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تجمع ۳۰ هزار نفری 
بسیجیان مازندران در ساری

 تلفات ماهیان در گهرباران ناشی 
از آلودگی دریا نیست

 محیط زیست مازندران اعالم کرد که تلفات ماهیان رهاسازی شده در ساحل گهرباران ساری ناشی از آلودگی دریای خزر نبوده است.
ســاری - خبرنگار جام جم: محیط زیست مازندران عنوان کرد: در راستای تصاویر منتشر شده از تلفات ماهی در ساحل گهرباران 
ســاری که در بخش دوربین مردم یک برنامه تلویزیونی پخش شــد، هیئت بازدید کارشناسی متشکل از کارشناسان دریایی این اداره کل به 

همراه کارشناسان پژوهشکده اکولوژی دریای خزر و اداره شیالت شهرستان ساری بالفاصله به محل تلفات...

موکب مازندران در سامرای عراق 
اهدای عضو در بابل به ۶۱ مورد رسیدبرپا می شود

 72 مورد کودک آزاری 
در مازندران گزارش شد

معاون امور اجتماعی بهزیســتی مازنــدران گفت: ۷۲ مورد 
کودک آزاری در اســتان گزارش شــده که بیشــترین مورد آزار 

جسمی بوده است.
ساری - خبرنگار جام جم: وحید حسین زاده در نشست با 
خبرنگاران به مناسبت هفته کودک اظهار داشت: ۷۲ مورد کودک 
آزاری سال جاری در اســتان گزارش شد. وی گفت: از این تعداد 
۳۷ کودک دختر و ۳۵ کودک پســر بوده و بیشــترین مورد شامل 
آزار جسمی به تعداد ۳۱ نفر، هفت مورد آزاد جنسی، آزار عاطفی و 

روانی ۲۱ مورد و چهار موردجسمی و جنسی بوده است.
وی گفت: بیشــترین رنج سنی کودک آزاری مربوط به هشت 

تا ۱۰ سال و به تعداد ۲۱ نفر بوده است و صفر... ۳

امدادرسانی به ۱۶۶۴ آسیب دیده سیل 
در مازندران

www.jamejamonline.irwww.daneshpayam.ir

» امیرآباد «؛ قهرمان 
مسابقات والیبال 

ساحلی بنادر کشور

بدهی 20 میلیارد تومانی 
شهرداری کالردشت

تیم والیبال ســاحلی بندر امیرآباد درنهمین 
دوره مســابقات والیبال ســاحلی بنادر کشور 

قهرمان ...
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2ضمیمه رایگان روزنامه در استان مازندران

امدادرسانی به ۱۶۶4 آسیب دیده سیل در مازندران

مدیرعامــل جمعیت هالل احمــر مازندران از 
امداد رســانی به هزار و ۶۶۴ آسیب دیده بارندگی و 

سیل در استان خبر داد.
ساری - خبرنگار جام جم: مجتبی اکبری 
با اشــاره به اینکه ۱۷ شهر اســتان درگیر بارندگی 
شدید و سیالب شــدند اظهار داشت: تاکنون ۳۷۲ 
خانوار شــامل هــزار و ۶۶۴ نفر توســط نیروهای 

امدادی کمک رسانی شدند.
وی با اشــاره به اسکان موقت ۲۹۹ آسیب دیده 
ســیل اظهار داشــت: یک نفر در چالوس متاسفانه 

فوت شده است.
وی شــمار نیروهای تیم های عملیاتی امدادی 
را ۷۳ تیــم با ۳۷۱ نفر اعالم کــرد و گفت: در این 
عملیات ۱۰ دستگاه آمبوالنس، ۶۱ دستگاه خودرو 
کمکــدار ســبک،۸۷ موتور پمــپ و لجن کش به 

کارگیری شد.

 فــوت ۵ نفر براثر ســیل ���
در مازندران

رئیــس مرکز فوریت های پزشــکی مازندران 
گفت: سیل و بارندگی شــدید در استان پنج فوتی 

برجای گذاشته است.
تنکابن - خبرنگار جام جم: یحیی صالح 
طبری در نشست ستاد بحران استان در فرمانداری 
تنکابن  با بیان اینکه پنج نفر فوتی در جریان ســیل 
اخیــر در مازنــدران رخ داد، گفت: یک  مورد فوتی 
مشــکوک نیز داریم که  علت آن در دست بررسی 

است.
وی بــا تاکید بــر اینکه تامین آب بهداشــتی و 
جمع آوری الشــه حیوانات مــرده از دغدغه های 
مهم ماست افزود: از یک روز قبل از وقوع سیل ۳۹ 
بیمارستان و ســه هزار مرکز بهداشت و درمان در 

آماده باش صددرصد بودند.
صالح طبــری اضافه کرد:  در روز ســیل هیچ 
مراجعه ای به بیمارستان ها نداشتیم که متخصص 
مورد نظرشــان وجود نداشته باشد و حدود ۵ هزار و 
۴۶۰ مورد تماس با مرکز ۱۱۵ اســتان داشتیم که 

نسبت به هفته گذشته ۴۴ درصد افزایش داشت.
رئیس مرکز فوریتهای پیش بیمارستانی استان 
گفــت: در روز جمعــه ۱۳ مهر همزمان با شــروع 
بارشهای سنگین و وقوع سیل در غرب استان، ۴۴ 
درصد تماســهای ورودی به اورژانس ۱۱۵ نسبت 
به مدت مشــابه درجمعه ششم مهر افزایش داشته 
اســت ودر روزهای جمعه و شــنبه ۱۳ و ۱۴ مهر، 
۱۰ هزار و ۳۴۸ مــورد تماس تلفنی با مراکز پیام و 

ارتباطات اورژانس مازندران برقرار شد.
رئیس مرکز فوریتهای پزشــکی مازندران بیان 
داشــت: در دوروز جمعه و شنبه ۱۳و۱۴ مهر ۷۴۰ 
مورد ماموریت توســط تیمهای فوریتهای پزشکی 
استان مازندران انجام شد که افزایش ۱۵ درصدی 

نسبت به مدت مشابه در هفته قبل داشت.
صالــح طبــری در ادامه، از جــان باختن ۵ نفر 
وامداد رســانی اورژانس به ۱۶ مصدوم  در حوادث 
ســیل اخیر در استان خبر داد و گفت: جانباختگان ، 
آقای ۳۳ ســاله در ساری،دوآقای ۷۴ و ۴۰ ساله در 
چالوس وپســر بچه ۵ ماهه و دختر بچه ۲ ساله در 

منطقه ایان سه هزار تنکابن بودند.

آســیب جدی بــه ۲ اثر ���
تاریخی مازنــدران به دلیل 

بارش شدید باران
مدیرکل میراث فرهنگی مازندران از وارد شدن 
آسیب جدی به ۲ اثر تاریخی مازندران در اثر بارش 

شدید باران اخیر خبر داد.
ساری- خبرنگار جام جم: سیف اهلل فرزانه 
گفت: دو اثر با ارزش تاریخی، باغ موســوم به سی و 
سه هکتاری و باغ خیابان تاریخی معلم شهرستان 

رامسر در استان مازندران بشدت آسیب دید.
مدیرکل میراث فرهنگــی مازندران افزود: در 
بررسی اولیه در باغ سی و سه هکتاری، پل تاریخی 
ضلع جنوب شرقی باغ به میزان ۸۰ درصد تخریب و 

دیواره امتداد رودخانه ای آن تخریب شد.
وی ادامــه داد:  همچنیــن بخش هایی از نظام 
کرتی و گونه های گیاهی، آســیب دیده و قسمت 
هایی از دیواره ضلع شــمالی باغ فروریخته است. 
همچنین عناصــر معماری دو ضلع شــرق غرب 
و همچنیــن گونه های گیاهــی و نظام کرتی باغ 

تاریخی خیابان معلم آسیب دید.
گفتنی اســت هر دو اثر تاریخی باغ موســوم به 
ســی و ســه هکتاری و باغ خیابــان تاریخی معلم 
شهرســتان رامسر استان مازندران در فهرست آثار 

ملی ایران به ثبت رسیده است.

خســارت ۱/۵ میلیاردی ���
توفان بــه تجهیزات برقی 

مازندران 
 مدیرعامل شــرکت توزیع برق استان مازندران 
از خســارت یک و نیم میلیارد تومانــی باتوجه به 
تندباد و بارش شــدید باران و رعد و برق به شــبکه 

های توزیع برق مازندران خبر داد.
ساری - خبرنگار جام جم: قاسم شهابی 
اظهار داشــت: با توجه به هشــدارهای  اداره کل 
هواشناسی اســتان مازندران و اداره کل مدیریت 
بحران استانداری مازندران نسبت به تند باد شدید، 
بارش بــاران و رعد و برق، اکیپ هــای عملیاتی 
شرکت توزیع نیروی برق مازندران به صورت آماده 

باش کامل آماده خدمات رســانی به مردم شریف 
مازندران بودند.

شــهابی با اشــاره به اینکه ۱۹ دستگاه ترانس 
کوچک و بزرگ از شــبکه برق آســیب دیده است، 
تصریح کرد:آســیب دیدگی پنج دستگاه سکسیونر 
گازی ۲۰ پایــه تیر برق دچار شکســتگی و بیش از 
۵۰ نقطه پارگی ســیم نیز گزارش شد که اقدامات 

ترمیمی آنها انجام شده است.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق استان مازندران 
گفت: ۷۴ اکیپ عملیاتی ۳ نفره و ۵ اکیپ عملیاتی 
خــط گرم و همه معاونین و مدیران و همکاران این 
شــرکت در حالت آماده باش کامل به سر می بردند 
و شــرایط برق رســانی مازندران به حالت عادی 

برگشت.

 ســیل به تاسیسات آب ���
۲۷۶ روستا خسارت زد

مدیرعامل آبفار مازندران گفت: ســیل اخیر به 
تاسیســات آب آشامیدنی ۲۷۶ روســتا در استان 
خســارت وارد و آب شرب بیش از ۷۴ هزار مشترک 

روستایی را قطع کرد.
ساری - خبرنگار جام جم: مجید  عبدالهی 
اظهار داشت: در پی بارش شدید باران و وقوع سیل 
سهمگین در استان، تاسیسات آب آشامیدنی ۲۷۶ 
روستا آســیب دید و در پی آن آب شرب ۷۴ هزار و 

۶۷۳ مشترک قطع شد.
وی افزود: بیشترین خسارت وارده به ترتیب در 
۵۳ روستای شهرستانهای تنکابن و عباس آباد،۴۸ 
روســتا در بابل،۳۶ روســتای رامسر،۳۴ روستا در 
ساری،۲۵ روســتای آمل،۲۳ روستا در بهشهر،۲۱ 
روستای نوشهر، همچنین ۱۳ روستا در چالوس،۱۰ 
روســتای نور،۷ روســتا در قائمشــهر ،۴ روستای 

بابلسر و ۲ روستا در نکا بوده است.
عبدالهــی برآورد خســارات را ۷۱ میلیارد ریال 
اعالم کرد و گفت: خوشــبختانه با حضور بموقع و 
ســرعت عمل باالی اکیپ مقابله با بحران و گروه 
اتفاقات، تاکنون آب آشــامیدنی ۲۵۱ روستا وصل 

و وارد مدار شد.
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب روســتایی 
مازندران با اشاره به مشــکالت راههای ارتباطی 
روستایی و قطعی برق افزود: گروه اتفاقات همچنان 
در تالش هســتند تا آب شرب ۲۵ روستای دیگر را 
وارد مدار کنند ،در حال حاضر نیز با تانکرهای سیار 

به این روستاها آبرسانی می شود.

 حجم ســیالب مازندران ���
۵۰ مترمکعب در ثانیه 

- اســتاندار مازندران حجم و دبی ســیالب در 
رودخانه های استان را ۵۰ مترمکعب در ثانیه اعالم 

کرد و آن را قابل قیاس با دوره های قبل ندانســت 
و گفــت: حجم آب در این دوره ســیل بســیار باال 

بوده است.
تنکابــن- خبرنگار جام جــم: محمد 
اســالمی در گفتگو با خبرنگاران در حاشــیه ستاد 
بحران استان با اشاره به دبی ۵۰ مترمکعب برثانیه 
حجم ســیالب در اســتان و با بیــان اینکه تلفات 
انســانی متاثر از سیل پنج نفر بوده است گفت: یکی 
از مســائل حائز اهمیت این است که رودخانه ها و 
مســیل ها باید مرتب الیروبی و ساماندهی شود و 
متاســفانه به دلیل تداخالت مدیریتی در سال های 

قبل، ســاماندهی مسیل ها به تعویق افتاده است.
وی ســاماندهی رودخانه ها و مسیرها را اولویت 
اساسی و اصلی برشمرد و گفت: هچنین باید نسبت 
به احیای تاسیســات زیربنایی تــالش ویژه دیده 

شود.
اســتاندار مازندران گفت: در سه مسیر و محور 
اصلــی از جملــه کمربندی نوشــهر و چالوس پل 
تخریب شد که باید سریعتر احداث شود زیرا قابلیت 
ترمیم ندارد و در مســیر شیرود نیز احداث تونل در 

دستور کار است.
وی بدون اعالم خســارت وارد شــده تصریح 
کــرد: امیدواریم تصمیمــات الزم برای حمایت از 

سیل زدگان اتخاذ شود.

 برداشــت از جنگل، عامل ���
رخداد ســیل کــم نظیر در 

مازندران
معــاون رئیس جمهور، برداشــت های صورت 
گرفته بدون اصول فنــی از جنگل را عامل رخداد 

سیل کم نظیر در استان مازندران بیان کرد.
رامســر - خبرنگار جام جم: محمدباقر 
نوبخــت در بدو ورود به رامســر بــرای بازدید از 
مناطق ســیل زده اســتان مازندران با بیان اینکه 
سیل به مردم و اموال شخصی و زیربناهای شهری 
خســارت وارد کرده اســت گفت: برای ارزیابی و 
هرنوع کمک به مردم خســارت دیــده به منطقه 

سفر کردم.
وی با اظهار تاثر و تاسف رئیس جمهور و هیئت 
دولت در جلســه هیئت وزیران از حادثه ســیل در 
مازنــدران و گیالن عنوان کرد: امــروز از مناطق 
مختلف اســتان بازدید خواهیم کرد و عالوه بر این 
تیم ویژه نیز به ارزیابــی از مناطق مختلف خواهد 
پرداخت و در روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت، 
اولین بخش از منابع مالی برای جبران خســارت به 
تصویب خواهد رســید و این مبالــغ در اختیار قرار 

می گیرد.
نوبخت یادآور شــد: تا جایی که بتوانیم بخشی 
از خســارت وارده ناشی از سیالب به مردم و ابنیه را 

جبران خواهیم کرد.
وی شــناخت علل وقوع حوادث بویژه در حوزه 
آبخیزداری را امری مهم دانســت و گفت: برداشت 
هــای صورت گرفته از جنگل بدون اصول فنی می 
تواند ســبب وقوع حادثه باشد و این رخداد در نوع 

خود کم نظیر بوده است.
بارندگی شدید و سیالب روزهای جمعه و شنبه 
خســارت های زیادی به بخش هــای مختلف در 

مازندران وارد کرده است.

۴ حلقه چاه و تصفیه خانه ���
آب رامسر از مدار خارج شد

 مدیر دفتر مدیریــت بحران و پدافند غیرعامل 
آبفــای شــهری مازندران گفت: در پــی بارندگی 
شــدید چهار حلقه چاه و تصفیه خانه آب رامسر به 

طور موقت از مدار خارج شد.
ســاری - خبرنگار جام جم: حمیدرضا 
خدابخش پور با اشــاره به بارندگــی روز جمعه در 
شــهرهای این اســتان اظهار داشت: در پی بارش 
باران و طغیان رودخانه، خط انتقال چاه های شماره 
۱۳-۱۲-۱۱  و نیز  اتاقک و خط انتقال چاه شــماره  

۱ شهر رامسر تخریب شد.
وی  ادامه داد: همچنین به دلیل افزایش میزان 
کــدورت آب و لزوم حفظ ســالمت شــهروندان، 
تصفیه خانه آب شــهر رامســر نیز به طور موقت از 

مدار فعالیت خارج شد.
مدیر دفتر مدیریت بحــران و پدافند غیرعامل 
آبفای شهری مازندران با بیان اینکه درحال حاضر 
آب شــرب مشترکین این شــهر از طریق ۳ مخزن 
ذخیره به ظرفیت ۲۶ هــزار متر مکعب و ۱۳ حلقه 
چاه تامین می شــود، افزود:  به منظور آبرسانی به 
مناطقــی که با کمبود یا قطع آب مواجه هســتند، 

تانکر سیار آبرسانی به منطقه اعزام شد.
وی ادامــه داد: بــه منظور بررســی وضعیت 
تاسیسات آبرســانی، تیم  عملیاتی به منطقه اعزام 
می شوند تا پس از پایان بارندگی و فروکش کردن 
طغیان رودخانه ، عملیات تعمیرخطوط و تاسیسات 

آسیب دیده آغاز شود.
خدابخــش پور، ضمن قدردانــی از همکاری  و 
صبر مشــترکین  این شهر از شــهروندان خواست  
تا فعال شــدن مجدد این چاه ها ، مدیریت مصرف 
و اجتنــاب از مصارف غیر ضــروری را در کارهای 

روزمره خود اعمال نمایند.
وی  اظهار داشــت: در پی بارندگی شدید و باال 
آمدن آب رودخانه و تخریــب چندین دهنه پل در 
شــیرود ، خطوط انتقال آب در این شــهر تخریب 
شــد و مشترکین غرب شهر شــیرود با کمبود آب 

مواجه  هستند.
مدیر دفتر مدیریت بحــران و پدافند غیرعامل 
آبفاشهری مازندران،  به افت فشار آب در بخشهایی 

از شــهرهای نوشهر و چالوس اشاره و تصریح کرد:  
به دلیــل بارندگی و افزایش کدورت آب چشــمه 
اســپی او، ۱۰۰لیتر در ثانیه میزان برداشــت از این 
چشمه را کاهش دادیم که با قطع بارندگی و کاهش 
میزان کدورت آب، برداشــت مجدد از این چشمه 

آغاز می شود.
خدابخش پــور  ادامه داد: در شــهرهای نکا و 
بهشــهر نیز به دلیل قطع چندساعته برق ایستگاه 
پمپاژ، شــهروندان این مناطق با افت فشار مواجه 
شــدند که با تــالش اکیپهای فنــی این وضعیت 

درحال عادی شدن است.
مدیر دفتر مدیریت بحــران و پدافند غیرعامل 
آبفای شــهری مازنــدران با بیــان اینکه تیمهای 
عملیاتی  شــرکت در حالت آماده باش قرار دارند، 
خاطرنشــان کرد: درسایر شهرهای استان مشکلی 

وجود ندارد.

احــداث سرشــاخه گیر ���
کاظم رود در مهار ســیالب 

موثر بود
 رئیــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
شهرســتان عباس آباد گفت: احداث سرشاخه گیر 
برروی رودخانه کاظم رود درمهار و کنترل سیالب 

نقش بسزایی داشته است.
عباس آباد - خبرنــگار جام جم: جواد 
جاللی اظهار داشــت: این سرشــاخه گیر توانست 
با انباشــته کردن مقادیر زیــادی از آوردهای این 
رودخانه که بیشــتر درختان ریشــه کــن و افتاده 
جنگلی بوده اســت مانع از بروز سیالب و خسارت 

به روستاهای حاشیه این رودخانه شود.
به گفته وی، روســتاهای ماشل آباد ، هردآبرود، 
کالکرده، پرچور، کاظم کال و پســنده در حاشــیه 

رودخانه کاظم رود قرار دارد.
رئیــس اداره منابع  طبیعی عباس آباد همچنین 
اظهار کرد : وجود این سرشاخه گیر یکی از کارهای 
ارزنده منابع طبیعی اســت که باعث اطمینان خاطر 

اهالی این روستاها شده است.
وی افــزود: از آنجا که چوب هــا و درختان در 
پشت این سرشاخه گیر جزو اموال دولت محسوب 
می شــود با فروکش کردن طغیان رود ، چوب ها از 

طریق مزایده عمومی به فروش می رسد.
جاللی تصریح کرد : به دلیل برخی محدودیت ها 
از جمله آب گرفتگی معابر و خراب شدن پل ها و نیز 
ارتفاع کم تیرهای برق امکان اســتفاده از وسایل 
مکانیکــی برای خارج کردن درختان جنگلی وجود 
ندارد و باید با کم شــدن شدت آب نسبت به خروج 

این آوردها در اسرع وقت اقدام شود.
شهرســتان عباس آبــاد دارای ۳۳ هزار هکتار 

مساحت جنگلی است.
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نمایشگاه صحیفه ســبز، روایتگر فرهنگ 
قرآنی 

مدیرکل صدا و ســیمای مازندران گفت: نمایشــگاه صحیفه ســبز روایتگر 
فرهنگ قرآنی بوده و باید نوآوری در آن لحاظ شود.

بابل - خبرنگار جام جم: رضا مقدســی در مراســم هماهنگی نمایشگاه 
صحیفه سبزدر مدرسه علمیه شهرستان بابل با بیان اینکه نمایشگاه صحیفه سبز 
باید به جای دید کشــوری، استانی و بومی دیده شود افزود:با توجه به اغتشاشات 
اخیر، رویکرد این نمایشگاه در روشنگری از جمله اقدامات فرهنگی خوب خواهد 

بود.
وی یادآورشد:اســتفاده از فایل های صوتی و استفاده از راویان زندانی ساواک 
می تواند بازگو کننده خوبی برای دســتاوردهای انقالب اسالمی باشد و عالوه بر 
این، نوآوری در برنامه های این نمایشگاه می تواند در ارائه دستاوردهای فرهنگی 

و قرآنی و جذب بازدید کنندگان کمک شایانی کند.
به گفته مقدسی، چنین نمایشگاهی که روایتگر فرهنگ قرآنی در جامعه امروزه 
هستند، نیازمند رنگ و بوی نوآوری در حوزه های گوناگون اند و امید داریم عالوه 
بر نماد کشــوری این نمایشگاه در راستای تخصصی کردن برنامه های استانی و 

بومی گام بردارند.
وی تصریح کرد: یک روز از نمایشــگاه به ارائه عملکــرد به فرمانداران برای 

تشریح دستاوردهای انقالب در شهرستان های اختصاص داده شود.

 تجمع ۳۰ هزار نفری بســیجیان مازندران
 در ساری

تجمع بزرگ و ۳۰ هزار نفری بســیجیان مازندران همزمان با سراسر کشور در 
بوستان والیت ساری برگزار شد.

ســاری - خبرنگار جام جم: تجمع بزرگ و ۳۰ هزار نفری بســیجیان 
مازندران و مرحله دوم رزمایش اقتدار عاشورایی سپاهیان محمد رسول اهلل )ص( 

۲ صبح پنجشنبه همزمان با سراسر کشور در بوستان والیت ساری برگزار شد.
در این رزمایش بزرگ که قشــرهای مختلف بســیجی و مردمی حضور دارند، 

صحنه های اقتدار بسیجیان مازندران به نمایش گذاشته شد.
مرحله اول رزمایش اقتدار عاشــورایی بســیج از ۹ تا ۲۹ شــهریور همزمان با 
سراســر کشور در مازندران برگزار شد و گروههای مختلف بسیج جامعه پزشکی، 
محالت، زنان، دانشجویی، دانش آموزی و غیره به مناطق مختلف برای خدمات 

رسانی اعزام شدند.
امیدآفرینی برای دوستان، بیم آفرینی بین دشمنان و ایجاد آمادگی بیشتر برای 
بســیجیان در عرصه های دفاع، امنیت بخشی و یاری مردم و مظلومان از اهداف 

مرحله دوم رزمایش اقتدار عاشورایی بسیح عنوان شده است.
 ســردار محمد حسین بابایی فرمانده ســپاه کربال مازندران با تاکید برحمایت 
و پشــتیبانی بسیجیان از فرماندهی معظم کل قوا گفت: بسیج همواره پشتیبان و 

حامی ارزش ها و آرمان های انقالب است.
وی با بیان اینکه امروز روز جنگ اقتصادی، سیاســی و فرهنگی است تصریح 
کرد: همانگونه که بســیجیان با شجاعت و دشمن شناسی در عرصه حضور دارند 

انتظار است تا در سنگر تولید نیز عقب نمانند.

 فعالیــت ۱۰۰ جراح عضــو هیئت علمی 
در مازندران 

 دبیــر علمی کنگره میان دوره ای جامعه جراحان ایران گفت: ۱۰۰ جراح عضو 
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی در مازندران فعالیت می کنند.

ساری - خبرنگار جام جم: دکتر غالمعلی گدازنده در شصت و پنجمین 
کنگــره میــان دوره ای جامعه جراحــان ایران با موضوع چالشــهای جراحی و 
راهکارهــای کاهش عوارض  اظهــار کرد: این کنگره در شــاخه های مختلف 
جراحی برگزار و تالش شــده که بیشتر برنامه ها به صورت پنل ارائه شود که همه 

بتوانند در مباحث مشارکت کنند.
وی با بیان اینکه مطالب ارائه شــده در این کنگره مباحث روز پزشــکی است، 
گفت: در طول سال رشته های مختلف جراحی برنامه های متعددی برای آموزش 
دارند ولی برگزاری کنگره برای همه شاخه ها در قالب جامعه جراحان هر دوسال 

یک بار در استان ها مختلف برگزار می شود.
دکتر گدازنده با بیان اینکه کنگره جامعه ایران هر ساله در اردیبهشت به صورت 
متمرکز در تهران برگزار می شــود، افزود: در مازندران ۴۰۰ پزشک متخصص و 

فوق تخصص مرتبط با جراحی وجود دارد که زیر نظر جامعه جراحان هستند.
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه ۱۰۰ جراح عضو 
هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی مازندران هســتند، ادامه داد: در حال حاضر 
در رشــته های مختلف پذیرش دســتیار داریم و ۲۵ سال جراحی عمومی در این 

دانشگاه تربیت می شوند.
 وی با بیان اینکه در حال حاضر جراح مغز و اعصاب، ارتوپدی و زنان در دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران تربیت می شوند، گفت: نفرات برتر جراحی از دانشگاه علوم 

پزشکی مازندران هستند و بسیاری از آن ها جذب و از اساتید دانشگاه هستند.
دکتر گدازنده افزود: امســال در رشته های زنان دو نفر در جراحی عمومی  جزو 

۱۰ درصد کشور قرار گرفتند.

موکب مازندران در سامرای عراق 
برپا می شود

مدیرکل اوقاف و امور خیریــه مازندران گفت: موکب اوقاف 
مازندران برای زائران پیاده اربعین در شــهر ســامرای عراق برپا 

می شود.
ســاری - خبرنگار جام جم: حجت االســالم ابراهیم 
حیدری جناســمی در جلســه هماهنگی برپایــی موکب اربعین 
حســینی اظهار کرد: قیام امام حسین)ع( برای همیشه در قلب ها 
و ذهن هــا زنده اســت و تا ابد بســیاری از ملت های جهان از آن 

بهره گیری می کنند.
وی با بیان اینکه امام حســین)ع( با رشــادت و در راه اسالم 
مقابل ظلم و ستم ایستادگی کرد و در این راه حتی خانواده خود را 
به میدان فرســتاد، افزود: تاکنون دنیا چنین قیامی مانند قیام امام 

حسین )ع( به خود ندیده است.
مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه مازنــدران با اشــاره به 
پیاده روی اربعین حســینی و لــزوم اهمیت هرچه بیشــتر آن، 
ادامــه داد: مقــام معظم رهبری بر حضور پرشــور ملت ایران در 
 راهپیمایی اربعین حســینی تاکید دارند و باید بیشــتر به آن توجه 

شود.
حجت االســالم حیدری با بیان اینکــه تاریخ هیچ اجتماعی 
را بزرگتــر از اجتماع اربعین به خود ندیده اســت، خاطرنشــان 
 کرد: اربعین امام حســین)ع( تریبون مسلمانان و شیعیان جهان

 است.
وی با بیان اینکه مســلمانان جهان در اربعین حســینی باید 
اتحاد و همبســتگی خود را به جهانیان اثبات کنند، تصریح کرد: 
اربعین حسینی گردهمایی بزرگ مسلمانان جهان، کنگره عظیم 

حسینی و بی سابقه جهان است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران بیان کرد: بســیاری از 
کشورهای مختلف و حتی استکبار جهانی چشم به اربعین حسینی 
دوخته اند و حتی به دنبال این هستند که پیاده روی اربعین حسینی 

را کمرنگ جلوه دهند یا آن را سانسور خبری کنند.
حجت االســالم حیدری حضور ســازمان اوقــاف در اربعین 
حســینی را ضروری دانســت و اضافه کرد: ظرفیت اوقاف برای 
حضور فعال در راهپیمایی اربعین حســینی بسیار باالست و از این 
رو اوقــاف مازندران تالش می کند حضــوری اثرگذار در اربعین 

امسال داشته باشد.
وی از برپایــی موکــب اوقاف مازندران در شــهر ســامرای  
عراق خبــر داد و تصریح کرد: اوقاف مازنــدران در حال تدارک 
بــرای حضوری فعــال و اثرگذار در پیاده روی اربعین حســینی  
 می باشــد و برنامه ریزی های مناســبی در این زمینه انجام داده

 است.

» امیرآباد «؛ قهرمان مســابقات 
والیبال ساحلی بنادر کشور 

تیم والیبال ســاحلی بندر امیرآباد درنهمین دوره مسابقات 
والیبال ساحلی بنادر کشور قهرمان شد.

ساری - خبرنگار جام جم: در نهمین دوره مسابقات 
والیبال ســاحلی بنادر کشــور با عنوان جام دریانوردان که به 
میزبانی بندر انزلی برگزار شــد تیم های والیبال ساحلی بندر 
امیــر آباد و بنــدر نکا به ترتیب عناوین قهرمانی و ســوم این 

مسابقات را کسب کردند. 
ســیاوش رضوانــی مدیر بنــدر امیر آباد اظهار داشــت: 
در نهمین دوره از مســابقات والیبال ســاحلی بنادر کشوربه 
میزبانــی بنــدر انزلی تیم بنــدر امیر آباد به مقــام قهرمانی 
 و تیــم بنــدر نکا عنوان ســوم این بــازی هــا را از آن خود 

کردند. 
وی در ادامــه به بازی های این دو تیم در مراحل مقدماتی 
تا فینال اشــاره کرد وافزود: ســطح کیفی باالی مسابقات و 
آمادگی تیم های حاضر در این دوره از بازی ها بر جذابیت هر 

چه بیشتر آن افزوده بود.
رضوانی به تمرین های آمادگی این دو تیم قبل از مسابقات 
اشاره کرد و گفت: اعضای کادر فنی و بازیکنان بنادر امیر آباد 
و نکا برای رسیدن به سطح باالی آمادگی برای شرکت در این 
مسابقات تمرین های سختی را پشت سرگذاشتند و نتیجه آن 
 حضور مقتدرانه و کسب دوعنوان اولی و سومی این مسابقات 

بود.

محیط زیست مازندران:

 تلفات ماهیان در گهرباران ناشی از آلودگی 
دریا نیست

 محیط زیســت مازنــدران اعالم 
کرد که تلفات ماهیان رهاسازی شده 
در ســاحل گهرباران ســاری ناشی از 

آلودگی دریای خزر نبوده است.
ساری - خبرنگار جام جم: 
محیط زیست مازندران عنوان کرد: در 
راســتای تصاویر منتشر شده از تلفات 
ماهی در ســاحل گهرباران ساری که 
در بخــش دوربین مــردم یک برنامه 
تلویزیونی پخش شــد، هیئت بازدید 
کارشناســی متشــکل از کارشناسان 
دریایــی ایــن اداره کل بــه همــراه 
کارشناســان پژوهشــکده اکولوژی 
دریای خزر و اداره شیالت شهرستان 
ساری بالفاصله به محل تلفات ماهی 

اعزام شدند. 
پــس از بررســی کارشناســان 

مشخص شــد، تلفات ماهیان ناشی از 
بی مســئولیتی یکی از مراکز  پرورش 

ماهیــان گرمابــی در مدیریت تلفات 
ناشی از پرورش ماهی بود و با سه عدد 
گونی در محدوده ســاحل رهاسازی 

شده است. 
براســاس اعالم محیط زیســت، 
الشــه این گونه ماهی های تلف شده 
که از نوع فیتوفاک در کنار ســاحل رها 
سازی شــدند، به هیچ عنوان مربوط 
به آلودگی و اکوسیســتم دریای خزر 
نیســت، همچنین موضــوع قضایی 
پیگیــری تخلف صــورت گرفته در 
امحاء غیربهداشــتی و غیر مسئوالنه 
واحد پــرورش ماهی متخلــف نیز از 
ســوی این اداره کل در دستور کار قرار 

گرفت. 

خبرخبر

معاون امور اجتماعی بهزیســتی 
مازندران گفت: ۷۲ مورد کودک آزاری 
در استان گزارش شــده که بیشترین 

مورد آزار جسمی بوده است.
ساری - خبرنگار جام جم: 
وحیــد حســین زاده در نشســت با 
خبرنگاران به مناســبت هفته کودک 
اظهار داشــت: ۷۲ مورد کودک آزاری 
سال جاری در استان گزارش شد. وی 
گفــت: از این تعداد ۳۷ کودک دختر و 
۳۵ کودک پســر بوده و بیشترین مورد 
شــامل آزار جســمی به تعداد ۳۱ نفر، 
هفت مورد آزاد جنســی، آزار عاطفی و 
روانی ۲۱ مورد و چهار موردجســمی و 

جنسی بوده است.
وی گفت: بیشــترین رنج ســنی 
کودک آزاری مربوط به هشــت تا ۱۰ 
ســال و به تعداد ۲۱ نفر بوده اســت و 
صفر تا چهار سال حدود ۱۲ نفر، پنج تا 
هفت ســال نیز ۱۶ نفر و ۱۱ تا ۱۳ سال 

حدود ۱۲ نفر، ۱۴ تا ۱۵ سال هشت نفر 
و ۱۵ تا ۱۸ سال نیز دو نفر بوده است.

وی خواستار حساس سازی جامعه 
نســبت به حقوق انســانی کودک به 
عنوان سرمایه های ملی و آینده سازان 
کشور شد و افزود: برنامه های خاصی 
در هفته ملی کودک در اســتان پیش 

بینی شده است.
معاون امور اجتماعی بهزیســتی 
مازندران، شناســایی آســیب های 
فــراروی کــودکان خیابــان و کار را 
ضروری دانســت و گفت: در اســتان 
مرکز کــودکان خیابانی و مرکز جامع 
کودکار کار در ساری فعال است و سال 
قبل ۱۰۵ کودک کار تحت ســازمان 

بهزیستی قرار گرفته اند.
حســین زاده با اظهار اینکه ســال 
قبــل ۵۵ کودک خیابانی به خانواده ها 
و بســتگان تحویل داده شده اند گفت: 
در استان ۹۰۰ مهد کودک فعال است 

و ســال قبل ۳۰ هــزار کودک تحت 
پوشش این مراکز قرار گرفتند.

وی شــمار مربیان مهد کودک در 
اســتان را چهار هزار و ۵۰۰ نفر اعالم 
کرد و گفت: برنامه های طراحی شده 
در مهدکــودک ها با نگاه پرورشــی و 
تربیتی است و برنامه های تدوین شده 
با رویکرد ارزشهای اسالمی و مهارت 

های اجتماعی و زندگی استوار است.
معاون امور اجتماعی بهزیســتی 
مازنــدران، افزایش آگاهی و فرهنگ 
جامعه نسبت به رشد مهارت کودکان، 
توجــه به امــر مســئولیت پذیری و 
توانمندی ها و اهمیت دوران کودکی 
در جامعه از مسائل مهمی است که باید 

مورد توجه قرار گیرد. 

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران گفت: 
کمبود ملزومات پزشــکی برای ارائه خدمات مناسب 

درمانی در استان وجود ندارد.
ســاری - خبرنگار جام جم: ســید عباس 
موسوی در شــصت و پنجمین کنگره میان دوره ای 
جامعــه جراحان ایران با موضوع چالشــهای جراحی 
و راهکارهای کاهش عوارض در پزشــکی مبتنی بر 
شــواهد تاکید و اظهارکرد: امروزه صحبت های غیر 

تخصصی و غیرکارشناسانه مردم را تهدید می کند به 
طوری که برخی از سودجویان با وعده درمان بیماران 

سبب تشدید بیماری می شوند.
وی افــزود: برخی از بیمارانی که در مراحل اولیه با 
مراجعه به پزشــک می توانستند درمان شوند پس از 
مصرف داروهای دست ساز سودجویان بیماری آن ها 

تشدید می شود.
دکتر موسوی به یک باور غلط در جامعه اشاره کرد 
و گفت: بســیاری ازسودجویان با فضا سازی ها سعی 
می کنند بگویند پزشکان به دنبال مسائل مالی هستند 
درحالی که پزشک سال ها در این حوزه فعالیت کرده و 
جان بیمار به عنوان یک امانت برای او ارزشمند است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه 
در پزشکی اقدامات باید براساس کار مبتنی بر شواهد 
صورت گیرد، افزود: مردم جامعه باید مداخالت علمی 
پزشــکی را بپذیرند که براســاس شواهد صورت می 
گیرد و نباید ســالمتی را حراج و آن را در اختیار افرادی 

که الفبای پزشکی را نمی دانند قرار دهیم.
وی ارائه شواهد علمی را کار بسیار سختی دانست و 

عنوان کرد: هر داروی تولیدی در دنیا پس از گذراندن 
مراحــل مختلف علمــی وارد بازار می شــود که این 
مراحل بیش از ۱۵ ســال طول می کشــد تا عوارضی 

برای بیمار نداشته باشد.
دکتر موســوی به برگزاری کنگره جامعه جراحان 
ایران اشــاره کــرد و گفت: این کنگــره با همکاری 
دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران از ۱۱ الی ۱۳ مهر 
در مجتمع دانشــگاهی پیامبر اعظم )ص( و با حضور 

جراحان حوزه های مختلف برگزار می شود.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران با بیان 
اینکه بیش از ۳۰۰ نفر در این کنگره شــرکت کردند، 
افزود: این کنگره می تواند اطالعات علمی را به روز و 
ارتباط جامعه پزشــکان را تسهیل کند و در حاشیه این 
کنگره ها کارهای مشــترک بین حوزه های مختلف 
شــکل می گیرد.وی با بیان اینکــه کمبود ملزومات 
پزشــکی وجود ندارد، گفت: اتفاقــات در حوزه های 
اقتصادی و اجتماعی تاثیرگذار است ولی تالش شده 
کــه این تاثیرات حداقل باشــد و بتوانیم خدمات را به 

بیماران ارائه دهیم و تاکنون موفق بودیم. 

جانشین فرمانده انتظامی مازندران از کشف بیش 
از ۲۸ هزار عدد انــواع آدامس های خارجی قاچاق در 

شهرستان ساری خبر داد. 
ساری - خبرنگار جام جم: سرهنگ حسن 
مفخمی شهرســتانی اظهار داشــت: در اجرای طرح 
تشــدید مبارزه با قاچاق کاال و ارز در پی کسب خبری 
مبنی بــر فعالیت فردی در امر تهیــه وتوزیع کاالی 
قاچاق ، موضوع در دســتور کار ماموران پلیس آگاهی 

این فرماندهی قرار گرفت.

وی تصریــح کــرد: با انجام اقدامــات اطالعاتی 
وتحقیقات پلیســی، متهم به قاچــاق که در امر تهیه 
و توزیــع آدامس های خارجی قاچاق فعالیت داشــته 
شناســایی شد.جانشــین فرمانده انتظامی اســتان 
مازندران، اظهار داشت: با شناسایی محل فعالیت این 
فرد، ماموران پلیس آگاهی بــا هماهنگی قضائی در 
بازرسی از این محل ۲۸ هزار و ۸۰۰ عدد انواع آدامس 

خارجی قاچاق ساخت کشور ترکیه را کشف کردند.
ســرهنگ مفخمی افــزود: ارزش ریالی کاالی 

مکشوفه ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده که تمام اموال 
به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل 
و متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی 

شد.
جانشــین فرمانده انتظامی استان مازندران با بیان 
اینکــه پدیده قاچاق یکــی از عوامل مهم در افزایش 
تعطیلــی مراکز تولید و نرخ بیکاری در جامعه اســت، 
 افــزود: مقابله بــا قاچاق کاال نیازمنــد عزم همگانی

 است.

 معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی بابل با بیان 
اینکه شــمار اهدای عضو از بدو تاسیس این دانشگاه 
تاکنون به ۶۱ مورد رسید از اهدای اعضای بیمار مرگ 

مغزی شده به سه نیازمند خبر داد.
بابــل- خبرنــگار جام جم: محمد قاســم 
زاده بــا بیان اینکه در شــصت و یکمین مورد اهدای 

عضو، اعضای شادروان ســید مهدی حسینی بیجی 
کال،۴۵  ســاله که به دلیل فشــار خون باال علیرغم 
تالش پزشکان و همکاران ICUجراحی بیمارستان 
روحانی دچار مرگ مغزی شده بود، به نیازمندان اهداء 

شد.
وی افزود: با مهرورزی و نیک اندیشــی همســر و 

فرزند دلبنــد این بیمار مرگ مغزی شــده، کبد و دو 
کلیه وی موجب حیات دوباره ســه بیمار در لیســت 
انتظار پیوند شــد.وی گفت: این هفتمین مورد اهدای 
عضو سال جاری و شصت و یکمین مورد اهدای عضو 
دانشــگاه علوم پزشکی از بدو تاســیس تاکنون بوده 

است.

۷۲ مورد کودک آزاری در مازندران گزارش شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران:

کمبود ملزومات پزشکی در استان وجود ندارد

کشف ۲۸ هزار عدد انواع آدامس قاچاق در ساری

اهدای عضو در بابل به ۶۱ مورد رسید
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اربعین حسینی؛ روز عزت امت اسالمی 
مدیرکل تبلیغات اســالمی مازندران از اربعین حسینی به عنوان روز عزت امت 
اســالمی و حقارت دشــمنان یاد کرد و گفت: خلق حماســه پیاده روی اربعین در 

تاریخ بی نظیر است.
بابل - خبرنگار جام جم: حجت االسالم ناصر شکریان با اشاره به در پیش 
بودن گردهمایی عظیم پیاده روی اربعین حسینی، اظهار کرد: اربعین حسینی روز 
عزت امت اســالمی و حقارت دشمنان است و این حضور میلیونی کاخ های ظلم و 

ستم بدخواهان و دشمنان دین را می لرزاند.
وی در ادامــه با اشــاره به حضــور میلیون ها عاشــق و دلــداده به حضرت 
سیدالشــهداء)ع( و یاران باوفایش در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی افزود: خلق 
این حماســه بزرگ در تاریخ بی نظیر بوده و اربعین حســینی فرصتی برای نشان 

دادن عزت و عظمت انقالب حسینی به جهانیان است.
مدیرکل تبلیغات اســالمی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید 
بر فراهم کردن بســترهای الزم برای حضور حداکثری مردم بویژه نسل جوان در 
راهپیمایی روز اربعین حســینی، بیان کرد: باید با تســهیل در بخش های مختلف 
اداری، خدماتی، بویژه تقلیل هزینه های ایاب و ذهاب ، بســتر را برای حضور همه 

اقشار جامعه در این همایش بزرگ اربعین حسینی آماده و فراهم کرد.
شــکریان امیری با اشاره به اینکه دشــمنان و مستکبران عالم از این حماسه و 
حضور ترس و واهمه دارند و با برنامه ریزی و توطئه های مختلف سعی در کمرنگ 
کردن این حماســه بزرگ هســتند، تصریح کرد: دشمنان در سال های اخیر همه 
توان خود را برای کمرنگ کردن حضور مردم در این اجتماع عظیم به کار گرفتند 
اما عشق به امام حسین)ع( زمینه حضور میلیونی مردم در این راهپیمایی با عظمت 

را فراهم کرده است و همه ساله این حضور پررنگ تر و پرشورتر برگزار می شود.
عضو شــورای فرهنگ عمومی مازندران حضور حماسی عاشقان و دلدادگان 
حســینی را در راهپیمایی بزرگ اربعین جلوه ای از عشق و ارادت مسلمانان جهان 
بویــژه مردم غیور ایران به اهل بیت)ع( دانســت و تاکید کرد: مردم با حضور خود 
در این اجتماع عظیم حســینی نشــان می دهند که آرمان ها و ارزش های حسینی 

همچنان زنده و پویاست.
شــکریان امیری با اشــاره به اینکه دشــمنان و معاندان دین بــا اجیرکردن 
تروریســت های تکفیری و جنایتکار تالش می کنند تا مسیر حضور زائران اربعین 
حســینی را ناامن کنند، بیان کرد: این حرکت هــای مذبوحانه و جنایتکارانه هیچ 
خللی در اراده امت اســالمی بویژه ملت قهرمان و شهید پرور ایران ایجاد نخواهد 

کرد و اربعین امسال با قدرت و حضور بیشتری انجام می شود.
اســتاد حوزه علمیه و دانشــگاه مازندران به موضوع حادثه تروریستی و غمبار 
اهواز اشــاره کرد و ادامه داد: انتقام ســخت سپاه پاسداران انقالب اسالمی مشت 
محکمــی بر دهان عامالن این جنایت و حامیان آنان اســت و باید منتظر عواقب 

سخت تری هم باشند و این اقدام عزتمندانه سپاه، جای تقدیر دارد.
مدیرکل تبلیغات اسالمی مازندران گفت: با توجه به نزدیک شدن مراسم بزرگ 
پیاده روی اربعین حسینی خدمات زائران پیاده روی عظیم اربعین حسینی تسهیل 

شود تا همه بتوانند در این گردهمایی بزرگ شرکت کنند.

بدهی ۲۰ میلیارد تومانی شهرداری 
کالردشت

 شــهردار کالردشــت، بدهی بیــش از ۲۰ میلیــارد تومانی 
شــهرداری را از مشــکالت موجود برای توسعه زیرساخت های 

شهری این منطقه معرفی کرد.
کالردشــت - خبرنگار جام جم: نجــم الدین پورعلی 
در گفتگــو با خبرنگاران با اشــاره به بدهــی ۲۰ میلیارد تومانی 
شهرداری اظهار داشــت: این میزان بدهی مربوط به دوره های 

گذشته مدیریت شهری بوده است.
پورعلــی افزود: هرچند بیش از ۵۰ درصــد این میزان بدهی 
پرداخت شــده اما با توجه به اوضاع نابســامان اقتصادی و طرح 
های در حال اجرا و نکته مهم تر خرابی های ناشــی از سیل سال 
۹۰ ارائه خدمات در این شــهر خیلی ســخت است اما با این وجود 

سعی می شود به طور کامل بدهی پرداخت شود.
شهردارکالردشت همچنین بودجه امسال شهرداری را بیش 
از ۲۰ میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: از این میزان بودجه حدود 

۸۰ درصد آن عمرانی و بقیه جاری است.
پورعلی بودجه ســال گذشته شــهرداری را حدود ۱۲ میلیارد 
تومــان ذکر کرد و خواســتار بازنگری در تعییــن حریم رودخانه 
ســردآبرود دراین شهر شد و افزود : حریم این رودخانه حدود ۳۸۵ 
هکتار تعیین شــده و چنین وضعیتی باعث شــده تا نتوان ساخت 

وسازی در این شهر انجام داد.
شهردارکالردشــت از تدوین کتابچه در قالب تهیه سند چشم 
انداز پنج ساله کالردشت با هدف تبدیل این شهر به منطقه نمونه 
گردشــگری خبرداد و ابراز امیدواری کرد: بزودی تعدادی از طرح 
های گردشگری مانند دریاچه مصنوعی، پل معلق در رودبارک ، 
گلخانه و شهربازی با اشتغال دست کم ۳۵۰ نفر به شکل مستقیم 

و غیر مستقیم در این شهر به بهره برداری خواهد رسید.

در دیدار فعاالن حوزه کودک با قائم مقام وزارت کشور در امور بین الملل مطرح شد:

استفاده از ظرفیت سازمان های بین المللی برای 
بهبود شرایط کودکان

جلسه هم اندیشی فعاالن کودک با حضور رمضان 
شــجاعی کیاســری قائم مقام وزارت کشور در امور 
بین الملــل و مهرنوش میرراســخیان رئیس کانون 
توســعه همیاری مهدهای کودک مازندران و مجری 
طرح شبکه دوستدار کودک ساری، ناصر یوسفی عضو 
هیات مدیره موسســه پژوهشی کودکان دنیا و بانی و 
مروج طرح شبکه دوستدار کودک در کشور  و خدیجه 
وفادار عضو کانون توســعه همیاری و شبکه دوستدار 
کودک ســاری در دفتر امور بین الملل وزارت کشــور  

برگزار شد.
ساری- خبرنگار جام جم: مهرنوش میرراسخیان 
در خصوص این نشســت گفت: امور بین الملل وزارت 
کشــور بتازگی اقدام به انعقــاد تفاهم نامه با صندوق 
کودکان سازمان ملل در ایران ،یونیسف کرده است و 
در این خصوص جلسه هم اندیشی با عنایت به سابقه 
فعالیت گروهی بیســت ســاله ما در حوزه کودک و در 
جهت بهتر شــدن زندگی کودک و کسب عنوان شهر 
دوستدار کودک برای شهر ساری صورت گرفت.رئیس 
کانون توســعه همیاری مهدهای استان افزود: بسیار 
مفتخر هستیم که ســاری توسط یونیسف ، صندوق 
کودکان ســازمان بین الملل به کوشش گروهی ما و  

پیگیری های شجاعی کیاسری شهر دوستدار کودک 
نامیده شد و در این جلسه با توجه به محورهای تفاهم 
نامه پیشــنهاداتی از سوی ما مطرح شد. میرراسخیان 
ادامه داد: ۱۰ اولویت منتخب کارگروه های دوســتدار 
کودک ساری و کمبودها و نیازهای مهم کودکان شهر 

ساری از جمله ســرانه فضای سبز ، بهداشت، تغذیه، 
آموزش و آلودگی هوا مطرح و بررســی شد و در نهایت 
راهکارهای اســتفاده از ظرفیت ســازمان های بین 
المللی برای بهبود شرایط زندگی سالم برای کودکان 

مورد بررسی و موافقت قرار گرفت.

خبرخبر

مدیر شــرکت ملی پخش فــرآورده های نفتی 
منطقه ســاری گفت : پره داران ماهیگیری ، سوخت 
مورد نیاز خود را از مجاری عرضه و فروشندگی های 

مورد نظر دریافت کنند.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه ســاری، حسینعلی طالبی 
با اشاره به اینکه فصل صید ماهیان استخوانی از ۱۵ 
مهر ۹۷ آغاز و تا  ۱۵ فروردین ســال ۹۸ ادامه خواهد 

داشــت ، بیان کرد : صیادان برای دریافت سوخت ، 
الزم اســت ابتدا با ثبت نام در سایت تجارت آسان و 
با اخذ تاییدیه از اداره شــیالت از ناحیه شهرســتان 
مربوطه حواله صادره را دریافت و ســوخت مورد نیاز 
خــود را از مجاری عرضه و فروشــندگی های مجاز 

دریافت نمایند.
حســینعلی طالبی اظهار کرد : در مدت زمان صید 
در ســال ۹۶ ، ۷۴ واحــد پره ماهیگیــری در منطقه 

ساری فعال بودند .
وی ادامه داد : تعداد پره های ماهیگیری درســال  

۹۶ نسبت به سال ۹۵ بدون تغییر بوده است.
مدیر شــرکت ملی پخش فــرآورده های نفتی 
منطقه ســاری از ذخیره سازی کافی سوخت  در انبار 
نفت ســاری گفت و ادامه داد : پیش بینی های الزم 
به منظور ســوخت رسانی به پره های ماهیگیری در 

سال  ۹۷– ۹۸ صورت گرفته است . 

تامین سوخت مورد نیاز شناورهای صیادی 


