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شهرستان

در پنجمین روز از دهه فجر انقالب اسالمی برگزار شد؛

مراسم عطرافشانی گلزار شهدای گمنام 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران 

| مراســم عطرافشــانى گلزار شهداى 
گمنام دانشــگاه علوم پزشــكى مازندران در 
پنجمين روز از دهه فجر انقالب اسالمى برگزار 
شد. در مراسم عطرافشــانى و غبارروبى گلزار 
شهداى گمنام دانشگاه علوم پزشكى مازندران 
كه در مجتمع دانشــگاهى پيامبر اعظم (ص) 
دانشگاه برگزار شد دانشگاهيان دانشگاه علوم 

پزشكى مازندران با شهداى گمنام تجديد ميثاق كردند. در اين مراسم 
كه به مناسبت فرا رسيدن دهه مبارك فجر و چهلمين سالگرد پيروزى 
انقالب اســالمى ايران برگزار شد ، مزار شــهداى گمنام دانشگاه علوم 
پزشكى مازندران توسط  اعضاى هيات رئيســه اين دانشگاه و مسئول 
نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه علوم پزشكى مازندران و 
جمعى از كاركنان و دانشجويان اين دانشگاه عطرافشاني و غبارروبي  شد.

دیدارجامعه ورزش وجوانان استان 
گلستان بانماینده معزز ولی فقیه 

دراستان و امام جمعه محترم گرگان
| ديدار جامعه ورزش و جوانان استان 
گلســتان با نماينده معزز ولى فقيه در استان و 
امام جمعه محترم گرگان در محل مسجد جامع 
گلشــن گرگان برگزارگرديد.به گزارش روابط 
عمومى معاونت فرهنگى وامورجوانان استان ، 
ديدار جامعه ورزش و جوانان استان گلستان با 
نماينده معزز ولى فقيه در استان و امام جمعه 

محترم گرگان در محل مسجد جامع گلشن گرگان برگزارگرديد.محمود 
متقى معاون فرهنگى و امور جوانان استان دراين زمينه گفت: به مناسبت 
فرارســيدن ايام اهللا دهه مبارك فجر و چهلمين سالگردپيروزى انقالب 
اسالمى ديدار ورزشــكاران ،جوانان وكاركنان اداره كل ورزش وجوانان 
اســتان باحضرت آيت اهللا نورمفيدى نماينده معزز ولى فقيه دراستان و 
امام جمعه محترم گرگان برگزارگرديد.وى افزود: اين ديدار پس ازاقامه 
نماز مغرب وعشــاء برگزار و برنامه هاى شــاد ازجمله : مسابقه پيامكى 
،اجراى طنزو تجليل ازجوانان ونخبگان ســمن هاوورزشكاران دررشته 

هاى مختلف برگزارگرديد.

مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری چهارمحال و بختیاری:

مسئوالن برای سرمایه گذاران فرش قرمز 
پهن کنند

| مديرعامل شركت توسعه گردشگرى 
چهارمحــال و بختيارى گفت: از مســئوالن و 
متوليان امر در كشــور و مخصوصا در اســتان 
تقاضا مى شود براى سرمايه گذاران فرش قرمز 
پهن كنند، زيرا اين اســتان داراى مناطق بكر 
گردشگرى بسيارى اســت. به گزارش ايسنا – 
منطقه چهارمحال و بختيارى – ســيد مرتضى 

فياضى 13 بهمن ماه در نشســت خبرى با اصحاب رســانه و مطبوعات 
استان، اظهار كرد: گردشگرى در كشورهاى توسعه نيافته به عنوان يكى 
از صنعت هاى نوپا محسوب مى شــود و با توجه به پتانسيل هايى كه در 

كشور وجود دارد بايد اين بحث مورد توجه جدى قرار گيرد. 
وى افزود: با توجه به مزيت هاى گردشــگرى در اســتان چهار فصل 
چهارمحال و بختيارى و وجود پتانسيل هاى مطلوب، اين استان مى تواند 

در جذب گردشگر موفق باشد. 
مديرعامل شــركت توسعه گردشــگرى اســتان بيان كرد: عالوه بر 
اشتغالزايى در حوزه گردشگرى، مى توان در جذب سرمايه گذار و توريست 
موفق بود، اصالت و حالوت يك پتانســيل خوب براى استان محسوب 
مى شــود كه با توجه به آن، مى توان از هر سه قوم در استان براى جذب 

گرشگر داخلى و خارجى در استان استفاده كرد. 
وى با اشــاره به اينكه بايد دو مقوله مهم فرهنــگ و امنيت در بخش 
گردشــگرى مورد توجه واقع شــود، تصريح كرد: اگر امنيت در مناطق 
گردشگرى وجود نداشته باشد قطعا سرمايه گذار و گردشگر به آن مناطق 
وارد نمى شود، همچنين اگر ضعف فرهنگى در آن مناطق وجود داشته 
باشد، نتيجه اى حاصل نخواهد شــد. فياضى ادامه داد: فراهم بودن زير 
ساخت فيزيكى در رده هاى بعدى براى جذب گردشگر بوده كه الزم است 
يك تعامل دو جانبه ميان گردشــگر و گردش پذير وحود داشته باشد. 
مديرعامل شــركت توسعه گردشگرى استان با اشــاره به اينكه شركت 
توسعه گردشــگرى استان زير نظر توسعه گردشــگرى ايران قرار دارد، 
تصريح كرد: اين شركت از سال 82 تاسيس و به داليلى تا سال 88 متوقف 
شد، كه بعد از آن مجددا داير شد و طى دو سال اخير،  اتفاقات خوبى رخ 
داده اســت، به طورى كه به اذعان شركت توسعه گردشگرى ايران، اين 
شركت يكى از بهترين شركت ها در كشور محسوب مى  شود. وى گفت: 
اين شركت 400 ميليون تومان بدهى و 60 ميليون تومان طلب معوقه 
داشت، با وجود نابسامانى ها در اين شركت، تالش  شد تا بدهى ها پرداخت 
شود. فياضى بيان كرد: اين شركت شش سال داراى بيالن منفى بود كه 
در سال گذشته توانست به تراز مثبت دست يابد و بسيارى از خالهايى 

كه در گذشته وجود داشته، اكنون وجود ندارد. 

همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی 
ایران صورت گرفت:

بهره برداری از پروژه آبرسانی به 
روستای یکه باغ بخش سفچگان  استان قم

| همزمان با چهلمين سالگرد پيروزى 
انقالب شكوهمند اسالمى ايران، پروژه آبرسانى 
به روســتاى يكه باغ از توابع بخش ســفچگان  
استان قم با حضور آقاى دكتر سرمست، استاندار 
قم ، فرماندار و  جمعى از مديران استان و اهالى 
منطقه به بهره بردارى رسيد.به گزارش روابط 
عمومى شركت آب و فاضالب روستايى استان 

قم، دكتر سرمست استاندار قم  در مراســم بهره بردارى از اين پروژه با 
گراميداشت ايام سالگرد چهلمين ســالگرد پيروزى شكوهمند انقالب 
اســالمى ايران گفت:  مســئوالن در برابر ايثار و فداكارى و تالش هاى 
روستائيان عزيز وظيفه سنگينى بر عهده داشته و در راه تامين نياز هاى 
اين عزيزان از هيچ كوششى فروگذار نخواهند كرد.وى با اشاره به ادامه 
پروژه هاى آبرسانى به روستاهاى استان گفت: پروژه آبرسانى به روستاى 
يكه باغ از اهميت زيادى برخــوردار بوده و اميدواريــم در ادامه پروژه 
آبرسانى به روستاى ســنجگان نيز به انجام برسد.در ابتداى اين مراسم 
مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايى استان قم به شرح گزارشى از 
عملكرد اين شركت پرداخت و گفت: از سه سال پيش منابع آبى روستاى 
يكه باغ بدليل خشكسالى هاى پياپى با كمبود شديد مواجه شد بطوريكه 
تامين آب اين روســتا از طريق آبرسانى ســيار صورت مى گرفت كه با 
پيگيرى هاى صورت گرفته و تاكيد مسئوالن اعتبار الزم براى اين پروژه 
تخصيص يافته و فاز نخست اين پروژه اجرا شده و به بهره بردارى رسيد 
و در صورت تامين اعتبارات الزم، آبرسانى به روستاى سنجگان نيز اجرا 
خواهد شد.وى افزود:  دستاورد هاى انقالب اسالمى ايران در حوزه آب 
روستايى در استان قم  چشمگير بوده و اين دستاورد ها با مقايسه برخى 
شاخص هاى اصلى قابل بيان است.مدير عامل شركت آبفار قم ادامه داد: 
شاخص بهره مندى از آب آشاميدنى سالم كه در ابتداى انقالب كمتر از 
30 درصد بوده و در سال 88 حدود 65 درصد رسيد ، در حال حاضر 86 

درصد است كه  از ميانگين كشورى 12 درصد باالتر مى باشد. 

| همزمــان با چهارمين روز دهــه مبارك فجر دو 
پروژه آبرسانى روستايى«كالچان» و «گيل كال» با حضور 
مدير عامل شــركت آبفار مازندران افتتاح و بهره بردارى 
از آنها آغاز شــد.به گزارش اداره روابط عمومى و آموزش 
همگانى شــركت آب و فاضالب روســتايى مازندران؛ در 
مراسم افتتاح اين پروژه ها مهندس مجيد عبدالهى مدير 
عامل آبفار استان با تبريك دهه مبارك فجر و گراميداشت 
چهل سالگى پيروزى انقالب شــكوهمند اسالمى اظهار 
داشــت: طى دهه  فجر بيش از 18 پروژه بزرگ آبرسانى 
روســتايى با صرف اعتبارى بالغ بر 140 ميليارد ريال به 
بهره بردارى مى رسد كه با افتتاح اين پروژه ها 26 روستا 
با 8000 خانوار از غرب تا شرق استان پهناور مازندران از 
آب اين نعمت بى بديل الهى بهره مند مى شوند.وى افزود: 
از مجموع 18پروژه آبرسانى روستايى 5 پروژه مجتمعى و 
13 پروژه نيز تك روســتايى است كه براى بهره بردارى از 
اين پروژه ها 37,1 كيلومتــر لوله گذارى خط انتقال، 66 

كيلومتر لوله گذارى شبكه توزيع، 15 باب مخزن زمينى به 
حجم 3550  متر مكعب ، 13  واحد ايستگاه پمپاژ ، حفر و 
تجهيز 6 حلقه چاه و بهسازى 3 دهنه چشمه همچنين يك 
مورد تصفيه خانه پكيج حذف آهن و ..... اجرا شده است.
مهندس عبدالهى در خصوص دو پروژه افتتاحى آبرسانى 
روســتايى در چالوس گفت: براى بهره بــردارى از پروژه 
آبرسانى روستايى كالچان يك حلقه چاه عميق با 2000 
ميليون ريال اعتبار حفر و تجهيز شــد و 600 خانوار اين 
روستا از نعمت آب آشاميدنى سالم بهره مند شدند.مدير 
عامل شركت آب و فاضالب روستايى مازندران با اشاره به 
پروژه آبرسانى روستايى گيل كال نيز افزود: يك حلقه چاه 
عميق با صرف اعتبارى بالغ بــر 1 ميليارد و 600 ميليون 
ريال حفر و تجهيز و 1كيلومتر و 300 متر شبكه آبرسانى 
با اعتبارى بالغ بر 530 ميليون ريال تعويض و بازســازى 
شده و 220 خانوار روســتاى گيل كال از مزاياى اين طرح 

برخوردار شدند.

همزمان با چهارمین روز دهه فجر 
صورت گرفت؛

بهره برداری از دو 
پروژه آبرسانی 
روستایی در 
چالوس

| استاندار قم با اشــاره به نقش حمايتي سازمان 
هاي مردم نهاد براي پيشبرد اهداف دولت اظهار داشت: 
تحقق برنامه هاي توســعه اي و نيز كاهش آسيب هاي 
اجتماعي بدون مشــاركت سازمان هاي مردم نهاد ميسر 
نيســت.به گزارش روابط عمومي اســتانداري قم دكتر 
بهرام سرمست استاندار قم در نشست صميمي با تشكل 
هاي مردم نهاد اســتان قم طي سخناني با اشاره به نقش 
سازمان هاي مردم نهاد در پيگيري مشكالت مردم اظهار 
داشــت: دولت ها هر قدر هم پيگير مباحث توسعه اى و 
رفع دغدغه هاى مردم باشند ، در مقام عمل نيازمند كمك 
تشكل ها هستند.اســتاندار قم بيان داشت: تشكل هاي 

مردم نهاد، فارغ از مرز بندي هاي سياسي، متعالي ترين 
انگيزه ها را در حمايت از مردم و خدمت به ايشان ايفا مي 
كنند.سرمست پيروزي و تداوم انقالب اسالمي را مرهون 
مشاركت مردم دانست و افزود: امروز هم مديران نيازمند 
استفاده از نظرات مردم و نخبگان در زمينه هاي مختلف 
هستند و اين مسئله در قالب ارتباط با نمايندگان مردم در 
سازمان هاي مردم نهاد و هيئت هاي انديشه ورز ممكن 
خواهد بود.نماينده عالي دولت در استان ادامه داد: امروز 
به لحاظ ســرمايه هاي اجتماعي در وضعيت خوبي قرار 
داريم؛ ولي به دليل عدم بهره گيري مطلوب از اين ظرفيت 

بزرگ خواسته هايمان محقق نمي شود.

نماینده ولی فقیه در کردستان: 

حضور مردم موجب عقب نشینی دشمنان خواهد شد
| نماينده ولى فقيه در كردستان ضمن ابراز خرسندى از حضور مردم، اين حضور را موجب 
عقب نشينى دشمنان ايران دانست. حجت االسالم محمد حسينى شاهرودى در گفت و گو با خبرنگار 
ايســنا، ضمن تقدير از حضور مردم در راهپيمايى 22 بهمن در كردستان، اظهار كرد: چنان كه مقام 
معظم رهبرى فرمود حضور شــگفت انگيز مردم را شاهد هســتيم و اين حضور نقشه ها و آرزوهاى 

دشمنان را نقش بر آب خواهد كرد.
وى با اشاره به حضور مردم از همه اقشار مختلف در راهپيمايى، افزود: اين انتظار از مردم ايران مى رفت كه همچون هميشه 

كه مردمانى با بصيرت و موقعيت شناس بوده اند، در صحنه هاى مختلف حضور پيدا كنند.
نماينده ولى فقيه در كردستان عنوان كرد: تمام تالش دشمنان ايران اين بود كه با اعمال تحريم ها مردم را تحت تأثير قرار 
دهند اما امروز وقتى حضور مردم را مشاهده كنند، پايبندى مردم ايران به انقالب را مى بينند و ناچار به عقب نشينى خواهند 
شد.وى با اشاره به اين كه اگر مردم حضور نداشتند، دشمنان بيشتر طمع مى كردند، خاطرنشان كرد: مشاهده پيشرفت هاى 

ايران پس از انقالب نشان دهنده موفق بودن آن و تداوم اين پيروزى عليرغم گذشت 40 سال است.

برگزاری همایش نشاط اجتماعی رضوی در گرگان
| همايش نشاط اجتماعى رضوى در بزرگداشــت چهلمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى 
درمسجد امام حسن عسگرى (ع) كوى الغديردرگرگان برگزارگرديد.به گزارش روابط عمومى معاونت 
فرهنگى و امورجوانان استان ، همايش نشاط اجتماعى رضوى در بزرگداشت چهلمين سالگرد پيروزى 
انقالب اسالمى درمسجد امام حسن عسگرى (ع) كوى الغديردرگرگان برگزارگرديد.محمود متقى 
معاون فرهنگى و امور جوانان اســتان دراين زمينه گفت : به مناسبت فرارسيدن چهلمين سالگرد 
پيروزى شــكوهمند انقالب اسالمى ايران مراسم جشن و شــادى با عنوان همايش نشاط اجتماعى 
ازسوى موسســه جوانان فردوس گلستان از سمن هاى جوانان استان با حضور جمع كثيرى از مردم 

اين منطقه از شهرگرگان برگزار و برنامه هاى شاد ازجمله: اجراى طنز،مسابقه ،سرود،خاطره گويى و... برگزار و مورداستقبال 
همشهريان عزيز قرارگرفت.

نماینده البرز در مجلس خبرگان رهبری: 

کشورهای اروپایی از اصل والیت فقیه استقبال کرده اند
| نماينده مردم البرز در مجلس خبرگان رهبرى با اشاره به سخنان يك روزنامه نگار مصرى گفت: 
اين روزنامه نگار گفته بود كه ايران هيچ زمانى به ســواحل مديترانه نرسيده بود مگر در زمان هخامنشيان 
و واليت فقيه، امروز ما به ســواحل مديترانه و باب المندب رســيده ايم.به گزارش خبرنگار ايسنا، آيت اهللا 
سيدمحمدمهدى ميرباقرى در مراسم راهپيمايى 22 بهمن ماه كرج ضمن تشكر از حضور مردم و مسئوالن 

در اين مراســم گفت: اين حضور يكى از بزرگترين عبادات است چون يكى از بزرگترين شــاخصه هاى ديندارى دفاع از حق است.
ميرباقرى افزود: 40 سال اســت كه پرچم جمهورى اسالمى در هجوم همه جانبه دشمن است و اين پابرجا ماندن ناشى از استقامت 
در راه دين خداست و اين بزرگترين شاخصه ديندارى است.وى با بيان اينكه ديندارى هرگز تضعيف نشده است گفت: گفته مى شود 
ديندارى تضعيف شده، اين ادعايى بيش نيست، شايد ريزش هايى كمى داشته باشيم كه طبيعى است ولى شاهد رويش هايى هستيم 
كه غيرقابل انكار است.وى در ادامه افزود: مرزبندى بين ايمان و كفر و مرزبندى بين پرستش خدا و بت ها قابل انجام نيست، بت پرستى 
هر چقدر تغيير رنگ و تغيير شكل بدهد مؤمنين و موحدين به هيچ وجه مجاز نيستند كه برسر دين و پرستششان با آنها كنار بيايند، 
تا بت پرستى و عبادت طاغوت ها در جامعه وجود داشته باشــد درگيرى و جنگ نيز هست و تنها راه برچيده شدن جنگ و برقرارى 

صلح جهانى حاكميت كلمه توحيد در كل عالم است.

افتتاح نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله ورزش و جوانان استان گلستان
| به مناسبت گراميداشت چهلمين سالگرد پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى ايران نمايشگاه 
دستاوردهاى چهل ساله ورزش و جوانان استان گلستان با حضور هاشمى استاندار و طيبى مدير كل 
ورزش و جوانان استان، معاونين و روساى ستادى اداره كل افتتاح شد.به گزارش روابط عمومى اداره 
كل ورزش و جوانان گلستان ، به مناســبت گراميداشت چهلمين سالگرد پيروزى شكوهمند انقالب 
اسالمى ايران نمايشگاه دستاوردهاى چهل ساله ورزش و جوانان استان گلستان با حضور مناف هاشمى 
استاندار گلستان و بهمن طيبى مدير كل ورزش و جوانان استان ، معاونين و روساى ستادى اداره كل، 
روساى هيات هاى ورزشى و حضور پرشور ورزشكاران افتتاح شد.الزم به ذكر است؛ در اين نمايشگاه 

كه به مدت پنج روز در محل دانشگاه گلستان داير شده است ديگر دستگاه هاى دولتى نيز غرفه هايى از دستاوردهاى چهل 
ساله خود را به نمايش مى گذارند.

خبرنامه

استانها

خبر

کاهش آسیب هاي 
اجتماعي بدون مشارکت 
سازمان هاي مردم نهاد 
میسر نیست

مراسمافتتاحسایتتلفنهمراه)BTS(روستایبادکانازتوابعشهرستانجوانرود

استاندار قم:

| به مناسبت ايام اهللا دهه فجر وچهلمين سالگردپيروزى انقالب اسالمى ايران مراسم افتتاح سايت بادكان 
شهرستان جوانرود باحضور  دكتر اميرى معاون شبكه مخابرات استان كرمانشاه ،دكتر الهى تبار معاون سياسى امنيتى 
استاندارى كرمانشاه ،  فرماندار  جوانرود، و مسئولين ادارى و نظامى شهرستان جوانرود برگزار شد.
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| مديركل آموزش و پرورش مازندران به مناسبت 
40 سالگى انقالب اســالمى ايران، دستاوردهاى آموزش 
و پرورش مازنــدران در طى اين 4 دهه را تشــريح كرد.  
به گزارش اداره اطالع رســانى و روابــط عمومى آموزش 
و پرورش مازندران؛ «عســكرى نيكــزاد» گفت: آموزش 
و پرورش مازندران با 4530 مدرســه بيش از 530 هزار 
دانش آموز را تحت پوشش خود دارد كه اين رقم در سال 
57 حدود 1700 مدرسه با 380 هزار مدرسه بوده است. 
تعداد ادارات شهرستان ها و مناطق مازندران نيز از 9 اداره 
به 32 اداره در تمامى مناطق اســتان رسيد.  وى با بيان 
اينكه هم اكنون شاخص  پوشــش تحصيلى دوره ابتدايى 
ما حدوداً 100 درصد اســت، تصريح كرد: نرخ پوشــش 
تحصيلى در مدارس متوســطه نظرى استان مازندران نيز 
در ســال هاى قبل از انقالب، تنها 56 درصــد بود اما اين 
ميزان در ســال تحصيلى 97-96 به چيزى در حدود 92 
رسيده كه افزايش چشمگيرى را نشان مى دهد.  مديركل 
آموزش و پرورش مازندران با بيان اينكه مهم ترين شاخص 
نشــان دهنده جهش بى نظير تعليم و تربيت در سال هاى 
پس از انقالب نرخ سواد است، خاطرنشان كرد: نرخ سواد 
در 40 سال گذشــته در مازندران رشدى 48 درصدى را 
شاهد بوده اســت. به طورى كه اين نرخ از سال 1355 تا 
1395 طى مدت 40 ســال از 50 درصد به 97,63 درصد 
افزايش يافت. نيكزاد با بيان اينكه دســتاورد جالب توجه 
ديگــرى كه در ســال هاى قبل از انقالب اثــرى از آن در 
آموزش و پرورش مشــهود نبود مــدارس پژوهش محور 
است، عنوان كرد: ما هم اكنون در استان 31 پژوهش سراى 

دانش آموزى مجهز به آزمايشــگاه، ســالن هاى مطالعه و 
پايگاه هاى نرم افزارى داريم كه در نوع خود بى نظير است.
اين مسئول همچنين با اشــاره به موفقيت در المپيادها، 
كنكور سراسرى و جشــنواره خوارزمى كه از شاخص هاى 
قابل افتخــار دانش آموزان مازندرانى در ســال هاى اخير 
است، گفت: از سال 1376 تاكنون دانش آموزان مازندرانى 
در المپيادهاى علمى كشورى 195 مدال و در المپيادهاى 
علمى جهانى 25 مدال كســب كردند. همچنين 14 رتبه 
تك رقمــى در كنكور سراســرى و 13 رتبه اول تا ســوم 
كشورى در جشــنواره خوارزمى به دست آمد. وى با بيان 
اينكه در كنار زمينه هاى علمى و آموزشى مهم ترين هدف 
آموزش و پرورش در تراز انقالب اسالمى توجه به فرهنگ 
و هويت اسالمى و ايرانى اســت، بيان كرد: در اين زمينه 
رشد قابل توجهى در سال هاى اخير حاصل شد كه شركت 
بيش از 200 هزار دانش آمــوز مازندرانى يعنى چيزى در 
حدود نيمى از دانش آموزان اســتان هر ساله در مسابقات 
فرهنگى و هنرى، نشــانه ى اين پيشــرفت است.  نيكزاد 
ادامه داد: حضور امام جماعت در 1410 مدرســه استان 
براى برگــزارى نماز جماعــت، راه انــدازى 29 دارالقران 
در سراســر اســتان براى آموزش قرآن به دانش آموزان، و 
كسب رتبه هاى درخشانى كه هرساله توسط دانش آموزان 
مازندرانى در بخش هاى فرهنگى، هنرى و ورزشى به دست 
مى آيد نشــان دهنده توجه جدى نظام جمهورى اسالمى 
به مباحث تربيتى و پرورشى فرزندان اين مرز و بوم است.
مديركل آموزش و پرورش مازندران بــا بيان اينكه ميزان 
هنرستان هاى استان در ســال هاى قبل از انقالب تنها 7 

هنرســتان بود، گفت: اكنون به لطف انقالب اسالمى اين 
تعداد به 345 هنرستان رســيده و روند بسيار درخشانى 
در فعاليت هاى بخش فنى وحرفه اى و كاردانش را شــاهد 
هستيم. در اين بخش برنامه هاى متعددى اجرا شده و در 
حال حاضر بيش از 40 درصد دانش آموزان دوره متوسطه 
دوم، در هنرستان ها مشــغول به تحصيل هستند.  وى با 
بيان اينكه تعداد رشــته هاى آموزشى، صنعتى و خدماتى 

در هنرستان ها نسبت به سال 57 حدود 20 برابر افزايش 
يافتــه، تصريح كــرد: در زمينه برنامه ريزى براى كســب 
مهارت، تاكنون صدها نمايشــگاه و بازارچه كسب و كار از 
توانمندى هنرجويان استان، جهت ترويج مهارت آموزى در 
بين دانش آموزان داير شــده و آموزش و پرورش مازندران 
برنامه «آموزش همراه با توليــد» را به منظور درآمدزايى 

و كسب مهارت هاى واقعى بازار كار در دست اجرا  دارد.  

برگ هایی از 40 سال افتخار آموزش و پرورش مازندران 
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران تشریح کرد:

خبر

| رئيس مجلس شوراى اسالمى: تسهيالت در نظر گرفته شده براى كميته 
امداد امام خمينى (ره) و بهزيستى در اليحه بودجه سال 98 رشد چند برابرى داشته 
است.به گزارش روابط عمومى كميته امدادقم ؛اكبر ميرشكار، مديركل كميته امداد امام 
خمينى (ره) استان قم با دكتر على الريجانى ديدار كرد.رئيس مجلس شوراى اسالمى 
با بيان اينكه بايد به مسئله اشتغال توجه ويژه اى داشته باشيد، گفت: تسهيالت در نظر 
گرفته شده براى كميته امداد امام خمينى (ره) و بهزيستى در اليحه بودجه سال 98 
رشد چند برابرى داشته است.رئيس قوه مقننه با اشاره به اينكه تسهيالت در نظر گرفته 
شده براى كميته امداد امام خمينى (ره) جهت اشتغالزايى فعال شود براى كشور بسيار 
مفيد واقع مى شود، ادامه داد: با ايجاد اشتغال مددجويان كميته امداد زندگى با كرامتى 
پيدا مى كنند و از ســربارى خارج مى شوند.دكتر الريجانى با تاكيد بر اينكه ابتكارات 
ايجاد شده در درگاه خداوند نيز ارزشمند هستند، خاطرنشان كرد: موضوع اشتغال بايد 

جدى گرفته شود، دواى درد كشور اشتغال محرومين است با توجه به افزايش اعتبارات 
صورت گرفته در اليحه بودجه دست مســئولين كميته امداد امام خمينى (ره) براى 
ايجاد شغل بازتر مى شود.مديركل كميته امداد امام خمينى (ره) استان قم با بيان اينكه 
در آمد خانواده هاى تحت پوشش از پرورش و صادرات پرنده هاى تزئينى حدودا 3تا 
4ميليون تومان در ماه است، گفت: درآمدهاى مردمى كميته امداد استان قم در سال 
جارى حدود 35 ميليارد تومان بوده كه نسبت به سال گذشته شاهد رشد 30درصدى 
هستيم.ميرشكار با اشاره به اينكه براى اولين بار موضوع برون سپارى در كميته امداد 
امام خمينى (ره) انجام شده است، ادامه داد: با انجام برون سپارى مدد جويان به جاى 
اينكه تحت پوشش كميته امداد قرار بگيرد به پايگاه هاى موجود مراجعه مى كند و اين 
موضوع باعث شده تا احســاس فقر كاهش پيدا كند، به دنبال مردمى كردن اقدامات 

كميته امداد امام خمينى(ره) هستيم.

دکتر الریجانی در دیدار با مدیرکل کمیته امداد قم مطرح کرد:

رشد چند برابری تسهیالت بهزیستی و کمیته امداد در بودجه


