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ی  وال یھ وال ُه.ھ َمْن َسعى لَِمِریٍض ِفى َحاَجٍۀـ  َقَضاَها أْو لَْم یَْقِضَهاـ َخَرَج ِمْن ُذنُوبِِه َکَیْوٍم َولََدتُْه أُُمّ
هر کس براى نیاز بیمارى بکوشدـ  چه آن را برآورده سازد، چه نسازدـ  مانند روزى 

که از مادرش زاده شده، از گناهانش پاك مى شود.)
 من الیحضره الفقیه، ج 4، ص 16

    دکتر فریبا بریمانى ، سرپرســت بهزیستى مازندران گفت : 209 
مرکز مشاوره و خدمات روانشناختى در سراسر استان فعالیت مى کنند 
و در زمینه هاى فردى و خانوادگى ، تحصیلى ، ازدواج ، پیشــگیرى از 
آســیب هاى اجتماعى ، ارتقا توانمندى هاى معنوى ، اخالقى و فکرى 

و ... خدمات مشاوره اى تخصصى ارائه مى کنند.
به گزارش روابط عمومى اداره کل بهزیستى مازندران ؛ دکتر فریبا 
بریمانى سرپرســت بهزیستى مازندران ضمن تبریک فرا رسیدن نهم 
اردیبهشــت ماه روز �روانشناس و مشــاوره� ، به نقش روانشناسان 
در ســالمت جامعه اشــاره کرد و گفت : روانشناسان به افراد در درك 
احساســات و رفتارهاى خود و مدیریت آنها براى داشتن زندگى بهتر 
کمک مى کند که این مســئله نقش بســزایى در رفاه و سالمت روانى 

افراد جامعه دارد.
وى با بیان اینکه روانشناســان در مراحــل زندگى نقش مهمى ایفا 
مــى کنند ، افزود : بحران ها وحوادث ســبب افزایش اختالالت روانى 
مختلفى مانند : افسردگى ، خشونت ، خودکشى  ، اختالالت اضطرابى 
و اختالالت وسواسى در جامعه مى شــود که با توجه به پاندمى کرونا 
در دنیا ، روانشناسان با ارائه مشــاوره تخصصى در جهت حفظ و ارتقا 

سالمت روانى جامعه گام هاى اساسى برداشتند.
سرپرســت بهزیســتى مازندران به فعالیت 209 مرکز مشــاوره و 
خدمات روانشناختى در سراســر استان اشاره کرد و گفت : این مراکز 
در جهت ارائه مشــاوره تخصصى در زمینه هاى فــردى و خانوادگى 
، تحصیلــى ، ازدواج ، پیشــگیرى از آســیب هاى اجتماعــى ، ارتقاء 
توانمندى هاى معنوى ، اخالقى و فکرى و ... به شــهروندان اســتان ، 

راه اندازى شده است.
وى با بیان اینکه خدمات روانشــناختى و ارتقاى ســالمت روان به 
صــورت تلفنى ، اینترنتى و حضــورى ارائه مى گــردد ، افزود : بیش 
از 164هزار نفر در ســال گذشــته جهت برطرف نمودن مشــکالت 
روانشــناختى در زمینه هاى فردى و خانودگــى ، کودك و نوجوان ، 

تحصیلى ، شــغلى ، مشــاوره قبل از ازدواج ، مشــاوره طالق ، توانایى 
تصمیــم گیرى صحیح و مناســب و همچنین  تقویــت مهارت هاى 
زندگى و مهارت هاى بین فردى با خط 1480 ( مشاوره تلفنى- صداى 

مشاور) تماس گرفتند.
دکتر بریمانــى به اقدامات بهزیســتى جهت در دســترس بودن 
خدمات روانشناســى اشــاره کرد و ادامــه داد : مشــاوره اینترنتى  
شــکلى از مشــاوره اســت که مراجعین مى توانند از طریق اینترنت 
بــه آدرس http://moshaver.behzisti.ir  با مشــاورین بهزیســتى 

درارتباط باشند.
سرپرست بهزیستى مازندران با اشــاره به ارائه خدمات مشاوره به 
صــورت حضورى ، گفت : بیش از 127 هزار نفر در ســال گذشــته با 
مراجعه به مراکز مشاوره و خدمات روانشناختى در سه سطح  (عمومى 

، تخصصى و سالمت روان محلى ) خدمات دریافت کردند.
وى خاطر نشان کرد : در سال گذشته بیش از 13 هزار نفر از جوانان 
در آســتانه ازدواج با هدف ارتقاى توانمندى هــاى فردى در انتخاب 
همسر و تشــکیل خانواده موفق ، ارتقاى احســاس رضایت از زندگى 
خانوادگــى و ارتقاى مهارتهایى در جهت تقویــت و ثبات خانواده در 

کارگاه ها و جلسات آموزشى پیش از ازدواج شرکت کردند.
سرپرســت بهزیســتى مازندران به نقش نهاد خانواده در سالمت 
جامعه اشــاره کرد و افزود : در سال گذشته بیش از 26 هزار زوج جوان 
(5 ســال اول زندگى ) در خصوص درك تکامل و حفظ ارتباطات بین 
فردى شــامل : خود و دیگران، مهارتهاى ارتباطى ، صمیمیت ، عشق ، 
عالقه و دوست داشتن ، ارتباط با دیگران و شیوه هاى فرزندپرورى در 

جلسات آموزش زندگى خانواده شرکت کردند.
 دکتربریمانى ادامه داد : بیش از 85  هزار نفر نیز در جلسات مهارت 
زندگى که شــامل : مهارت خود آگاهى، مهارت هاى ارتباطى، مهارت 
تصمیم گیرى، مهارت  حل مســئله ، مهارت مقابله با استرس، مهارت 
تفکر خــالق ، مهارت تفکــر نقادانه ، مهارت کنترل خشــم ، مهارت 

همدلى و مهارت مدیریت هیجانى شرکت کردند.
وى با بیان اینکه طى هماهنگى با دادگســترى اســتان ، زوجین 
متقاضى طالق توسط مشــاوران آموزش دیده خدمات روانشناختى 
دریافت مى کنند ، گفت : در ســال گذشته حدود 22 درصد از زوجین 

متقاضى طالق در مازندران به زندگى مشترك باز گشتند.

پیام تبریک سرپرست بهزیستى استان مازندران 
به مناسبت روز روانشناس و مشاور

    دکتر فریبا بریمانى سرپرست بهزیستى استان مازندران در پیامى 
روز روانشناس و مشاور را تبریک گفت.

به گزارش روابط عمومى اداره کل بهزیســتى استان مازندران متن 
پیام به شرح ذیل است:

 بسمه تعالى
سالمت روان یکى از شاخص هاى اصلى سالمت جامعه است و نقش 
چشــمگیرى در کارآمدى و پیشرفت آن دارد. موضوع بهداشت روانى 
و تامیــن آن از آنجایى که با کارآیى فردى و اجتماعى افراد گره خورده 
بدون شک در پیشرفت هاى علمى، فرهنگى جامعه بسیار موثر است.

امروزه تاثیر خدمات روانشناسان بر هیچ کس پوشیده نیست بویژه 
با همه گیرى ویروس کووید 19، اهمیت و ضرورت خدمات روانشناسى 
و مشــاوره با ارائه خدماتى از جمله مداخالت مشاوره روانشناختى به 
عموم مردم به منظور کاهش اســترس ناشى از آن، مشاوره و آموزش 
حمایت هاى روانى، اجتماعى به گروه هاى مختلف از جمله افراد مبتال 

به کووید19 و خانواده هاى آنان، کارکنان حوزه بهداشــتى و درمان ، 
کودکان و خانواده هاى بازماندگان متوفى ناشى از کرونا به دلیل سوگ 

ابراز نیافته، بیش از پیش بر همگان آشکار گردید.
سازمان بهزیستى به عنوان متولى ســالمت اجتماعى در سالهاى  
اخیر از طریق تاســیس مراکز مشاوره حضورى و ارائه خدمات مشاوره 
تلفنى از طریــق خط تلفن 1480 (صداى مشــاور) و همچنین  ارائه 
خدمات آموزشى مرتبط با ســالمت روان، تالش نموده است تا سهم 
خویش را در تامین بهداشت روانى جامعه ایفا نماید و این مهم با تالش 

همه روانشناسان و مشاوران در سرتاسر استان محقق خواهد شد.
نهم اردیبهشــت ماه �روز روانشناس و مشــاور بنام یاورانى مزین 
شده که بى شــک تمام دغدغه هایشان التیام بخشیدن به روح و روان 
انســانهایى اســت که هرکدام به دالیلى در هیاهوى روزگار روحشان 
زخم برداشته و کالم روح بخش و تدبیر مشاوران دریچه اى براى امید 
به فردایى بهتر  را مى ســازد.اینجانب ضمن تبریک روز روانشــناس و 
مشــاور با ارج نهادن به این مناسبت ارزشمند ، از خدمات تاثیرگذار و 
راهگشــاى همه روانشناسان همکار در بخش هاى دولتى و غیردولتى 
و ســازمان هاى همســو قدردانى نموده و از خداوند متعال براى این 
آرامش بخشان روح و روان، سالمتى، سربلندى و شادکامى در تمامى 

مراحل زندگى را مسالت دارم.

دکتر فریبا بریمانى
سرپرست بهزیستى استان مازندران

دکتر بریمانى، سرپرست بهزیستى مازندران ؛

209 مرکز مشاوره و خدمات روانشناختى در سراسر استان فعالیت مى کنند
*پیام تبریک سرپرست بهزیستى استان مازندران به مناسبت روز روانشناس و مشاور

امینی مدیرعامل شــرکت شــهرك هاى صنعتى مازندران در 
نشست با برزگر رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بابل، مشکالت اوقافی 
زمینهاي شــهرکها و نواحی صنعتی این شهرستان را مورد بررسی

 قرار داد.
به گزارش روابط عمومى شرکت شهرك هاى صنعتی مازندران، 
امینی در این نشست گفت: واحدهاي تولیدي و صنعتی براي دریافت 
ســند مالکیت و اســتفاده از آن بعنوان وثیقه بانکی، بدلیل اوقافی 
بودن برخی از زمینهاى شــهرکها و نواحی صنعتی، دچار مشکالت

 عدیده اي هستند.
 مدیرعامل شــرکت شــهرکهاى صنعتی مازندران افــزود: در 
ســال تولید، دانش بنیان، اشــتغال آفرین، بایــد در برطرف کردن 

موانــع و مشــکالت بخش تولیــد گام برداریــم و با ایجاد بســتر 
مناســب براي سرمایه گذاران، زمینه رشــد و توسعه صنعت استان 

را فراهم کنیم.
 الزم به توضیح است، این نشســت در راستاي بررسی مشکالت 
اوقافی اراضی مســتقر در شهرکها و نواحى صنعتى شهرستان بابل 
برگزار شد و براي دســتیابی به راههاي برون رفت از این مشکالت، 
مقرر شد تا واحد حقوقی و حراست شرکت با پیگیري موضوع و انجام 
کارشناسی توسط کارشناسان مرضی الطرفین، با همکاري سازمان 
صنایع کوچک و واحدهاي تولیدي مستقر در این شهرکها و نواحی 
صنعتی، هر چه ســریعتر نسبت به حل مشــکل اوقافی این اراضی 

تصمیم گیري شود.

سرپرســت منطقه 9 عملیــات انتقال گاز از 
افزایــش 9,3 درصدى حجــم گاز تحویلى به
 استان هاى شمالى، طى سال گذشته از سوى این 

منطقه عملیاتى خبر داد. 

به گزارش روابط عمومــى منطقه 9 عملیات انتقال 
گاز، محــى الدین مفخمى، با اعالم این خبر اظهار کرد: 
حجم گاز عبورى از این منطقه در ســال گذشته 24,8 
میلیارد مترمکعب بوده است که نسبت به مدت مشابه 

سال 99  افزایش 11,7 درصدى را نشان مى دهد.
وى بــا بیان اینکه حجم گاز عبورى شــامل مجموع 
گازهاى تحویلى به استان هاى شــمالى و انتقال داده 
به مناطــق مجاور اســت، افزود: حجــم گاز تحویلى 
به شــرکت هاى گاز اســتانى تحت پوشــش منطقه 
(گلســتان، مازندران، گیالن) در سال گذشته نسبت 
به مدت مشابه ســال 99 به میزان 9,3 درصد افزایش

 داشته است.
سرپرست منطقه 9 عملیات انتقال گاز با اعالم اینکه 
حجم گاز تحویلى به نیــروگاه ها 13,5 درصد افزایش 
داشــت، خاطرنشان کرد: همچنین در این مدت حجم 
گاز انتقالى به مناطق مجاور نیز نســبت به مدت مشابه 

سال 99، 23,8 درصد افزایش را نشان مى دهد.
سرپرســت منطقه 9 از تالش ها و اقدامات موثر همه 
کارکنان ســتادى و عملیاتى منطقه در راستاى تحقق 
اهداف شــرکت انتقال گاز ایران در انتقال پاك، ایمن، 

پایدار و بهره ور گاز طبیعى قدردانى کرد.

در نشست مدیرعامل شهرکهاى صنعتى مازندران با رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بابل؛

مشکالت اوقافی زمینهاي شهرکهاى صنعتى
 بابل بررسى شد

سرپرست منطقه 9 عملیات انتقال گاز خبر داد:

افزایش 9 درصدى حجم گاز تحویلى 
به استان هاى شمالى از سوى منطقه 9 عملیات 


