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روزانمه

خبرخبر

 نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: حوزه مقاومت جمهوری 
اسالمی غرب آسیا را فراگرفته و قدرت استکباری غرب را به 

چالش کشیده است.
مدافع  وداع شهدای  مراسم  در  اهلل محمدباقر محمدی  آیت   
حرم در ساری با اظهار اینکه خان طومان برای کربالی دیگری 
شده است، افزود: راه شهیدان و حماسه را رها نخواهیم کرد 
و برای عشقبازی به شهیدان گردهم جمع شده ایم.وی با بیان 
اینکه شهیدان معنای دریا شدن را به ما آموختند و به برکت 
شهیدان انقالب اسالمی و شهدای دفاع مقدس و مدافع حرم، 
حوزه مقاومت ما غرب آسیا را فراگرفته و قدرت استکباری را 
به چالش کشیده است.وی با عنوان اینکه بسیج مستضعفان ما 
مقابل تمام دنیای غرب ایستاده است و نفوذ جمهوری اسالمی به 
عنوان قدرت تأثیرگذار در تمام جریان های جهانی گسترده شده 
است، ادامه داد: اگر امروز به عنوان یک اقیانوس مطرح هستیم 
ایثار و فداکاری  و از شب ظلمانی عبور کردیم و به قله های 

رسیدیم، مدیون شهیدان هستیم.نماینده ولی فقیه در مازندران با 
تاکید براینکه آرمان شهیدان را باید در سبک زندگی خود پیاده 
کنیم، تصریح کرد: باید از فرهنگ شهید و شهادت و ارزش های 
شهیدان باید دفاع و آن را در زندگی پیاده کنیم.امام جمعه ساری 

با اظهار اینکه خواسته شهیدان را باید در زندگی پیاده کنیم، 
ادامه داد: باید مملک خود را آن گونه که شایسته شهیدان است، 
بسازیم و عقب ماندگی های عمرانی و اقتصادی زیبنده جامعه 
باید جامعه مدرن و رشد  ایران نیست و  بزرگوارپرور  بزرگ و 
یافته داشته باشیم.وی افزود: شرایط موجود اقتصادی مملکت که 
بخشی از آن معلول فشار دشمنان و بخشی معلول نابسامانی ها و 
ناکارآمدی ها است، زیبنده کشور نیست و باید مدیران ما کارآمد 
باشند.آیت اهلل الئینی با انتقاد از گرانی قیمت اجناس نظیر مرغ، 
مسکن، سکه و غیره یادآور شد: این گرانی ها زیبنده نیست و 
بسازیم.امام جمعه ساری  را  بهتر می توانیم کشور خود  خیلی 
با تاکید براینکه مسئوالنی در تراز شهیدان باید انتخاب کنیم، 
مدیریت جهادی، گوش به فرمان والیت و در خط والیت بودن 
را امری مهم برشمرد و گفت: همه باید به توصیه های رهبری 
ترتیب در حوزه های فرهنگی، سیاسی،  این  به  و  عمل کنیم 

اقتصادی و غیره دهها برابر بهتر خواهیم شد.

 نماینده ولی فقیه در مازندران:

 حوزه مقاومت جمهوری اسالمی قدرت استکباری غرب را
 چالش کشانده است

استاندار مازندران گفت: نامگذاری خیابان های 
مقابل  نام شهدا کمترین کار در  به  معابر  و 
عظمت کار آنان است از این رو به شهرداران 

برای نامگذاری معابر ابالغ شده است.
احمدحسین زادگان در حاشیه دیدار با خانواده 
در  زاده"  حاجی  رضا  حرم"  شهیدمدافع 
گذشت  از  بعد  داشت:  اظهار  آمل  شهرستان 
حدود ۵ سال از رشادت های جوانان ایرانی در 
راهبردی  در گذرگاه  شهرک خان طومان که 
حلب به دمش در سوریه و منطقه استراتژیک 
داعشی ها بوده برای عقب راندن این گروهک 
به  با توجه  تروریستی غریبانه جان سپردند و 
عظمت این اقدام آنان هنوز به درستی تبیین 

نشده وبازگو نشده است.
حاجی  شهید  جمله  از  شهدا  این  افزود:  وی 
زاده و ۴ شهید دیگر مازندرانی که برای دفاع 
از وطن، حریم اهل بیت و اعتقادات جان خود را 
تقدیم کردند و ضروری هست که در حد توان 
برای مردم و نسل جوان ما بازگو و تبیین شود.

استاندار مازندران با بیان اینکه واقعاً برای همسر، 
نبودنشان  این ۵ شهید استان فراغ  پدر ومادر 
رده  هر  در  ما  همه  داد:  ادامه  هست،  سخت 
مسئولیتی و جایگاهی حقوقی وحقیقی هستیم 
باید درکنار خانواده شهداباشیم تا احساس نکنند 
که فرزندشان و خودشان از یاد ملت فراموش 
همه،  از  مهمتر  افزود:  زادگان  شدند.حسین 

راهی هست که این شهدا برای خودشان که 
و  نظام  )ع(،  بیت  اهل  حریم  از  دفاع  همان 
انقالب اسالمی بوده انتخاب کردند و کم ترین 
کار ممکن این هست که در مسیر راه شهدا 
باشیم.استاندار مازندران در بخش دیگری با بیان 
اینکه شهدای ما نیاز به یادآوری ندارند و این ما 
هستیم که نیاز به آنها داریم تا خودمان و راه 
مان را فراموش نکنیم، ادامه داد: از شهرداران 
و فرمانداران شهرهای ساری، قائمشهر، بابل، 
آمل و فریدونکنار که این ۵ شهید مدافع حرم 
نامگذاری خیابان ها،  بودند،  این شهرستانها  از 
نام  به  شهری  بین  های  وجاده  معابرشهری 
این شهدا نامگذاری تا با ماندگاری این حرکت 

کار  مقابل عظمت  در  کار  نهضت کم ترین  و 
آنها هست.حسین زادگان افزود: شهدای ما با 
این شجاعت و ایثارگری هایشان قطعاً فراموش 
نخواهند شد و باید نسل جوان ما از این جوانهای 
پاک باخته الگوگیری کنند.وی یادآورشد: البته 
یک کار فرهنگی هم توسط صداوسیمای مرکز 
مازندران در قالب رشادتهای جوانان مازندرانی را 
به تصویر خواهد کشید تا رشادتهای این شهدا 
تببیین  استان  مردم  برای  تر  وملموس  بیشتر 
شود.شهید مدافع حرم رضاحاجی زاده اهل آمل 
از شهدای لشکر عملیاتی ۲۵ کربال به همراه 
۱۲ تن دیگر از یارانش در روز ۱۷ اردیبهشت ماه 
سال ۹۵ در خان طومان سوریه به شهادت رسید.

استاندار مازندران:

نامگذاری معابر و خیابان ها به نام شهیدان کمترین کار است

برای  انشعاب گاز  بودجه، حق  قانون  براساس 
و  امداد  کمیته  مددجویان  مسکونی  واحد های 
بهزیستی رایگان است.جعفر احمدپور مدیرعامل 
با  مشترک  نشست  در  مازندران  گاز  شرکت 
براساس  گفت:  استان،  امداد  کمیته  مدیرکل 
قانون بودجه، حق انشعاب گاز برای واحد های 
بهزیستی  و  امداد  کمیته  مددجویان  مسکونی 
در  استان  گاز  شرکت  افزود:  است.او  رایگان 
کنار رسالت خطیر گازرسانی در حوزه مسئولیت 
و  معنوی  امورات  به  خاصی  توجه  اجتماعی 
ایتام  و  نیازمندان  به  ویژه کمک  به  اجتماعی 
چندین  در  سال  طی  در  خوشبختانه  که  دارد 
مبالغی  همکاران  کمک های  محل  از  نوبت 
بین  توزیع  و  کاالیی  سبد  تهیه  منظور  به  اشاره را  با  می پذیرد.احمدپور  صورت  به دستاورد های ارزشمند نظام اسالمی در حوزه مستمندان 

گازرسانی، گفت: توزیع گاز در دورترین نقاط این 
مرز و بوم و امکان بهره مندی اقشار محروم از 
این نعمت طبیعی، اهتمام جدی دولت است.او 
با اشاره به پیشنهاد انعقاد تفاهم نامه همکاری 
بین دو سازمان و وجود همکاری های سازنده 
اظهار امیدواری کرد در آینده شاهد تعامل هرچه 
 بیشتر به منظور خدمت رسانی به مردم باشیم.

امداد  عالیشاه مدیرکل کمیته  حجت االسالم 
به  گاز  از شرکت  این جلسه  در  مازندران هم 
زمینه  در  پیشرو  دستگاه های  از  یکی  عنوان 
کمک های خیرخواهانه یاد کرد و در این رابطه 
از مساعدت و همیاری بسیار خوب مدیرعامل و 
کارکنان شرکت گاز در زمینه کمک به ایتام و 

نیازمندان تقدیر و تشکر کردند.

 مدیرعامل شرکت گاز مازندران  اعالم کرد:

رایگان بودن حق انشعاب گاز مددجویان کمیته امداد و بهزیستی

ورود پلیس فتا به چالش  » مومو«
* والدین و دانش آموزان  نگران نباشند

پلیس فتا ناجا با اشاره به ارسال کلیپ های مومو برای برخی 
کاربران به خصوص دانش آموزان اعالم کرد: والدین  تهدیدات 
ارسال کنندگان کلیپ های مومو را جدی نگیرند و استرس و 
اضطراب به فرزندان خود منتقل نکنند.رئیس مرکز تشخیص 
و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا با اشاره به ارسال 
کلیپ های مومو برای برخی کاربران به خصوص دانش آموزان 
گفت: والدین در این خصوص دقت بیشتری داشته باشند و 
تهدیدات ارسال کنندگان کلیپ های مومو را جدی نگیرند و 
استرس و اضطراب به فرزندان خود منتقل نکنند.سرهنگ  علی  
محمد رجبی در تشریح این خبر اظهار داشت: رسیدگی به ارسال 
پیام ها و کلیپ های موسوم به مومو به صورت ویژه در دستور 
کار پلیس فتا قرار گرفته و بزودی افراد داخلی که هدف شان 
اذیت و آزار دانش آموزان بوده است، گرفتار قانون می شوند.

وی از والدین درخواست کرد: در صورت برخورد فرزندشان با 
محتوای مومو با آنها صحبت کرده و نگرانی آنها را کاهش 
دهند چراکه والدین درک بهتری نسبت به تهدیدات فضای 
مجازی و شبکه های اجتماعی دارند.سرهنگ رجبی افزود: در 
روزهای اخیر دوباره شاهد مطرح شدن چالش مومو در سطح 
برخی استان های کشور به خصوص استان های جنوبی بوده 
ایم و برخی کاربران که بیشتر آنها دانش آموز بوده اند پیام هایی 
حاوی محتوا و تصاویر مومو دریافت کرده اند؛ دریافت پیام ها 
و کلیپ های چالش مومو بیشتر از طریق اپلیکیشن واتس  اپ 
صورت گرفته است.وی در تشریح این موضوع گفت: مومو یک 
اکانت واتس آپ است که در ابتدا کاربر یک لینک تماس از 
سوی مومو دریافت کرده و پس از شروع به گفت وگو از سوی 
حساب کاربری مومو فرد به رفتارهای خطرناک دعوت می شود.

سرهنگ رجبی گفت: برخی کاربران واتس اپ از حساب های 
کاربری با شماره ایرانی و بعضا خارجی پیام هایی را به زبان 
فارسی دریافت کرده بودند که از آنها خواسته شده بود در چالش 
مومو شرکت کنند؛ بررسی های گسترده پلیس فتا نشان داد 
عمده این پیام ها با انگیزه ایجاد مزاحمت ارسال شده است.

وی یادآور شد: متاسفانه برخی خانواده ها در پی ارسال پیام ها 
و کلیپ های چالش مومو برای فرزندانشان به جای راهکارهای 
فنی و صحبت کردن با آنها نگرانی بیشتری به فرزندان خود 
منتقل کرده و باعث ایجاد اضطراب در فرزندانشان شده اند.رئیس 
مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا موج 
جدید مزاحمت های موسوم به مومو را ناشی از افزایش حضور 
دانش آموزان در بستر اینترنت دانست و عنوان کرد: پلیس فتا 
پیش تر در خصوص خطرات احتمالی استفاده مدارس از واتس 
اپ هشدار داده بود ولی متاسفانه همچنان شاهدیم که کالس 
های مجازی به جای برنامه شاد در واتس اپ تشکیل می شود 
و والدین مجبور هستند اینترنت بدون محدودیت را در بستر 
یک پیام رسان خارجی در اختیار فرزند خود قرار دهند و همین 
موضوع زمینه این گونه مشکالت را فراهم کرده است.سرهنگ 
رجبی از والدین و معلمان خواست: به هیچ وجه دانش آموزان 
را به استفاده از پیام رسان های خارجی برای آموزش مجازی 
هدایت نکنند و مراقبت های الزم را انجام دهند و در صورتی 
که به هر دلیل نیاز به استفاده از بستری دیگر غیر از برنامه 
شاد بود از پیام رسان های داخلی استفاده کنند.وی مراقبت از 
داده های خصوصی و عدم افشای اطالعات در شبکه های 
اجتماعی و آموزش استفاده صحیح از فضای مجازی را راهکار 
اصلی پیشگیری از این مشکالت دانست و افزود: امیدواریم 
آموزش و پرورش و والدین گرامی با ارائه آموزش های الزم به 
دانش آموزان از بروز اینگونه مشکالت پیشگیری کنند.سرهنگ 
رجبی در پایان از هموطنان خواست: هرگونه مشکل و موارد 
مشکوک در فضای مجازی را با سایت پلیس فتا به نشانی  
در   ۰۹۶۳۸۰ تماس  شماره  یا    www.cyberpolice.ir

میان بگذارند.

 هواشناسی مازندران برای تعطیالت پایان این هفته هوای آفتابی با حداکثر دمای ۲۶ درجه سانتیگراد پیش بینی کرد.هوای 
مازندران پس از یک هفته بارانی از ابتدای هفته جاری رو به پایداری و آسمانی آفتابی کرد و دمای هفته در نخستین روز هفته 

به حداکثر ۲۸ درجه سانتیگراد رسید.
پیش بینی هواشناسی مازندران نشان می دهد که تا اوایل هفته آینده شرایط جوی استان پایدار ، آفتابی و آرام خواهد بود و 

مشکالت جوی خواصی دیده نمی شود. دمای استان نیز در این ایام ثابت است و در گرم ترین ساعات دمای مناطق جلگه ای 
به ۲۶ درجه و در سردترین ساعات در این مناطق به حدود ۱۱ درجه سانتیرگاد می رسد.در پیش بینی هواشناسی مداخالت 
جوی و بارندگی خاصی تا اواسط هفته آینده مشاهده نمی شود اما در ساعات بعد از ظهر ممکن است مردم استان در دامنه 

مناطق کوهستانی شاهد ابرناکی هوا باشند.

آخر هفته آفتابی مازنـدران با گرمای 26 درجه 

مدیرعامل جمعیت هالل احمرمازندران از برگزاری مانور ساعت 
صفر سیالب در شرق مازندران خبرداد.به گزارش روابط عمومی 
جمعیت هالل احمرمازندران دکتر غالمعلی فخاری با اعالم اینکه 
با موضوعات خاص حوادث طبیعی  برگزاری مانورهای دوره ای 
احمراستان  جمعیت هالل  های  برنامه  از  یکی  ساخت  انسان  و 
ارتقای سطح آمادگی  این مانورها  از برگزاری  است گفت: هدف 
و توانمندیهای تیمهای تخصصی و همچنین ارزیابی نقاط ضعف 
احتمالی و آسیب شناسی مراحل مختلف مداخله در بحران است. 

دکتر فخاری گفت:سرعت فراخوان تیمهای تخصصی ، کیفیت و 
کمیت پاسخگویی ، سرعت مداخله تیمهای تخصصی وچگونگی 
ارائه خدمت به متاثرین از حوادث از مهمترین مولفه های مورد 
نظر در این مانورها می باشد. وی با بیان اینکه در این مانورها با 
توجه به سناریوی عملیاتی تیمهای تخصصی داوطلبان اعم از شبکه 
سالمت )پزشک ،پرستار،بهیار( ، شبکه داوطلبی مددکاران اجتماعی 
و روانشناسان جهت مشاوره به آسیب دیدگان وهمچنین کارشناس 
های  آسیب  و  مخاطرات  بررسی  هدف  با  نیز  محیط  بهداشت 

محیطی، همزمان و همگام با تیمهای تخصصی امدادونجات در 
منطقه عملیاتی حضور می یابند گفت: تقویت هماهنگی و تعامل بین 
تیمهای مزبور یکی از شاخص های مهم ارزیابی در این مانورها می 
باشد. وی با بیان اینکه استان مازندران یکی از استانهای پرحادثه در 
حوزه حوادث طبیعی و حوادث انسان ساخت است تصریح کرد:باید 
از همه ظرفیتها برای افزایش توانمندی همه نیروهای امدادی و 
اینگونه  برگزاری  و  کنیم  استفاده  جوانان  و  ،داوطلبان  پشتیبانی 

مانورها می تواند ما را در تحقق این هدف کمک نماید.

مدیرعامل جمعیت هالل احمرمازندران خبرداد :

برگزاری مانورساعت صفر سیالب در شرق مازندران

 معصومه فرجی معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی مازندران گفت: معاونت امور فرهنگی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی به منظور پشتیبانی از برنامه ها و اقدامات 
و کتابخوانی  ابتکاری در حوزه کتاب  انجام شده و طرح های 
هفتمین دوره جشنواره روستا ها و عشایر دوستدار کتاب را در 
روستا ها و عشایر سراسر کشور با رویکرد مجازی برگزار می کند.

با  مرتبط  ترویجی  فرهنگی  فعالیت های  مجموعه  افزود:  او 
کتاب خوانی که با مشارکت های مردمی، نهاد ها و سازمان های 
فعال در میان روستاییان و عشایر اجرا شده یا برای اجرا در سال 
آینده برنامه ریزی شده است، می تواند نامزد شرکت در جشنواره 

باشد.
فرجی گفت: با توجه به شرایط به وجود آمده در اثر همه گیری 
بیشتر مردم برای مأنوس شدن  ویروس کرونا و فرصت های 
با کتاب و کتاب خوانی، فعاالن فرهنگی و مسئوالن محلی در 
روستا ها برنامه های تازه ای برای ترویج کتاب خوانی با استفاده 
از امکانات موجود در فضا های مجازی طراحی، برنامه ریزی و 
اجرایی می کنند.او افزود: برنامه هایی که در روستا ها با رویکرد 
مجازی در این روز های کرونایی به اجرا گذاشته می شود در این 

دوره اهمیت پیدا می کنند و می توانند عالوه بر غنی کردن اوقات 
فراغت در الگوسازی و بهره گیری سایر روستا ها تأثیرگذار باشد.

جشنواره  این  در  شرکت  متقاضی  روستا های  گفت:  فرجی 
انجام  اقدامـات  می توانند  دوره  این  فراخوان  اسـاس  بر 
بر  برنامه ها، مـدارک و مسـتندات خـود را کـه مبنـی  شده، 
فعالیت های مرتبـط بـا کتـاب و کتاب خوانی آن روستاسـت، بـا 

امضـای دهیـار و رئیـس شـورای اسالمی روسـتا، همراه بـا 
برگه های تکمیل شده تا ۱۰ دی ماه ۹۹ به اداره کل فرهنگ 
به دبیرخانه مرکزی در  یا مستقیماً  ارشاد اسالمی استان و  و 
تهران به آدرس دبیرخانه مرکزی جشنواره روستا ها و عشایر 
 دوستدار کتاب- تهران- خیابان شهید مطهری- خیابان فجر 
)جم سابق ـ شماره ۷ ـ ساختمان فجر ـ طبقه ۵ کد پستی 

۱۵۸۹۷۴۳۱۱۱ ارسـال کنند.
او با اشاره به اینکه هیأت داوران جشنواره از میان نامزد های 
عنوان  به  را  برگزیده  عشایری  منطقه  یا  روستا   ۱۰ نهایی 
بودن  متناسب  افزود:  گرد،  خواهند  معرفی  کتاب«  »دوستدار 
طرح ها با نیاز های محلی، آیین های بومی و ارزش های دینی و 
ملی، داشتن تأثیرات پایدار در ارتقای سطح فرهنگ کتابخوانی، 
اجرایی  از مشارکت مردمی و پشتیبانی واحد های  برخورداری 

روستا و عشایر از شاخص های انتخاب طرح ها می باشند.
شماره  با  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  می توانند  عالقمندان 
تلفن های ۰۲۱۸۸۸۶۱۳۲۴- ۰۲۱۸۸۳۴۲۹۷۹-۰۲۱۸۸۳۴۲۹۸۰ 
شماره  به  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  با  یا  و 

۰۱۱۳۳۳۶۲۰۰۷ واحد معاونت فرهنگی تماس حاصل کنند.

 معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران:

فراخوان هفتمین دوره جشنواره روستا ها و عشایر دوستدار کتاب منتشر شد

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
مازندران  خبرداد:

آب بندان ها فصلی نو در گردشگری 
مازندران

۸۱۲ آب بندان در مازندران وجود داشته که ۱۰۹ مورد آن قابلیت 
فرهنگی،  میراث  مدیر کل  فرزانه  دارند.سیف اهلل  گردشگری 
گردشگری و صنایع دستی مازندران گفت: ۸۱۲ آب بندان در 
مازندران وجود دارد که ۱۰۹ مورد آن قابلیت گردشگری داشته 
که شهرستان قائم شهر و جویبار، سهم قابل توجهی از آن را 
ملی  به عنوان شهر  آالشت  افزود:انتخاب شهر  برخوردارند.او 
جاجیم فرصت مهمی است که قطعاً با همکاری شهرداری، 
این شهر حفظ شود.فرزانه  تاریخی و فرهنگی  بافت  تمامی 
با بیان اینکه شهر های مازندران، قابلیت احداث بازارچه های 
صنایع دستی،  بازارچه های  گفت:  دارد  را  صنایع دستی  دائمی 
بهترین فضا برای هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی است که 
می توانند با مخاطبانشان ارتباط برقرار کرده و محصوالتشان 
را به فروش برسانند.او از شهرستان سوادکوه به عنوان یکی از 
مهم ترین مناطق در مسیر توسعه بوم گردی در استان یادکرد و 
افزود: در صورت رفع موانع و مشکالت، شهرستان سوادکوه این 
ظرفیت را دارد تا به شاخص ترین منطقه بوم گردی در کشور 

تبدیل شود.

 در یک ماه گذشته صورت پذیرفت :
300 کیلومتر خط کشی در راه های 

مازندران اجرا شد

ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  اداره  راهداری  معاون 
استان مازندران از اجرای ۳۰۰ کیلومتر عملیات خط کشی در 
سطح محورهای ارتباطي این استان در طول ماه گذشته خبر 
داد و عنوان کرد : نهضت ایمن سازی جاده های مازندران) راه 
های اصلی ،فرعی و روستایی ( با اجرای عملیات خط کشی 
گسترده شتابی مضاعف گرفت.به گزارش روابط عمومی اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای  استان مازندران، حسن جهانیان  
ضمن اعالم این مطلب افزود : خط کشی راه ها که از مقرون 
به صرفه ترین نوع عالئم ایمنی محسوب می گردند مستقیما" 
در دید راننده قرار گرفته و با وی یک حس نزدیک و متقابل 
اجرای خط کشی  اهداف  از  یکی  .جهانیان  نمایند  برقرار می 
در سطح محورها را تعیین محدودیتهای حرکت برای هریک 
ارتباطی  محورهای  ساخت:  نشان  خاطر  و  عنوان  کاربران  از 
چالوس –مرزن آباد ، سپاه سد محور هراز ، قائمشهر- جویبار 
، اوجی آباد –سرخرود ،جاده نظامی قائمشهر و نوشهر- رویان 
،قائمشهر-بابل ،سه هزار و دوهزار تنکابن و آمل-بابل هراز-
هردرود به کرفا-دوک –زیلت-شهرک فرهنگیان-سرخکال-

خیل-کوتنا  آباد-اوریم-شورکچال-گرزین  کردخیل-نصرت 
صالح-منصورکنده-شیخ  ابو  ساروکال-ریکنده-کرچنگ-سید 
محله-سید کال – خردونکال- منصور کنده-جنگلبانی – سنگده 
تا سد-امره-اورست  تاکام  از  جنگلبانی-دودانگه   – سفید  پل 
– مالخواست- پل نکا چوب تا زید-روستای ورکال-چهار راه 
ورکال – دنگسرک- یوش تا - پل زنگوله- دوآب – کجور-

بلده تا آمل-هلو پشته تا وازک- چالوس-نور چمستان  از جمله 
محورهایی بوده که عملیات خط کشي در آنها صورت پذیرفت.

وی ادامه داد: از این رو این اداره کل بعد از انجام ضربتی 
منظور  به  مواصالتی  محورهای  آسفالت  روکش  عملیات 
افزایش ایمنی محور ، هدایت وسایل نقلیه و آگاهی دادن 
مناطق  بودن  گیر  مه  زمان  در  بخصوص  راه  کاربران  به 
کوهستانی در شب با دید محدود ، تفکیک باندهای رفت 
و برگشت در نقاط بدون جدا کننده وسط و کاهش میزان 
تصادفات و سوانح رانندگی عملیات اجرای خط کشی را در 
سطح محورهای ارتباطی این استان در دستور کار خود قرار 
داد.گفتنی است مازندران دارای ۱۰۴۰۰  کیلومتر  راه اصلی ، 

فرعی و روستایی است. 

مدیرکل دامپزشکی مازندران:
صنعت مرغ مادر مازندران استفاده از 

واکسن آنفلوآنزا را جدی بگیرند
مدیرکل دامپزشکی مازندران گفت: صنعت مرغ مادر مازندران 
استفاده از واکسن آنفلوآنزا را جدی بگیرند.حسین رضوانی در 
جلسه شورای معاونین سازمان جهاد کشاورزی مازندران که در 
اداره کل منابع طبیعی مازندران منطقه ساری برگزار شد با بیان 
اینکه هر ساله نگران بحث آنفلوآنزا در پرندگان و صنعت طیور 
هستیم گفت: سال گذشته به دلیل مصرف واکسن آنفلوآنزا در 
مرغ مادر مشکلی مشاهده نشد و آسیب جدی به طیور گوشتی 
و مادر وارد نشد.وی ادامه داد: ۲۰ کشور دنیا به ویژه کشورهای 
اطراف ایران مانند عراق، روسیه و قزاقستان درگیر آنفلوآنزا بودند 
و مازندران به دلیل وجود مرغ الین، اجداد و مادر همیشه ویژه 
دیده می شود و حساسیت باالیی در این زمینه وجود دارد.مدیرکل 
دامپزشکی مازندران با بیان اینکه در صنعت مرغ مادر مازندران 
استفاده از واکسن آنفلوآنزا جدی گرفته شد و تمامی واحدهای 
تولیدی اقدام به تزریق این واکسن می کنند و نگرانی وجود ندارد، 
افزود: نگرانی برای ورود پرندگان مهاجر همچنان وجود دارد و 
بازدید هفتگی که از تمامی آبگیرها انجام می شود خوشبختانه 
تاکنون موردی مشاهده نشد اما این نگرانی در استان مازندران به 

دلیل درگیر شدن کشورهای همسایه با این بیماری وجود دارد.

با  گفت:  اجتماعی  تأمین  بازنشستگان  عالی  کانون  رئیس   
صدور پیش نویس احکام برقراری مستمری، مستمری بگیران و 
بازنشستگان تامین اجتماعی بالفاصله حقوق، مزایا و مطالبات 
خود را دریافت می کنند.به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان 
تامین اجتماعی، علی اصغر بیات عنوان کرد: واحدهای اجرایی 
اداری جدید صادره،  دستور  اساس  بر  اجتماعی  تامین  سازمان 
مکلف می شوند پس از احراز شرایط قانون بازنشستگی و دریافت 
استعالم ترک کار بیمه شده، پیش نویس حکم بازنشستگی را 
با لحاظ مجموع سوابق پرداخت حق بیمه قابل قبول و رعایت 
حقوق  متناسب سازی  افزود:  کنند.وی  صادر  مقررات  و  قوانین 
بازنشستگان یک اقدام مهم و تاریخی بود که همزمان با حقوق 
مرداد ماه پرداخت شد و رضایتمندی بازنشستگان را به همراه 
داشت.بیات با تاکید بر این که متناسب سازی حقوق همچنین 
بازنشستگان  تکریم  حس  و  داد  کاهش  را  درآمدی  شکاف 
متعدد  جلسات  در  گفت:  کرد،  احیا  را  مستمری بگیران  و 
تصمیم گیری نحوه اجرای متناسب سازی، سازمان درصدد تحقق 
نهایت عدالت بیمه ای با اجرای متناسب سازی است.وی همچنین 
خواستار حمایت بیشتر سازمان تأمین اجتماعی از بیمه تکمیلی 
بازنشستگان شد و گفت: برخورداری از خدمات درمانی مناسب 
حق بازنشستگان است و بیمه تکمیلی بازنشستگان باید با جدیت 
پیگیری شود. رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی 
با بیان اینکه متناسب سازی حقوق بازنشستگان با همفکری و 
اظهار  انجام شده،  بازنشستگی  کانون های  نمایندگان  مشورت 
درصد  چهار  بازنشستگان،  تشکل های  نظر  با  مطابق  داشت: 
سنوات سخت و زیان آور در محاسبات مربوط به متناسب سازی 
اعمال می شود و مجموع مبالغ مربوط به متناسب سازی در احکام 

حقوقی این قشر نیز درج خواهد شد.

رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی:
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 
با احکام جدید مستمری، بالفاصله 

پرداخت می شود


