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توسط مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران 
اعالم شد:

آموزش مهارتی بیش از 300 معتاد 
بهبود یافته

ارایه آموزش های مهارتی به بهبود یافتگان از اعتیاد در جهت 
توانمندسازی شغلی آنان توسط سازمان آموزش فنی و حرفه 
ای کشور در راستای تفاهم نامه همه ساله صورت می گیرد.

به گزارش روابط عمومی و مرکز اطالع رسانی اداره کل آموزش 
فنی و حرفه ای مازندران سید حسین درویشی مدیرکل در همین 
ارتباط اظهار داشت: در راستای تفاهم نامه این سازمان با ستاد 
مواد مخدر کشور که طبق سنوات قبل همه ساله منعقد می 
شود و در جهت ایجاد شغل، کسب و کار، درآمد و عدم بازگشت 
این افراد به معضل خانمان سوز اعتیاد، اداره کل آموزش فنی 
و حرفه ای مازندران با سازمان های ذیربط )زندان ها، مراکز 
درمانی ماده 15 مانند کمپ ها، مراکز درمانی، ماده 16 قاجارخیل 
ساری، بهزیستی و NGO ها( جهت آموزش مهارتی این افراد 
همکاری داشته است.وی ادامه داد: در همین رابطه در 7 ماهه 
سال جاری 343 نفر از معتادان بهبود یافته از آموزش های فنی 
و حرفه ای بهره مند گردیدند که این افراد در بهترین شرایط و 
بروزترین تجهیزات موجود آموزش های مهارتی را فرا گرفتند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای مازندران افزود: این آموزش 
ها در رشته هایی مانند جوشکاری، لوله کشی، پرورش قارچ و 

... معادل 66 هزار نفر ساعت بود که به آنان آموزش داده شد.

 انتصاب در اداره کل راهداری
 و حمل و نقل جاده ای  مازندران

راهداری و حمل و  اداره کل  منابع  معاون توسعه مدیریت و 
نقل جاده ای مازندران از انتصاب سه رئیس ادارات تابعه این 
راستای  در  انتصاب های مذکور   : داد و گفت  اداره کل خبر 
گزارش  پذیرفت.به  انجام  مجموعه  وری  بهره  سطح  ارتقاء 
جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  اداره  عمومی  روابط 
استان مازندران، اصغر میرایی محمدی ضمن اعالم این خبر 
افزود :یکی ازابزارهای اصلی درمدیریت امروزکه تاکیدفراوانی 
برجایگاه واهمیت آن شده، منابع انسانی می باشد. وی ادامه 
داد : منابع انسانی ارزشمندترین منابع سازمان محسوب شده 
دیگر  وبکارگیری  هماهنگی  ایجاد  و  وکوشش  تالش  با  که 
اجزا سازمان ،اهداف سازمانی را تحقق می بخشد.معاون توسعه 
مدیریت ومنابع راهداری وحمل ونقل جاده ای مازندران اظهار 
داشت : از این رو و بر اساس احکامی از سوی مدیرکل محترم 
،کوروش روشن به عنوان سرپرست راهداری و حمل و نقل جاده 
ای شهرستان سوادکوه ، ماشاهلل صفری به عنوان سرپرست 
راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان آمل و مسعود رامی 
به عنوان سرپرست راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان 
محمود آباد  منصوب گردیدند. میرایی محمدی تصریح نمود 
: یکی ازروش ها وابزارهایی که نقش موثری در بهبود انگیزه 
کارکنان دارد،انتصاب وارتقای شغلی است ، به نحوی که باید 
میل به پیشرفت وتمایل برای تصدی سمت های باالتر را یکی 

ازمهمترین اهداف شغلی کارکنان دانست.

امسال  ابتدای  از  گفت:  مازندران  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
تاکنون 14 دوره آموزشی ویژه فعاالن صنایع دستی در استان 

برگزار شده است.
بازاریابی  آموزشی  دوره  برگزاری  حاشیه  در  فرزانه  اهلل  سیف 
حرفه ای صنایع دستی در استان مازندران با اشاره به برپایی دوره 
آموزشی بازاریابی حرفه ای و روش های نوین تبلیغات ویژه 

شاغالن صنایع دستی در استان اظهار داشت: با توجه به اهمیت 
بهبود توسعه اقتصادی در صنایع دستی،تقویت مهارت های 
ارتباطی در بازار، راه اندازی و نحوه چگونگی طراحی کمپین 

های تبلیغاتی از اهداف برگزاری این دوره است.
وی با اشاره به آموزش بیش از 75 نفر از شاغالن صنایع دستی 
در این دوره  افزود: با آموزش های کاربردی در این حوزه می توان 

به سطح بین المللی و حضور در رویدادهای مهم، به خصوص 
گردشگری  پایتخت   "۲۰۲۲ ساری   " المللی  بین  رویداد 

کشورهای عضو اکو، دست یافت.
مدیرکل میراث فرهنگی مازندران گفت: از ابتدای سال ۹۸ تا 
کنون 14 دوره آموزشی ویژه شاغالن صنایع دستی در استان 

برگزار شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران عنوان کرد:

برپایی ۱۴ دوره آموزشی صنایع دستی در مازندران

فرماندار تنکابن:
 ساالنه ۸0 تن کیوی در تنکابن

 تولید می شود
را  شهرستان  در  کیوی  ساالنه  تولید  میزان  تنکابن  فرماندار 
۸۰ تن اعالم کرد. سید امیر حسینی جو در نخستین جشنواره 
تخصصی کیوی در نشتارود با برشمردن ظرفیت های بیشمار 
تنکابن نظیر مرکبات، کیوی ، گل و گیاه و شیالت و غیره گفت: 
تنکابن با  دارا بودن تاریخچه ای طوالنی و غنی  در زمینه های 
مختلف سیاسی و اجتماعی و تولید کنندگانی خستگی ناپذیر  
فرصتی بی نظیر  برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی است.

وی هدف از برگزاری این جشنواره را شاد شدن ذائقه مردم 
فراهم  و  فروش  بازار  رونق  این محصول،  برداشت  در فصل 
کردن زمینه ارتباط تولید کنندگان با مسئوالن به طور مستقیم 
اعالم کرد و گفت: امید می رود دولتمردان این محصول را به 
عنوان یکی از محصوالت راهبردی بپذیرند.حسینی جو بر بیمه 
حمایتی محصوالت و باغات باغداران تاکید و اضافه کرد: بیمه 
کاربردی  سبب افزایش انگیزه تولید در بین باغداران می شود.

فرماندار ویژه تنکابن با بیان اینکه ساالنه حدود ۸۰ تن کیوی در 
تنکابن تولید می شود، خاطر نشان کرد: تو جه به این محصول 
و استقرار صنایع تبدیلی در منطقه یکی از راهکارهایی است که 
می تواند عالوه بر اشتغال زایی،  سود آوری فراوانی را نصیب 

تولید کنندگان کیوی  کند.

واکسن  گفت:  بابل  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
آنفلوانزا به قدر کافی موجود است و نگرانی بابت کمبود وجود 
موضوع  با  خبرنگاران  با  نشست  در  جوانیان  ندارد.مصطفی 
آنفلوانزای فصلی اظهار داشت: این بیماری یک بیماری دستگاه 
تنفسی فوقانی است که براثر آلودگی به ویروس ایجاد می شود 
و یکی از انواع آنفلوانزاهای معمولی است که در اثر پایین بودن 
سیستم ایمنی افراد جامعه به صورت اپیدمی در حال پیشرفت 
در کشور است.وی گفت: این آنفلوانزا با تب ناگهانی شروع می 
شود و لرز ، سرفه ، گلودرد ، کسالت، سردرد و درد عضالنی و 
مفصلی که می تواند با استفراغ و اسهال همراه باشد نیز از جمله 

دیگر عالئم آن است، البته این عالئم در گروه های خاصی نظیر 
شیرخواران و افراد سالمند و مبتالیان به نقایص ایمنی ممکن 

است به صورت غیر معمول و گاها شدید ظاهر شود.
وی ادامه داد: این بیماری بیشتر از طریق ذرات درشت تنفسی 
که از طریق عطسه و سرفه و .... تا فاصله 6 فوت ، پرتاب می 
شوند و از فاصله نزدیک انتقال می یابند که با تماس با سطوح 

آلوده نیز امکان انتقال آن را تشدید می کند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بهترین راه درمان 
آنفلوانزای فصلی را برای افراد بیمار استراحت به مدت ۲4 ساعت 
بیان کرد و گفت:در صورتی که بیماران در مراحل اولیه بهبود 

نیافتند از خود درمانی پرهیز کنند و با مراجعه به مراکز درمانی 
در نظر گرفته شده تحت درمان قرار گیرند  وبدین منظور در 
اله  آیت  بیمارستان  بزرگسال،  بیماران  برای  بابل  شهرستان 
نظر  در  امیرکال  کودکان  بیمارستان  کودکان  وبرای  روحانی 
گرفته شده است و افراد پرخطر نیز ابتدا بهتر است که از طریق 

واکسن آنفلوانزا واکسینه شوند.
وی در پایان سخنانش اعالم کرد: در حال حاضر به علت واردات 
در دسترس  کافی  میزان  به  دارو  این  آنفلوانزا،  واکسن  خوب 
بیماران موجود است و افراد می توانند از طریق داروخانه های 

مجاز آن را تهیه کنند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل:

کمبود واکسن آنفلوانزا در بابل وجود ندارد

جذب  مازندران،  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون   
سرمایه گذاری را شرط اولیه رونق تولید و کسب و کار بیان کرد.

اشاره  با  اداری محمودآباد  رازجویان در جلسه شورای  مهدی 
به سرمایه گذاری در شهرستان اظهار داشت: محمودآباد اولین 
شهرستان ورودی استان از محور هراز است و باید از مزیت 

ورودی این شهرستان برای سرمایه گذاری استفاده کنیم.
وی با تاکید بر رونق کسب و کار، جذب سرمایه گذاری را شرط 
اولیه بیان کرد و گفت: آیا پتانسیل های شهرستان ظرفیت جذب 

سرمایه گذاری و رونق تولید را دارا است.
در  توریست  و  گردشگری  باالی  ظرفیت  به  اشاره  با  وی 
شهرستان افزود: در سال های اخیر فقط به داشتن خانه دوم 
و احداث ویالها برای غیربومی ها بسنده شده و در مقوله جذب 
گردشگری استفاده چندانی نشده است زیرا سرمایه گذار باید 

منفعت منطقه را ببیند وبرای منطقه نیز آورده ای داشته باشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران خواستار تعامل 
دستگاه های اجرایی با سرمایه گذاران و پای کار بودن مدیران 

شد و گفت: جز با همدلی و هم افزایی اتفاقی رخ نخواهد داد.
وی با اشاره به سیل سال جاری در استان و محمودآباد اظهار 
داشت: با همدلی و هم افزایی توانستیم بحران را مدیریت کنیم 
و شهر را از مسائل فراروی رها کنیم و برای سرمایه گذاری نیز 

باید همدلی و اتحاد داشته باشیم.
رازجویان با اظهار اینکه امسال با ترسالی مواجه هستیم گفت: 
سیل در فروردین امسال خسارت های زیادی را به بار آورده 
است و برای کاهش خطر باید خدمات و اقدامات پیشگیرانه 

انجام دهیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران یادآور شد: در 

بارش اخیر که میزان آوردهای رودخانه ای در سیمرغ بیش از 
بارندگی اسفندماه سال قبل بود خوشبختانه خسارتی نداشتیم.

وی با اشاره به ساخت و سازهای غیرمجاز در بستر و حریم 
رودخانه، عدم الیروبی رودخانه را عامل بروز سیل در سال های 
اخیر عنوان کرد و گفت: با توجه به اقدامات موثر انجام شده در 

سال جاری، خسارت های بارندگی به حداقل برسد.
شهرستان  و  استان  مشکالت  از  را  زباله  معضل  رازجویان 
محمودآباد بیان کرد و گفت: فاصله اندک انباشت زباله با دریا 

و مشکالت زیست محیطی  آن مسائلی را ایجاد کرده است.
معاون استاندار مازندران تصریح کرد: با حمایت های صورت 
گرفته، زباله های شهرستان محمودآباد در حال حمل و جابجایی 
برای دفن بهداشتی است و در پی آن هستیم که عرصه دپوی 

زباله را به پارک و فضای سبز تبدیل کنیم.

 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران:

جذب سرمایه گذاری شرط اولیه رونق تولید است

قتل به خاطر یک اشتباه
فرمانده انتظامی شهرستان آمل از وقوع قتل به خاطر خطای 
دید در تیر اندازی و دستگیری قاتل در کمتر از یک روز خبر 
داد. به نقل از پایگاه خبری پلیس، نعمت اهلل آزادی در تشریح 
این خبر، گفت: برابر تماس مسئوالن یکی از بیمارستان های 
آمل مبنی بر انتقال فردی 31 ساله به آن بیمارستان که بر اثر 
اصابت گلوله جان باخته بود، بالفاصله ماموران پلیس آگاهی این 
فرماندهی به محل اعزام شدند.وی تصریح کرد: با توجه به این 
که افرادی که با انتقال این فرد به بیمارستان از محل متواری 
شده بودند، کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی 
اقدامات پلیسی را برای شناسایی و دستگیری عامالن قتل آغاز 
کردند.فرمانده انتظامی آمل خاطرنشان کرد: با بررسی های همه 
جانبه و اقدامات اطالعاتی، متهمان در عملیاتی غافلگیرانه و در 
کمتر از یک روز شناسایی و دستگیر شدند.آزادی گفت: متهمان 
با تشکیل یک گروه 4 نفره برای شکار گراز به یکی از مناطق 
جنگلی این شهرستان رفته بودند که در حین جستجو برای شکار 
یکی از این افراد با دیدن سایه دوست خود در تاریکی به گمان 
مشاهده شکار به سمت آن شلیک کرد.وی اظهار کرد: بر اثر 
این حادثه فردی که در سایه قرار داشته به شدت مجروح و 
در حین انتقال به بیمارستان جان باخت.فرمانده انتظامی آمل 
افزود: متهم که 35 سال دارد به قتل در اثر اشتباه در تیراندازی 
اعتراف کرد.آزادی یادآور شد: متهم و سایر همراهان وی پس از 
تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند و موضوع همچنان 

در دست بررسی است.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد که نزدیک به 6۰ 
میلیون نفر کمک دریافت کرده اند.

 محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت در 
حاشیه جلسه امروز هیئت وزیران در نشستی خبری در پاسخ به 
پرسشی درباره معیارهای حذف افراد از دریافت بسته حمایتی 
معیشتی دولت یا تاکید بر اینکه کلمه حذف در این موضوع 
صدق نمی کند، اظهار کرد: این طرح بر مبنای آزمون وسع با 

گرایش به افراد با درآمد کم، پایین و متوسط اجرایی شد.
وی گفت: در این طرح در 3 نوبت به قریب به 6۰ میلیون نفر 

پرداخت ها صورت گرفت.
معیشتی  های  و کمک  ها  یارانه  کرد:  نشان  خاطر  کار  وزیر 
ارتباطی به هم ندارد. البته تمکن مالی در هر دو موضوع مورد 
توجه دولت است و برخی معیارها مشابه است ولی اینکه با ثبت 

نام کمک های معیشتی یارانه ها قطع شود چنین نیست.
وزیر کار در ادامه در پاسخ برخی تناقض ها درباره پرداخت کمک 
های معیشتی نیز بیان کرد: نزدیک به 6۰ میلیون نفر کمک 
دریافت کرده اند و تردیدی در آن نیست. در اینکه دولت حتی 
یک ریال از افزایش بنزین را در بودجه عمومی مصرف نمی کند 

نیز تردیدی وجود ندارد.

های  طرح  خطای  ضریب  کرد:  خاطرنشان  شریعتمداری 
اجتماعی وجود دارد و میزان همانند تمام کشورهای جهان حدود 
با درآمد زیر 5 میلیون  4 درصد است. زنان سرپرست خانوار 
تومان دریافت کرده اند و اگر هم نکرده باشند با ثبت درخواست 

بررسی خواهد شد.
وی یادآور شد: البته زنان سرپرست خانوارهای بسیاری داریم که 
کارآفرین هستند. در جامعه معلمان و بازنشستگان نیز کسانی 
هستند که ممکن است درآمد خوبی باشند. دولت نمی خواهد 
افراد دارای استحقاق از این سبد محروم بمانند و این هدف دولت 
است.وی با اشاره به این که 17  میلیون و 7۰۰ هزار خانواده با 
جمعیت بیش از 56 میلیون نفر حمایت معیشتی دریافت کرده اند 
اظهار کرد: کد دستوری *636۹# در نظر گرفته شد تا مردم 
درخواست های خود را مطرح کنند که کمتر از 5 میلیون نفر 

تقاضا دادند و این تقاضاها در حال بررسی است.
وی ادامه داد: افرادی که خودرو، مسکن و شغل داشتند مشمول 
حمایت معیشتی در مرحله اول قرار نگرفتند. خانواده های یک 
نفره با حقوق باالی 5 میلیون نفر، دو نفر با حقوق باالی 6 
میلیون، خانواده سه نفر با حقوق باالی 7 میلیون و خانواده های 
4 نفره با حقوق باالی ۸ میلیون و کسانی که سه سفر غیر زیارتی 

در یک سال گذشته یا وسیله نقلیه باالی 3۰۰ میلیون تومان یا 
افرادی که دو ملک داشتند مشمول دریافت نشدند.

وی اضافه کرد: اما افرادی که به سامانه نام برده شده پیامک 
آنها وضعیت تمکن شان را بررسی می  با اجازه خود  بزنند ما 
کنیم کسانی که به این سامانه پیامک بزنند یارانه 45  هزار 
تومانی شان حذف نخواهد شد ما فقط با اجازه خود آنها وضعیت 
تمکشان را بررسی دقیق تری می کنیم که اگر استحقاق داشته 
باشند حمایت معیشتی را از روز اول دریافت کنند ما فقط صورت 
حساب های مالی را بررسی نمی کنیم، بلکه تمکن مالی افراد را 
بررسی می کنیم. این کار را هم با اجازه خود افراد انجام می 
دهیم.شریعتمداری خاطر نشان کرد: یارانه 45 هزار تومانی را که 
پرداخت می کنیم حذف نمی شود و حمایت معیشتی نزدیک به 

6۰ میلیون نفر نیز قطع یا کم نخواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان درباره سیم کارت هایی 
باید براساس آن به سامانه *636۹# پیامک ارسال شود  که 
گفت: ما اعالم کردیم پیامک از طریق سیم کارت سرپرست 
خانواده ها فرستاده شود تا یک درگاه ارتباطی مطمئن با مردم 
داشته باشیم هزینه هر سیم کارت هم در حال حاضر در بازار 

5۰۰۰ تومان است.

شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

نزدیک به 60 میلیون نفر کمک دریافت کرده اند

سخنگوی قرارگاه مهارت آموزی سربازان نیروهای مسلح اعالم 
کرد که از سال 14۰1 صدور کارت پایان خدمت بدون داشتن 

حداقل یک مهارت برای سربازان انجام نخواهد شد.
فرمانده  روز گذشته  بازدید  به  اشاره  با  کمالی   موسی  سردار 
قرارگاه مرکزی سربازان و نمایندگان شماری از دستگاه ها و 
نهادهای عضو قرارگاه از مرکز آموزش شهید جوادنیا در قزوین 
اظهار کرد:  در جریان این بازدید از شیوه آموزش در محیط کار 
واقعی که به شیوه استاد شاگردی معروف است رونمایی شد. 
در این شیوه سربازان در محیطی واقعی و شبیه به کارگاه و در 

حضور اساتید فن، مهارت های ویژه را فرا خواهند گرفت.
کمالی با بیان اینکه در جریان این بازدید سربازان امدادگر گواهی 

مهارت خود را دریافت کردند، گفت: عالوه بر آن به طور کلی 
که  است  مواردی  جمله  از  سربازان  به  امدادی  امور  آموزش 
جمعیت هالل احمر مسئولیت آن را بر عهده گرفته و بنا داریم تا 

سال 14۰۰ تمام سربازان این مهارت را آموخته باشند.
قرارگاه  چشم اندازهای  طبق  اینکه  بیان  با  همچنین  کمالی 
مرکزی مهارت آموزی سربازان نیروهای مسلح، تا سال 14۰۰ 
طبق  افزود:  شود،  انجام  سربازان  تمام  به  مهارت آموزی  باید 
چشم اندازهای ما تا این سال هر سرباز که از نیروهای مسلح 
باید حداقل یک مهارت و گواهی نامه مهارتی  خارج می شود 
قرارگاه  فرمانده  گذشته  روز  نیز  راستا  همین  در  باشد.  داشته 
مهارت آموزی سربازان اعالم کرد که از سال 14۰1 صدور کارت 

پایان خدمت بدون داشتن مهارت ممنوع می شود.
سخنگوی قرارگاه مهارت آموزی سربازان نیروهای مسلح با اشاره 
به فعالیت سامانه سرباز ماهر اظهار کرد: افراد دارای مهارت 
پیش از انجام خدمت سربازی می توانند با مراجعه به این سامانه 
و مشاهده لیست مهارت ها و فنون مورد نیاز نیروهای مسلح و 
کشور که بالغ بر 5۰۰ مورد در تمام رشته ها است، مهارتی را فرا 
گرفته و در طول خدمت نیز در همین راستا به کار گرفته شده 
و یا آن را تکمیل کنند. از این رو توصیه ما به جوانان این است 
که اگر هنوز به سربازی اعزام نشده اند مهارت آموزی را جدی 
گرفته و یا اگر در حال گذراندن خدمت هستند، حتما حداقل یک 

مهارت را در خود تقویت کنند.

سخنگوی قرارگاه مهارت آموزی سربازان نیروهای مسلح :

شرط جدید برای دریافت کارت پایان خدمت سربازی

 مدیر جهاد کشاورزی تنکابن :
کیوی مازندران امسال به موقع 

برداشت می شود
 مدیر جهاد کشاورزی تنکابن گفت: تنکابن قطب تولید کیوی در 
کشور است و امسال کیوی مازندران به موقع برداشت می شود.

ابراهیم کاویانی در حاشیه افتتاح نخستین جشنواره تخصصی کیوی 
مازندران به میزبانی شهرستان تنکابن در گفت وگو با ایرنا ، افزود 
: ساالنه حدود ۸5 هزار تن کیوی در 3 هزار و 665 هکتار در 
این شهرستان تولید می شود و نزدیک به ۸ هزار بهره بردار نیز 
در این زمینه فعالیت می کنند.وی زمان برداشت این محصول را 
15 آبان به بعد اعالم کرد و اظهار داشت : باید درصد قند کیوی 
به 6.۲ بریکس برسد تا از درخت چیده شود.کاویانی برداشت های 
زودهنگام را به زیان این محصول و فعاالن واقعی در این عرصه 
عنوان کرد و بیان داشت : خوشبختانه امسال با تمهیداتی که در 
نظر گرفته شد برداشت زودهنگام کیوی که عموما توسط دالالن 
صورت می گرفت به حداقل رسید و باغداران حاضر نشدند این 
محصول را پیش از موعد برداشت کنند.وی نبود صنایع تبدیلی را 
یکی از مشکالت اساسی در این زمینه برشمرد و خاطرنشان کرد: 
صادرات کیوی در اولویت برنامه ها قرار دارد اما اگر به هر دلیلی 
این امر محقق نشد باید از طریق صنایع تبدیلی ، ارزش افزوده برای 
این محصول ایجاد شود تا فعاالن این عرصه متضرر نشوند.به گفته 
مدیر جهادکشاورزی تنکابن ، خرید تضمینی کیوی خسارت دیده 
ناشی از سرمازدگی برای نخستین بار در دولت یازدهم به منظور 
جبران خسارت باغداران مازندران مصوب شد و این موضوع تا پیش 
از این سابقه نداشت.وی از باغداران خواست تا بیمه محصوالت 
کشاورزی را جدی بگیرند و هر چه سریعتر اقدام نمایند.کیوی گیاه 
بومی جنوب چین و میوه ملی جمهوری خلق چین است و میوه 
آن تخم مرغی شکل به اندازه یک تخم مرغ بزرگ و پوست آن 
قهوه ای رنگ و گوشت آن سبز کمرنگ است.این گیاه سپس در 
ابتدای قرن بیستم به نیوزیلند برده شد و در آنجا به صورت تجاری 
کشت شد اما نام آن از نام گونه ای پرنده زیبا که در نیوزیلند پرنده 
ملی بوده در دهه شصت میالدی به این میوه داده شده رایج گردیده 
 است.در سال 1347 یک نهال نر و یک نهال ماده کیوی توسط 
مرحوم مهندس پناهی که تحصیل کرده فرانسه بود و به عنوان 
سوغات این مسافرت به ایران آورده شد و پس از بررسی های دقیق 
همه جانبه اعالم گردید که کیوی فروت فقط می تواند در شمال 

ایران از آستارا تا گرگان مورد کشت و بهره برداری قرار گیرد.

 پلیس مقدار 13 هزار لیتر نفت سفید قاچاق از یک دستگاه خودروی سنگین در 
محور اصلی جاده چالوس - تنکابن کشف و ضبط کرد.

مدیر روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی غرب مازندران 
در این خصوص گفت که حوالی ساعت یک بامداد امروز در پی هماهنگی 
عوامل حراست با پلیس آگاهی شهرستان چالوس ، راننده این خودرو در 
مسیر جاده تنکابن به چالوس  که اقدام به نصب مخزن غیرمجاز کرده 

بود و قصد انتقال این مقدار سوخت قاچاق به خارج از استان را داشت ، 
شناسایی و خودروی او توقیف شد .

کامبیز حمیدی افزود: راننده این خودروی  متخلف برابر قانون پس از 
پرونده سازی تحویل مراجع قضایی شد .   در ماه گذشته نیز مقدار شش 
هزار لیتر نفت سفید از یک خودرو در چالوس کشف و ضبط شده بود.مدیر 
روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی غرب مازندران منطقه 

چالوس از شهروندان خواست در صورت موارد مشکوک قاچاق سوخت 
مراتب را به شمار  5۹755113-۰11 گزارش دهند.استان مازندران دارای 
۲ شرکت پخش ملی فرآورده های نفتی یکی در چالوس و دیگری در 
ساری مرکز استان است.  در شهرستان های محمود آباد ، نور، نوشهر ، 
چالوس ، عباس آباد ، کالردشت ، تنکابن و رامسر حدود 54 جایگاه عرضه 

فرآورده های نفتی وجود دارد.

۱3 هزار لیتر نفت سفید قاچاق در غرب مازندران کشف شد

ممنوعیت گران شدن 
هزینه سرویس مدارس

به  وزیر آموزش و پرورش گفت: سرویس های مدارس مجاز 
آموزش  وزیر  حاجی میرزایی  محسن  نیستند.  قیمت  افزایش 
آموزش  مدیران کل  با  صمیمانه  دیدار  حاشیه  در  پرورش  و 
و پرورش شهر تهران و افتتاحیه مجموعه رفاهی و در جمع 
خبرنگاران درباره تأمین بنزین سرویس مدارس، اظهار کرد: مقرر 
شد برای سرویس مدارس به ازای پیمایشی که انجام می دهند تا 
سقف 1۲۰ لیتر در ماه معادل ریالی به رانندگان سرویس پرداخت 
شود که این موضوع اجرایی می شود و زمان آن هم از ۲4 آبان 
است.وی با بیان اینکه سرویس های مدارس برای استفاده از این 
سهمیه باید در سامانه سپند ثبت نام کنند، افزود: در این صورت 
کار ارزیابی پیمایش آنها انجام می شود و پس از آن مابه ازای 
ریالی به رانندگان پرداخت می شود که البته ممکن است این 
زمان ببرد تا هماهنگی های الزم انجام شود.حاجی میرزایی با 
بیان اینکه سرویس های مدارس مجاز به افزایش قیمت نیستند، 
گفت: مسؤوالن این موضوع را کنترل می کنند چرا که با سهمیه 
در نظر گرفته شده نیاز به افزایش قیمت نیست.وی تصریح کرد: 
اگر رانندگان ما به التفاوت را دریافت کنند، متوجه خواهند شد که 
هزینه ها تفاوتی نکرده است و افزایش قیمت ها غیرقانونی است 
چون اتفاق خاصی نیفتاده و فقط بنزین سهمیه بندی شده است 
و ما هم مابه التفاوت نیاز رانندگان را تا سقف 1۲۰ لیتر ماهانه 
واریز می کنیم.وزیر آموزش و پرورش در خصوص تأمین بنزین 
سرویس مدارس روستایی نیز گفت: فرقی نمی کند سرویس 
مدارسی که تاکسی هستند از سهمیه سوخت تاکسی استفاده 
می کنند و آنچه عنوان شد برای رانندگانی است که آزاد هستند.


