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ابوترابی با بیان اینکه حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیون نفر هنوز کارت هوشمند ملی خود را نگرفته اند، گفت: مهلت اعتبار کارت ملی قدیمی 
تا پایان سال است. 

سیف ا... ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: ۱۲ تا ۱۵ میلیون نفر از مردم هستند که در نوبت کارت ملی هوشمند 
بوده و تاکنون آن را نگرفته اند. وی افزود: این افراد تا پایان سال مهلت دارند به دفاتر پیشخوان، پست و ثبت احوال مراجعه کنند و 
برای ثبت نام کارت هوشمند ملی اقدام کنند. سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: قرار شده کارت های کامال ایرانی تولید و 
صادر شود و متقاضیان برای ثبت نام نگران دریافت کارت ملی خود نباشند؛ چراکه این افراد پس از ثبت نام تا زمانی که کارت ملی 

هوشمند خود را نگرفته اند مشمول ابطال کارت نمی شوند و ثبت احوال با دستگاه های مختلف جهت استعالم مدارک آن ها هماهنگی 
کرده است. ابوترابی افزود: بنابراین اعتبار کارت ملی قدیم تا پایان سال است و باید هرچه سریعتر به دفاتر پیشخوان و دفاتر پست 
مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده و مراحل ثبت نام اقدام شود. سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: ۴۷ میلیون و ۲۰۰ هزار 
نفر ثبت نام خود را تا این لحظه تکمیل کرده، برای ۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر کارت صادر شده و بیش از ۴۴ میلیون کارت نیز 
ارسال شده است. وی ادامه داد: متقاضیان بدانند هزینه صدور کارت هوشمند ثابت است و گران نشده است، ۲۰ هزار تومان واریزی 

به خزانه و ۱۱ هزار تومان بابت تصویربرداری، اسکن انگشت و تحویل کارت است و بیش از این مبلغ تخلف محسوب می شود.

معاون پرورشی آموزش و پرورش مازندران با اشاره به اینکه باید 
جهت جلوگیری از آسیب های اجتماعی قدم جدی برداشت تاکید 
کرد: امروز با پیچیده شدن تعامالت اجتماعی، دانش اموزان به 

شدت در معرض آسیب های اجتماعی قرار دارند.
محمد شعبانی همیار مشاور را طرحی عملیاتی عنوان کرد و افزود: 
این طرح به آسیب شناسی و پیشگری از آسیب های اجتماعی از 

درون تکیه دارد که بیشتر طرحی مشورتی است تا درمانی. 
وی گفت: طرح همیار مشاور که تاکنون در کل کشور از جمله در 
مازندران سه هزار نفر از جمعیت دانش آموزی بیش از ۵۰۰ هزار 
نفری این استان را به خود جذب کرده است، فرصتی برای استفاده 
از توانمندی های خود دانش آموزان با توجه به شناخت نیازها و 
شرایط حساس همساالن در جهت حل مسائل و مشکالت آنها 

راه اندازی شده است . 
** بهداشت روان دانش آموزان اولویت همیار مشاور 
جدی  بر  تاکید  با  مازندران  پرورش  و  آموزش  پرورشی  معاون 
مدیریت  در  کشور  ماندن  عقب  و  اجتماعی  های  آسیب  بودن 
ارتقای  برای  ابتدا  همان  از  مشاور  همیار  طرح  اظهارکرد:   آن 

فعالیت های موثر در حوزه بهداشت و روان بنا گذاشته شد. 

شعبانی افزود: در سند تحول آموزش و پرورش، مدرسه کانون 
فرهنگی محله ذکر شده و با این نگاه به آن پرداخته است، از سوی 
دیگر یکی از استراتژی های مهم معاونت پرورشی بحث شاداب 
سازی و ایجاد نشاط در مدرسه است و تشکل همیار مشاور می 

تواند این ظرفیت را در مدرسه ایجاد کند. 
وی اظهارکرد: با این نگاه تالش شد این تشکل در مدارس ایجاد 
شود، چون با توجه به توانایی و ظرفیت خود می توانند در مدارس 

بخصوص متوسطه اول و دوم نقش بسیار موثری داشته باشد. 
دبیرخانه  طرح  این  اول  فاز  در  افزود:  مازندران  پرورشی  معاون 
کشوری همایش با توجه به توانمندی های مازندران حدود دو 
سال است که به این استان سپرده شده است که طی این مدت 
محتواهای خوبی تهیه و راهنمای همیار مشاور و نوع سازماندهی 

آنها در مدارس تعیین شد. 
گفت: کار در حوزه بهداشت و روان بحثی است که از حساسیت 
های زیادی برخوردار است و جامعه ما با آن درگیر است، اینکه 
مباحث حوزه روانشناختی را برای تقویت و پویایی دانش آموزان 
وارد مدرسه کنیم کار اسانی نیست و تالش گسترده و فراوان 

می طلبد. 

**رازداری و پرهیز از قضاوت و برچسب زدن 
مهمترین شاخصه همیار 

معاون پرورشی آموزش و پرورش استان مازندران اظهارکرد: دوران 
نوجوان دوران پرتالطمی است که نوجوان از سویی از دوران کودکی 
جدا و از سوی دیگر در آستانه ورود به دوران بزرگسالی است که 
قطعا در این شرایط دانش آموز فشارهای روانی را باید تحمل کند 
که اگر مشاوره درستی به او داده نشود قطعا دچار آسیب های جبران 
ناپذیری خواهد شد.  شعبانی افزود: بهترین فرصت بهره برداری از 
این دوران مشاوره همساالن است که با مشاوره های درست به 
هنوان همیار و زیر نظر مشاور مدرسه می توانند همساالن خود را 
از آسیب دور کنند. وی گفت: تشکلی به این منظور در بین دانش 
آموزان با توجه به اعتماد به همدیگر بهترین تاثیرگذاری را می تواند 

داشته باشد و این مطلب درهمه جهان پذیرفته شده است. 
به گفته او، برقراری ارتباط صمیمانه با دانش آموز، برقراری ارتباط 
نزدیک با مشاور مدرسه، کمک به مشاوره در زمینه های شناخت 
و پیشگیری از مشکالت دانش آموزان بخاطر نزدیکی به دانش 
آموزان، ارایه خدمات مربوط به راهنمایی های تحصیلی به دانش 

آموز زیر نظر مشاور مدرسه از وظایف همیاران مشاور است . 

معاون پرورشی آموزش و پرورش مازندران گفت: نکات مورد دقت 
در این مقوله آموزش به همیار مشاور است بویژه مسائلی از این 
دست که همیار بداند نباید نصیحت کند، پند و اندرز نکند چون کمتر 
پذیرفته می شود چون قرار نیست دانش آموزی بازجویی یا قضاوت 
بشود و همچنین نباید دانش آموز بواسطه مشکالت و آسیب ها 

مورد سرزنش قرار گیرد. 
شعبانی تاکید کرد که همیار مشاور باید از برچسب زدن به همساالن 
و دوستان خود در بین دانش آموزان پرهیز کنند، زمانی که دانش 
آموز را خطری تهدید می کند، نزدیکترین و سریعترین راه که می 

توان به او کمک کرد و مشاوره داد همین همیار مشاور است. 

گزارش اخبار

تدوین برنامه های ترافیکی شهرستان 
با محوریت ایام نوروز به ریاست 

فرماندار قائم شهر

شهر،  قائم  فرمانداری شهرستان  عمومی  روابط  گزارش  به 
تدوین برنامه های ترافیک شهرستان با محوریت ایام نوروز 
به ریاست مهدی محمدی فرماندار قائم شهر برگزار شد و 
در آنان مسائل مرتبط با بافت شهری و گره های ترافیکی در 
کمربندی شهرستان مورد طرح و بررسی قرار گرفت. فرماندار 
قائم شهر گفت: با توجه به کارشناسی که در جلسات فنی مورد 
طرح واقع شد باید تصمیم نهائی ما در راستای اثربخشی جهت 
کاهش بار ترافیکی باشد تا مردم عزیز در عبور و مرور احساس 
آسودگی و آرامش خیال داشته باشند. وی ادامه داد: گاهی 
پیش آمده طرح هایی در قالب طرح کنترل ترافیک توسط 
کارشناسان اتخاذ شد که شاید در موعد خودش اثرگذاری مد 
نظر را نداشت فلذا تصمیم بر تغییر طرح گرفتیم نه اصرار بر 
ادامه آن. شایان ذکر است در این نشست که ساعت ۷ صبح 
آغاز شد دستورات جلسه مطرح گردید که برخی از آن ها مورد 

تایید و تعدادی نیز به دلیل دارا نبودن ضوابط ترافیکی رد شد

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چالوس 
گفت که این شهرستان با آماده کردن ۱۴۴ هزار نفر شب ظرفیت 

اقامت ، برای پذیرایی از مسافران نوروزی آماده شده است .
برای  مازندران  مناطق  جذابترین  از  یکی  چالوس  شهرستان 
گردشگران است به طوری که در نوروز امسال یک میلیون و 83۵ 
هزار نفر شب اقامت در اقامتگاه های رسمی این شهرستان اسکان 
یافتند. جاذبه های تاریخی ، طبیعی و گردشگری این شهرستان 
همچون وجود جنگل های هیرکانی )خزری( در طول ساحل جنوبی 
دریای خزر ، اقامتگاه های بوم گردی ، ساحل چشم نواز و ماسه ای ، 
تفرجگاه ساحلی و مجموعه تفریحی ، توریستی و اقامتی نمک آبرود 
، کاخ چای خوران ، جاده زیبا و دل انگیز کندوان به عنوان یکی از 
پنج جاده زیبای دنیا به همراه آداب ، رسوم و سنت های کهن موجب 

افزایش حضور گردشگران به این شهرستان شده است.
مهدی اسحاقی روز چهارشنبه به خبرنگار ایرنا گفت : ظرفیت اقامتی 
پیش بینی شده بیشتر از سال گذشته است و شامل اقامتگاههای 
رسمی همچون هتل ها ، هتل آپارتمان ها ، مهمانپذیرها ، کمپ ها 
، ویالها و خانه های مسافر ثبت شده به همراه مجتمع های خدماتی 

و رفاهی دولتی و خصوصی و کالس های درس است.

وی افزود : ۱8 واحد اقامتی با 8۵۰ تخت، ۱۲۵ واحد پذیرایی در 
جاده کندوان و کناره ، ۱۷3 خانه مسافر استیجاری با ظرفیت یکهزار 
و 3۰۴ نفر شب اقامت و همچنین ۲۰۰ کالس و یک خانه معلم 
به همراه ۱۵ مرکز اطالع رسانی و 9 دفتر خدمات مسافرتی آماده 

میزبانی از گردشگران در تعطیالت نوروزی سال 98 است.
اسحاقی گفت : با توجه به جذابیت اقامتگاههای بوم گردی برای 
گردشگران، نوروز امسال 9 واحد اقامتی بوم گردی در روستاهای 
ییالقی و ساحلی این شهرستان با ظرفیت 38۰ نفر شب اقامت، 
میزبان مسافران خواهند بود. دبیر ستاد تسهیالت سفر شهرستان 
چالوس با اشاره به راه اندازی دبیرخانه این ستاد در ۲6 اسفندماه 
افزود: برگزاری مراسم نوروزگاه شامل نوروزخوانی و نمایش آئین 
های سنتی در مکان های پر تردد این شهرستان از سوی گروههای 
برپایی  از  همچنین  وی  شد.  خواهد  اجرا  اسفندماه  از ۲6  هنری 
نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی در ایام نوروز در چالوس خبر داد.

در ایام تعطیالت نوروزسال 9۷ ، یک میلیون و 83۵ هزار نفر شب 
اقامت در مکان های اقامتی شهرستان چالوس ثبت شد و بیش از 
یک میلیون گردشگر نیز از مجتمع تفریحی و گردشگری نمک 
محسوب  منطقه  این  گردشگری  جاذبه  بازدیدترین  پر  که   آبرود 

با جمعیت   ۱۲۰هزار  بازدید کردند. شهرستان چالوس  می شود، 
نفر و بیش از   ۱۰۰روستا عالوه بر داشتن سابقه تاریخی به خاطر 
سرسبزی و زیبایی به عقیق همیشه سبز مشهور است و جاذبه های 
دریاچه  اجابیت،  کاخ  چایخواران،  کاخ  این شهر  مهم گردشگری 
ولشت، پارک جنگلی فین، تله کابین و تفرجگاه نمک آبرود و هتل 
پارسیان خزر آبشار هریجان ، سد و آبشار طبقاتی زوات ، مرداب 
هسل ، ساحل رادیو دریا ، بقعه امامزاده فضل و فاضل )ع ( از دیگر 

جاذبه های گردشگری این شهرستان است. 

چالوس برای اسکان بیش از 140 هزار گردشگر نوروزی آماده شد

 سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور:

کارت ملی قدیمی تا پایان سال اعتبار دارد

بازگشت ترسالی به مازندران 
با چاشنی خشکسالی

افزایش ۲6 درصدی بارش باران پنج ماهه سال زراعی جاری 
نسبت به مدت مشابه سال قبل در مازندران اگرچه پس از 
یک دهه ترسالی خفیف تا شدید را برای مناطق شرق تا غرب 
استان به ارمغان آورد، ولی همچنان الیه های خشکسالی در 
این منطقه باقی است. طبق گزارش هواشناسی مازندران در 
پنج ماهه سال زراعی جاری بارش حدود ۵۰۰ میلی متر باران 
در این استان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲6 
درصد و نسبت به میانگین دوره میان مدت آماری ۲۴ درصد 
رشد نشان می دهد. بر اساس پیش بینی فصلی ، بارش باران 

در فصل بهار سال 98 نیز در حد نرمال خواهد بود.
** اثرات بر جای مانده از خشکسالی 

رئیس مرکز تحقیقات هواشناسی مازندران در باره وضعیت 
بارندگی ها و آثار آن بر از بین بردن تبعات خشکسالی سال 
های گذشته ، گفت : در پنج ماهه سال جاری ۴93 میلی 
مترباران در استان ثبت شد و مهم تر این که بر اساس گزارش 
ایستگاههای هواشناسی ، ترسالی از غرب به شرق به صورت 
شدید تا خفیف نمایان شد. وی با اعالم این که چنین وضعیتی 
از ترسالی در مازندران از سال زراعی سال 9۰ تاکنون کم سابقه 
بود ، اضافه کرد : در مجموع زنگ خشکسالی در مازندران از 
سال زراعی ۷9-۷8 به صدا در آمد و در سال زراعی 9۰-9۱ 
حرکت جهشی داشت به طوری که خشکی وسعت بیشتری 
از مناطق استان را در بر گرفت. این کارشناس گفت : میانگین 
بارش باران در سال زراعی ۷8-۷۷ در مازندران 68۴ میلی متر 
بود که پس از یک دهه در سال زراعی 88 به ۵6۱ میلی متر 
رسید ، یعنی بارش ها به تدریج در این یک دهه حدود ۱۲۰ 
میلی متر کم شد. یوسفی زاده اظهار داشت : عالوه بر این ، 
زمان بارش ها و پراکنش آن در مناطق هم طی این یک دهه 
با تغییرات اساسی مواجه شد و نتیجه این روند وضعیت جوی 
ما را به سمت نوسان شدید ) تغییر اقلیم( پیش برد که آثار 

درازمدت بر جای گذاشت.
** مدیریت مصرف ، تنها راه چاره 

این کارشناس مرکز تحقیقات هواشناسی مازندران با این نتیجه 
گیری که ترسالی موقتی سال زراعی جاری نمی تواند به دلیل 
اثرات نوسانات شدید بارندگی و خشکسالی نفس گیر برای 
تصمیم گیری و برنامه ریزی بر اساس آن امیدوار کننده باشد 
، گفت : روند رو به رشد جمعیتی و تغییر در زمان و پراکنش 
بارندگی نشان می دهد که با وجود بارش نرمال و حتی ترسالی 
باید الگوی مدیریت مصرف رعایت شود. یوسفی زاده افزود 
: روند خشکسالی حاکم بر کشور شاید مازندران را با هجوم 
جمعیتی ناشی از مهاجرت مواجه کند که در این صورت نیاز به 
آب اصلی ترین نیاز محسوب می شود و نباید یک ترسالی و یا 
حتی ترسالی چند ساله ما را نسبت به رفع خشکسالی در این 
استان خوش بین کند. وی تاکید کرد : بررسی آمار بارندگی و 
پراکنش آن نشان می دهد که طی دو دهه گذشته مازندران در 
بیشتر سال ها با خشکسالی خفیف تا شدید مواجه بود و سفره 
های آب زیرزمینی با کاهش مواجه شد و این بارش ها نرمال 

نمی تواند کمبودهایی را که بر جای مانده ، جبران کند.
** تعدیل هوا در زمستان 

مدیرکل هواشناسی مازندران هم گفت : با وجود بارش کم 
در پاییز ، میانگین بارش ها در زمستان مناسب بود و بارش 
مناسب برف در کوهستان مشکل ما را از لحاظ آبی تا حدودی 
تعدیل کرد. محمدرضا رضوی افزود : البته این روند به معنای 
رفع مشکالت خشکسالی در مازندران نیست و باید الگوی 
مدیریت مصرف در تمام سطوح خانگی و کشاورزی رعایت 
شود. وی ادامه داد : به دلیل نداشتن ذخیره آب قابل دسترسی 
مناسب در استان )سد( در تابستان همچنان احتمال کمبود 
نسبی آب وجود دارد و این کمبودها باید با مدیریت مصرف 
جبران شود. براساس آمار ، نزوالت آسمانی در مازندران ساالنه 
۱۵ میلیارد مترمکعب است که هشت میلیارد مترمکعب آن 
تبخیر شده و هدر می رود و 6 میلیارد و 8۵۰ میلیون مترمکعب 
باقی می ماند که از این میزان چهار میلیارد و 9۰۰ میلیون 
مترمکعب آب های سطحی شامل رودخانه ها، چشمه ها و 
یک میلیارد و 9۵۰ میلیون متر مکعب آب های زیرزمینی است. 
از آب های سطحی فقط ۷۵۰میلیون مترمکعب یعنی ۱۱درصد 

آن مهار می شود.

آسیب های اجتماعی در کمین دانش آموزان 

دومین جلسه شورای عالی کار روز گذشته برگزار شد، ولی هیچ 
تصمیمی در خصوص میزان افزایش رقم دستمزد کارگران در آن 
گرفته نشد و تصمیمات در این باره به جلسه سوم یعنی ۲۷ اسفند 

ماه موکول شد.
دومین نشست شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در 
روز گذشته با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی و مسئولین 
وزارت کار برگزار شد که در این جلسه اعضای آن توافق کردن 
تا دستمزد سال آینده به صورت ملی تعیین شود، اما درباره حداقل 
دستمزد و میزان افزایش آن در سال آینده تصمیم گیری صورت 
نگرفت. این جلسه در حالی بی نتیجه ماند که این دومین جلسه 
برای تعیین مزد کارگران طی دو ماه گذشته است و تنها یک هفته 
کاری دیگر تا پایان سال باقی است و بررسی موضوع مزد کارگران 
در میان شلوغی ها دولت به موضوع بی اهمیتی تبدیل شده و تعیین 

آن از روزی به روز دیگر موکول می شود.
دستمزد  میزان  افزایش  درباره  متفاوتی  ارقام  و  اخبار  عالوه  به 

کارگران شنیده می شود که این رقم از سوی مسئولین تکذیب 
افزایش  میزان  مورد  در  جلسه  این  در  می شود  گفته  و  می شود 
دستمزد صحبتی به میان نیامده در حالی که اخبار شنیده شده 
حاکی از پیشنهاد برای افزایش یک میلیون و 89 هزار تومانی 

حقوق کارگران برای سال آینده بوده که مورد تایید مسئولین دولتی 
قرار نگرفته است به همین دلیل بررسی مجدد آن به جلسه بعدی 
که ۲۷ اسفند ماه موکول شده است. البته خبر های از تعیین دستمزد 
کارگران براساس نرخ تورم در سال آینده نیز به گوش می رسد 
که در این صورت نرخ دستمزد این قشر به صورت شناور تعیین 
می شود، ولی بعید به نظر می رسد با توجه به نتیجه نرسیدن دو 

جلسه گذشته، دولت و مسئولین با این موضوع موافقت کنند. 
همچنین حق مسکن کارگران در نشست اول بهمن ماه شورای 
در  آن  اعمال  که  یافت  افزایش  تومان  هزار  به ۱۰۰  کار  عالی 
فیش های حقوقی منوط به زمان تصویب در هیأت وزیران است. با 
این تفاسیر باید منتظر ماند و دید در جلسه بعدی شورای عالی کار 
که در سال 9۷ برگزاری می شود، چه تصمیمی برای تعیین دستمزد 
کارگران گرفته می شود و رقم افزایش حقوق براساس پیش بینی ها 
به صورت شناور تعیین خواهد شد یا رقم ثابتی برای مطابقت دادن 

حقوق قشر کارگر همگام با تورم در نظر گرفته خواهد شد.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات مازندران گفت که این استان 
از نظر فروش محصوالت دیجیتالی رتبه پنجم کشور را در اختیار 
دارد. یدا... طهماسبی افزود: تحصیل مازندرانی ها در رشته های 
دانشگاهی ای سی تی باعث شده تا فارغ التحصیالن این رشته 
ها به سمت تولید محصوالت دیجیتالی از جمله اپلیکیشن بازی 
افزار برنامه های کامپیوتری ، کتاب های  های یارانه ای ، نرم 
الکترونیکی و طراحی وب سایت ها ورود پیدا کنند و این بازار در 
استان رونق بگیرد و سهمی در بازار فروش محصوالت دیجیتالی 

را آن خود کند .
وی ادامه داد : مازندران از نظر میزان فروش محصوالت دیجیتالی 
رقم ۲ و 6 دهمی را از رقم ۱۰۰ درصدی بازار فروش این نوع 

محصوالت به خود اختصاص داده است . 
به گفته مدیر کل ارتباطات مازندران ، تهران با دارا بودن 8۰ درصد 
شرکت های ای تی کشور ، ۵۰ درصد درآمد حاصل از فروش 
و  است  داده  اختصاص  خود  به  را  کشور  دیجیتالی  محصوالت 
خراسان رضوی با ۱۵ و یک دهم ، اصفهان با هشت و 9 دهم 

درصد و البرز با 3 و یک دهم درصد در رده بعدی قرار دارند .
طهماسبی با اشاره به اینکه مازندران در میان 3۱ استان کشور از 
وضعیت خوبی در زمینه فروش این نوع محصوالت و حضور در 
صنعت دیجیتالی برخوردار است ، گفت : در حالی فروش بیش 
از 8۰ درصد محصوالت دیجیتالی در اختیار این پنج استان کشور 
است که تنها ۱۲ درصد بقیه فروش این محصوالت در اختیار استان 

های دیگر کشور قرار دارد . 
وی کسب این رتبه مازندران در زمینه تولید و فروش محصوالت 
دیجیتالی را ناشی از تعداد باالی تحصیلکردگان در رشته های آی 
سی تی عنوان کرد و گفت : براساس آمار منابع رسمی ، ۱۴ درصد 
دانشجویان دانشگاههای مازندران در رشته های مربوط به آی سی 
تی مشغول به تحصیل هستند و ساالنه هفت هزار و ۵۰۰ نفر در 

این رشته ها فارغ التحصیل می شوند . 
کار  و  کسب  و ۱۷۵  یکهزار  برای  فعالیت  مجوز  به صدور  وی 
اینترنتی امسال در مازندران ، ادامه داد : با توجه به نوپا بودن این 
نوع مشاغل و نبود بانک اطالعاتی جامع هنوز آمار و اطالعات جامع 

و کاملی در این زمینه وجود ندارد . 

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات مازندران :

مازندران به جمع پنج استان برتر فروشنده محصوالت دیجیتال پیوست

اختصاصی 
وارش

در روز های پایانی سال؛

بالتکلیفی در تعیین دستمزد کارگران

مسئول راههای روستایی اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران خبر داد :

آسفالت دو کیلومتر از راه های روستایی شهرستان بابل با اعتبار 2 میلیارد ریال
مسئول راههای روستایی استان مازندران از آسفالت دو کیلومتر از 
راه های روستایی شهرستان بابل با اعتبار ۲ میلیارد ریال خبر داد. 
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی 
استان مازندران سعید نصر مسئول راههای روستایی این اداره کل 
با اشاره به این نکته که عملیات اجرایی آسفالت گرم راه روستایی 
تنها کال - ولیک به طول 6۰۰ متر از محل اعتبارات ابالغی به 

شهرستان بابل صورت پذیرفته است خاطر نشان کرد : این پروژه 
ی مهم به مبلغ ۲ میلیارد ریال انجام شد و مابقی کار به طول 8۰۰ 
متر با  مشارکت اهالی روستا آسفالت گرم به اتمام رسید که در این 
بخش مشارکت روستائیان از جمله موضوعات قابل توجه این پروژه 

ی مهم  بوده است.
وی افزود: آسفالت و تعریض راه های روستایی از جمله موضوعات 

مهم و اساسی در توسعه ی این حوزه می باشد و از برنامه های 
مهم اداره نظارت بر ساخت راههای فرعی و روستایی می باشد. 
وی همچنین یادآور شد :راه روستایی امیرکال -خواجه کال از توابع 
شهرستان بابل از محل مشارکت مردمی نسبت به اجرای آسفالت 
گرم به طول یک کیلومتر به اتمام رسید که به این پروژه ی مهم 

هم نیز بصورت مشارکتی صورت پذیرفته است.

مدیرکل راهداری وحمل و نقل جاده ای مازندران:
وظیفه هر مسئولي در هر رده، 

پاسخگویي و تسریع در رسیدگي 
به مشکالت و خواسته هاي منطقي 

مردم است

وظیفه هر مسئولي در هر رده، پاسخگویي و تسریع در رسیدگي 
به مشکالت و خواسته هاي منطقي مردم است این مطلب را 
احمد آفرین محمدزاده در جلسه مالقات عمومی با مردم که 
در اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان آمل برگزار 
راهداري  روابط عمومي سازمان  نمود.به گزارش  شد عنوان 
به  افزود:  این مطلب  اعالم  نقل جاده اي ضمن  و  و حمل 
تجربه دیده ایم که هر چه فاصله بین مسئوالن و مردم کمتر 
باشد همواره مردم در کنار مسئوالن در سخت ترین شرایط 
همراهي و پشتیباني خود را از برنامه هاي آن اداره دریغ نمی 
کنند، بنابراین شنیدن خواسته ها و مشکالت مردم به صورت 
مستقیم و رو در رو بیش از آن که فرصتي براي مراجعان باشد، 
ظرفیتي مغتنم براي مسئوالن است و باید از این فرصت به 
نحو شایسته براي همراهي هر چه بیشتر مردم بهره برداري 
کرد. آفرین محمدزاده در حاشیه برگزاري این مالقات عمومي 
با مراجعان با اشاره به نقش موثر ارتباط مستقیم مسئوالن با 
مردم اظهار داشت: در راستای توسعه ارتباطات درون سازمانی 
و برون سازمانی و پاسخگویی بی واسطه به مردم و مراجعان 
مالقات مردمي روزهاي سه شنبه هر هفته از ساعت 8 لغایت 
۱3 برگزار مي گردد. گفتنی است: در پایان مالقات عمومی 
مدیر کل و راهداران پرتالش همگام با سراسر کشور در مانور 
به شکل  که  استان  راه های  زیبا سازی حریم  و  پاکسازی 

نمادین در شهرستان آمل برگزار شد شرکت نمودند. 

* شعبانی معاون پرورشی آموزش و پرورش مازندران: بهداشت روان دانش آموزان اولویت همیار مشاور است


