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پسماند و زباله مهم ترین 
چالش قائم شهر است

 ایران اسالمی، نماد 
پایداری  در جهان اسالم

ساعت کاری ادارات مازندران یک ماه 
تغییر کرد

کاهش ۶۰ درصدی وصول مطالبات بانکی 
مدیرکل ثبت اســناد و امالک مازنــدران گفت: وصول 
مطالبات بانکی در ســه ماهه ابتدای امسال نسبت به مشابه 

سال قبل حدود ۶۰ درصد کاهش داشته است.

ســاری - خبرنگارجام جم: محمدحسن بهادر در 
حاشیه دومین کمیته اسناد اظهار داشت: تا پایان خرداد امسال 
۵۱۷ میلیارد ریال معوقات بانکی از بدهکاران وصول کردیم 

که سهم بانکها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی از این 
مبلغ بیش از ۳۰۸ میلیارد ریال بوده است.

وی وجود قوانین موازی و معارض، عدم اراده ...

20 هزار مگاوات نیروگاه برق 
در دست ساخت است

مدیرعامل شــرکت مادر تخصصی تولیــد نیروی برق حرارتی 
گفــت: ۲۰ هزار مــگاوات نیروگاه برق حرارتی در کشــور در حال 

ساخت است.
نوشهر - خبرنگارجام جم: محسن طرز طلب در حاشیه 
بهره برداری ومراسم ســنگرون واحد گاز نیروگاه سیکل ترکیبی 
کاسپین در نوشهر اظهار داشت: ۲۰ هزار مگاوات نیروگاه در کشور 
در دســت ســاخت داریم و تا پایان ســال آینده پنج هزار مگاوات 

نیروگاه حرارتی در کشور راه اندازی می شود.
وی افزود: طبق برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان ســال آینده 
پنج هزار نیروگاه برق حرارتی به ظرفیت کشــور افزوده می شود و 

برای هر هزار مگاوات ۶۰۰ میلیون یورو هزینه نیاز است. 2

نجات 15۰۰غریق از امواج  مرگبار خزر
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 سن مدیریت 
در مازندران کاهش یافت

رویکرد زمین خواران 
تغییر کرده است

واقعی شدن نرخ ارز سبب 
شکوفایی صنعت می شود
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2ضمیمه رایگان روزنامه در استان مازندران

دادستان ساری:
رویکرد زمین خواران تغییر کرده است

دادستان ساری گفت: امروز رویکرد زمین خواران نسبت به گذشته تغییر کرده 
و تغییر کاربری شکل دیگری گرفته است.

ســاری - خبرنگارجام جم: یونس حســینی عالمی در نشست روسای 
دادگســتری ها و دادستان ها به برخورد جدی دادستان ها با اراذل و اوباش و بر هم 
زنندگان نظم و امنیت اجتماعی در استان تاکید کرد و افزود: دادستانها باید با جدیت 
و برنامه ریزی مناسب از ضابطین قضایی بخواهند تا بر خورد جدی و مناسب با بر 

هم زنندگان امنیت اجتماعی مردم داشته باشند.
دادستان مرکز استان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع منابع طبیعی 
و محیط زیســت اشاره کرد و افزود: باید دادستان های سراسر استان در این موارد 
اقدام قاطع و موثری داشــته باشــند، به طوری که ازسوی رئیس کل دادگستری 
اســتان و دادستانی بازدیدهای میدانی به صورت نامحسوس و محسوس صورت 

می گیرد.
وی در ادامه بیان داشــت: رویکرد زمین خواران نســبت به گذشته تغییر کرده 
اســت و امروز از شــکل تغییر کاربری زراعی به مســکونی به سمت سوءاستفاده 
ازظرفیت هــای قانونی موجود در تصرف اراضی ملی و دولتی تغییر شــکل یافته 

است.
وی در خصوص شناگاه های استان نیز افزود: طبق آمار اخذ شده از سوی محیط 
زیســت در خصوص شناگاه های استان و بررسی ها و اقدامات انجام گرفته در این 
خصوص، از ۲۲ شــناگاه در استان فقط تنها ۲ جایگاه، مناسب شناخته شده است 
که این مهم نیازمند بررســی و پیگیری مسئوالن استانی است و دستگاه قضایی 

نیز پیگیر این موضوع است.
 وی در ادامه به بحث محیط زیســت و رود خانه ها اشاره کرد و افزود: عملکرد 
محیط زیســت در استان مطلوب نیست، به طوری که اکثر فاضالب های شهری 
و خانگی و کشــتارگاه ها به رودخانه ها منتهی می شــود و برای حل این موارد باید 
محیط زیســت با جدیت بیشــتری ورود پیدا کــرده و درنگهداری و حفظ محیط 
زیســت کوشا باشد واین امرتالش دیگر دستگاه و مسئوالن استانی را در حمایت 

از این نهاد را می طلبد.

واقعی شدن نرخ ارز سبب شکوفایی صنعت 
می شود

رئیس خانه صنعت، معدن وتجارت مازندران گفت: واقعی شــدن نرخ ارز سبب 
شکوفایی صنعت و معدن می شود.

ســاری - خبرنگارجام جم: مجتبی رضوی با بیان اینکه از واقعی شدن 
نرخ ارز نباید هراســید اظهار داشت: باید با واقعی کردن نرخ ارز از ایجاد بازارهای 

ثانویه، تورم و فساد جلوگیری کرد.
وی همچنین با بیان اینکه در ایران بزرگ ترین نرخ بازدهی سرمایه گذاری را 
داریم گفت: ۱۶/۵ تا ۱۷ درصد نرخ بازدهی سرمایه گذاری خارجی در ایران و این 

میزان بیشتر از کشورهای دیگر است.
وی خواســتار نظارت بر اجرای قانون حمایت از کاالهای داخلی و ملی شــد و 
گفت: باید متولیان امر نظارت بیشتری روی تولید و واردات کاالها داشته باشند و 

ارز صرف کاالهای اساسی شود.
رضوی با اشاره به تسهیالت فراگیر یادآور شد: با کمک بخش خصوصی سالم 
و دارای اهلیت می توان این وام را درست و بین اهل آن توزیع کرد و تخصیص داد 

تا این تسهیالت صرف تولید شود.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه اصالح نظام بانکی 
اصل ضروری اســت با اشاره به مشکالت بخش صنعت و معدن در استان گفت: 
به رغم همه مشــکالت نسبت به آینده امیدواریم و معتقدیم مشکالت فرارو قابل 

رفع است.
وی با اشــاره به پایش مشــکالت واحدهای صنعتی و معدنی در استان گفت: 
در حال حاضر هرهفته یکشــنبه با حضور مســئوالن مرتبط و ارشــد، مشکالت 

واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی رصد و پایش می شود.

کشــف ۹ دستگاه موتورســیکلت سنگین 
قاچاق در نوشهر 

جانشــین فرمانده انتظامی مازندران از کشف ۹ دستگاه موتور سیکلت سنگین 
قاچاق به ارزش ۲ میلیارد ریال در شهرستان نوشهر خبر داد. 

ساری - خبرنگارجام جم: ســرهنگ حسن مفخمی شهرستانی اظهار 
داشت: در پی کسب خبری مبنی بر وجود انواع موتورسیکلت با حجم باال در یکی 
از پارکینگ های شهرســتان نوشهر، موضوع در دستور کار فرماندهی انتظامی آن 

شهرستان قرار گرفت.
جانشــین فرمانده انتظامی مازندران، تصریح کــرد: کارآگاهان پلیس آگاهی 
شهرســتان نوشــهر با انجام اقدامات اطالعاتی و بررسی های همه جانبه موفق 
شــدند، پارکینگ این موتور سیکلت ها را که متعلق به فردی اهل و ساکن تهران 

بوده، شناسایی کنند.
سرهنگ مفخمی، افزود: با هماهنگی قضائی متهم به قاچاق دستگیر شد و در 
بازرســی از پارکینگ اختصاصی وی ۹ دستگاه موتور سیکلت با حجم های ۱۰۰۰ 

، ۶۰۰ و ۴۰۰ سی سی کشف شد.
وی ارزش ریالی موتورســیکلت های مکشــوفه را ۲ میلیارد ریال اعالم کرد 
و اظهار داشــت: موتورسیکلت ها پس از تشــکیل پرونده تحویل سازمان اموال 

تملیکی و متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.
 مفخمی شهرســتانی در خاتمه با اشــاره به اینکه مبارزه با قاچاق کاال اقدامی 
برای حفظ و اســتقرار امنیت کشور اســت از مردم خواست برای حمایت از تولید 
ملی و اشــتغال جوانان جامعه در مبارزه با قاچاق کاال و ارز با پلیس همکاری کرده 
و هرگونه اطالعات و اخباری در این زمینه و ســایر مسائل امنیتی و انتظامی را به 

مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعالم دارند.

 مصرف برق مازندران و گلســتان 
به ۴۶۰۹ مگاوات رسید

  مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان گفت: 
مصرف برق مازندران و گلستان در زمان پیک با رشد ۱۲ درصدی 

به چهار هزار و ۶۰۹ مگاوات رسید.
نوشهر- خبرنگارجام جم: حسین افضلی در حاشیه بهره 
برداری از ســنگرون واحد گاز نیروگاه ســیکل ترکیبی نوشهر با 
اشــاره به افتتاح واحد گاز نیروگاه نوشــهر اظهار داشت: به دلیل 
فاصله غرب مازندران با نیروگاههای اطراف، راه اندازی نیروگاه 
نوشهر در رفع افت ولتاژ برق و تامین انرژی پایدار تاثیرگذار است.

وی افزود: با وارد مدار شــدن نیروگاه نوشــهر هم افت ولتاژ 
منطقه رامســر و محمودآباد و رویان در غرب استان رفع می شود 
و آثار مثبت این نیروگاه در ایستگاه بابل نیز مشاهده خواهد شد.

وی با اشــاره به رشــد ۱۲ درصدی مصرف بــرق مازندران و 
گلســتان در ایام پیک اظهار داشــت: در ۲۱ تیرماه امسال پیک 
مصرف به چهار هزار و ۶۰۹ مگاوات رســید و این میزان در مدت 
مشــابه ســال گذشــته چهار هزار و ۱۱۳ مگاوات بود و رشد ۱۲ 

درصدی را شاهد بودیم.
افضلی یادآور شــد: معموال رشد مصرف برق در ایام پیک در 
کشــور پنج تا شــش درصد ولی در مازندران ۱۲ درصد و بیش از 

میانگین کشوری است.
مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای مازنــدران درباره 
خاموشــی های برق با بیان اینکه این خاموشی ها با کمبود تولید 
برق در ســطح ملی مرتبط است و ارتباطی به وجود نیروگاه ندارد 
گفــت: در ایام پیک هزار و ۳۰۰ مگاوات بــرق در مازندران را از 

شبکه سراسری دریافت می کنیم.
وی ادامه داد:پیک مصرف دو اســتان گلستان و مازندران در 
خرداد ۱۶۰۰ مگاوات بود ولی امروز به ۴۶۰۰ مگاوات رســیدیم 
و ســه برابر شــده است و شــبکه ها در ایام غیرپیک با ۳۰ درصد 

ظرفیت کار می کنند.

مدیرکل بنیاد مسکن مازندران:
نمی توان روســتاییان را به حفظ 

معماری بومی مجبور کرد

مدیرکل بنیاد مسکن مازندران گفت: نمی توانیم روستاییان را 
به حفظ و اســتفاده از طرح های معماری بومی و محلی در ساخت 

و سازها مجبور کنیم. 
ســاری - خبرنگارجام جم: محمد خانی نوذری درباره 
حفظ معماری بومی و ســنتی در روســتاهای استان با بیان اینکه 
تالش های زیادی در این راستا به خرج داده ایم، افزود: برای حفظ 
معماری بومی روستاهای مازندران را به چهار ناحیه و اقلیم تقسیم 

و نسبت به گرفتن مشاور در این زمینه اقدام کرده ایم.
وی افزود: برای مناطق کوهســتانی، کوهپایه ای، دشــتی و 
جلگه ای طرح های مختلفی تهیه شــده است و با توجه به هجوم 
ساخت و سازها در مازندران که بخشی غیرمجاز و غیرقابل کنترل 

بوده، شاهد بروز معماری مختلف در روستاها هستیم.
وی تغییر ســالیق مردم را از دیگر دالیل در عدم به کارگیری 
معماری بومی و ســنتی در ساخت و سازهای روستایی برشمرد و 
گفت: ارتباط بین شــهر و روستا نیز ذائقه و فرهنگ سنتی را تغییر 
داده است ولی می توانیم با هسته مرکزی و مقاوم، معماری سنتی 

را در ساخت و سازهای روستایی داشته باشیم.
خانی نوذری به پرداخت مشوق برای کاربردی شدن معماری 
بومی و ســنتی روســتایی خبر داد و گفت: کمــک در پرداخت 
بالعوض و تســهیالت قرض الحسنه بیشتر از جمله مشوق های 

درنظر گرفته شده است.
وی گفــت: همچنین اگــر از مصالحی ماننــد کاه گل که در 
ساختمان های قدیمی بیشــتر مورد کاربرد بود، استفاده شود نیز 

حمایت های الزم صورت گیرد.
مدیرکل بنیاد مســکن مازندران با عنــوان اینکه نمی توانیم 
روســتاییان را برای معماری بومی و ســنتی در ساخت و سازها 
مجبور کنیم گفت: وقتی اجبار کنیم باید مصالح و ملزومات مورد 

نیاز را در اختیار قرار دهیم.
خانی نوذری با اشــاره به اینکه ساخت هر ساختمان روستایی 
حــدود ۶۵۰ هزار تومان به ازای هر متــر مربع هزینه دارد گفت: 
در حال حاضر ۴۰ تا ۵۰ درصد هزینه ســاخت در قالب تسهیالت 

مسکن روستایی ارائه می شود.
وی از ابالغ طرح های معماری بومی و ســنتی به دفاتر مسکن 
روســتایی خبر داد و گفت: از این دفاتر خواسته شد در مرحله اول 
طرح های بومی و ســنتی را برای ســاخت و ســاز به روستاییان 

پیشنهاد دهند. 

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی:

2۰ هزار مگاوات نیروگاه برق در دست ساخت است
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی 
تولید نیروی بــرق حرارتی گفت: ۲۰ 
هزار مگاوات نیروگاه برق حرارتی در 

کشور در حال ساخت است.
نوشهر - خبرنگارجام جم: 
محســن طرز طلب در حاشــیه بهره 
برداری ومراسم ســنگرون واحد گاز 
نیروگاه ســیکل ترکیبی کاسپین در 
نوشهر اظهار داشت: ۲۰ هزار مگاوات 
نیروگاه در کشــور در دســت ساخت 
داریم و تا پایان ســال آینده پنج هزار 
مگاوات نیروگاه حرارتی در کشور راه 

اندازی می شود.
وی افــزود: طبق برنامــه ریزی 
صورت گرفته تا پایان ســال آینده پنج 
هزار نیــروگاه برق حرارتی به ظرفیت 

کشور افزوده می شود و برای هر هزار 
مــگاوات ۶۰۰ میلیون یورو هزینه نیاز 

است.
وی درپاســخ به اینکه آیا تحریم ها 
روی طرح های نیروگاهی تاثیر داشته 

اســت افزود: این تحریم هــا بی تاثیر 
نبوده است.

طرزطلب با بیان اینکه ســال قبل 
۹۳۰۰ مــگاوات از نیــروگاه برق آبی 
اســتفاده می کردیم، گفت: امســال 

بیشــتر از ۴۵۰۰ مگاوات نتوانســتیم 
اســتفاده کنیم و دلیل آن کاهش آب 

سدها به شمار می رود.
گفتنــی اســت  نیروگاه ســیکل 
ترکیبــی ۴۶۰ مگاواتــی تک محوره 
کاسپین نوشــهر با راندمان ۵۹ درصد 
در دســت ساخت است و ظرفیت واحد 
گازی ۳۱۰ مــگاوات و ظرفیت واحد 

بخار آن ۱۵۰ مگاوات است.
متوســط انــرژی تولید ســاالنه 
نیروگاه نوشــهر ســه میلیون و ۶۰۰ 
هزار مگاوات در ســال اســت و ظهر 
یکشنبه سنگرون واحد گازی با شبکه 
سراســری برق انجام شد و پیش بینی 
تکمیل بخش بخار نیروگاه پایان سال 

۹۸ خواهد بود.

خبرخبر

 شــهردار قائم شهر، پسماند و زباله 
را مهم ترین چالش قائم شهر دانست و 
گفت: با همت و تالش شــهرداری و 
شورای شهر، سازمان پسماند تأسیس 
و تــا ۶ ماه آینــده زباله های شــهر، 

ساماندهی می شود.
قائم شــهر - خبرنگارجام 
جم: بهمــن معین پور ، در نشســت 
مطبوعاتــی خود، با اشــاره به راهبرد 
شــهرداری طی امسال، اظهار داشت: 
برنامه ریزی شــهرداری قائم شهر بر 

حول مأموریت محوری بنا شده است 
که اولویت اول همه آنها، ســاماندهی 

وضعیت پسماند شهری است.
همــه  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
مأموریت های شــهرداری، عملیاتی 
اســت، گفت: احداث چهار زیرگذر، از 
جمله طرح های عملیاتی شــهرداری 

است.
شــهردار قائم شــهر، در خصوص 
پارک جنگلــی تــالر، عنــوان کرد: 
ســاماندهی ایــن پــارک بــا ۱۶۰ 

هکتــار، زوم ۹۰ درصــد حفاظتی و 
۱۰ درصدگردشــگری یکی دیگر از 
شــهرداری  عملیاتی  مأموریت های 
اســت که چون این طرح در ســنوات 
گذشــته برای دوره ۱۰ ساله در اختیار 
شهرداری بود، رغبت سرمایه گذاران 
کم می شــد که با ۳۰ ساله کردن این 
دوره، بزودی شــاهد سرمایه گذاری و 
رونق اقتصادی و گردشــگری پارک 

جنگلی تالر خواهیم بود.
بیست وپنجمین شهردار قائم شهر 
از تأســیس کارگاه تولیــد عالئــم 
راهنمایــی و رانندگی در شــهرداری 
قائم شهر خبر داد و افزود: تولیدات این 
کارگاه عالوه بــر کاهش هزینه های 
شــهر، قابل عرضه به شهرهای دیگر 

استان است.
معین پــور همچنین از تأســیس  
سازمان فرهنگی وهنری در شهرداری 
خبر داد و با اشاره به اینکه حوزه خدمات 
به شــهروندان وظیفه ذاتی شهرداری 
اســت، گفت: منظر شهری قائم شهر 

جالــب نیســت و به همیــن منظور  
بزودی ســازمان سیما و منظر شهری 

در شهرداری تأسیس خواهدشد.
شــهردار قائم شــهر در خصوص 
کارخانه نساجی شــماره یک، اظهار 
داشت: نســاجی و فرآورده های آن در 
مأموریت های نســاجی نمی گنجد اما 
در مقطعی که خریدکارخانه نســاجی 
توسط شهرداری صورت گرفت بطور 

حتم دالیل خاص خودش را داشت.
وی ادامــه داد: بر اســاس مصوبه 
شــورای شهر و با شــروط شهرداری 
و مدیریت شــهری، در مرحله نهایی 
واگذاری کارخانه نساجی با همان برند 
هستیم و بر اســاس قرارداد، کارخانه 
نســاجی باید از مرکز شــهر خارج و با 
همان برند امــا پویاتر به کارش ادامه 

دهد.
شــهردار قائم شــهر، در پایان این 
جلسه از تفکیک زباله از مبدأ، خبر داد 
و افزود: این پروسه پس از ۵۰ سال در 

قائم شهر آغاز شده است.

 استاندار مازندران با اشاره به روند مطلوب بازسازی 
ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر گفت: اولین بازی تیم 
فوتبال نســاجی در هجدهمین دوره لیگ برتر در این 

ورزشگاه برگزار می شود.
ساری - خبرنگارجام جم: محمد اسالمی در 
گفت وگو با خبرنگاران با بیان اینکه با یک اســتادیوم 
فرســوده در قائمشــهر مواجه بودیم گفت: بعد از ۲۴ 
ســال که نساجی قائمشهر افتخار آفرید و دل مردم را 
شــاد کرد و به لیگ برتر راه یافت باید یک استادیوم با 

ضوابط استاندارد داشته باشیم.
وی افــزود: گنجایش اســتادیوم از جمله ضوابط 
مدنظر بود و در این زمینه یک تصمیم انقالبی گرفتیم 
هرچند با الزامات بودجه ای نمی توانستیم کمتر از یک 
سال استادیوم را تکمیل کنیم اما خوشبختانه با تالش 
جهادی امروز شــاهد هستیم که یک استادیوم تقریبا 

۱۵ هزار نفره ایجاد شده است.
وی گفت: گنجایش اســتادیوم شــهید وطنی به 
۱۵ هزار نفر رســید و همزمان با بازسازی کاستی های 

موجود در طراحی جدید مدنظر قرار گرفت و پیشرفت 
فیزیکی طرح تاکنون مطلوب است.

اســالمی با اظهار اینکه شوک مالی بازار هر طرح 
را تحت تاثیر قرار می دهد افزود: خوشــبختانه به رغم 
مشکالت، روند پیشــرفت طرح و ساخت تجهیزات 

اصلی مانند برج های نوری، ســکوهای تماشــاچیان 
و غیره مطلوب است.اســتاندار مازندران یادآور شــد: 
شیرینی و حالوت کار بازسازی استادیوم شهید وطنی 
در آن اســت که اولین بازی تیم نساجی مازندران در 

لیگ برتر در این ورزشگاه برگزار می شود.

 رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نوشــهر-
رویــان گفت: برای حفــظ اراضی جنگلی حاشــیه 
روســتاها و پیشــگیری از تجاوز بــه نصب ۵۰۰ بنچ 

مارک نیاز داریم.
نوشــهر - خبرنگارجام جم: بهــروز بایی 
الشکی اظهار داشــت: هر عدد پایه بتونی بنچ مارک 
حدود شش میلیون ریال اعتبار نیاز دارد تا بتوانیم مرز 
مستنثیات اشخاص با منابع ملی را از طریق بنچ مارک 

مشخص کنیم.
به گفته وی با وجود ۳۳ روســتای حاشــیه جنگل 
در حوزه رویان و بیش از ۵۰ روســتا در بخش مرکزی 
نوشــهر خاطر نشان کرد: برای حفاظت از اراضی ملی 
نیاز به نصب ۵۰۰ عدد بنچ مارک اســت و طی دو سال 
گذشــته ۶۰۰ بنچ مارک با مشارکت مردم و اعتبارات 

تخصیصی اداره کل منابع طبیعی نوشهر درمرز اراضی 
منابع طبیعی و اشخاص نصب شد.

رئیس اداره منابع طبیعی نوشهر - رویان همچنین 
با اشــاره به آزاد سازی ۱۰هزار و ۲۴۴ مترمربع اراضی 
جنگلی در سه ماهه نخست امسال افزود: این اراضی با 
احکام قضایی و بر اساس تبصره ذیل ماده ۵۵ در هشت 
فقــره صورت گرفت که حفظ این اراضی و جلوگیری 

از تجاوز مجدد آن نصب بنچ مارک ضروری است. 
وی در ادامــه افزود: در همیــن مدت دو هزارو۵۰ 
مترمربع اراضی ساحلی این شهرستان در چهار فقره با 
همیاری مالکین آزاد سازی شد به گونه ای که مالکین 
اراضی خود راغب به عقب نشینی از ساحل و مشخص 

شدن حریم اراضی خود با ساحل هستند.
اداره منابــع طبیعی نوشــهر-رویان عالوه بر ۵۰ 
کیلومتر طول ساحلی حدود ۱۰۰ هزار هکتار جنگل و 

مرتع را تحت پوشش دارد.

شهردار قائمشهر:

پسماند و زباله مهم ترین چالش قائم شهر است

اولین بازی تیم فوتبال نساجی در ورزشگاه »شهید وطنی« 
انجام می شود

حاشیه اراضی جنگلی نوشهر، نیازمند نصب بنچ مارک
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معاون سیاسی امنیتی استانداری:
سن مدیریت در مازندران کاهش یافت

امنیتــی  سیاســی  معــاون 
اســتانداری مازندران، کاهش سن 
مدیریتــی را از برنامه هــای مهم 
در دســتگاههای اجرایی اســتان 

برشمرد.
کالردشت - خبرنگارجام 
جم: احمد حسین زادگان در مراسم 
تودیع و معارفه فرماندار کالردشت 
با بیان اینکه جریــان مدیریتی در 
استان باید جوانتر شود، کاهش سن 

مدیریتی در دستگاه های اجرایی را هدف مهم دولت برشمرد.
وی اظهار داشــت: اعتقاد به مدیریت نیروی جوان در استان باید نهادینه شود 
و از ظرفیت های این بخش نه تنها در شــعار بلکه در عمل اســتفاده شــود و طبق 
نــگاه دولت تا پایان دولت باید ۳۰ درصد حوزه مدیریتی به بانوان تخصیص یابد و 

امیدواریم حداقل ۱۰ درصد مدیریت بانوان در استان محقق شود.
وی عنــوان کــرد: در حال حاضر حــدود ۱۵ تا ۱۶ درصد ســن مدیریتی در 
کالردشت کاهش یافته اســت و هدف از جابه جایی ها، بهبود رونق اقتصادی در 

استان و شهرستان است.
حســین زادگان به فرمانداران توصیه کرد تا به ظرفیت بخش های مختلف در 
مناطق توجه کنند و افزود: خوشــبختانه در شهرســتان کالردشت برای معرفی 
نیروها در بخش مدیریتی مشکل نداشتیم و نیروهای خوبی در منطقه وجود دارد.

معاون سیاســی امنیتی استانداری مازندران با بیان اینکه تکریم ارباب رجوع از 
مطالبات از فرمانداران به شمار می رود اظهار داشت: شهرستان کالردشت از نظر 
گردشــگری موقعیت ویژه ای دارد و باید نسبت به جذب و ارتقای سرمایه گذاری 

در منطقه اقدام شود.
وی تصریح کرد: باید از ظرفیت دهیاران و شوراها برای توسعه منطقه استفاده 
کرد زیرا مثلث توســعه در منطقه به شمار می روند و مشی اعتدالی را از فرمانداران 
انتظار داریم زیرا مشی اعتدالی با تفکرات شخصی متفاوت است و باید از اختالفات 

سیاسی پرهیز کرد.
حســین زادگان با تشریح شرایط سخت کنونی در کشــور اظهار داشت: باید 
به مثلث توســعه و تعامل با دستگاه های اجرایی، نمایندگان مجلس و امام جمعه 
محترم توجه داشــت و ارتباط منطقی و خوبی با بخش های مردم نهاد داشته باشد 

زیرا این مساله در توسعه شهرستان موثر خواهد بود.
وی ســالمت کاری و اداری را از دیگر مطالبات از فرمانداران بیان کرد و گفت: 
نشــاط اجتماعی و سالمت اجتماعی و اداری و کار شبانه روزی از جمله انتظارات 

از فرمانداران استان است.
در این مراســم با تقدیر از تالش های ایوب صالحی فرماندار ســابق، کامران 

پوالدی به عنوان سرپرست فرمانداری کالردشت معرفی شد.

کاهــش ۶۰ درصــدی وصــول 
مطالبات بانکی 

مدیرکل ثبت اسناد و امالک مازندران گفت: وصول مطالبات 
بانکی در سه ماهه ابتدای امسال نسبت به مشابه سال قبل حدود 

۶۰ درصد کاهش داشته است.
ساری - خبرنگارجام جم: محمدحسن بهادر در حاشیه 
دومین کمیته اســناد اظهار داشــت: تا پایان خرداد امسال ۵۱۷ 
میلیارد ریال معوقات بانکی از بدهکاران وصول کردیم که ســهم 
بانکها و موسســات مالی و اعتباری خصوصی از این مبلغ بیش از 

۳۰۸ میلیارد ریال بوده است.
وی وجود قوانین موازی و معارض، عدم اراده جدی شــورای 
هماهنگی بانکهای استان و وضعیت موجود اقتصادی را از عمده 
دالیل این کاهش بیان کرد و افزود: در این مدت بیش از ۱۲ هزار 
و ۹۲۱ میلیارد ریال مطالبات بانکی در کشــور وصول شده است 
که استان مازندران از حیث رقم وصول در کشور رتبه ۶ و از لحاظ 

رشد متاسفانه منفی ۵۹/۶ درصد بوده است.
وی در ادامــه از افزایش ۱۰۴ درصدی پرونده های تشــکیلی 
اجرا در سه ماهه اول سال خبر داد و خاطر نشان کرد: در این مدت 
۲ هزار و ۷۰۷ پرونده اجرائی در استان تشکیل شده که ۵۳۳ مورد 
آن مربوط به اســناد تعهدی و مهریــه و ۱۵۹۱ مورد آن مرتبط با 
اســناد رهنی و قراردادهای داخلی بانکها و بقیه در خصوص چک 

و سایر پرونده های اجرائی بوده است.
مدیرکل ثبت اسناد و امالک افزود مختومه کردن ۷۱۹ پرونده 
اجرائی در این مدت و وصول بیش از ۴۳ میلیارد ریال حق مزایده 
و نیم عشــر و واریز آن به حســاب خزانه دولت از دیگر اقدامات 

کارکنان و حاصل تالش ۲۴ واحد ثبتی در استان بوده است.
بهادر در پایان با اشاره به تصویب بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه 
پنج ساله ششم توســعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصریح 
کرد: اجرای مفاد اســناد رسمی الزم االجرا از طریق دوایر اجرای 
ادارات ثبت اســتان به مراتب به صرفه در هزینه و وقت نسبت به 

محاکم قضائی خواهد بود.

مدیرکل تبلیغات اسالمی مازندران مطرح کرد؛

ایران اسالمی، نماد پایداری در جهان اسالم
مدیرکل تبلیغات اســالمی مازنــدران از ایران به 
عنوان نماد پایداری و ایســتادگی در جهان اسالم نام 

برد.
آمــل - خبرنگار جام جم: حجت االســالم 
ناصر شــکریان امیری در سومین گردهمایی معاونان 
، مدیران و رؤســای ادارت تبلیغات اسالمی شهرهای 
مازنــدران در رینه آمل با تبریک دهه کرامت و والدت 
هشــتمین اختر تابناک امامت و والیت حضرت علی 
بن موســی الرضا)ع(، اظهار کرد: مبنای اصلی حرکت 
انقالبــی حضرت امام خمینی)ره( در به ثمر رســیدن 
انقالب اسالمی مقاومت و پایداری در برابر مستکبران 
بود و امروز جمهوری اسالمی به عنوان نماد پایداری و 

ایستادگی در جهان مطرح است.
وی اصلی ترین نقشــه و برنامه ریزی دشمن را در 
سال های اخیر اسالم هراسی و مخدوش کردن چهره 
اسالم و مســلمانان در جهان دانست و افزود: ایاالت 
متحده و هم پیمانانش در منطقه و جهان با راه انداختن 
گروه های تروریســتی، وهابی و تکفیری مانند داعش 
و جبهه النصره و... در کشــورهای ســوریه ، عراق و 
افغانســتان سعی کردند به اهداف شوم خود در منطقه 
دست پیدا کنند که با هدایت های رهبر معظم انقالب 
و با تالش و مجاهدت های رزمندگان جان برکف، این 

خواست شوم آنان محقق نشد و نخواهد شد.
عضو شورای فرهنگ عمومی مازندران در بخش 
دیگری از ســخنان خــود با تقدیــر از مجاهدت ها و 
جانفشــانی های رزمنــدگان جبهــه مقاومت بویژه 

رزمندگان ایران اســالمی، بیان کرد: امروز جمهوری 
اسالمی با شــرایط حساسی مواجه است و مشکالت 
معیشتی و اقتصادی کشــور بر این حساسیت افزوده 
است و دشــمن هم درصدد بحرانی جلوه دادن ایران 
اســالمی اســت تا جمهوری اســالمی را به تسلیم 
وادار کند و این خواب آشــفته بنا به فرمایشــات مقام 
معظم رهبری تعبیر نخواهد شــد و جمهوری اسالمی 

همچنان استوار و محکم ایستاده است.
این مسئول با اشاره به توطئه های خصمانه ایاالت 
متحده ، قبل و بعد از پیروزی انقالب اســالمی نسبت 
به ایران اســالمی و فشــارهای اقتصادی سال های 
اخیر، تصریح کرد: همــواره و در طول انقالب اعتماد 
به آمریکا از اشــتباهات تاکتیکی است و آمریکا نشان 

داد که هیچوقت دوست ما نخواهد بود و به دنبال تغییر 
در نظام حکومتی جمهوری اسالمی است و مهم ترین 
اهداف آن براندازی نظام یا انحراف در اهداف انقالب و 
در نهایت تسلط بر کشور است که این خواسته آنان هم 
با تدبیر مقام معظم رهبری و ملت بصیر ایران اسالمی 

، محقق نخواهد شد.
شــکریان امیری در بخش پایانی سخنان خود به 
اوضاع منطقه و برخی کشــورهای اســالمی از جمله 
عراق اشــاره کرد و گفت: کشور نیاز به امید و آرامش 
دارد و باید بــا تفکر مدیریت انقالبی و جهادی در رفع 
مشــکالت کشــور تالش کنیم و انقالب اسالمی به 
لطــف خدا این مرحله را هم پشــت ســر می گذارد و 

روسیاهی از آن دشمنان است.

خبرخبر

دبیــر شــورای اطالع رســانی 
مازنــدران از تغییر یک ماهه ســاعت 

کاری ادارات مازندران خبر داد.
خبرنگارجــام   - ســاری 
جم: احمد مظفری گفــت: به دلیل 
افزایــش دمــا و رطوبت و شــرجی 
بــودن هوا و اســتفاده بهینه از انرژی 

بــرق ســاعت کاری تمــام ادارات و 
دستگاههای اجرایی مازندران در ماه 
 مرداد یک ســاعت زودتر آغاز خواهد 

شد.
مدیر کل روابط عمومی استانداری 
مازندران گفــت: با توجــه به اعالم 
هواشناســی و افزایش و تداوم گرمای 

هوا در مــاه مرداد با مجوز اســتاندار 
مازندران ســاعت کار دســتگاههای 
اجرایی اســتان، ســازمان ها، نهادها، 
بانکها، دانشــگاهها، فرمانداری ها و 
شهرداری های مازندران از تاریخ اول 
مرداد۹۷ تا ۳۱ مرداد ۹۷ یک ســاعت 
زودتر از روزهای عــادی آغاز خواهد 

شد.
مظفری بار دیگــر از همه مدیران 
و مردم عزیز مازندران خواســت تا در 
مصرف انرژی صرفــه جویی کرده و 
در پیک مصرف نیز موارد مطرح شده 
از سوی کارشناسان حوزه برق را مورد 

توجه قرار دهند.

ساعت کاری ادارات مازندران یک ماه تغییر کرد

گزارشی از اجرای طرح امداد و نجات ساحلی هالل احمر مازندران؛

نجات 15۰۰غریق از امواج مرگبار خزر

ساری -خبرنگارجام جم:
بــي تردید باید گفت زیبایي هــاي دریا به عنوان 
موهبتي الهي با جلوه هاي چشــم نواز و دل انگیزش 
با هیچ زبان و قلمي قابل توصیف نیســت. ماهي هاي 
خوشــمزه، نســیم روح نواز، امواج خروشان، غروب 
دل انگیــز، آواز مرغان دریایي، شــادي کودکان بر 
ساحل رویایي و شــناي خاطره انگیز تنها بخشي از 
زیبایي هاي بصري گستره نیلگون دریاي خزر است 
که همه ســاله میلیونها نفر را از سراسر ایران بزرگ به 
سوي خود مي کشــاند. بررسي ها نشان مي دهد که 
اســتفاده از موهبت الهي دریــا و بهره مندي از لذت 
تمــدد اعصاب و آرامش در طبیعت بکر، انگیزه اصلي 
بیش از ۹۰ درصد از مســافران و مهماناني است که 
در فصل گرما به مازندران زیبا ســفر مي کنند. شنا در 
آب هاي ســاحلي عمده ترین دلیــل حضور انبوه بي 
شــمار مسافراني اســت که در سواحل استان حضور 
مي یابند. به همین دلیل مسئوالن استان مازندران با 
هدف ایجاد فضایي امن و خاطره انگیز و به دور از هر 
گونه استرس، سخت در تالش هستند تا با استفاده از 
همه ظرفیت ها و بسیج تمامي امکانات به تحقق این 
مهم اقدام نمایند که برپایي طرح هاي ســالم سازي 
دریــا با حضور واحدهاي امدادونجات جمعیت هالل 
احمر و تامین سایر امکانات رفاهي از جمله این تدابیر 

است.
*وقتی نفس ها به شماره می افتد 

با این وجود نگاهي به آمار افرادي که در ســواحل 

اســتان مازندران به دلیل بي احتیاطي و نا آشنایي به 
فن شــنا و عدم توجه به توصیه هاي ناجیان غریق و 
امدادگران هالل احمردر مناطق حادثه خیز در امواج 
سهمگین خزر غرق مي شوند و جان مي بازند، نشان 
دهنده مســائل عمیق چالشی است که احساسات هر 
انساني را مي آزارد و موجب رنجش و اندوه خانواده هاي 
بسیاري مي شــود. در چنین شــرایطي امدادگران 
جمعیت هالل احمر مازندران و ناجیان غریق استان 
تنها پاسداراني هستند که براي نجات مغروقین جان 
بر کف، خود را به امواج خروشــان و گاهی سهمگین 
خزر مي ســپارند تا با نجات جان انســاني از داغدار 
شــدن خانواده هاي بسیاري جلوگیري کنند. آنان در 
واقع فرشــتگان نجات هستند که بدون کوچکترین 
چشمداشــت و تنها به انگیــزه عمل به وظیفه خطیر 
انســاني و اخالقي، به نجات مغروقین در ســواحل و 
صیانت از جان مسافران و مهمانان دریا مي پردازند و 
از صبح تا شام در زیر آفتاب سوزان و برروی ماسه هاي 
داغ ســاحل، لحظه اي دیــده از دریا باز نمي گیرند تا 
مبــادا فرزندي از فرزندان این مرز و بوم و انســاني از 
انســان هاي کره خاکي از فرط هیجان و بي احتیاطي 

گرفتار امواج خروشان خزر گردد.
امدادگران جمعیت هالل احمر مازندران نه نیازي 
به تمجید و تعریف دارند و نه انتظاري از کســي. زیرا 
آنها یاد گرفته اند مرد روزهاي ســخت و لحظه هاي 
دشــوار باشند و در روزهاي تقدیر و تشکر هم اگر قرار 
اســت نامي از آنها برده شــود در آخر صف بایستند! 
اما ســینه امدادگران هالل احمــر مملو از حرفهاي 
شنیدني و هیجان انگیز است که البته براي خودشان 
شــاید تکراري و عادي شده اســت. لذت نهایي آنها 
از این شــغل سخت و پر اســترس، تنها نجات جان 
انسان ها و مشاهده تمناي دعا و شکوفایي گل لبخند 
بر لبان خانواده هاست.امدادگران جمعیت هالل احمر 
مازندران که امســال با برنامــه ای متفاوت عالوه بر 
حضور دائمی در مناطق اجرای طرح های دریا در ۳۷۶ 
نقطه حادثه خیز نیز استقرار یافته اند در واقع فرشتگان 
نجاتی هســتند که در لحظاتي که نفس ها به شماره 
مــي افتد براي برقراري جریان طبیعي زندگي از جان 
خویش مي گذرند تا مبادا حادثه اي شــوم خانواده اي 

را عزادار کند.
با این وجود، نگاهي به آمارها نشــان مي دهد که 

متاســفانه شماري از مسافران و مهمانان دریا تنها به 
دلیل عدم توجه به هشــدارهاي امدادگران و ناجیان 
غریق و نا آشنایي به فن شنا و شنا در محدوده خارج از 
طرح هاي دریا، اسیر امواج مي شوند. اما توجه به آمار 
نجات صدها غریق در ســال گذشته و تداوم این روند 
در روزهاي اخیر نشــان دهنده اهمیت و بزرگي کار 
امدادگــران و نجاتگران پر توان جمعیت هالل احمر 

مازندران است.
*امداد و نجات ســاحلی؛ خدمتی بزرگ 

و ارزشمند
نماینده ولی فقیه در استان و جمعیت هالل احمر 
مازندران گفت: امداد و نجات ســاحلی که مدیریت 
آن امســال هم به هالل احمر واگذار شــده ، خدمتی 
بسیار بزرگ و ارزشمند است که نتیجه آن نجات جان 
انسانها می باشــد. »آیت اله نوراله طبرسی« تصریح 
کرد: جمعیت هالل احمر عالوه بر اینکه ســازمانی 
بین المللی و جهانی با اهداف انسانی است تشکیالتی 
مردمی است که بسیاری از خدمات آن ریشه در تعالیم 
اسالمی دارد. وی گفت:تجربه سالهای گذشته نشان 
می دهــد که هر جا که حادثــه و بحرانی اتفاق افتاد، 
جمعیــت هالل احمر برای ارائــه خدمات بی منت و 
انســانی و الهی پیشــتاز بود.آیت اله طبرسی با اشاره 
به مســئولیت ســنگین جمعیت هالل احمر استان 
در طرح امداد ونجات ســاحلی گفت: سالهاست که 
مساله دریا و سواحل به چالشی برای مسئوالن استان 
تبدیل شده اســت که این وضعیت در فصل تابستان 
به ســبب حضور مسافران و گردشگران بیش از پیش 
خود را نشــان می دهد. نماینده ولی فقیه در جمعیت 
هالل احمر مازندران گفت: تامین ایمنی و امنیت جان 
مردمی که از دریا اســتفاده می کنند مسئولیتی بسیار 
سنگین و خدمتی ارزشمند است که برای تحقق کامل 
آن همه دســتگاههای ذیربط باید به جمعیت هالل 

احمراستان کمک کنند.
* استقرار در 37۶ نقطه حادثه خیز

مدیرعامل جمعیت هالل احمر مازندران با اشاره 
به اســتقرار ترکیبی امدادگــران و ناجیان غریق در 
۳۷۶نقطــه حادثه خیز ،از نجات بیــش از ۱۵۰۰نفر 
از امــواج مرگ آفرین خزر از آغــاز اجرای طرح دریا 
مصــادف با اول خرداد امســال تا کنــون خبرداد. » 
دکتر مجتبی اکبری« با اشــاره به تدارک گســترده 

جمعیت هالل احمر اســتان برای کاهش غریق در 
ســواحل مازندران تصریح کرد:طرح کاهش غریق 
در مناطق حادثه خیز ســاحل مازندران، امســال با 
مشارکت جمعیت هالل احمر استان و هیات ناجیان 
غریق در ســواحل مازندران در حال اجراســت که تا 
کنــون نجاتگران و ناجیان غریــق موفق به نجات 
جان بیش از ۱۵۰۰نفر از امواج سهمگین خزر شدند.

دکتر اکبری گفت: امســال هم با تدابیر اتخاذ شده از 
ســوی استانداری مازندران ۳۷۶ نقطه حادثه خیز که 
در ســالهای گذشته بیشترین غریق در این مناطق به 
وقوع پیوسته شناسایی شده و امدادگران و نجاتگران 
جمعیت هالل احمر با مشارکت ناجیان غریق در این 
مناطق مستقر شــدند تا مانع از تکرار هرگونه حادثه 
ناگوار شوند. مدیرعامل جمعیت هالل احمر مازندران 
با اشــاره به اینکه همه نقاط در خارج از مناطق اجرای 
طرح هــای دریا قرار دارند تصریح کــرد: در مناطق 
اجــرای طرح ها نیز برابر قانــون مدیریت طرح ملزم 
به رعایت اســتانداردهای ایمنی و خدمات رفاهی و 
امدادی اســت که به موجــب هماهنگی های انجام 
شــده عوامل امدادی جمعیت هالل احمر و ناجیان 
غریــق در آن مناطق نیز حضــور دارند.دکتر اکبری 
افزود: درخواســت ما از همه هموطنان این است که 
بــرای حفظ جان خود بــه توصیه های امدادی توجه 
جدی داشــته باشند و از حضور و شنا در مناطق حادثه 
خیز خودداری نمایند.وی گفت: تالش شــبانه روزی 
مجموعه جمعیت هالل احمراســتان، پیشگیری از 
وقوع هرگونه حادثه غریــق و ارائه خدمات امدادی 
الزم بــه هموطنانی اســت که به باور ما شایســته 
بهترین خدمات هســتند.وی گفــت: کاهش تعداد 
غریق به صفر آرزوی قلبی همه ماســت چراکه آثار 
اقتصادی،اجتماعــی و روانی حتــی یک غریق هم 
بســیار دردناک و غیرقابل جبران خواهد بود.وی در 
پایان خاطرنشــان کرد: تعامل ،همکاری ،مشارکت 
و مســئولیت پذیری همــه دســتگاههای ذیربط 
ضرورتی انــکار ناپذیر در اجرای موفق طرح کاهش 
غریق در سواحل مازندران است. وی افزود؛جمعیت 
هالل احمر اســتان امسال نیز همانند سال گذشته با 
تمام تــوان عملیاتی و امــدادی در اجرای این طرح  
حضوری فعــال و محوری دارد. وی افزود: دراجرای 
طرح امدادونجات ســاحلی ۲۵دستگاه آمبوالنس و 

خودروی پشتیبانی،۶۰دســتگاه موتورسیکلت ، ۱۰ 
فروند قایق نجات و ۱۳ فروند جت اســکی  مشارکت 

دارند.   
*پایش مداوم و آنالین طرح پیشگیری 

از تلفات انسانی در ساحل مازندران 
مدیرعامــل جمعیــت هــالل احمــر مازندران 
همچنیــن  از پایش مداوم ،مســتمر و آنالین اجرای 
طرح پیشــگیری از تلفات انسانی در ساحل مازندران 
خبرداد و گفت:نظارتها باید هوشمندانه و شاخص مدار 
باشند تا از هرگونه کاستی و انحرافی جلوگیری شود. 
دکتر اکبری با تقدیر از تالش مجاهدانه نجاتگران و 
ناجیان غریق در تابستان گذشته که منجر به کاهش 
چشــمگیر غریق در ساحل مازندران شد افزود:آنچه 
مسلم است عملیات دریا که با عنوان طرح پیشگیری 
از تلفــات انســانی  به مدت  چهارماه و با مشــارکت 
۱۲۰۰ ناجی غریق در طول نوار ساحلی مازندران اجرا 
می گردد یکی از مهم ترین عملیاتهای امدادونجات در 
کشوراست که دارای ویژگیهای چندوجهی و مستلزم 
تعامل ،همکاری و هم افزایی متعهدانه همه الیه های 
مشارکت کننده است.دکتراکبری گفت:واقعیت این 
است که حضور و مشارکت جمعیت هالل احمراستان 
در طرح پیشگیری از کاهش غریق  فراتر از وظایف و 
مسئولیتهای حاکمیتی است و آنچه که باعث مشارکت 
هالل احمر استان در این طرح شده است ،نگاه انسانی 
و تالش برای کاهش آالم بشــری است.مدیرعامل 
جمعیــت هالل احمر مازنــدران  وحدت فرماندهی 

و تمرکــز عملیاتی را یکــی از مهم ترین مولفه های 
اجــرای موفق طرح پیشــگیری از تلفات انســانی 
برشــمرد و افزود:یکپارچگی اجرای عملیات ، ضامن  
تحقق کامل اهداف و پیشبرد  متوازن برنامه هاست.

دکتراکبــری با تاکید بر رعایت همه آیتمها در فرایند 
اجرای طرح مهم پیشگیری از تلفات انسانی در ساحل 
مازندران گفت: برای موفقیــت طرح معتقدیم همه 
اجزای کمیته کاهش غریق و تلفات انســانی باید در 
نهایت تعامل و مســئولیت پذیری مشــارکت داشته 
باشــند .وی تامین منابع مالی موردنیاز  از جمله حق 
الزحمــه ناجیان و نجاتگران را از دغدغه های موجود 
برشــمرد و گفت: انتظار داریم  مسئوالن مربوطه در 
این راستا مساعدت بیشتری داشته باشند.دکتراکبری 
پایش مداوم ،مســتمر و آنالین را از دیگر برنامه های 
هالل احمراســتان در اجرای طرح مزبور بیان کرد و 
گفت:نظارتها باید هوشــمندانه و شاخص مدار باشند 
تا از هرگونه کاســتی و انحرافی جلوگیری شود.وی 
افزود : نقش مدیران شــعب بــرای تحقق این هدف 

بسیار مهم است.
به هر تقدیر جمعیت هالل احمر اســتان مازندران 
بواســطه ماموریت ذاتی و سازمانی خویش که همانا 
نجات جان انسانها و کاهش آالم بشری است امسال 
یکی از ســنگین تریــن ماموریتهــای فصلی امداد 
ونجات کشــور را در دستور کار دارد که استقرار بیش 
از یک هزار امدادگر و نجاتگرو ناجی در طول ســاحل 

مازندران مصداق بارز آن است.
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