مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران:

بودجه فرهنگی برای حمایت از هنرمندان قابل توجه نیست

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران گفت :بودجه فرهنگ ،بودجه قابل توجهی نیست تا از هنرمندان حمایت شود.
محمود شالویی در جمع اهالی فرهنگ و هنر شهرستان بهشهر در اداره ارشاد بهشهر با بیان اینکه بودجه فرهنگ ،بودجه قابل توجهی
نیست تا از هنرمندان حمایت شود افزود :ما متعلق به همین هنرمندان هستیم و باید برای برطرف کردن مشکالت تالش کنیم.
وی با اشاره به هشت ماه حضور خود در استان مازندران گفت :در این مدت با کمبود اعتبارات مختلف مواجه بودیم و خوشبختانه
اکنون مشکالت در حال برطرف شدن است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران با اشاره به اینکه بودجه فرهنگ ،بودجه قابل توجهی نیست تا از هنرمندان حمایت شود؛

یادآور شد :هنرمندان باید با تالش خود را معرفی کنند .شالویی بیان داشت :در کنار همه مشکالت ،تالش برای اهالی فرهنگ و
هنر از وظایف مهم ماست و تالش داریم برای نام آوران هنر کارهای مؤثر انجام دهیم و در بسیاری از موارد امکانات محدود است
و باید با همکاری تالش کنیم تا جریان هنری را گسترش دهیم .شالویی افزود :خوشبختانه هنرمندان بواسطه هنر و هدفی که در
این حوزه دارند؛ جلوتر از ما هستند و ما در مقامی نیستیم که حمایت همه جانبه داشته باشیم و بودجه ما تکاپوی هنر ما نیست؛ اما
تالش میکنیم.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران گفت :باید آنچه میتوانیم انجام دهیم و براساس قولی که میدهیم؛ عمل کنیم.

چرا مهمترین حلقه تجارت ایران و آسیا سالها مغفول مانده است؟

کریدور شمال-جنوب نقش بسیار مهمی در حوزه ترانزیت دارد
که متاسفانه در  ۱۹سال گذشته مورد بیتوجهی قرار گرفته است.
موقعیت استراتژیک ایران از گذشتههای بسیار دور مورد توجه
کشورهای بزرگ جهان بوده و هست ،موقعیت مناسب ریلی،
جادهای و دسترسی به سواحل طوالنی در خلیج فارس ،دریای
عمان ،دریای مکران و سواحل دریای خزر طی سالهای اخیر
بسیار مورد توجه تولید کنندگان بزرگ اقتصادی جهان قرار گرفته
است.
در صورت تکمیل برخی مسیرهای ناتمام ریلی و جادهای در
ایران میتوانیم شاهد افزایش ترانزیت کاال باشیم که نتیجه آن
رشد چشم گیر درآمدهای ریالی و دالری است .موافقت نامه
راه گذر حمل و نقل بینالمللی شمال-جنوب در شهریور سال
 ۱۳۷۹مطابق سال  ۲۰۰۰میالدی در سنپترزبورگ به امضای
وزرای حمل و نقل سه کشور ایران ،هند و روسیه رسید .راه گذر
شمال – جنوب مهمترین حلقه تجارت بین آسیا و اروپاست
که در مقایسه با مسیرهای سنتی از نظر مسافت و زمان تا ۴۰
درصد کوتاهتر و از نظر هزینه تا  ۳۰درصد ارزانتر است .این راه
گذر یکی از مسیرهای مهم ترانزیتی در آسیای میانه به شمار
میرود و کشورهای این مسیر هر یک با تشکیل اتحادیه و
انعقاد قراردادهای همکاری ،در رقابتی همه جانبه به توسعه و
تجهیز بنادر ،جادهها ،ترمینال و مسیرهای ریلی خود میپردازند.
مطابق اجالس کمیسیون اروپا با حضور وزرای حمل و نقل

اخبار

رئیس هیئت مدیره صنعت دامپروری کشور خبر داد:

واردات عامل اصلی افزایش
قیمت گوشت قرمز

رئیس هیئت مدیره صنعت دامپروری کشور گفت :دام زنده
از کشور فرانسه وارد ایران میشود و همین واردات و خروج
ارز سبب افزایش قیمت گوشت شده است .الهیار ولیزاده
وندچالی رئیس هیئت مدیره صنعت دامپروری کشور و عضو
هیئت مدیره صندوق دام کشور ،با بیان اینکه تولید گوشت در
مازندران مناسب است و کمبود نداریم ،گفت :در حال حاضر
دام زنده از کشور فرانسه وارد ایران میشود و همین واردات و
خروج ارز سبب افزایش قیمت گوشت شده است .وی افزود:
اگر یارانه و ارز دولتی که برای واردات گوشت خارج میشود،
به تولید کننده اختصاص دهند ،قیمتها در بازار متعادل و تولید
نیز پایدار میشود .ولیزاده با بیان اینکه شرایط تولید و ارزش
تولید بر قیمت گوشت اثرگذار است ،گفت :افزایش قیمت
نهادههای دامی جهانی است و در کشور ما  ۹۰درصد نهادهها
با ارز دولتی در اختیار تولید کننده قرار میگیرد .رئیس هیئت
مدیره صنعت دامپروری کشور با بیان اینکه قیمت گوشت قرمز
کشتار قبال هر کیلوگرم حدود  ۴۵تا  ۵۰هزار تومان بود ،افزود:
قیمت گوشت قرمز اکنون هر کیلوگرم  ۷۵تا  ۸۰هزار تومان
در کشتارگاه است و قیمت دام سبک زنده نیز هر کیلوگرم ۳۵
تا  ۴۰هزار تومان است .ولیزاده گفت :هزینه تولید کننده بر
مبنای دالر است ،ولی فروش بر مبنای ریال است و در این
صورت تولید کننده هم ضرر میکند .وی افزود :پرورش دام در
کشور ما اغلب به صورت عشایری است و همین موضوع سبب
مرغوبیت و افزایش کیفیت گوشت شده است .عضو هیئت
مدیره صندوق دام کشور گفت ۲ :میلیون و  ۵۰۰هزار راس دام
سبک بز و گوسفند در مازندران وجود دارد.

بازدید مسئوالن دفاتر نمایندگی
آستان قدس رضوی در مازندران
از نیروگاه نکا

کشورهای عضو ،عالوه بر راه گذر شمالی-مرکزی-جنوبی شاه
راه ترانزیتی موسوم به راه گذر ترانزیتی شمال به جنوب را معرفی
کرده و به تصویب رسانده است .این راه گذر ارتباط ترانزیتی
کشورهای شمال اروپا و روسیه را از طریق ایران و دریای خزر
به کشورهای حوزه اقیانوس هند ،خلیج فارس و جنوب آسیا
برقرار میسازد در این میان اتصال خلیج عمان و بندر چابهار در
ساحل شرق دریای مکران به عنوان بندری استراتژیک به این
راه گذر در مبادله کاال به شرق کشور و همسایههای شرقی و
آسیای میانه نقش مهمی ایفا خواهد کرد .در صورت فعال شدن
تمام حلقههای این زنجیره ،انتقال کانتینر از بندر بمبئی به مسکو
حدود  ۱ماه زمان می برد در حالی که ترانزیت کانتینری مشابه از
طریق دریای بالتیک افزایش  ۲۰درصدی هزینه حمل و نقل را
در پی دارد .با توجه به جایگاه ممتاز ایران در ارتباطات و مبادالت
تجاری بینالمللی به دلیل دسترسی به آبهای آزاد و واقع شدن
در مسیر کریدورهای بینالمللی ،بخش حمل و نقل بینالمللی
شرکت ترکیب حمل و نقل با برخورداری از مزیت توانمندی و
امکانات حمل ترکیبی و به منظور افزایش سهم خود در بازارهای
بین المللی فعالیتهای خود را توسعه داده است هم اکنون این
شرکت به عنوان نماینده ایران عهده دار اجرای پروژههای حمل
محموالت ریلی ،جاده ای ،و ترکیبی در کریدور بینالمللی
شمال -جنوب است .از مهمترین مزیتهای ایجاد کریدور حمل
ونقل بینالمللی شمال -جنوب میتوان به مساعدت در جهت

افزایش حجم حمل و نقل بینالمللی کاال و مسافر ،تامین امنیت
سفر ،ایمنی محصوالت و همچنین حفظ محیط زیست بر اساس
استانداردهای بین المللی ،هماهنگ سازی سیاستهای حمل و
نقل و همچنین پی ریزی قوانین و مقررات مورد نیاز حمل و
نقل اشاره کرد.
تکمیل بخش بزرگی از کریدور شمال به جنوب با
افتتاح راه آهن قزوین -رشت
چندی پیش هفت اُمین اجالس شورای هماهنگی کریدورهای
ترانزیتی شمال-جنوب کشور در سطح معاونان کشورهای عضو
توافقنامه کریدور شمال -جنوب کشور در تهران برگزار شد ،در
این مراسم شهرام آدم نژاد معاون وزیر حمل و نقل وزارت راه و
شهرسازی اعالم کرد که کریدور ترانزیتی شمال  -جنوب موتور
محرک حمل و نقل در کشور است و زمینه ساز کاهش چشمگیر
مصرف سوخت در کشور میشود .وی گفت :توسعه بنادر شمالی
و جنوبی کشور و ایجاد خطوط کشتیرانی منظم و اتصال به
دریای شمال از مهمترین مسیرهای این کریدور به شمار میرود.
در این مراسم امین ترفع مدیر کل دفتر تجاری سازی و امور
تشکلهای وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به سوالی مبنی
بر میزان پیشرفت این کریدور طی  ۱۹سال گذشته گفت:
نمیتوانیم آمار دقیق از میزان پیشرفت این کریدور ارائه
دهیم ،اما با افتتاح راه آهن قزوین_ رشت بخش مهمی از این
کریدور تکمیل میشود .مدیر کل دفتر تجاری سازی و امور

تشکلهای وزارت راه و شهرسازی گفت :هر برنامهای که برای
توسعه چابهار ،بندر شهید رجایی و بندر امام خمینی انجام شده
است جزو برنامههای این کریدور به شمار میرود ۱۵ .اسفند با
حضور روحانی رئیس جمهور و وزرای حمل و نقل کشورهای
همسایه ابر پروژه ریلی راه آهن قزوین -رشت که بخش مهمی
از کریدور شمال -جنوب کشور به شمار میرود به بهره برداری
رسید ،احداث و بهرهبرداری از این راه آهن نقش بسیار موثری
در شبکه حمل و نقلی کشور دارد که به دست متخصصان و
کارگران عمرانی کشور ساخته شده است .خیرا ...خادمی معاون
وزیر راه و شهر سازی با بیان اینکه کریدور شمال به جنوب از
بندر عباس شروع میشود ،گفت :راه آهن قزوین -رشت بخش
سخت و مشکل دار کریدور شمال به جنوب بود که به دلیل
سخت و دشوار بودن مسیر آن به سمت شمال تکمیل نشده
بود ،اما با همت متخصصان و مهندسان ایرانی قسمت دشوار این
کریدور به بهره برداری رسید و عملیات اجرایی قطعه دوم این
راه آهن که مسیر رشت تا آستارا را شامل میشود از  ۱۵اسفند
ماه کلید خورده است.
وی اظهار کرد :جابه جایی کاالها از سمت جنوب کشور یعنی
خلیج فارس ،عمان و اقیانوس هند  ۳۶روز به طول می انجامید
اما با ساخت و تکمیل کریدور شمال به جنوب و راه آهن قزوین-
رشت میزان جا به جایی کاالها به  ۱۶روز کاهش یافته و از
لحاظ قیمتی هم  ۳۵درصد ارزانتر از جا به جایی کاالها از
طریق جاده است.
به گفته بسیاری از کارشناسان کریدور شمال به جنوب کشور
که از سال  ۱۳۷۹کلید خورده است پیشرفت چندان چشمگیری
نداشته و این کریدور مغفول مانده است.

اخبار
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تکمیل راه آهن اردبیل -مغان تکمیل کننده کریدور
شمال -جنوب
صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه
متاسفانه اتالف زمان در ساخت کریدور شمال -جنوب بسیار
باال بوده و برنامه ریزی و انتخاب مسیر در این کریدور درست
نبوده است ،گفت :مدیران و طراحان این کریدور میتوانستند
نزدیکترین و اقتصادیترین مسیر را برای این کریدور به ویژه
در بخش ریلی آن انتخاب کنند تا این امر باعث کاهش هزینهها
و کوتاهی زمان شود .وی افزود راه آهن رشت – آستارا در این
کریدور باعث افزایش هزینه شده و از نظر زمانبندی هم نسبت
به سایر مسیرهای ریلی طوالنیتر است .بدری افزود :مسیر ریلی
اردبیل -مغان بهترین مسیر ریلی جایگزین در این کریدور بود
که توجه چندانی به آن نشده است .دولت باید برای اجرا و تکمیل
این راه آهن برنامه ریزی بیشتری داشته باشد .راه آهن اردبیل –
مغان از نظر هزینه و مدت زمان سفر و حمل بار میتواند بهترین
جایگزین برای سایر پروژههای ریلی باشد.

اخبار

مدیرعامل شرکت گاز مازندران :

گاز رسانی 33روستای هزار جریب مازندران به بهره برداری رسید

گاز رسانی 33روستای منطقه هزار جریب در شرق مازندران دیروز
چهارشنبه با حضور استاندار و جمعی از مردم به بهره برداری رسید.
گاز رسانی 33روستای هزار جریب مازندران به بهره برداری رسید
مدیرعامل شرکت گاز مازندران با بیان اینکه تا پایان سال  98طرح
های گاز رسانی به  152روستای منطقه هزار جریب نکا ،بهشهر و
گلوگاه در شرق استان به پایان می رسد ،گفت33 :روستای بخش
هزار جریب نکا امروز با سرمایه گذاری 500میلیارد ریال گاز دار
شدند.
جعفر احمدپور با بیان اینکه 2هزار و 700خانوار در این منطقه
از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند ،ادامه داد :بر اساس برنامه
99روستای بخش هزار جریب در شرق استان تا پایان سال آینده
گاز دار می شود.

وی مقدار اعتبار مورد نیاز عملیاتی شدن این طرح را سه هزار میلیارد
ریال اعالم کرد .مدیر عامل شرکت گاز مازندران با بیان اینکه تا
کنون یکهزارو100روستای مازندران از نعمت گاز بهره مندند ،اظهار
داشت425 :روستای مناطق کوهستانی هزار جریب نکا و بهشهر،
بخش الریجان و کجور و بلده نور در مرحله مطالعات گازرسانی
قرار دارند .وی بیان داشت :اگرچه هزینه گاز رسانی در این مناطق
بسیار سنگین است ،اما دولت مصمم است تا این انرژی مهم را به
همه هموطنان برساند و طبق برنامه تا پایان سال 1400گاز رسانی
در همه مناطق استان به پایان می رسد.
احمد پور گفت :اکنون شرایط موجودی گاز طبیعی در لوله های زیر
ساختی استان به حد کافی و جود دارد و نیاز نیست حتی یک لیتر
سوخت فسیلی در استان مازندران مصرف شود.

فرماندار رامسر:

متخلفان ساخت وساز درایام نوروز
زیرذره بین بازرسان قرار دارند

فرماندار رامسر با اشاره به تاکید اخیر وزیر کشور
به استانداران و فرمانداران مبنی بر پیگیری و
نظارت جدی بر روند ساخت وسازهای غیرمجاز
 ،گفت  :با هرگونه ساخت و سازهای غیر مجاز
در تعطیالت نوروزی بشدت برخورد می شود.
متخلفان ساخت وساز درایام نوروز زیرذره

بین بازرسان قرار دارند وزیر کشور در همایش
سراسری فرمانداران در ماه گذشته از آنان خواست
تا از این پس با معضل ساخت و سازهای غیرمجاز
و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ملی برخورد
قانونی و قضایی کنند .پایگاه اطالع رسانی وزارت
کشور نیز در بیست و هشتم بهمن ماه امسال با

انتشار خبری مبنی بر ارائه بخشنامه ای از سوی
وزیر کشور به استانداران از آنان خواست تا در
راستای اجرای دقیق ماده  100قانون شهرداری
ها و همچنین آیین نامه اجرایی ماده  33قانون
نظام مهندسی و کنترل ساختمان که توجه ویژه
ای در جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی دارد،
برخورد قاطع کنند و همچنین نسبت به افرادی
که در انجام وظایف محوله چشم پوشی کردند
 ،کوتاهی نکنند .محمد آزاد افزود  :برای تحقق
این مهم  ،کارشناسان و بازرسان ذیربط در سطح
شهرستان ضمن بازرسی از مناطق مختلف با آن
دسته از افرادی که با قانون گریزی و در این ایام
اقدام به ساخت و سازهای غیرمجاز می کنند ،
برخورد قضایی و قانونی کنند .برابر آمار رسمی
 ،حدود  35هزار واحد ویالی غیرمجاز در یک
دهه گذشته در حریم شهرهای گردشگرپذیر
غرب مازندران ساخته شده است .فرماندار رامسر
گفت که در این شهرستان متاسفانه در سال های
گذشته یعنی قبل از شکل گیری دولت تدبیر و
امید برخورد زیادی با ساخت وسازهای غیرمجاز
صورت نگرفته و امروز مشاهده می شود عده
زیادی از افراد صاحب مسکن در این منطقه
افرادی غیربومی هستند .آزاد افزود  :از چهار سال

پیش تاکنون سعی شده با نظارت جدی تر و نیز
برخورد قانونی تر از هرگونه تعرض به اراضی
ملی  ،تخریب زمین های کشاورزی  ،ساخت
وسازهای غیرمجاز در روستاها و حریم شهرها و
نیز تخلفات ساختمانی جلوگیری شود .وی ادامه
داد  :اما در ایام نوروز شاید عده ای تصورشان
بر این باشد که به علت تعطیالت بیشتر ادارات
و نیز غیرفعال شدن گشت های حفاظتی از
اراضی ملی و کشاورزی اقدام به ساخت وساز
غیرمجاز و تخریب زمین های کشاورزی کنند که
خوشبختانه این موضوع در دستور کار قرار گرفته
و عوامل متخلف بدانند از چشمان تیزبین دستگاه
های نظارتی پنهان نمی مانند .شهرستان رامسر
به علت برخورداری از موقعیت های ممتازی
مناظر بکر طبیعی مانند جنگل های زیبای
هیرکانی  ،جلگه  ،دریا  ،چشمه های آبگرم معدنی
 ،آثار تاریخی  ،مناطق گردشگری از دیرباز تاکنون
به عنوان مقصد گردشگران داخلی و خارجی قرار
گرفته است بنحوی که در این شهرستان عده
زیادی از افراد غیربومی اقدام به ساخت واحدهای
مسکونی کرده اند .این شهرستان با بیش از 70
هزار نفر جمعیت و حدود  137روستا در غرب
مازندران قرار دارد .

شهردار بابل از استاندار مازندران
حکم دریافت کرد

سید مجتبی حکیم که با حکم وزیر کشور به عنوان شهردار
بابل معرفی شد از دست استاندار مازندران این حکم را دریافت
کرد .سید مجتبی حکیم شهردار بابل که بعد از برکناری محسن
کبود در  16بهمن ماه جاری از سوی شورای اسالمی شهر
برای سکانداری شهرداری معرفی شد روز گذشته از سوی
رحمانی فضلی وزیر کشور حکم گرفت که امروز از سوی احمد
حسین زادگان استاندار مازندران به وی اهدا شد .بر اساس قانون
شوراهای اسالمی ،احکام شهرداران باالی  200هزار نفر از
سوی وزارت کشور صادر میشود .محسن کبود فیروزجایی
شهردار سابق بابل به مدت  14ماه شهردار بابل بود که در
شانزدهم بهمن ماه جاری از سوی اعضای شورای اسالمی
شهر بابل استیضاح و برکنار شد .سید مجتبی حکیم شهردار
فعلی بابل پیش از این معاون سیاسی امنیتی فرمانداری بابل
بود .شهرستان بابل  536هزار نفرجمعیت دارد که نیمی از این
جمعیت در شهر ساکن هستند.
برای اولین بار انجام می شود:

راه اندازی تیم امدادونجات
بین المللی در هالل احمرمازندران

طی چهار ماه اخیر صورت گرفت:

شست وشوی  40کیلومتر شبکه آبرسانی در امور آمل

مدیر امور آبفاشهری آمل گفت :در راستای ارتقای کیفی آب شرب 40 ،کیلومتر شبکه آبرسانی در این امور
شست و شو شد .به گزارش شرکت آبفاشهری مازندران ،مهندس قبادی ضمن اعالم خبر باال افزود :در
این مدت  472متر توسعه و  220متر اصالح شبکه آبرسانی در اقطار  250تا  300میلی متری انجام شد.
وی با بیان اینکه در این مدت  412انشعاب آب با کاربری های مختلف نصب شد ،تصریح کرد1108 :
مورد شکستگی خط انتقال و شبکه توزیع اصلی وفرعی آب برطرف شد .مدیر امور آبفاشهری آمل با
اشاره به  60مورد مرئی سازی و تعویض شیر قطع و وصل شبکه و انشعابات 8 ،مورد نشت یابی ،تعویض
مسئوالن ستادی استان و دفاتر نمایندگی آستان قدس رضوی
در شهرستانهای استان مازندران از نیروگاه شهیدسلیمی نکا
بازدید نمودند .در این بازدید که در ادامه سلسله جلسات
هماهنگی و ه م اندیشی ماهیانه و به میزبانی دفتر نمایندگی
شهرستان نکا برگزار شد ،ابتدا به منظور بحث و تبادل نظر
و به اشتراک گذاری تجارب در زمینه اجرای برنام ه های
ابالغی ،نشستی در سالن همایشهای نیروگاه برگزار شد.
در ابتدای این نشست و در راستای ترویج فرهنگ صحیح
مصرف ،فیلمهایی در خصوص مشقات تعمیرات ،نگهداری،
بهرهبرداری و تولید انرژی در نیروگاه به نمایش در آمد .در
پایان بازدیدکنندگان ضمن بازدید از تأسیسات و واحدهای
نیروگاه بخار و استماع توضیحات کارشناسان نیروگاه از
نزدیک با نحوه فعالیت کارکنان و فرایند پیچیده تولیدبرق
آشنا شدند.
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دیدار مدیرعامل آبفار مازندران
با خانواده معظم شهداء

به مناسبت روز بزرگداشت مقام شامخ شهداء ،مدیر عامل آبفار
مازندران به همراه جمعی از معاونین و مدیران امور ستادی به دیدار
خانواده های گرانقدر شهداء رفت .به گزارش اداره روابط عمومی و
آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب روستایی مازندران ؛ مهندس
مجید عبدالهی مدیر عامل شرکت آبفار استان در روز بزرگداشت
شهداء طی دیدار با خانوادهای معظم شهیدان ضمن گرامیداشت یاد و
خاطره رشادتها  ،ایثارگریها و مقام واالی شهداء اظهار داشت :شهادت
مرگي انتخاب شده است ،مرگي كه انسان به سوي آن ميرود نه
آنكه به سوي انسان بيايد و اهميت و ارزش شهيد و شهادت نيز از
همين جا سرچشمه ميگيرد و اگر فرهنگ ایثار و شهادت طلبی نبود
و فرزندان ایران عزیز شهید نمی شدند نه نظام اسالمی دوام می یافت

کنتور خراب354 ،تخلیه 72هزار لیتر آب ژاول در مخازن و
 1600کیلوگرم پودر کلر خشک جهت گندزدایی در  4ماه
اخیر ،تصریح کرد :در این مدت  40دانش آموز از تاسیسات و
آزمایشگاه امور بازدید کردند .مهندس قبادی ادامه داد :بخش
اول مخزن 25هزار مترمکعبی این امور نیز در هفته گذشته
شست و شو شد.

و نه اکنون اسالم در این جایگاه پرارزش بود .مهندس عبدالهی ادامه
داد :شهدا مرگ را به سخره گرفته اند ،تا ما به حقارت دنیا بخندیم،آنها
از همه تعلقات بریدند تا گذرگاه بودن دنیا را اثبات کرده باشند  ،شهدا
رفته اند و رسالتی از جنس آگاهی و حرکت را بر دوش ما گذاشته
اند .مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی مازندران با اشاره به
منویات مقام معظم رهبری افزود :امروز به فضل همین شهادت و به
برکت خون شهدا ،ملت ما سربلند و آبرومند است و عزت دارد لذا
شهداء حق بزرگی بر گردن ملت دارند .وی مراسم بزرگداشت شهداء
را ادام ه حرکت جهادی و شهادت دانست وگفت :مقام شهید و شهادت
مقام حسرت و عبرت است نه مقام تأسف و تأثر ،آنها رفتهاند و رسالتی
از جنس بصیرت را بر دوش ما باقی گذاشتهاند لذا همواره باید نام و
یادشان تکرار و تجلیل شود .در ادامه این دیدار مهندس میثم صلواتی
رئیس امور ایثارگران شرکت نیز طی سخنانی تقویت باورهای دینی
و ملی را جزء اصلی ترین مسائل اعتقادی و فرهنگی برشمرد و گفت:

همه ما مدیون شهدا و ایثارگران هستیم لذا معرفی ،تعمیق شخصیت،
منزلت همچنین ترویج عقاید و آرمانهای ناب شهدای گرانقدر و زنده
نگه داشتن نام و یادشان از مهمترین رسالت ماست و میتواند بسیار
اثرگذار باشد .در پایان با اهدای لوح تقدیر از خانواده دو شهید شاخص
تقدیر و تجلیل به عمل آمد و مهندس عبدالهی به همراه استاندار و
جمعی از مسئولین به زیارت قبور شهداء رفتند و با عطرافشانی و
گلباران قبور مطهر  ،بار دیگر با آرمانهای آنان تجدید میثاق کردند.

مدیرعامل جمعیت هالل احمرمازندران از تشکیل تیم
امدادونجات بین المللی در این جمعیت خبرداد.به گزارش
روابط عمومی جمعیت هالل احمرمازندران دکتراکبری گفت:
با توجه به اینکه یکی از ماموریتهای مهم جمعیت هالل احمر
ارائه خدمات امدادو نجات در سطوح بین المللی می باشد و
برای این منظور دانستن مهارت مکالمه زبان بین المللی یکی
از الزامات است ،در همین راستا برای اولین بار در جمعیت
هالل احمر استان مازندران ،تیمی متشکل از  30نفر از
نجاتگران تشکیل شد که هم اکنون در حال فراگیری زبان
انگلیسی هستند.وی با اشاره به اینکه جمعیت هالل احمر
در ارائه خدمات امداد و نجات مرزی نمی شناسد و کاهش
آالم بشری فراتر از مرزهای جغرافیایی ،نژادی  ،مذهبی و
سیاسی از اصول هفتگانه این جمعیت می باشد  ،برای نیل
به این هدف ضروری است عوامل امدادی مشارکت کننده
در تیمهای عملیاتی باید به مهارت مکالمه زبان بین المللی
مسلط باشند .دکتراکبری افزود :در راستای تحقق این هدف با
همکاری یکی از نجاتگران مدرس زبان انگلیسی ،دوره مزبور
با مشارکت  30نفر از نجاتگران و امدادگران و کارکنان هالل
احمر استان تشکیل گردید که هم اکنون سرگرم طی این
دوره آموزشی هستند و انشااهلل بزودی تشکیل تیم بین المللی
امدادونجات هالل احمرمازندران رونمایی خواهد شد.

