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معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور از واریز »عیدی« تمامی مددجویان این سازمان 
خبر داد.

حسین نحوی نژاد با بیان اینکه عیدی مددجویان این سازمان به حساب آنها واریز شده است، گفت: 
مبلغ عیدی امسال به اندازه یک ماه مستمری دریافتی مددجویان از سازمان بهزیستی است.

وی با اشاره به اینکه عیدی امسال به حساب بیش از یک میلیون و ۵۰ هزار مددجوی سازمان 
بهزیستی واریز شده، افزود: به دنبال تأمین اعتبارات الزم، عیدی مذکور هم به حساب مددجویان 
قبلی و هم مددجویانی جدیدی که از تیرماه امسال تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار گرفته بودند، 

واریز شده است.

»عیدی« مددجویان بهزیستی واریز شد

اگرچه تپه های تاریخی شهر می گویند هزار سال  پیش هم اینجا 
انسان هایی زندگی کرده اند، اما عمر شهر شدن قائمشهر به دوران 
قاجار برمی گردد. برای همین در داخل شهر کمتر به آثار باستانی 
دیدنی های  مردم  روزمره  زندگی  عوض  در  اما  برمی خوریم، 
خودش را دارد که می تواند ما را برای سفر کوتاهی به این شهر 

دعوت کند.
از هر مسیری که وارد استان مازندران می شوید باید از این شهر 
عبور کنید، شهری که بیشترین جاذبه های طبیعی، تاریخی، 
گردشگری و غیره را دارد اما آسفالت آن تنها داغی الستیک 
آن عبور کرده اند. از  دیده است که  به خود  را  های مسافران 

اگرچه تپه های تاریخی شهر می گویند هزار سال  پیش هم اینجا 
انسان هایی زندگی کرده اند، اما عمر شهر شدن قائمشهر به دوران 
قاجار برمی گردد. برای همین در داخل شهر کمتر به آثار باستانی 
دیدنی های  مردم  روزمره  زندگی  عوض  در  اما  برمی خوریم، 
خودش را دارد که می تواند ما را برای سفر کوتاهی به این شهر 

دعوت کند.
قائم شهر شهری که مزین به نام قائم آل محمد)ص( است، از 
حدود ۱۰۰ سال گذشته، خود را به مسافر و مهاجر عادت داده، 
به ویژه با تاسیس راه آهن و کارخانه نساجی از حدود یک قرن 
قبل، رفت وآمد در آن زیاد شده اما سالهاست به گذرگاه شدن 
محدود شده و اکنون وقت آن رسیده که با تغییر و تحوالت 
جدید شهری، مثل گذشته های دور، دوباره پای مسافران به 

این شهر باز شود.

دلیل  به  را  قائم شهر  دیدنی  مکان های  گردشگران   بیشتر 
از  یکی  قائم شهر  کنند،  می  انتخاب  طبیعی  های  جاذبه 
شهرستان های مازندران است که از شرق به ساری، شمال به 
دو شهرستان جویبار و سیمرغ، غرب به بابل و از جنوب به سواد 

کوه منتهی می شود.
در شهرستان قائم شهر فصل خشک به طور کامل وجود ندارد، 
از این رو بهتر است پیش از سفر به این منطقه، تمهیدات و 

تجهیزات الزم مسافرت را به همراه داشته باشید.
قائمشهر کجاست؟

فاصله این شهر که در استان مازندران قرار گرفته با تهران ۲۴۰ 
کیلومتر است. یعنی یک روز بدون ترافیک می توان در ۳ساعت 
و ۳۰ دقیقه از جاده فیروزکوه به این شهر رسید. قائم شهر در ۸۰ 
سال گذشته تا به حال سه بار تغییر نام داده است، برای همین 
ممکن است مردم محلی آن را به اسامی مختلفی، مانند علی 
آباد یا شاهی نام ببرند. نگران رفت وآمد برای مناطق دیدنی هم 
نباشید چون می توانید از تاکسی های درون شهری استفاده کنید 
زیرا تاکسی به اندازه کافی برای رفت وآمد به مقصد دیدنی های 
اطراف شهر وجود دارد، بیشتر تاکسی ها به مقصد ساری در میدان 
طالقانی می ایستند؛ اما بخشی از مسافران هم از ترمینال میدان 

امام جابه جا می شوند.
می  هم  سیم  بی  تاکسی  دیدنی  نقاط  از  بازدید  برای  البته 
تواند کمک حالتان باشد. در این میدان میوه ها و مرکباتی که 
کشاورزان قائم شهری برداشت کرده اند را نیز می توانید با قیمت 

مناسب خریداری کنید. برای مثال ممکن است شخصی را ببینیم 
که پرتقال های باغچه حیاطش را داخل یک زنبیل به فروش 
گذاشته که این امر خرید مرکبات و سوغات را نیز برای شما 

آسان می کند.
چند بام و یک هوا

هر شهری شاید یک یا دو بام داشته باشد اما قائم شهر به خاطر 
اینکه در دامنه کوه قرار دارد پر از بام،است. یعنی جایی است که 
بتوان از باال به سطح شهر نگاه کرد. شهرک نساجی، یکی از 
معروف ترین بام های شهر را در اختیار خود گرفته به طوریکه اگر 
فصل خوبی به بام شهرک نساجی بروید ممکن است دست مان 
بافت کارگری شهر  به دلیل  به تمشک های قرمز هم برسد. 
قائم شهر، قهوه خانه های آن به ویژه برای مردان همواره مورد 
را  به فوتبال  آنها  بوده است، در واقع عالقمندی شدید  توجه 
می شود در همین قهوه خانه ها پیدا کرد. در این شهر حتی خانم ها 
می توانند با هماهنگی همسایه های مشرف به استادیوم تجربه 
دیدن بازی استادیومی را داشته باشند! شاید به جرأت بتوان گفت 
بازار قائمشهر، شهر خرید با قیمت بسیار مناسب است، اگر قصد 
خرید ارزان و باکیفیت را دارید حتما به چهارشنبه بازار این شهر 

سر بزنید.
چهارشنبه بازار قائم شهر از دوره پهلوی پابرجا بوده و چهارشنبه ها 
در خیابان تهران، از شیرمرغ تا جان آدمیزاد را می شود پیدا کرد. 
عالوه بر این اگر از فضای سنتی فاصله بگیریم می توانیم در جاده 
ساری با کمی خارج شدن از شهر به مرکز بازار ماهی برسیم. 
برای افرادی که نزدیک دریا نیستند، پیدا کردن انواع ماهی  در 

این بازار جذاب است.
گذری در تاریخ قائم شهر

اگر عالقه مند به مکان های تاریخی هستید پیشنهاد می کنم 

از  قائمشهر)مله(بزنید،  ابوصالح  سید  روستای  به  سری  حتما 
ایستگاه سرچشمه خیابان ساری می توان پس از عبور چند روستا 
به این مقبره که یکی دیگر از بام های قائم شهر هم به شمار می 
رود رسید که دور تا دور آن را جنگل احاطه کرده و اسکان موقت 
برای زائرین و مسافران نیز در محل امام زاده مهیا شده است که 
در صورت اقامت، شبی آرام با صدای جیرجیرک ها برایتان گوش 
نواز خواهد بود. مقبره سید ابوصالح، یکی از جاذبه های تاریخی و 
مذهبی شهر قائم شهر است. این مقبره، بنایی آجری و چهارگوشه 
است که نمای بیرونی آن دارای تزییناتی از نقش های هندسی و 
سروهای تجریدی از گچ است. درب ورودی مقبره سید ابوصالح 
نیز کنده کاری شده و روی آن حدیثی به همراه نام بانی و نجار 
آن نگاشته شده است. در وسط این مقبره صندوق و ضریح چوبی 
وجود دارد که متعلق به سال ۱۳۲۴ هجری قمری است و کتیبه 
آن با خط نسخ نوشته شده و شامل تعدادی آیات قرآنی، شعر، 

حدیث و همینطور نام بانی این صندوق که نیز می شود.
همچنین دو امام زاده دیگری که از لحاظ تاریخی و گردشگری 
بسیار حائز اهمیت است و مردم برای مناسک مذهبی خودشان به 
امام زاده صالح می روند، جایی که فارغ از ارزش مذهبی یک بنای 
تاریخی نیز محسوب می شود که روی سر درب آن سال ۱۱۱۴ 
حک شده و عالوه بر آن، طبیعت زیبایش نیز برای مسافران 
جذابیت زیادی دارد، امامزاده صالح در کمربندی، میدان امام به 

میدان جانبازان، روستای بزرگ کوچکسرا واقع شده است.
اما این تنها امام زاده قائم شهر نیست که مردم آن را می شناسند. 
در کنار بیمارستان رازی در مرکز شهر جایگاهی برای زیارت به 
اسم امام زاده یوسف رضا وجود دارد که خانواده بیماران به آن 
رفت وآمد می کنند. درختی بزرگ در وسط این مکان زیارتی وجود 
دارد که سقف ساختمان امام زاده را از وسط های این درخت به 

طوری که به آن آسیبی نزند عبور داده اند و این مکان را بسیار 
دیدنی کرده است.

امام زاده محمد نیز یکی دیگر از امام زاده هایی است که در میدان 
تره بار پس از میدان امام قرار دارد و با توجه به وجود درخت های 

فراوان و بازارچه های محلی، این محیط را جذاب کرده است.
دریاچه “گل پل”، پلی برای ورود به بهشت

قائمشهر شهر ساحلی نیست اما دریاچه هایی دارد که می تواند 
آرام تر از ساحل برایتان باشد. دریاچه گل پل در جنوب شرقی 
شهر قائم شهر در خیابان تهران پس از روستای برنجستانک و 
سد خاکی زمزم، در میان جنگلی زیبا جای گرفته و از دو حوضچه 

مجزا تشکیل شده است.
وسعت این دریاچه به ۵ هکتار می رسد و عمق آن بین یک 
تا پنج مترمربع است. دریاچه گل پل یکی از دریاچه های آب 
شیرین کشور است و زیستگاه ماهیان و پرندگان بی شماری به 
حساب می آید. این دریاچه همچنین دارای چشم اندازهای جنگلی 
استثنایی و فوق العاده بوده و از اقامتگاه های مناسبی در اطراف 

آن برخوردار است.

“قائمشهر”؛ شهر چند بام و یک هوا!

اخبار مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران بیان کرد:اخبار

اجرای برنامه های فرهنگی تحویل سال در امامزادگان مازندران

مراکز فعال اهدای خون استان مازندران در نوروز مشخص شد

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: مراسم تحویل سال در 
امامزادگان و بقاع متبرکه شاخص استان با برنامه های متنوع فرهنگی 
اجرا می شود. حجت االسالم حیدری در ستاد استانی طرح نوروزی 
آرامش بهاری با بیان اینکه امسال هفتمین سال اجرای طرح آرامش 
بهاری اوقاف مازندران است، اظهار کرد: این طرح از ۲۸ اسفند ۹۷ تا 
۱۴ فروردین ۹۸ در مازندران اجرا می شود. مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
مازندران با بیان اینکه مراسم سال تحویل و آغاز سال نو امامزادگان 
و بقاع متبرکه شاخص استان اجرا می شود، تصریح کرد: مراسم سال 
تحویل در مازندران در حرم های مطهر امامزاده عباس ساری، امامزاده 
ابراهیم بابلسر، امامزاده ابراهیم آمل، امامزاده عبداهلل آمل، بقعه آقا 
پالسید و آقا بسمل رامسر، آقا سید حسین )ع( شیرود تنکابن، امامزاده 
عبدالوافی کالرآباد عباس آباد، امامزاده نبی علویکال نوشهر، امامزاده 
قاسم محمودآباد، بقعه جمشید کیا سلطان نور، امامزاده یوسف بهشهر، 

امامزاده یوسف رضا قائم شهر، امامزاده عباس بندپی شرقی، امامزاده 
امامزاده  تنکابن،  کله  پلت  حسین  سید  امامزاده  فریدونکنار،  قاسم 

عبدالحق بهشهر، امامزاده عبدالحق زیراب سوادکوه برگزار می شود.

میزبانی ۳۰۰ بقعه متبرکه مازندران از طرح نوروزی 
آرامش بهاری

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: طرح آرامش بهاری در 
۳۰۰ بقعه استان با هدف خدمات رسانی شایسته به زائران و مسافران 
متبرکه  بقعه   ۳۰۰ در  طرح  این  افزود:  وی  می شود.  اجرا  نوروزی 
مازندران با هدف خدمات رسانی شایسته به زائران و مسافران نوروزی، 
تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی با توجه به منویات رهبری معظم 
انقالب )مدظله العالی( و نشر معارف اسالمی، باورهای دینی و سبک 
زندگی اسالمی اجرا می شود.. حجت االسالم حیدری در ادامه با اشاره 
به برپایی خیمه معرفت طرح آرامش بهاری گفت: مبلغان بکارگیری 
شده در خیمه معرفت طرح آرامش بهاری در ۴۵ ساعت آموزش در 
فروردین طرح  تا ۱۴  افزود:  دیده اند  اجتماعی  دینی،  زمینه مشاوره 

آرامش بهاری ادامه دارد.

رتبه بندی معلمان فروردین ۹۸
به مجلس می آید

با  اسالمی  شورای  مجلس  فرهنگیان  فراکسیون  رییس 
تشریح جلسه این فراکسیون با وزیر آموزش و  پرورش گفت: 
وزیر اعالم کرد که رتبه بندی معلمان فروردین ۹۸ به مجلس 
می آید. حمیدرضا حاجی بابایی اظهار  کرد: در جلسه فراکسیون 
فرهنگیان که با حضور وزیر آموزش و پرورش و اعضای شورای 
معاونین این وزارتخانه در محل کمیسیون آموزش تشکیل شد، 
وضعیت آموزش و پرورش مورد نقد  و بررسی قرار گرفت. وی 
افزود: در این جلسه مصوبه مجلس در مورد حقوق و دستمزد 
فراکسیون  رییس  شد.  بررسی  و  بحث  فرهنگیان  جایگاه  و 
فرهنگیان مجلس شورای اسالمی گفت: مهمترین محور مورد 
توافق در این نشست ضرورت تسریع در پیگیری و پرداخت 
مطالبات فرهنگیان شاغل بود. حاجی بابایی ادامه داد: پرداخت 
خدمات  خرید  امتحانات،  حق الزحمه  شاغلین،  حق التدریس 
آموزشی با اعتباری بالغ بر ۱۷۰۰ میلیارد تومان در دستور کار 
قرار گرفت. وی به نظام رتبه بندی معلمان نیز اشاره کرد و گفت: 
وزیر آموزش و پرورش زمان ارائه الیحه رتبه بندی معلمان از 
سوی دولت به مجلس را نیمه دوم فروردین ماه ۹۸ اعالم کرد. 
رییس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسالمی عنوان کرد: 
مهم ترین مباحث آموزش و پرورش نظام رتبه بندی معلمان، 
دانشگاه فرهنگیان، معیشت معلمان، حقوق و دستمزد فرهنگیان 
شاغل و بازنشسته همچنین پاداش پایان خدمت بازنشستگان 
است که در جلسات آتی فراکسیون فرهنگیان با وزارت آموزش 

و پرورش در دستور کار قرار خواهد گرفت.

مدیرکل انتقال خون مازندران با اشاره به گردشگرپذیر بودن استان، 
از فعال بودن مراکز انتقال خون مازندران در ایام تعطیالت نوروز 

خبر داد. 
اسماعیل پوریانی اظهار داشت: مراکز اهدای خون ساری، قائم شهر، 
بابل، آمل، تنکابن، چالوس، نور، رامسر و بهشهر در ایام تعطیل ۲۹ 
اسفند ۹۷، سوم، دوازدهم و چهاردهم فروردین ۹۸ از ساعت ۷ و 
۳۰ دقیقه صبح تا ساعت  ۱۳ بعد از ظهر و در روزهای غیر تعطیل 
طبق روال همیشگی فعال و آماده پذیرش داوطلبان اهدای خون 
هستند. وی با اشاره به کاهش مراجعه کنندگان در ماه پایانی سال و 
تعطیالت نوروز از مردم نوعدوست استان خواست اهدای خون را در 
این ایام فراموش نکنند. مدیرکل انتقال خون استان مازندران با بیان 
اینکه بیش از چهار هزار و ۵۰۰ بیمار خاص در استان وجود دارند، 

تصریح کرد: ساالنه حدود ۴۰ درصد از خون های اهدایی به مصرف 
گردشگر  دلیل  به  مازندران  داد:  ادامه  وی  می رسد.  بیماران  این 
پذیربودن، تصادفات جاده ای بویژه در ایام نوروز، وجود پنج مرکز 
جراحی قلب باز، نوزادان  به عنوان یکی از استان های پرمصرف 
خون و فرآورده های خون در کشور است. پوریانی گفت: از مردم 
نوعدوست مازندران دعوت می شود درهفته پایانی سال و تعطیالت 
نوروز با مراجعه به مراکز انتقال خون و شرکت در عمل خیر اهدای 
خون همانند گذشته ما را در حفظ و تامین ذخایر خون استان  و ارائه 
خدمات بهتر به بیماران کمک کنند. مدیرکل انتقال خون مازندران 
از فعال بودن مراکز اهدای خون ساری، بابل، آمل، چالوس و تنکابن 
در آیین چهارشنبه سوری آخر سال  خبر داد و گفت: همکاران بنده 
در این مراکز از ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه صبح تا ساعت ۱۹ شب آماده 

پذیرش داوطلبان اهدای خون هستند و از همه مردم بویژه جوانان 
درخواست می شود با پرهیز از انجام کارهای خطرناک و استرس زا 
در مراکز اهدای خون حضور پیدا کنند و با اهدی خون خود سرخی 

زندگی را به بیماران هدیه کنند.

زمانی که نوسان ارزی و افزایش تورم ناشی از آن 
اوضاع اقتصادی مردم را تحت الشعاع قرار داد و 
بحث افزایش مجدد حقوق کارکنان و بازنشستگان 
از محل درآمد حاصل از افزایش قیمت ارز مطرح 
شد، دولت آن را نپذیرفت و اصرار داشت که از 
کانال بسته حمایتی و پرداخت نقدی، آسیب موجود 
را جبران می کند اما در مورد کارکنان، ظاهراً به 
یک مرحله واریز ناقص ۲۰۰ هزار تومانی بسنده 
کرده که منابع صرف شده برای آن در مقابل رقم 
هنگفت ایجاد شده از محل گرانی ارز ناچیز است. 
دولت در آبان سال جاری توزیع بسته حمایتی را در 
دستور کار قرار داد تا بتواند بخشی از آسیب ناشی 
از افزایش تورم و سطح قیمت ها و اثر منفی آن در 
زندگی خانوارها را جبران کند. بر این اساس قرار 
شد طی سه مرحله و متناسب با وضعیت خانوارها 
این کمک ها انجام شود؛ به طوری که بسته های 
بین  تومان  هزار   ۳۰۰ تا   ۱۰۰ بین  حمایتی 
گروه های هدف )برای خانوارهای تحت پوشش 
کمیته امداد سازمان بهزیستی و افرادی که در حال 
پیوستن به این سازمان ها( توزیع و برای کارکنان 
با حقوق زیر سه میلیون تومان نیز پرداخت ۲۰۰ 
هزار تومانی داشته باشد که شاغل و بازنشسته را 

در بر می گرفت.
با  رابطه  در  کاملی  شفافیت  هیچ گاه  گرچه 
پرداخت های انجام شده وجود نداشت و مشخص 
نشد که چه تعداد از کارکنان و در کدام گروه ها از 
این بسته حمایتی برخوردار شدند، اما به هر حال 
آن چه که واریز شد نشان داد مبلغ ۲۰۰ هزار تومان 
در یک مرحله بین بازنشسته ها و مستمری بگیران 
و کارکنان واریز شده است ولی این گونه نبود که 
تمامی افراد در این گروه ها را در برگیرد و حتی 

پیش آمد در برخی سازمان ها تمام کارکنان زیر 
سه میلیون حقوق مشمول نشده و بخشی از آنها 

دریافتی ۲۰۰ هزار تومانی داشتند.
این در حالی است که حتی با وجود اینکه اینگونه 
به نظر می رسید سه مرحله ای بودن بسته حمایتی 
شامل این ۲۰۰ هزار تومان هم باشد، اکنون در 
است دو  قرار  آیا  نیست  معلوم  و  دارد  قرار  ابهام 
مرحله دیگر نیز واریز شود یا خیر؟ هر چند که 
همان یک مرحله هم به طور کامل انجام نشده 
برای  حمایتی  بسته  این  صورت  هر  در  است. 
کارکنان دولت در شرایطی پیش بینی شد که دولت 
از افزایش مجدد حقوق کارکنان به دلیل افزایش 
تورم و شرایط سخت اقتصادی در نیمه سال امتناع 
کرده و گفته بود آن را در قالب بسته حمایتی و 

همین واریزهای ۲۰۰ هزار تومانی انجام می دهد.
بین دولت و  نظرهایی  اختالف  رابطه  در همین 
که  بود  قرار  این  از  ماجرا  داشت؛  وجود  مجلس 
ارز  مابه التفاوت  محل  از  دولت  جاری  سال  در 
 ۸۰۰۰ حدود  نرخ  تا   ۴۲۰۰ یعنی  پتروشیمی ها 
میلیارد  هزار  ده  چند  درآمد  نیما  سامانه  تومانی 
نمایندگان مجلس  به دست می آورد که  تومانی 
تاکید داشتند از همین محل باید حقوق کارکنان 
را افزایش دهد، اما در سوی دیگر دولت قبول نکرد 
که به هر دلیلی افزایش حقوق دهد و آن را با تورم 
موجود منطبق کند. بر این اساس تاکید داشت که 
حمایت خود از اقشار آسیب پذیر و کارکنان را از 
محل درآمد ناشی از مابه التفاوت ارز پتروشیمی 
در قالب بسته های حمایتی انجام خواهد داد. آنچه 

تاکنون گذشته نشان نمی دهد که منابع کسب شده 
چندان روانه بسته حمایتی شده باشد و از سوی 
دیگر مسئله اینجاست که افزایش حقوق کارکنان 
در شرایطی لغو و جایگزین آن بسته حمایتی شد 
که باید به همان میزان پرداخت ۲۰۰ هزار تومانی 
انجام می شد؛ اما آنچه اتفاق افتاد این بود که به 
جای افزایش حقوقی که باید کارکنان دولت از آبان 
)شروع توزیع بسته حمایتی( تا پایان سال دریافت 
می کردند یک واریز ۲۰۰ هزار تومانی داشتند و 
افزایش پنج ماه حقوق آنها با همین رقم  ظاهراً 

۲۰۰ هزار تومان بسته شده است.
در عین حال که اگر افزایش مجدد حقوق در سال 
کارکنان  برای  می توانست  می افتاد  اتفاق  جاری 
پایدار باشد و پایه حقوق آنها در سال بعد را نیز به 
طور طبیعی افزایش دهد اما این ۲۰۰ هزار تومان 
فقط یکبار پرداخت شد و اثرگذاری آن در معیشت 
مردم قابل تأمل است. اگر فرض بر این باشد که 
تمام حقوق بگیران زیر سه میلیون تومان دولت 
این ۲۰۰ هزار تومان دریافت کرده باشند، باید گفت 
که در حال حاضر مجموع حقوق بگیران زیر سه 
میلیون تومان دولتی اعم از کارکنان و بازنشستگان 
به حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر می رسد که 
اگر تمام آنها این ۲۰۰ هزار تومان را دریافت کرده 
باشند کل هزینه پرداختی دولت به ۴۶۰ میلیارد 
ارز  از  ناشی  منابع  مقابل  در  که  می رسد  تومان 
باید  نهایت  در  نیست.  توجه  قابل  پتروشیمی ها 
گفت که اکنون الزم است مسئوالن مربوطه در 
رابطه با توزیع بسته حمایتی، منابعی که در این 
رابطه هزینه شد و همچنین گروه ها و بخش هایی 
که از آن بهره بردند گزارشی ارائه کنند تا اذهان 

عمومی در جریان جزئیات آن قرار گیرند.

فرمانده پایگاه مقاومت بسیج عاشورا شرکت 
آبفاشهری مازندران:

کاروان راهیان نور به سمت مناطق 
عملیاتی هشت سال دفاع مقدس 

اعزام شدند
فرمانده پایگاه مقاومت بسیج عاشورا آب وفاضالب شهری 
مازندران از اعزام کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی هشت 
سال دفاع مقدس خبر داد و گفت: در مراسم بدرقه این کاروان، 

سرپرست و معاونان و مدیران ستادی شرکت حضور داشتند.
به گزارش شرکت آبفاشهری مازندران، رضا جانبار با بیان اینکه 
این کاروان  به مدت یک هفته به مناطق عملیاتی هشت سال 
دفاع مقدس اعزام شدند، افزود: بازدید از مناطق شلمچه، اروند، 
دهلران و مهران ، بازگویی یاد و خاطره دوران دفاع مقدس 
توسط همکاران و راویان که در دوران ۸ سال دفاع مقدس 
حضور داشتند، از جمله برنامه های این کاروان محسوب می 
شود. وی با بیان اینکه در این کاروان ۴۵ نفره ، ۱۳ خانوار 
حضور دارند، اظهار داشت: این کاروان در یکی از یادمانهای 
شهدا به ویژه شلمچه سال نو خود را آغاز می کنند. جانباز 
ضمن اشاره به اینکه هرساله کاروان راهیان نور آبفاشهری 
مازندران در آستانه سال نو به مناطق عملیاتی اعزام می شوند، 
تصریح کرد: هرساله با استقبال خوب همکاران در این کاروان 

روبه رو هستیم.

قیمت بنزین در سال ۹۸ افزایش 
می یابد؟

عضو کمیسیون انرژی مجلس در خصوص قیمت بنزین در سال 
آینده توضیحاتی ارائه داد. هدایت ا... خادمی عضو کمیسیون 
وضعیت  آخرین  به  اشاره  با  اسالمی،  شورای  مجلس  انرژی 
افزایش قیمت بنزین در سال آینده، گفت: در سال ۹۷ دولت 
درباره تعیین تکلیف قیمت حامل های انرژی به ویژه قیمت 
بنزین الیحه یا برنامه ای را به مجلس ارائه نکرد و این موضوع 
را مسکوت گذاشت. وی با بیان اینکه دولت با سهمیه بندی 
در  زنگنه  داد:  ادامه  کرد،  مخالفت  نیز  آینده  سال  در  بنزین 
کمیسیون انرژی اعالم کرد که دولت با سهمیه بندی بنزین به 
ویژه اعطای یک لیتر بنزین به افراد در سال آینده مخالف است. 
نماینده ایذه و باغملک در مجلس تصریح کرد: زمانی که دولت 
برنامه ای برای تعیین تکلیف قیمت حامل های انرژی به مجلس 
ارائه نکرد، پارلمان نیز در این زمینه تصمیم گیری انجام نداد، 
این درحالی است که دولت می توانست از سال ۹۲ با یک شیب 
مالیم قیمت بنزین را افزایش بدهد. عضو کمیسیون انرژی 
مجلس با تاکید براینکه مردم نیز توان پرداخت افزایش قیمت 
حامل های انرژی را ندارند، گفت: قطعاً در سال آینده در حوزه 
حامل های انرژی به ویژه بنزین افزایش قیمت نخواهیم داشت.

افزایش حقوق با یک واریز تمام شد

۲۰۰ هزار تومان های کارکنان و 
بازنشستگان چه شد؟

اورژانس مازندران با یک سوم 
استاندارد نیرو کار می کند

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان 
مازندران با اشاره به اینکه استاندارد نیرو در هر پایگاه اورژانس 
۱۱ نفر است ، گفت که این در حالیست پایگاههای اورژانس 
مازندران با یک سوم این تعداد در حال ارائه خدمات است . 
یحیی صالح طبری افزود : حدود ۳۸۰ نیروی اورژانس در ۹۰ 
پایگاه شهری، جاده ای و روستایی مازندران فعالیت می کنند 
در حالی که بر اساس تعریف استاندارد نیرو این تعداد باید بیشتر 
از یکهزار نفر باشد.  وی ادامه داد : کمبود نیرو در پایگاههای 
اورژانس مازندران باعث شده تا نیروهای موجود با حداکثر توان 
و حتی فراتر از آن کار کنند. رئیس اورژانس مازندران گفت 
استان  اورژانس  در  نیروی شرکتی  : مجوز جذب حدود ۵۰ 
گرفته شد که با جذب این نیروها بخشی از کمبودها در این 
از کمبود تجهیزات  زمینه جبران خواهد شد. وی همچنین 
از جمله نداشتن موتورآمبوالنس به عنوان دیگر مشکل یاد 
کرد و توضیح داد : با توجه به حجم باالی ترافیک و قفل 
شدن مسیرها بویژه شهرهای ساحلی ، موتورآمبوالنس گزینه 
مطلوب برای ارائه خدمات سریع به مصدومان است .  صالح 
طبری افزود : در حال حاضر ۲ دستگاه موتور واحد نظارتی 
اوژانس مازندران با تغییر وضعیت به عنوان موتور آمبوالنس 
در شهرهای بابلسر و محمودآباد فعالیت می کنند ، در حالی 
که استان به ۲۰ دستگاه موتورآمبوالنس دیگر نیاز دارد تا بتواند 
خدمات کافی را ارائه بکند. وی ادامه داد : هر چند با وجود 
برای  تا  کرده  مازندران سعی  اورژانس   ، موجود  کمبودهای 
کیفی سازی خدمات امکانات و تجهیزات را به روز و نونوار 
کند که از آن جمله اضافه شدن ۵۰ دستگاه آمبوالنس به 
این سیستم بود. صالح طبری همچنین از مجهز شدن تمامی 
آمبوالنس های اورژانس مازندران به سیستم گرفتن نوار قلب 
از بیماران قلبی و ارسال به پزشکان متخصص خبرداد و گفت: 
همچنین آمبوالنس ها به سیستم هایی مجهز شدند که به 
صورت یک تخت آی سی یو به بیماران می توانند خدمات 
بدهند. اورژانس مازندران بیش از ۸۰ پایگاه دارد که روزانه سه 
هزار تماس تلفنی ورودی و خروجی به مرکز ارتباطات این نهاد 

گرفته می شود . 


