ۹8 درصد ارتقاء یافته است که نشان دهنده 
گسترش سطح سواد در جامعه است. علی بیکی  تصریح کرد: انقالب اسالمی در عرصه فرهنگی به 
استقالل فرهنگی با محوریت اسالم و ارزش های دینی تجلی پیدا کرد و توانست با قدرت فرهنگ 
اسالمی در مقابل هجمه های دشمن ایستادگی کند. وی به نقش موثر دانش آموزان در شکل گیری 
انقالب اشاره و  تاکید کرد:دانش آموزان در عرصه های مختلف پیروزی و بقاء انقالب به عنوا ن نسل 
ثانویه  بسیار تاثیر گذار بودند. مدیر آموزش و پرورش  بهشهر در خاتمه خاطر نشان کرد: دانش آموزان 
توانستند در فرایند تحقق انقالب اسالمی در خط مقدم مبارزه با عوامل رژیم طاغوت اثر گذار باشند.

همزمان با ششمین روز از دهه مبارک فجر و با حضور نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس 
شورای اسالمی، فرماندار و مدیران شهرستانی، مدیرعامل و معاونان آبفاشهری مازندران و خانواده 
معظم شهدا، 131 هزار متر اصالح و توسعه شبکه آبرسانی و میز خدمت الکترونیکی در سطح استان 

به صورت نمادین در ساری افتتاح و راه اندازی شد. 
به گزارش شرکت آبفاشهری مازندران، مدیرعامل شرکت در این مراسم با اشاره به خشکسالی و 
کاهش بارندگی طی سالهای اخیر گفت: این عوامل به کاهش میزان تولید آب شرب منجر شد،  
بنابراین از طریق اصالح شبکه آبرسانی سعی در جلوگیری از هدر رفت آب نمودیم. مهندس ذاکری، 
به حمایتهای مسوالن استانی و نمایندگان مجلس در اجرای طرحهای آبرسانی اشاره و تصریح کرد: 
آب و فاضالب شرکتی خدمات رسان است  و همکاران ما تالش می کنند در این دو بخش خدمات 

شایسته ای را به مردم و مسافران ارایه نمایند. 
وی  در بخش دیگری از سخنانش به استفاده از آب سد شهید رجایی و تصفیه خانه آب سلیم بهرامی 
برای تامین آب شرب مشترکین شهر ساری اشاره کرد  وافزود: در حال حاضر 500 لیتر از آب شرب 
مورد نیاز مشترکین این شهر از طریق این تصفیه خانه تامین می شود، با اقدماتی که درحال انجام 
است می توان 1500 لیتردر ثانیه آب شهر ساری را  با استفاده از ظرفیت این تصفیه خانه تامین نمود. 
مدیرعامل آبفاشهری مازندران، به بیان عقب ماندگی استان نسبت به میانگین کشوری در بخش 
فاضالب   پرداخت و اظهار داشت:  برای جبران این عقب ماندگی و افزایش میزان جمعیت برخوردار از 
طرحهای فاضالب، با پیگیری های صورت گرفته تسهیالت مورد نیاز از بانک توسعه اسالمی درحال 
دریافت است. مهندس ذاکری، با بیان اینکه مدول اول تصفیه خانه فاضالب شهر ساری درحال بهره 
برداری است، گفت: با توجه به پیشرفت فیزیکی انجام شده، آمادگی داریم مدول دوم  تصفیه خانه 
فاضالب این شهر را در 3 ماهه اول سال آینده به بهره برداری برسانیم. وی از مردم خواست با نصب 
و جاری سازی انشعاب فاضالب کارکنان این شرکت را در اجرای طرحهای جمع آوری و تصفیه 
فاضالب یاری رسانند. نماینده مردم ساری و میاندرود در این مراسم با بیان اینکه طرحهای آبرسانی 
خوبی در شهر ساری در حال اجراست، گفت:  طرح فاضالب نیز با سرعت در این شهر انجام می شود.  

 مدیر آموزش و پرورش بهشهر:

 دانش آموزان در عرصه های مختلف پیروزی و 
بقاء  انقالب اسالمی اثرگذار بودند 

همزمان با ششمین روز از دهه مبارک فجر:
 طرح اصالح و توسعه شبکه آبرسانی و میز خدمت الکترونیکی 

در سطح استان مازندران افتتاح و راه اندازی شد

استاندار گلستان:
هرچقدر فشارهای جهانی بیشتر شود، 

وحدت و استحکام مردم 
بیشتر می شود

استاندار گلستان گفت: حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن 
نشان دهنده این است که هر چقدر شیطنت و فشارهای جهانی 
بیشتر شود، استحکام و حضور و وحدت ما بیشتر می شود.

سیدمناف هاشمی در حاشیه برگزاری راهپیمایی 22 بهمن 
در گرگان در جمع خبرنگاران اظهار کرد:  راهپیمایی امسال 
راهپیمایی  این  در  است. حضور  گذشته  سالهای  با  متفاوت 
تجدید میثاق دوباره با شهدای انقالب و پیام حضرت امام)ره( 
و مقام معظم رهبری است. وی افزود: به کوری چشم دشمنان 
حضور مردم در این راهپیمایی، نشان دهنده وحدت ملت ایران 
است.  استاندار گلستان تاکید کرد: دشمنان به هیچ وجه نمی 
توانند به این انقالب آسیب وارد کنند زیرا انقالب ما، متفاوت 
با انقالب های دیگر است و انقالبی بر اساس فرایض دینی ما 
است. هاشمی بیان کرد: جای خوشحالی دارد، حماسه ای که 
امروز مردم ما خلق کردند را جهانیان مشاهده کنند و عیادی 
کوردل منافق آنها در ایران متوجه این باشند که ملت ایران 

کوتاه نخواهد آمد.

*انقالب همچنان نیاز به همراهی و همدلی دارد

حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن 
در گرگان

راهپیمایی 22 بهمن در گرگان همزمان با چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی عالوه بر حضور پرشور و به یادماندنی 
مردم، با حاشیه های خواندنی همراه بود. حضور مردم از اقشار 
مختلف اعم از پیر و جوان و کودک و زن مرد مهم ترین 
جلوه راهپیمایی چهلمین سالگرد انقالب شکوهمند اسالمی 
در گرگان مرکز گلستان بود. حضور قشرهای مختلف مردم 
گرگان با لباس های مخصوص هر قومیت از جمله ترکمن، 
قزاق، بلوچ، محلی و سیستانی، جلوه ای خاص به این مراسم 
های  لباس  با  ورزشکاران  حضور  همچنین  بود.  بخشیده 
ورزشی و تجدید بیعت معلوالن و جانبازان قطع نخاعی با 
آرمان های انقالب نیز بر شکوه این مراسم افزود. مسووالن 
دستگاههای اجرایی و نیروهای مسلح بسیج، ارتش و سپاه با 
لباس های نظامی دوشادوش مردم در این راهپیمایی شرکت 
کردند. پرچم ایران اسالمی در دست مردم حمل میشد و 40 
کبوتر نیز به میمنیت 40 سالگی انقالب به پرواز درآورده شد 
برپایی ایستگاههای توزیع آب، شربت، چای و پرچم ایران 
بود.یک  امروز  راهپیمایی  های  حاشیه  دیگر  از  مردم  بین 
هزار و 357 دانش آموز گلستانی به رسم همه ساله سرود 
جمهوری اسالمی ایران و سرود های انقالبی را در اجتماع 
راهپیمایی 22 بهمن بازخوانی و جمع خوانی کردند. ایستگاه 
سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گلستان در 
میدان شهرداری گرگان فرصتی برای نقاشی کودکان فراهم 
آمده بود تا امیدهای آینده مملکت آرزوها و ایده های خود را 

بر کاغذهای سفید نقش بزنند.

به مناسبت ایام ا... دهه فجر انجام شد:
اعزام 17 کاروان سالمت 

ازسوی هالل احمر مازندران 
به مناطق کم برخودار 

اعزام 17  از  مازندران  احمر  داوطلبان جمعیت هالل  معاون 
خبرداد.به  استان  برخوردار  کم  مناطق  به  سالمت  کاروان 
دکتر  مازندران  احمر  هالل  جمعیت  عمومی  روابط  گزارش 
معین مهدی لموکی افزود: به مناسبت چهلمین سال پیروزی 
انقالب شکوهمند اسالمی و به میمنت خجسته ایام دهه فجر 
براساس برنامه ریزی که در معاونت داوطلبان جمعیت هالل 
احمر استان انجام شد امسال 17 کاروان سالمت با مشارکت 
پرشور پزشکان،پرستاران و سایر عوامل بهداشت و درمان به 
مناطق کم برخوردار استان اعزام شد.وی گفت: در این کاروانها 
تخصصی  گرایشهای  در  پزشکان  از  136نفر  مجموعا  که 
مختلف بهداشت و درمان نظیر قلب و عروق،اطفال،اعصاب 
سایر  و  ،ژنتیک،ماما  روان،عفونی،دندانپزشک،داخلی،زنان  و 
از  بیش  به  داشتند  مشارکت  مرتبط  کارشناسی  های  حوزه 
5300نفر خدمات موردنیاز ارائه گردید.دکترلموکی افزود: ارزش 
مجموع خدمات ارائه شده در این کاروانها بیش از یک میلیارد 

و ۹26میلیون و 478 هزار ریال بوده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مازندران از اجرای 137 طرح 
انضباط ترافیکی در مناطق مختلف شهری استان خبر داد.

سرهنگ باقری رئیس راهنمایی و رانندگی مازندران از برگزاری 
137 طرح انضباط ترافیکی در مناطق مختلف شهری استان 
مازندران در 10 ماه امسال خبر داد و گفت: در این مدت 75 واحد 
از صنوف از جمله نمایشگاه داران و تاکسی تلفنی های استان به 
دلیل نداشتن مدارک و بی توجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی 

پلمپ شدند.

وی با بیان اینکه تا پایان امسال نیز 37 طرح انضباط ترافیکی 
خودرو های  نیز  امسال  اسفند  از  گفت:  می شود،  اجرا  دراستان 
رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  تخلفات  ثبت  دوربین  به  مجهز 
شهر های ساری، بابل، آمل، قائمشهر و تنکابن در تیررس ثبت 

تصویری تخلفات رانندگی قرار می گیرند.
رئیس راهنمایی و رانندگی مازندران گفت: خودرو های هوشمند 
تمامی  به 2 دستگاه دوربین هستند و  کنترل تخلفات مجهز 
تخلفات رانندگی را با درج محل وقوع، نوع تخلف و همچنین 

پالک خودرو ثبت می کنند.
سرهنگ باقری افزود: جریمه بر اساس قوانین مصوب به نام 

مالک خودروی متخلف به صورت خودکار اعمال می شود.
وی با بیان اینکه همزمان با اعمال قانون، برای فردی که پالک 
خودرو به نامش ثبت شده پیامک ارسال می شود تا از نوع تخلف 
و میزان جریمه اطالع یابد، گفت: سامانه ثبت تخلفات سیار پلیس 
راهنمایی و رانندگی از این پس هر خودرویی که در مکان های 
غیر مجاز شهر متوقف شده باشد، با ثبت تصاویر جریمه می کند.

شناسایی پیکر شهید گیالن نژاد 
با روش دی ان ای

پیکر پاک شهید مسعود نداف گیالن نژاد از شهدای هشت سال 
دفاع مقدس شهرستان چالوس با روش دی ان ای شناسایی شد. 
سردار عبدا... ملکی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس مازندران گفت: پیکر پاک شهید مسعود نداف گیالن نژاد 
از شهدای هشت سال دفاع مقدس شهرستان چالوس در عملیات 
جستجوی  کمیته  توسط  دهلران  شرهانی  منطقه  مین زدایی 
مفقودان و یگان مین زدایی، تفحص و با روش دی ان ای شناسایی 
شد. وی با اشاره به کشف پالک و عکس های شهید گیالن نژاد 
و نیز قمقمه نیمه آب این شهید پس از 30 سال به عنوان یکی 
از نکات زیبای تفحص، افزود: پیکر پاک این شهید در روز های 
آینده از معراج الشهدا به استان منتقل خواهد شد. سردار ملکی 
گفت: مراسم وداع با شهید نداف گیالن نژاد چهارشنبه 24 بهمن 
امسال در مهدیه شهرستان چالوس برگزارمی شود. مدیرکل حفظ 
آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران افزود: پیکر گرانقدر 
این شهید پنج شنبه 25 بهمن، ساعت ۹ صبح از مقابل سپاه 
پاسداران شهرستان چالوس بر روی دستان مردم والیتمدار این 
شهرستان تشییع و در گلزار شهدای یوسف رضا به خاک سپرده 
می شود. شهید مسعود نداف گیالن نژاد فرزند رضا، متولد اول تیر 
سال 1346، اعزامی از چالوس و سرباز تیپ 37 زرهی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران در تاریخ 21 تیر سال 1367 در منطقه 
شرهانی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.مازندران 10 هزار و 400 

شهید تقدیم انقالب اسالمی ایران کرده است.


