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 آب شیرین کن ها ۶ درصد آب
استان بوشهر را تامین می کنند

| عبدالحميــد حمزه پــور در جمــع 
خبرنگاران اظهار داشت: آب تنها عنصر حياتى 
پس از هوا است كه هيچ جايگزينى ندارد و بايد 
در مصرف آن دقت و مديريت الزم انجام شود.به 
گزارش روابط عمومى و آموزش همگانى شركت 
آب و فاضالب استان بوشهر وى با بيان اينكه در 
استان بوشهر منابع آب بدليل شرايط جغرافيايى، 

خشكسالى و برداشت ها در سال هاى گذشته، منابع قابل اتكايى وجود ندارد 
افزود: به همين دليل براى تامين منابع آب در استان در دو حوزه تامين آب 
از خارج از استان و استفاده از آب هاى غير متعارف و شور برنامه ريزى شده 
است.حمزه پور بيان كرد: در حال حاضر 20 هزار متر مكعب آب شيرين كن 
در شهرستان هاى بوشهر و كنگان وجود دارد و شش درصد آب مورد نياز 
استان را تامين مى كند كه برنامه ريزى شــده تا شش ماه آينده با اجراى 
آبشيرين كن هاى جديد در استان اين ظرفيت را به 35 تا 40 درصد افزايش 
دهيم.مديرعامل شركت آب و فاضالب استان بوشهر در خصوص تحولى كه 
بعد از انقالب در زمينه آب انجام شــده است، تصريح كرد: پيش از انقالب 
تنها 400 كيلومتر شبكه آبرسانى در اســتان وجود داشته كه اكنون اين 
ميزان به بيش از هزار و 400 كيلومتر رسيده است و 100 درصد شهرهاى 
استان داراى آب شرب بهداشتى هستند.وى در ادامه گفت: همچنين در 
گذشته 30 حلقه چاه در استان وجود داشته است كه اكنون اين ميزان به 
120 حلقه رسيده است.حمزه پور خاطر نشــان كرد: امسال از اعتبارات 
تملك و دارايى 170 ميليارد تومان اعتبار مصوب شده است كه تا كنون 80 
درصد آن تخصيص داده شده است، هر چند اين اعتبارات با توجه به بحران 
بى آبى كه اكنون با آن روبرو هستيم كم است اما با توجه به وضعيت بودجه 
اين تخصيص ها نشان دهنده اهميت و اولويت اين حوزه براى دولت است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان گلستان:

رشد 800 درصدی فضای ورزشی 
گلستان بعد از پیروزی انقالب اسالمی

| مدير كل ورزش و جوانان استان 
گلســتان از رشــد 800 درصدى فضاى 
ورزشى اســتان گلســتان پس از پيروزى 
انقالب اسالمى خبر داد.به گزارش روابط 
عمومى ورزش و جوانان اســتان گلستان ، 
در سال 57 گلستان تنها 16 سالن ورزشى 
داشــت كه ســالن آزادى گرگان از جمله 

مهمترين ســالن هاى ورزشى شهرســتان گرگان بود اما امروزه 
شاهد 113ســالن سرپوشيده با مســاحت 116064 متر مربع و 
88 فضاى ورزشى روباز به مساحت 7751185 متر مربع هستيم 
كه گمنام ترين آنهــا از امكانات رفاهى بااليى برخوردارند.طيبى 
افزود: در بين تمامى ســالنها تنها يك مجموعه ورزشــى آزادى 
گرگان بود درحالى كه ما هم اكنون دو اســتاديوم 15000 نفره 
گنبد و 5000 نفــره كريم اباد گرگان را با ويژگــى هاى بهتر از 
آزادى در استان داريم، جمعا 200 فضاى ورزشى روباز در استان 
داريم و حدودا رشد 800 درصدى را در اين موضوع تجربه كرده 
ايم .وى گفت : استان گلســتان در آن زمان حتى يك ورزشگاه 
مخصوص بانوان هم نداشت درحالى كه درحال حاضر 15 سالن 
اختصاصى براى بانوان ساخته شــده است.سرانه فضاى ورزشى 
قبل از انقالب 14 صدم متر مربع بود و سرانه فضاى ورزشى بعد 
از انقالب به 57 صدم متر مربع رسيد كه نسبت به جمعيت استان 

رشد 4 برابرى داشته است.

 شکوفایی ورزش بانوان
در گلستان بعد از پیروزی انقالب اسالمی

| منيره كاويان معاونت ورزش بانوان 
اداره كل ورزش و جوانــان اســتان ، ورزش 
بانوان در گلســتان بعد از پيــروزى انقالب 
اســالمى به اوج شــكوفايى خود رسيد.به 
گزارش روابط عمومى ورزش و جوانان استان 
گلســتان ، منيره كاويان در گفتگو با روابط 
عمومى اين اداره كل اظهار داشــت: ورزش 

بانوان در سال هاى پيروزى بعد از انقالب تحوالت بزرگى را به خودش 
ديده است و بانوان استان گلستان با حجاب اسالمى در رشته هايى 
مختلف حرف هاى زيادى براى گفتن داشته اند، آخرين آن هم مدال 
تاريخى طالى كبــدى بود كه اولين مدال بانــوان كبدى در تاريخ 
بازيهاى آســيايى جاكارتا در سال 97 محسوب شــد، مدالى كه با 
قرار گرفتن بانوى ايرانى با حجاب روى ســكوى آسيا، نشان دهنده 
درخشش بانوان گلســتان صديقه جعفرى و زهرا عباسى در معيت 
تيم ملى بود كه انقالب اسالمى فرصتى را براى بروز دادن آن فراهم 
كرده بود .معاون ورزش بانوان گفت : پارميدا محموديان نام خود را 
در تاريخ 70 ساله بعنوان اولين بانوى وزنه بردار ايران در مسابقات 
وزنه بردارى قهرمانى نوجوانان و جوانان آسيا به ثبت رساند .كاويان 
افزود : زهرا شوشــترى و مليحــه عزتى نيــا در رقابتهاى قهرمانى 
سپك تاكراى جهان 2017 كه در شــهر بانكوك تايلند برگزار شد 
براى نخســتين بار بر ســكوى قهرمانى دنيا ايســتادند.وى گفت: 
عالوه بر اين در ورزش جانبازان و معلوالن هم قهرمانان كشــورمان 
بارها در مسابقات جهانى و پارالمپيك افتخارات زيادى را به دست 
آورده اند كه در ايــن بين زهرا دانايى توس به عنوان شــاخص اين 
بخش از جامعه، توانســت براى اولين  بار در تاريخ ورزش گلستان، 
مجوزحضور در پاراآســيايى وپارا المپيك را هم كسب كند تا نشان 
دهد كه معلوليت محدوديت نيست.ايشان گفت: كسب 2 مدال نقره 
در تاريخ پاراآســيايى و مقام پنجم در ميادين پارا المپيك از بركات 
انقالب اسالمى اســت كه روح تازه اى در كالبد ورزش ايران دميد و 
سبب شد تا جوانان ايرانى، توانايى هايشان را به رخ جهانيان بكشند.

 مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال
به ۱۲.۳ کاهش یافته است

| رئيس مركز بهداشت شهركرد گفت: 
در حال حاضر ميزان مرگ و مير كودكان زير 5 
ســال از 124 در هزار قبل از انقالب اسالمى به 

12.3 در زمان حال كاهش است.
ســيد راشــد جزايرى رئيس مركز بهداشت 
شهركرد اظهار داشــت: برخوردارى از زندگى 
سالم و مولد با اميد به زندگى و عارى از بيمارى 

و ناتوانى حقى همگانى است كه در قوانين جمهورى اسالمى مورد تاكيد 
قرار گرفته است. 

سيد راشد جزايرى رئيس مركز بهداشت شهركرد با اشاره به اينكه نظام 
سالمت كشور يكى از موفق ترين اركان در زمينه سالمت در دنيا است، 
افزود: نظام سالمت استان پس از پيروزى انقالب اسالمى پيشرفت هاى 
بسيارى داشته اســت، در حال حاضر نظام سالمت اســتان با 9 مركز 
بهداشت شهرستانى، 62 مركز جامع سالمت شهرى و 60 مركز خدمات 

جامع سالمت روستايى در حال ارائه خدمت است.
معاون بهداشت علوم پزشكى شهركرد خاطرنشان كرد: پس از پيروزى 
انقالب اسالمى ميزان دسترسى مردم به خدمات بهداشتى و درمانى در 
روستاها از 35 درصد به 100 درصد و در جوامع شهرى از 60 درصد به 

100 درصد رسيده است.

| معاون اوقاف استان قم توضيحاتى پيرامون 
اجراى طرح يكسان سازى قبور در حرم مطهر حضرت 
على بن جعفر(ع) ارائه كرد.بــه گزارش روابط عمومى 
اداره كل اوقاف و امور خيريه استان قم، حجت االسالم 
والمســلمين يوسف احمدى با اشــاره به اجراى طرح 
همسان سازى قبور در آستان مقدس امامزاده على بن 
جعفر(ع) اظهار كرد: در ادامه اجراى اين طرح، قبورى 
كه در ضلع جنــوب غربى قرار دارند همسان ســازى 
خواهند شــد.وى افزود: اين اقدام با اطالع رســانى از 
طريق بنر در محوطه ورودى هاى بقعه از هفتم دى ماه 
سال جارى آغاز شد.معاون فرهنگى اجتماعى اوقاف و 
امور خيريه اســتان قم با بيان اينكه در اين طرح ابتدا 
مختصات جغرافيايى ســنگ مزارها بــه صورت دقيق 
ثبت و از همه آنها عكس بردارى شده است گفت: پس 
از ميلگردگذارى، بتن ريزى انجام خواهد شد و سپس 
سنگ فرش همسطح اجرا مى شود.وى ادامه داد: پس از 
آن بر اساس مختصات جغرافيايى ثبت شده اسامى قبور 

دقيقا روى سنگ هاى همسطح حكاكى خواهد شد و به 
اين ترتيب هيچ گونه نگرانى بابت جابجايى حكاكى هاى 
روى قبور وجود نخواهد داشت ضمن اينكه دفن اموات 
در اين بقعه همچنان ادامه مى يابد.احمدى به محاسن 
اجراى طرح همسان ســازى قبور اشاره و تصريح كرد: 
جلوگيرى از نشســت و آبگرفتگى قبور، عدم نفوذ آب 
باران در قبور و خرابى آنها، جلوگيرى از رشــد و تكثير 
حشــرات و حيوانات موذى همچون سوسك، رتيل و 
عقرب، تسهيل عبور و مرور افراد سالخورده و معلول در 
محوطه آرامستان، استفاده از محوطه اين مكان براى 
شب هاى احيا و ديگر مراســم مذهبى و يكسان سازى 
شكل ظاهرى قبور، از جمله مزاياى اين طرح به شمار 
مى روند.معاون فرهنگى اجتماعى اوقاف و امور خيريه 
استان قم خاطرنشــان كرد: طرح همسان سازى قبور 
پيش از اين در بقاع متبركه ديگرى همچون حرم مطهر 
امامزادگان ابراهيم و محمــد(ع)، ابراهيم و احمد(ع)، 

حمزه(ع) و چهل اختران اجرايى شده است.

توضیحات معاون 
اوقاف استان 
قم درباره طرح 
یکسان سازی قبور

| در ســفر اســتاندار قم و مسئوالن اســتان به بخش 
ســلفچگان طرح هاى عمرانى با اعتبار بيش از 36 ميليارد ريال 
به بهره بردارى رسيدند.به گزارش روابط عمومى استاندارى قم 
دكتر بهرام سرمست استاندار قم در سفر به بخش سلفچگان كه به 
مناسبت دهه مبارك فجر صورت گرفت، ضمن افتتاح تعدادى از 
طرح هاى عمرانى، در جمع اهالى روستاى يكه باغ، طى سخنانى 
با اشــاره به ويژگى مردمى بودن انقالب اســالمى اظهار داشت: 
روستاييان در برهه هاى مختلف خصوصا در جنگ تحميلى نقش 
ويژه اى در دفاع از مرزهاى ميهن اسالمى داشتند.استاندار قم با 
اشاره به اهميت رسيدگى به روستاييان و ايجاد توازن توسعه اى 
در همه ى بخش هاى استان افزود: اين مسئله همواره مورد توجه 

مديران دولت تدبير و اميد بوده است.نماينده عالى دولت در استان 
همچنين با اشاره به خواســته هاى اهالى روستاى يكه باغ براى 
تامين برخى زيرساخت ها، خواستار تامين برق محله هاى تاريك 
اين روستا، تامين زمين مجتمع دامدارى و كارگاهى، تخصيص 
100 ميليون تومان براى احياء قنات هاى روستايى و آسفالت و 
جدول گذارى اين روستا شد.در برنامه سفر مسئوالن استان قم 
به بخش سلفچگان، پروژه هاى دهيارى روستاى چشمه على با 
اعتبار 800 ميليون ريال، خانه بهداشــت روستاى نيزار با اعتبار 
2800 ميليون ريال، طرح مخزن فضاى سبز بخش سلفچگان با 
اعتبار 4400 ميليون ريال و طرح آبرسانى به روستاهاى يكه باغ و 
سنجگان با اعتبار 28000 ميليون ريال به بهره بردارى رسيدند.

افزایش ۱۵.۳۱درصدی مشترکین برق آذربایجان غربی در دولت تدبیر و امید 
| اكبر حسن بكلو مديرعامل شركت توزيع نيروى برق آذربايجان غربى گفت: از ابتداى روى 
كار آمدن دولت تدبير و اميد بيش از 175هزار مشترك جديد به جمع مشتركين برق استان افزوده 
شــده و هم اكنون يك ميليون و 238هزار و 278مشترك در سراسر استان به شبكه متصل هستند.
وى همچنين اظهار كرد: از ســال 92تاكنون، شاهد رشــد 25درصدى فروش انرژى به مشتركين 
بوده ايم بطورى كه در سال 96 به حداكثر رسيده و امســال نيز تا پايان آذرماه 3ميليون و 496هزار 
و 560كيلووات ســاعت انرژى به مشــتركين فروخته شــده است.مديرعامل شــركت توزيع برق 
آذربايجان غربى افزود: هم اكنون 80.8 درصد مشتركين برق استان خانگى هستند كه نسبت به سال 

92، افزايش 15.31درصدى داشته است .حســن بكلو خاطر نشان كرد: با روى كار آمدن دولت تدبير و اميد نيز با تالش هاى 
صورت گرفته هم اكنون قريب به 100درصد روستاهاى استان از نعمت برق برخوردار هستند كه اين اتفاق مهمى در صنعت 

برق استان به شمار مى رود.

اجرای طرح سامد در اداره کل اوقاف و امورخیریه استان قزوین
| در راستاى پاسخگويى به شهروندان محترم طرح ســامد با پاسخگويى مدير كل اوقاف و 
امورخيريه استان قزوين برگزار مى شود.به گزارش روابط عمومى اداره كل اوقاف و امورخيريه استان 
قزوين على محمدپور مسئول روابط عمومى اداره كل اوقاف و امورخيريه استان قزوين خبر از اجراى 
طرح پاســخگويى تلفنى به شهروندان محترم با عنوان طرح ســامد داد و اظهار داشت : هدف از راه 
اندازى اين سامانه توسط دولت محترم ، تمهيد شرايط الزم براى برقرارى ارتباط موثر و كارآمد و نيز 
پاسخگويى سريع و صحيح به مسايل و مشكالت مردم در رابطه با دستگاه هاى اجرايى مى باشد و در 
همين راستا مديركل اوقاف و امورخيريه استان قزوين روز جهارشنبه 26 دى ماه 97 از ساعت 10:30 

الى 12 با حضور در اســتاندارى قزوين پاسخگو شهروندان محترم در حوزه هاى مختلف اوقافى و امامزادگان و بقاع متبركه و 
فعاليت هاى قرآنى مى باشد.وى ادامه داد شهروندان محترم مى توانند با شــماره گيرى تلفن 111 بدون واسطه و مستقيم 

مشكل خود را با مديركل اوقاف و امورخيريه استان قزوين مطرح نمايند.

اکران فیلم های جشنواره فجر در سینما فرهنگ ایالم 
| پروین سجادی – مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان ايالم گفت: فيلم هاى جشنواره 
فيلم فجر، دوازدهم تا هيجدهم بهمن ماه هر روز در سه نوبت در سينماى فرهنگ ايالم نمايش داده 
مى شود. عمران خود آموز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به مناسبت چهل سال حضور پرافتخار 
و عزت و سربلندى انقالب اسالمى برنامه هاى متنوع فرهنگى و هنرى در سطح استان به اجرا و يا در 
چهار روز گذشته اجرا شده است.وى ادامه داد: آغاز به كار جشنواره فيلم فجر، دوازدهم تا هيجدهم 
بهمن ماه هر روز در سه سيانس در سينماى فرهنگ، حضور در نمايشگاه دستاوردهاى انقالب اسالمى، 
اجراى گروه سرود 600  نفره، برگزارى نمايشگاه كتاب مولفان و نويسندگان بومى از اقدامات فرهنگى 

انجام شده در چهلمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى در استان ايالم است.رئيس كارگروه فرهنگى هنرى ستاد بزرگداشت 
چهلمين سال پيروزى انقالب اسالمى در ايالم  تصريح كرد: اعزام گروه هاى موسيقى مقامى و محلى به سراسر استان و اجراى 

برنامه هاى شاد و متنوع براى شهروندان و ساير برنامه هاى فرهنگى در ايام انجام شده است.

ضرورت اخالق حرفه ای در کادر پزشکی چهارمحال و بختیاری 
| مصیبی خبرنگار-  سرپرست دانشگاه علوم پزشكى شهركرد گفت: متُأسفانه اخالق مدارى 
در بين برخى از پزشكان و كادر درمانى نقدهايى وجود دارد و ما در تالش هستيم اين روند در تمامى 
مراكز اصالح و اخالق در تمامى اين مراكز حاكم شود.مجيد شيرانى سرپرست دانشگاه علوم پزشكى 
شهركرد امروز در نشست خبرى با اصحاب رسانه اظهار كرد: سياست گذارى سالمت در كشور ما بر 
عهده وزارت بهداشت است و نقش اين وزراتخانه پس از كاهش بيمارى هاى واگير تغيير پيدا كرد.وى 
با اشاره به اينكه محدوديت هاى مالى مى طلبد هزينه ها كنترل شود بيان داشت: هزينه هاى سالمت 
باال است و مى طلبد در اين حوزه كنترل صورت گيرد.شيرانى از تعداد تخت هاى بيمارستان در اين 

استان خبر داد و گفت: يك هزار و 516 تخت فعال بيمارستانى در استان به بيماران خدمات مى دهند.وى با اذعان بر اينكه اعزام 
بيماران به خارج از استان بسيار كم است بيان داشت: 550 پزشك عمومى و282 پزشك متخصص و فوق تخصص در چهارمحال 

و بختيارى به بيماران خدمات مى دهند و در حال حاضر تمامى خدمات پزشكى و آزمايشگاهى به بيماران ارائه مى شود.

خبرنامه

استانها
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افتتاح طرح های عمرانی 
بخش سلفچگان با اعتبار 
بیش از ۳۶ میلیارد ریال

افتتاحپروژهایمخابراتیشهرستانداالهودردههمبارکفجر

در سفر استاندار قم به بخش سلفچگان 
صورت گرفت:

| افتتاح پروژه هاى مخابراتى شهرستان داالهو با اعتبارى بالغ بر دوميلياردوچهارصدميليون ريال درچهلمين سالگردپيروزى انقالب اسالمى 
آغازگرديد.به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه كرمانشاه اين پروژه ها شامل نصب سكتور سايت هاى تلفن همراه تختگاه،شاالن و پارك امير كرندغرب، 
ارتقاء اينترنت سايت هاى خسروآباد و شيره چقاه به 3G وبهينه سازى سايت گهواره و نيز ارتقاء 4Gسايت شهرك واليت كرند به باند2600 مى باشد.
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| توليت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، 
استاندار وشــهردارقم از غرفه شــهردارى قم در نمايشگاه 
«شكوه چهل ســاله» بازديد كردند.به گزارش اداره اطالع 
رسانى و روابط عمومى آموزش و پرورش استان قم ، همزمان 
با چهلمين ســالگرد پيروزى انقالب اسالمى، دستگاه هاى 
دولتى، ارگان هاى فرهنگى، حوزوى و … ازجمله آموزش و 
پروش استان قم در نمايشگاه «شكوه چهل ساله»، اقدام به 
برپايى غرفه هايى كردند تا گزارشى از اقدامات و دستاوردهاى 
خود را ارائه كنند.همچنين شهردار قم در بازديد از نمايشگاه 
دســتاورد هاى آموزشــى و پرورش قم در محل غرفه اين 
سازمان در نمايشگاه شــكوه چهل ساله، از نزديك عملكرد 
ها و دستاوردهاى اين دستگاه عظيم تعليم و تربيت را مورد 
بازديد قرار داد.دكتر مرتضى سقائيان نژاد با ابراز خرسندى 
از ايجاد غرفه با نشــاط و عملى آموزش و پرورش استان قم 
گفت: امروز دانش آموزان ما بايــد از دانش هاى نوين بهره 
مند گردند و از فرصت ها به نحو مطلوب استفاده نمايند.وى 
با گراميداشت ياد و خاطره شهداى اسالم انقالب برگزارى 
اينگونه نمايشگاه ها را نشانه عظمت ايران اسالمى دانسته و 
گفت: دستاورد هاى ارزشمند ايران اسالمى مرهون تالش 
و ايثار گرى هاى شهداى عزيز و گرانقدر است كه آرامش را 
براى ما رقم زدند تا از اين طريق بزرگى و عزت را در جهان 
احساس نمائيم.سقائيان نژاد در حاشــيه بازديد با گفتو و 

گويى ويژه با دانش آموزان حاضر در غرفه آموزش و پرورش 
آنان را دســتاورد هاى اصيل آموزش و پرورش دانســت و 
گفت: غرفه آمــوزش و پرورش قم به لحــاظ تنوع، حضور 
دانش آموزان و دســتاورد هاى حاصله نشان دهنده تالش 
هاى معلمان و مربيانى اســت كه با وجود تحمل مشكالت 
مادى و معنوى با انگيزه آبادانى و رفاه حال آينده گان به كار 
خود ادامه ميدهند.گفتنى اســت، نمايشگاه «شكوه چهل 
ســاله» در مصلى قدس آغاز به كار كرده و تا روز پنج شنبه 
هفته جارى ادامه خواهد داشت كه غرفه آموزش و پرورش 
در اين نمايشگاه، با برنامه ريزى جهت حضور مديران نواحى 
و مناطق و مســئولين اداره كل آمــوزش و پرورش به طور 

مستقيم به سواالت مردم پاسخگويى مى كند.

بازدید آیت اهلل سعیدی، استاندار وشهردارقم ازغرفه آموزش و پرورش قم
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی آذربایجان شرقی اعالم کرد؛
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| رييس دانشگاه علوم پزشكى مازندران به مناسبت فرا رسيدن چهلمين 
سالگرد پيروزى انقالب اســالمى ايران و تقارن آن با ايام فاطميه ، پيامى صادر 

كرد.پيام دكتر سيد عباس موسوى به شرح زير است:
باسمه تعالى

دهه فجر انقالب اســالمى از ايام اهللا اســت ، ايامى كه نقطه عطف تحوالت 
اجتماعى بوده و ملت و كشــور ما را به ســوى ارزش هاى الهى رهنمون شده 
است. در طول چهل سال گذشته و پس از پيروزى انقالب شكوهمند اسالمى، 
تحول عظيمى در عرصه هاى اجتماعى، فرهنگى و علمى بوجود آمده است به 
طورى كه نام ايران در حوزه هاي علمي و بخصوص در حوزه سالمت بلندآوازه 
گرديده و كشــور عزيزمان مقام باال و رتبه وااليي در سطح بين المللي بدست 
آورده اســت و اكنون نام بلند ايران در بســياري از عرصه هاي علمي در ميان 

كشورهاي پيشرفته قرار گرفته است.
اين دســتاوردي اســت كه بايد براي آن خدا را شاكر باشــيم.اكنون از پس 
ســالهاى پرفراز و نشيب گذشته و واكاوى كارنامه چهل ســاله نظام برآمده از 
انقالب شكوهمند اسالمى، دانشگاه علوم پزشكى مازندران كه خود مولود اين 
انقالب اســت و در طى بيش از ســه دهه از عمر پربركت خويش زمينه رشد و 

تربيت آينده ســازان ميهن عزيزمان را فراهم آورده است، آماده تحولى عظيم 
براى يك جهش بزرگ در حوزه علم و فناوري و همچتين تامين ، حفظ و ارتقا 
سالمت مردم شــريف استان مازندران اســت. دراين حركت انقالبي و مبارك 
تمامي خانواده بزرگ دانشگاه علوم پزشكي مازندران اعم از مديران، كاركنان، 
استادان و دانشجويان حضوري فعال و تعيين كننده دارند. تا برگ زرين ديگري 

به افتخارات اين دانشگاه بيافزايند.
در آستانه چهلمين سالگشت پيروزى انقالب اسالمى ايران و تقارن آن با ايام 
فاطميه كــه فرصتى براى انتقال پيام هاى معنوى انقالب و پاسداشــت هر دو 
رخداد اســت، ياد و خاطره ى معمار كبير انقالب اسالمى ايران ، حضرت امام 
خميني (ره) و تمامي شهيدان به حق پيوسته انقالب ، دفاع مقدس و همچنين 
شهداي مدافع حرم را كه فرزند مكتب علوي ، فاطمي و حسيني بوده و هماره 
با نام كربال و زهراي مرضيه عجين گشته اند، گرامي داشته و ضمن تسليت ايام 
فاطميه ، دهه خاطره انگيــز فجر را به حضور مقام معظم رهبري، ملت قهرمان 
ايران خصوصا مردم شريف مازندران ، استادان و دانشــجويان و كاركنان اين 

دانشگاه تهنيت مي گويم.
 دكتر سيدعباس موسوى رييس دانشگاه علوم پزشكى مازندران

پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران 


