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حمایت از توسعه راه های 
مازندران، در دستور کار

رصد و پایش از تامین تا توزیع داروهای 
دامپزشکی 

اولین جلســه ســتاد اســتانی رصد و پایش از تامین و توزیع دارو و مواد بیولوژیک دامپزشکی در مازندران با حضور اعضای ستاد در محل 
دامپزشکی استان تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی دامپزشکی مازندران، اولین جلسه ستاد استانی رصد وپایش از تامین و توزیع دارو و مواد بیولوژیک دامپزشکی 
در مازندران 6 آبان سال جاری با حضور نمایندگانی از سازمان های صمت، تعزیرات حکومتی، تشکل های وارداتی،تولیدی و...

 صادرات برنج اصیل ایرانی 
رهاسازی ۶ سهره طالیی در نوشهربه اروپا و کانادا

احداث و افزایش ظرفیت 39 
پست انتقال و فوق توزیع برق  

خبرنــگار جام جم مازنــدران: در اســتان های 
مازندران و گلســتان 39 پروژه پســت  انتقــال وفوق توزیع 
بــرق باظرفیــت 2570مگاولــت آمپــر و با اعتبــاری بالغ 
بر6530میلیاردو450میلیــون ریال احداث ،افزایش ظرفیت 

وتوسعه می یابند .
 تامین برق مســتمر و مطمئن مشــترکین منطقه،بهبود 
پایــداری وافزایــش قابلیــت اطمینــان شــبکه،کاهش 
خاموشــی های ناخواســته  ناشــی از ازدیاد بار در زمان اوج 
مصرف، بهبود ولتاژ مشــترکین منطقه و جلوگیری از آسیب 

دیدگی تجهیزات ناشی از افت ولتاژ ازاهداف و... 2

چشمه سورت ظرفیت جهانی دارد
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همایش »توسعه 
روستایی، کارآفرینی، 

اشتغالزایی و سرمایه گذاری«
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وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد؛
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2ضمیمه رایگان روزنامه در استان مازندران

وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد؛
حمایت از توســعه راه هــای مازندران، در 

دستور کار
وزیر راه و شهرسازی گفت: 
از حــوزه راه و مســائل مربوط 
به توســعه این حوزه در استان 
مازندران حمایت خواهیم کرد.

خبرنــگار جــام جم 
مازندران: محمد اســامی 
در دیدار با آیت اهلل طبرســی، 
نماینــده ولی فقیه در مازندران 
بــا اظهار اینکه دلبســته مردم 
پرشور مازندران هستیم اظهار 
داشــت: از مســائل مربوط به 
حوزه راه و توسعه آن در وزارت 

راه و شهرسازی حمایت خواهیم کرد.
وی با اشاره به بازدید از مرز مهران یادآور شد: در اولین روز کاری به مهران رفته 

و مسائل مربوط به حوزه راه در آن منطقه را پیگیری کرده ایم.
وی با بیان اینکه مازندران به الگوی متفاوتی برای توســعه نیاز ندارد تصریح 
کرد: در بنیاد توســعه مازندران همه چیز برای توسعه استان دیده شده و با اجرایی 

شدن آن، استان پیشرفت خواهد کرد.
اسامی یادآور شد: مردم مازندران بسیار توانا هستند و وزارت راه و شهرسازی 

نیز از مسائل حوزه راه در این استان حمایت خواهد کرد.
وی با اشــاره به تشکیل بنیاد توسعه مازندران تصریح کرد: این طرح به عنوان 
الگو در کشور نیز عملیاتی و اجرایی می شود تا از محل درآمدهای آن برای توسعه 

استان ها بهره گیری شود.
وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: کشور ما قدرتمند است و ظرفیت های عظیمی 
دارد و ما باید از همه ظرفیت ها برای توسعه بهره گیریم و امیدواریم ظرفیت ها را به 

کار گیریم تا تحولی در زندگی مردم ایجاد شود.
آیت اهلل طبرسی نیز با تبریک انتخاب محمد اسامی استاندار سابق مازندران 
به عنوان وزیر راه و شهرسازی برای وی در این سمت آرزوی توفیق کرد و افزود: 

تمام هم و غم باید خدمت به مردم باشد.
وی خواستار توجه به وضعیت راههای مازندران شد و گفت: راه یکی از عوامل 
اساسی پیشــرفت در جامعه و کشور محسوب می شود و بیشتر تصادفات ناشی از 

نامناسب بودن راههاست و باید به آن توجه شود.
آیت اهلل طبرســی تصریح کرد: در مازندران کار سیاســی و باندی جواب نمی 
دهد و باید کار جهادی کرد و انشااله کارهایی که شروع شده توسط استاندار جدید 

دنبال شود.
وی پیگیری منطقه آزاد امیرآباد را از جمله خواسته ها مطرح و اظهار امیدواری 

کرد تا با حضور اسامی تحولی در وزارت راه و شهرسازی ایجاد و دنبال شود.

کشف ۷۰ دوچرخه سرقتی در قائمشهر

فرمانده انتظامی مازندران از دســتگیری دو ســارق حرفه ای و 
کشف 70 دستگاه دوچرخه سرقتی در قائم شهر خبر داد. 

خبرنگار جام جم مازندران: سردار سیدمحمود میرفیضی 
اظهار داشــت: در پی وقوع چند فقره سرقت دو چرخه در شهرستان 
قائم شهر، موضوع در دستور کار فرماندهی انتظامی آن شهرستان 
قرار گرفت و ماموران اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی قائم شهر 
با انجام اقدامات اطاعاتی و بررسی های همه جانبه 2 سارق حرفه 
ای دوچرخه، اهل و ساکن یکی از شهرستان های همجوار شدند .

وی خاطرنشان کرد: با هماهنگی قضائی، متهمان در عملیاتی 
ضربتی دســتگیر شــدند و در تحقیقات پلیسی به 70 فقره سرقت 
دوچرخه و فروش آن به یک مالخر اموال مســروقه اعتراف کردند 
و در ادامه این عملیات، همدســت متهمان دستگیر و در بازرسی از 

مخفیگاه آنان 70 دستگاه دوچرخه سرقتی کشف شد.
این مقام انتظامی با بیان اینکه متهمان پس از تشــکیل پرونده 
به مرجع قضائی معرفی شدند، از مالباختگان خواست ضمن همراه 
داشــتن مدارک شناســایی یا مالکیت، با مراجعه به کانتری ۱۱ 
شهرستان قائم شهر نسبت به شناسایی و دریافت اموال خود اقدام 

کنند.
ســردار میرفیضی، رعایت هشــدارهای انتظامی، استفاده از 
تجهیزات ایمنــی نظیر دزدگیر و قراردادن روی وســیله نقلیه در 
مکان های مناسب با استفاده از قفل و ابزارهای ایمنی مناسب را از 

مهمترین راهکارهای پیشگیری از سرقت وسایل نقلیه برشمرد.
میرفیضی با اشاره به نقش مشارکت های مردمی در حفظ و ارتقاء 
امنیت پایدار در جامعه، اذعان داشت: تعامل و مشارکت مردم و سایر 
نهادهای اثر گذار با نیروی انتظامی در کاهش آسیب های اجتماعی 
منجر به ارتقاء احساس امنیت، افزایش قابلیت پاسخگویی پلیس و 

استقرار نظم، امنیت و آرامش در جامعه خواهد بود.

تخصیص ۱۰۰ آبگرمکن خورشیدی به روستاهای 
سوادکوه

طبیعــی  منابــع  اداره  رئیــس 
ســوادکوه از تخصیص ۱00 دستگاه 
آبگرمکن خورشــیدی در قالب حذف 
ســوخت های فســیلی به روستاهای 

شهرستان خبر داد.
خبرنگار جام جم مازندران: 
حمیدرضــا احمــدی، از تخصیــص 
۱00 دســتگاه آبگرمکن خورشیدی 
با اعتبــاری بالغ بر ســه میلیارد ریال 
به روستاهای شهرســتان سوادکوه، 
در قالب پروژه ســوخت های فسیلی 
خبــر داد و افــزود: 50 دســتگاه به 
دهســتان کسلیان و 50 دستگاه دیگر 
به دهســتان دراســله این شهرستان 

تخصیص یافته است.
رئیــس منابع طبیعی شهرســتان 
ســوادکوه با اشــاره به پیگیری های 
انجام شــده این سازمان در این رابطه، 

افزود: حدود 300 آبگرمکن خورشیدی 
در قالب این طرح به اســتان مازندران 
تعلــق گرفت که از ایــن میزان حدود 
33 درصد آن به شهرستان سوادکوه، 
به دلیل شرایط خاص آن تعلق گرفته 

است.
وی با بیان اینکه جنگل سرمایه ای 
اکولوژیکی برای منطقه است و نباید با 
سوزاندن تبدیل به دود و خاکستر شود، 
تخصیص آبگرمکن های خورشیدی را 

در راستای کاهش استفاده روستائیان 
از هیــزم درختان جنگلی دانســت و 
افزود: این آبگرمکن ها بیشــتر برای 
روستاهایی در نظر گرفته شده که دور 
دســت بوده، از امکانات رفاهی دیگر 
روســتاها برخوردار نبوده یا گازرسانی 

هنوز در آنها انجام نشده است.
احمدی با اشاره به اینکه اولویت با 
روستائیان تحت پوشش کمیته امداد 
و بهزیســتی اســت، گفت: هزینه هر 
آبگرمکن خورشیدی حدود 30میلیون 
ریال اســت کــه خانوارهــای تحت 
پوشش این دو سازمان هیچ پرداختی 
در ازای دریافت آن نخواهند داشــت 
و تماما از یارانــه دولتی بوده اما دیگر 
متقاضیان نیازمند بایــد تا 30 درصد 
هزینه آن را متقبل شــوند و مابقی بر 

عهده سازمان منابع طبیعی است.

خبرخبر

مدیر آموزش و پرورش بهشــهر گفت: ســوخت 
بیــش از 95 درصد مدارس بهشــهر، پکیج اســت و 
تاش داریم تا ســوخت استاندارد در مدارس استفاده 

شود.
خبرنگار جام جــم مازندران: صادق علی 
بیکی، در نشســت صمیمی بــا خبرنگاران و اعضای 
بسیج رسانه بهشــهر افزود: استانداردسازی سوخت 
در مدارس از مسائل مهمی است که با قوت در دستور 
کار قرار گرفــت و با برنامه ریزی های انجام شــده 
ســوخت بیش از 95 درصد مدارس بهشــهر، پکیج 

است.
وی اظهار کرد: در شــهر بهشهر، تنها  دو مدرسه 
دارای بخاری گاز سوز است که به دلیل قدمت باالی 
مدرسه شرایط نصب پکیج و شوفاژ فراهم و به صرفه 

نیســت و در خارج از شــهر هم در برخی از مناطق به 
دلیل به صرفه نبودن اســتفاده از پکیج در مدارس با 

قدمت باال از پکیج استفاده نمی شود.
مدیر آموزش و پرورش بهشــهر همچنین با اشاره 
به تراکــم دانش آموزان در مدارس بهشــهر گفت:  
فضای آموزشــی به دلیل تک شــیفت شدن موجب 
تراکم جمعیت دانش آموزی در  مدارس شــد که باید 
دستورالعمل براساس ظرفیت شهرستان باشد که اگر 
چه کیفیت تدریس در مدارس تک شیفت باالمی رود؛ 
اما تراکم زیاد جمعیت در برخی از موارد مشکل است.

علی بیکی افــزود: نقش آموزش و پرورش، امروز 
در جامعه مهجور مانده است و هنوز جامعه آن را قبول 
نکرد که باید بدانیم توســعه از این نهاد و جایگاه است 
و باید به این بخش توجه شود و اگر در فرآیند توسعه، 

آموزش جدی گرفته می شــد؛ اکنــون این جایگاه را 
نداشــتیم و باید نقش آمــوزش و پرورش در جامعه و 

نظام بخوبی دیده شود.
مدیر آموزش و پرورش بهشــهر با تاکید بر اخاق 
مــداری گفت: اخاق مــداری در آموزش و پرورش 
مهم است؛ چرا که این دستگاه، دستگاه تمام انسانی 
است که با انسان سرو کار دارد و تمام تعامل این نهاد 
با انسان است و برای ایجاد تحول باید تحول از درون 

ایجاد شود و اخاق مداری در دستور کار باشد.
علی بیکــی افزود: باید معرفت دینی را در مدارس 
و بین دانش آموزان گســترش دهیم و سپس انتظار 
فرزندان دینی و مقابله با تهاجم فرهنگی داشته باشیم 
و در این بخش همه نهادهای فرهنگی و اهالی رسانه 

باید کمک کار آموزش و پرورش باشند.

سوخت ۹۵ درصد مدارس بهشهر پکیج است

در مازندران و گلستان صورت می گیرد؛

احداث و افزایش ظرفیت 39 پست انتقال و فوق توزیع برق  

در  خبرنگار جام جــم مازندران: 
اســتان های مازندران و گلســتان 39 
پروژه پســت  انتقال وفوق توزیع برق 
باظرفیت 2570مگاولت آمپر و با اعتباری 
بالــغ بر6530میلیاردو450میلیــون 
ظرفیــت  ،افزایــش  احــداث  ریــال 
وتوســعه می یابند . تامین برق مستمر 
و مطمئــن مشــترکین منطقه،بهبــود 
پایــداری وافزایش قابلیــت اطمینان 
شبکه،کاهش خاموشی های ناخواسته  
ناشــی از ازدیــاد بــار در زمــان اوج 
مصرف، بهبود ولتاژ مشــترکین منطقه 
و جلوگیری از آســیب دیدگی تجهیزات 
ناشــی از افت ولتــاژ ازاهداف واثرات 
اجرایــی ایــن پروژه ها می باشــد. این 

پروژه ها  به شرح زیرمی باشند:

* پست های انتقال 4۰۰کیلوولت            
پروژه های این بخش شــامل احداث 

پســت400به63 کیلوولــت  گرگان با 
ظرفیــت 200مگاولــت آمپر،افزایش 
ظرفیت   پســت 400به230کیلوولت  
ناریــوران بابل به میزان 200 مگاولت 
آمپــر، توســعه بخــش63 کیلوولــت 
پست400 کیلوولت مرکزمازندران به 
میزان 400مگاولت آمپر و احداث 2 بی 
230 کیلولت در پســت 400کیلوولت 

ناریوران می باشد.

* پست های انتقال 23۰ کیلوولت  
شــامل  بخــش  ایــن  پروژه هــای 
230کیلوولــت  پســتهای  احــداث 
بهشــهرباظرفیت 160 مگاولت آمپر و 
230کیلوولــت محمود آبــاد  باظرفیت 
360 مگاولــت آمپر،افزایــش ظرفیت 
پســتهای230کیلوولت چهــل شــهید 
آمــل بــه میــزان90 مگاولــت آمپــر و  
230کیلوولــت فجرگنبــد بــه میــزان 

160مگاولــت آمپــر و230کیلوولــت 
160مگاولــت  میــزان  بــه  بابــل 
آمپــر ، نصــب ترانــس دوم پســت 
230 کیلوولــت نوشــهر بــه میــزان  
آمپر،احداث2دســتگاه  160مگاولت 

فیدر63کیلوولت 
دهــک-  درپســتهای230کیلوولت 
بابــل- فجرگنبــد و3دســتگاه فیــدر 
63کیلوولت در پســت 230کیلوولت 
ساری و1دســتگاه  فیدر 63کیلوولت 
در پســت 230 کیلوولــت مینودشــت 
کیلوولــت در  فیــدر 230  ،احــداث 
پستهای 230کیلوولت  کردکوی ودهک 
واحداث یک بی63کیلوولت  درپســت 

230کیلوولت علمده می باشد.

* پست های فوق توزیع 
شــامل  بخــش  ایــن  پروژه هــای 
احداث  پســتهای فوق توزیــع بابل5با 
مهــر  آمپــرو  ظرفیت100مگاولــت  
مگاولــت  گــرگان 6بــا ظرفیــت 80 
آمپــرو آزادشــهر2 بــا ظرفیــت 80 
ســاری6با   GIS و  آمپــر  مگاولــت 
آبشــار  و  آمپــر  ظرفیت80مگاولــت 
چالــوس باظرفیت80مگاولــت آمپرو 
فریدونکنــار بــا ظرفیــت80 مگاولت 
آمپــر، افزایــش ظرفیــت پســت های 
فوق توزیع بابل2،شهیدشاکری،احمد 
آق  آبــاد1،  ،محمــود  پــی  چالــه 
قال،رســتمکال،گرگان2 وشهید دارایی 
میزان10مگاولــت  بــه  هرکــدام 
ظرفیــت  وافزایــش  آمپر،احــداث 
پســتهای فــوق توزیع )دلنــد –گرگان 
– وشــمگیر – دریاســر (هرکــدام بــه 
میزان15 مگاولت آمپر،متناسب سازی 
تجهیــزات فیدر خطوط وپســتهای فوق 
توزیع و احــداث فیدر20کیلوولت در 
ایســتگاههای فوق توزیع جهت اتصال 
درنیروگاههــای مولد مقیاس کوچک به 

همــراه  تکمیــل  ســاختمان و تجهیزات 
مرکز کنترل جدید دیسپاچینگ منطقه 

ای شمال می باشد.
شــایان ذکراســت وضعیــت موجود 
پســتهای انتقــال وفــوق توزیــع برق 
دراستانهای مازندران وگلستان تعداد 
152 پست باظرفیت 17151 مگاولت 

آمپرمی باشد .

* احداث و اصالح ۱8 خط انتقال و 
فوق توزیع برق در مازندران و گلستان 

در اســتان های مازندران و گلستان 
18 پــروژه خــط انتقــال وفــوق توزیع  
بااعتبــاری بالــغ 3847 میلیارد ریال و 
به طول 738 کیلومتر مدار برق احداث 
و اصــالح و بهینــه ســازی می شــوند .  
تامیــن برق مســتمر و مطمئــن منطقه، 
بهبــود پایــداری و افزایــش قابلیــت 
اطمینان  شــبکه، کاهش تلفات شــبکه 
،تعدیل بار گذاری ایســتگاهها وخطوط 
فوق توزیع منطقه ، تســهیل وتســریع 
در انجام مانورهای تغذیه ایستگاههای 
فوق توزیع وجابجایی بار آنها  از اهداف 
و اثرات اجرایی این پروژه هامی باشد.

این پروژه هابه شرح زیر می باشند:

* پروژه های خطوط انتقال 
بخــش  ایــن  انتقــال  پروژه هــای  
شــامل احداث خــط چهار مــداره 230 
و63کیلوولــت علمــده- نوشــهر بــه 
چهــار  مدار،خــط  طول160کیلومتــر 
مــداره 230 و 63 کیلوولــت کردکوی 
–گــرگان بــه طول120کیلومتر مدار ، 
خطوط دو مــداره ارتباطی پســت230 
بــه 63 کیلوولت بهشــهربه شــبکه به 
طول 10کیلومتر مدار، خطوط دومداره 
ارتباطی پســت230 بــه 63 کیلوولت 
محمودآبــاد بــه شــبکه بــه طــول 68 
کیلومترمدار ، خطوط دو مداره ارتباطی 

پست 400 به 230 کیلوولت گرگان به 
شــبکه به طول10کیلومتــرو خط چهار 
مداره 230 و 63 کیلوولت چابکســر- 
تنکابن بــه طول160کیلومتر مدارمی 

باشد.

*پروژه های خطوط توزیع 
 پروژه های این بخش شــامل احداث 
خــط 63 کیلوولــت دومــداره دو باندل 
تغذیه کننده پست 63کیلوولت مسکن 
مهــر گرگان6بطول24کیلومترمــدار، 
خــط 63 کیلوولــت دومــداره دوباندل 
پســت63کیلوولت  کننــده  تغذیــه 
 28 بطــول  کاللــه2(   ( گالیکــش 
مدار،جایگزینــی  هــادی  کیلومتــر 
ولــت  باهــادی 63کیلــو  پرظرفیــت 
موجــود )خط63کیلوولــت دریاســر-  
فریدونکنــار ، قائــم شــهر – زیارکاله، 
گــرگان4  بابل3،گــرگان -  بابــل -  

،قائم شــهر - تــالر( بطول30کیلومتر 
مــدار، خــط چهارمــداره63 کیلوولــت 
حدفاصل مرکز مازندران- قائمشهر2 
بطول28کیلومتــر، خــط هوایی و کابلی 
چهــار مــداره 63کیلوولــت حدفاصل 
طــول36  آمل1بــه  محمودآبــاد- 
کیلومتر مدار ،احداث خط 63کیلوولت 
دومــداره دو بانــدل تغذیــه کننــده 
پســت 63کیلوولــت آزادشــهر2 بــه 
طول28کیلومتر مدار، خط دو مداره دو 
بانــدل فجرگنبد-  گنبد1 و فجرگنبد-  
گنبــد2 بــه طــول 24کیلومترمــدار و 
احداث خط هوایی و کابلی 63 کیلوولت 
دومــداره دوبانــدل تغدیــه کننــده 
پســت 63کیلوولــت ســاری 6بطــول 

12کیلومترمی باشد.
شایان ذکراســت طول خطوط انتقال 
موجــود در اســتانهای مازنــدران  و  
گلستان 5731 کیلومتر مدارمی باشد.
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رهاسازی ۶ سهره طالیی در نوشهر

ماموران یگان حفاظت محیط زیســت نوشــهر در حین گشت زنی در مناطق 
حوزه اســتحفاظی 6 ســهره طایی را پــس از نجات از دام صیــادان غیرمجاز 

درطبیعت رهاسازی کردند.
خبرنگار جام جم مازندران: ماموران یگان حفاظت محیط زیست نوشهر 
)منطقه حفاظت شــده البرز مرکزی( در حین گشت زنی در منطقه پول کجور یک 
گروه صیادان غیرمجاز راکه با انداختن تور هوایی اقدام به صید 6 ســهره طایی 

نمودند دستگیر کردند.
ماموران یگان حفاظت محیط زیســت نوشــهر پس از اطمینان از ســامتی، 

سهره های طایی را در زیستگاه شان رهاسازی کردند.
صیادان غیرمجاز پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

سهره طایی از پرندگان حمایت شده و براساس مصوبه شورای عالی حفاظت 
محیط زیســت، جرایم نقدی قابل پرداخت برای ضرر و زیان هر ســهره طایی 

2میلیون ریال است.
ســهره طایی پرنده ای کوچــک جثه که دارای دم چنگالی شــکل و منقار 
مخروطی و باریک، دمگاه ســفید، صورت قرمز، پس ســر سیاه رنگ، گونه های 
سفید با گرده قهوه ای یا خاکستری، بال های سیاه رنگ با نوار زرد، سینه نخودی 

و پاهای تیره رنگ است.
این پرنده که بسیار مورد توجه صیادان است در باغ ها، پارک ها، کشتزارها، بوته 

زارها و دره های پوشیده از درخت تا ارتفاع 2200 متری دیده می شوند.

افزایش 3 درصدی نزاع در ۶ ماه امسال 
مدیر کل پزشــکي قانوني  مازندران ، آمار معاینات انجام شــده، شــش ماه 
سالجاری در استان را ۱3 هزار ۱93 نفر اعام کرد و  افزود : این رقم در مقایسه 

با مدت مشاه سال قبل 3 درصد افزایش داشت.
به گزارش روابط عمومي اداره کل پزشکي قانوني استان ، عباسی با اشاره به 

اینکه از این تعداد ذکر شــده 8 هزار 723 نفر مرد و مابقی زن هستند .
 بر اســاس این گزارش بیشترین نزاع به ترتیب مربوط به شهرهاي ساري با 
عدد 2هزار947  ، بابل با عدد هزار و 604 و آمل با عدد هزار و 266 نفر و کمترین 
موارد نزاع به ترتیب در شــهرهاي عباس آبــاد با عدد 20۱ و فریدونکنار با عدد 

259 نفرثبت شده است.

* شهریور با بیشترین نزاع
بر اســاس آمار ارجاعی از مراکز اســتان ، شهریور با 2340 ،مرداد با 2302  ، 
تیر با 2252 به ترتیب بیشترین  و  فروردین با ۱9۱2 کمترین مورد نزاع گزارش 

شده است.
مدیر کل پزشــکی قانونی اســتان مازندران با تاکید بر اینکه نزاع و درگیري 
بیشــترین دلیل مراجعه افراد به مراکز پزشکي قانوني است ، تصریح کرد :بخش 
قابــل توجهي از افراد به دنبال وقوع نــزاع و درگیري از طرف مراجع قضایي و 
انتظامي به مراکز پزشکي قانوني ارجاع مي شود که بر اساس نوع و میزان آسیب 

دیدگي با توجه به قانون مجازات اســامي براي آنان گواهي صادر مي شود.
 ایــن مقام اجرایي اســتان یکي از دالیل باال بودن آمــار نزاع را پائین بودن 
ســطح تحمل افراد در جامعه دانســت و گفت : مي توان با آموزش مهارت هاي 
زندگي به خصوص در ســنین پایین میزان تحمل افراد را در شــرایط اســترس 
بــاال برد تا افراد به جاي درگیري فیزیکي ، با بحث ، گفتگو و تفاهم مشــکات 

را حل و فصل کنند. 

کارگــروه آموزش عالــی پدافند غیرعامل 
منتظر امضای استاندار 

مدیرکل پدافند غیرعامل استان مازندران گفت: فعال شدن کارگروه آموزش 
عالی پدافند غیرعامل و صدور احکام اعضا منتظر امضای اســتاندار است.

خبرنگار جام جم مازندران: حسین منفردی آموزش را اولویت اساسی 
بــرای ترویج فرهنگ پدافند غیرعامل بیان کرد و گفت: کارگروه آموزش عالی 
پدافند غیرعامل در اســتان تشکیل شــده و اهدای احکام اعضا منتظر امضای 

استاندار است.
وی با بیان اینکه قرار بود این کارگروه هفته جاری فعال شود تصریح کرد: با 
توجه به انتخاب و کســب رای اعتماد آقای اسامی استاندار مازندران به عنوان 

وزیر راه و شهرســازی، هنوز امضای احکام توسط استاندار انجام نشده است.
منفــردی در عین حال آمــوزش پدافند غیرعامل را مهم دانســت و اظهار 
داشــت: امسال در چهار هزار و 868 مدرسه کار آموزشــی پدافند غیرعامل در 

دست اجراست.
وی فراگیرکردن پدافند غیرعامل را امری مهم برشــمرد و نیروهای انسانی 
را یکی از بزرگترین ســرمایه هر جامعه دانست و از پیش بینی کارگروه آموزش 

عالی پدافند غیرعامل در استان خبر داد.
مدیرکل پدافندغیرعامل مازندران، با بیــان اینکه فرمانداران رئیس کمیته 
پدافند غیرعامل هستند گفت: متاســفانه در فرمانداری ها و دستگاه ها، جایگاه 
کارشناســی پدافند غیرعامــل نداریم و یک کارمند چنــدکار از جمله کارهای 

پدافند غیرعامل را پیگیری می کند.
منفردی با اظهار اینکه پدافند غیرعامل نوپا و هنوز جانیفتاده اســت به طرح 
جامع پدافند غیرعامل اســتان اشــاره کرد و گفت: در این طرح تمامی مناطق 
حســاس و ویژه استان شناسایی شده اســت و دهیاران نیز آموزش های الزم را 

فراگرفته اند.
وی ادامــه داد: همچنین در هفته دولت 86 پروژه با ماهیت پدافند غیرعامل 
در اســتان افتتاح شــده که 2۱ پروژه درحوزه برق، ۱5 پروژه راهداری و غیره 

بوده است.

صادرات برنج اصیل ایرانی به اروپا 
و کانادا

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از احداث 30 گلخانه 
لیموترش در اســتان خبر داد و گفت: همچنیــن برای اولین بار 

محموله برنج اصیل ایرانی به اروپا و کانادا صادر شد.
خبرنــگار جام جم مازندران: عزیزاهلل شــهیدی فر در 
حاشــیه بازدید از گلخانــه لیموترش در آمل با اشــاره به اینکه 
گلخانه تولید لیموترش تا ۱00 هکتار در اســتان توســعهمییابد 
اظهار داشت: تاکنون حدود 30 هکتار گلخانه لیموترش در استان 

احداث شده است.
وی همچنین به خرید توافقی و تضمینی برنج در استان اشاره 
و اضافه کرد: خرید توافقی برنج منجر شد نگرانی شالیکوبی داران 
مرتفع و امسال نیز قیمت برنج مورد رضایت کشاورزان واقع شود 
و برای اولین بار پس از 40 ســال، سه محموله برنج اصیل ایرانی 

به اروپا و کانادا صادر شد.
به گفته شــهیدی فر، بهای یک کیلو صادرات برنج معادل 6 
کیلو واردات برنج است که نشان از ارزش برنج ایرانی در بازارهای 

جهانی دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: برنج مازندران 
به اروپا صادر شده است که ثابت می کند برنج مازندران از سامت 

کامل و باالترین استانداردها برخوردار است.
مازندران با داشــتن حدود 2۱0 هزار هکتار اراضی شالیزاری 

42 درصد برنج کشور را به میزان ۱/4 میلیون تن تولید می کند.

رصد و پایــش از تامین تا توزیع 
داروهای دامپزشکی 

اولین جلسه ستاد استانی رصد و پایش از تامین و توزیع دارو و 
مواد بیولوژیک دامپزشکی در مازندران با حضور اعضای ستاد در 

محل دامپزشکی استان تشکیل شد.
بــه گــزارش روابط عمومی دامپزشــکی مازنــدران، اولین 
جلســه ســتاد اســتانی رصد وپایــش از تامین و توزیــع دارو و 
مواد بیولوژیک دامپزشــکی در مازندران 6 آبان ســال جاری با 
حضور نمایندگانی از ســازمان های صمت، تعزیرات حکومتی، 
تشــکل های وارداتی،تولیدی و توزیعی داروئی و واکســن های 
دامی ومدیران ستادی و نماینده شهرستانی دامپزشکی مازندران 
به ریاســت مدیر کل دامپزشکی اســتان در محل سالن جلسات 
تشــکیل شد. در این جلســه دکتر رضوانی مدیر کل دامپزشکی 
اســتان مازندران هدف از تشکیل این ستاد را جلوگیری و مبارزه 
با احتکار و گرانفروشــی داروها و واکسن های دامپزشکی اعام 
کرد و گفت: تمام کارشناســان دامپزشکی مازندران موظفند در 
تمامی بازدیدهای کارشناســی خود از مراکز تحت نظارت، دقیقًا 
بر اســاس ضوابط و مقررات ســازمان دامپزشکی کشور از محل 
بازدیــد نموده و در صورت وجود داروهای غیر مرتبط یا با حجم و 
ظرفیت غیرمتعارف، موضوع را طی تنظیم صورتجلسه گزارش تا 
اقدامات قانونی الزم به عمل آید. وی از جمله وظایف اعضای ستاد 
استانی را بازرسی و نظارت بر قیمت وتوزیع دارو و مواد بیولوژیک 
دامپزشــکی در تمام بخش های دولتی، تعاونی وخصوصی اعم از 
تولیدات و واردات آنها عنوان کرد و تصریح کرد: نظارت بر حسن 
اجرای ضوابط و مقررات توزیع دارو، نظارت بر برنامه تولید و شبکه 
توزیع واحدهای تولیدی، اعمال نظارت بر اجرای قیمت ها در تمام 
موارد از قبیل رعایت قیمت هــای مصوب، صدور فاکتور، نصب 
برچســب و فروش، دریافت شــکایات و بررسی تخلفات مربوط 
بــه قیمت و توزیع کاالهای تولیدی و وارداتی گرانفروشــی، کم 
فروشی و تقلب، احتکار، عرضه دارو خارج از شبکه توزیع ،اختفا و 
امتناع از عرضه دارو، فروش اجباری کاال همراه کاالی دیگر ، عدم 
اعــام موجودی کاال و عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع 
را از جمله شــرح وظایف و اختیارات دیگر دامپزشــکی مازندران 
در راستای تشکیل این ســتاد برشمرد.وی در ادامه از متصدیان 
تمام واحدهای تحت پوشش دامپزشکی اعم از کارخانجات تولید 
و پخش دارو و واکســن، داروخانه های دامپزشکی، مرغداریها، 
دامداریها،مزارع پــرورش ماهی، کارخانجات تولید خوراک دام، 
طیــور و آبزیــان و اتحادیه ها، انجمن ها و تشــکل های بخش 
خصوصــی مرتبط با صنعــت دامپروری درخواســت نمود تا در 
صورت داشــتن انبار نگهداری مواد اولیه یا محصوالت با مراجعه 
به ســامانه جامع انبارها نســبت به ثبت انبار تحــت اختیار اقدام 
نمایند تا در صورت بازدید بازرســان و کارشناسان این ستاد، دچار 
مشکل نشوند. مدیر کل دامپزشکی مازندران در این جلسه رسمًا 
آغاز به کار این ســتاد را در مازندران اعــام و تاکید کرد: ادارات 
شهرســتانی با تشکیل اکیپ های  مشترک با کارشناسان ادارات 
صمت و تعزیرات حکومتی باید از مراکز بازدید کارشناسی نموده 
و گزارشــات را به صورت مدون به دبیرخانه ستاد استانی ارسال  
تا اداره دارو درمان دامپزشــکی مازندران به عنوان دبیر اســتانی 
این ستاد نســبت به ارسال گزارشــات و اقدامات به مرکز اقدام 
نماید. وی در پایان هشــدار داد بر اساس تفاهم نامه بین سازمان 
دامپزشکی و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، 
هر گونه تجمیع و دپــوی دارو، بیش از اندازه مصرف در واحدها، 
احتکار محسوب شده و دامپزشکی با همکاری سایر دستگاه های 

نظارتی با تخلفان برخورد قضایی به عمل خواهد آورد.

همایش »توسعه روستایی، کارآفرینی، اشتغالزایی 
و سرمایه گذاری«

24  آبان ســالجاری، برای نخســتین بار همایش 
»توسعه روســتایی، کارآفرینی،اشتغالزایی و سرمایه 
گذاری« با هدف آموزش،بحــث و تبادل نظر جهت 
ایجاد بستر مناســب به منظور دانش افزایی دهیاران 
و اعضای شــوراهای روســتایی و با حضور این افراد 
همچنین صاحب نظران و دانشــگاهیان، مسئوالنی 
از وزارتخانه هــای صنعت،معــدن و تجارت و جهاد 
کشــاورزی ، استانداری در ســالن همایش دانشگاه 

صنعتی نوشیروانی بابل برگزار می گردد.
خبرنگار جــام جم مازندران: امیرحســن 
آزادنیا،عضو هیات علمی دانشگاه و دبیر این همایش 
در خصــوص دالیل و ضرورت هــای برگزاری این 
همایش گفت: مســاحت زیادی از استان مازندران را 
روستاها تشــکیل می دهند،که نشان دهنده اهمیت 
توسعه روستایی در این اســتان است. امروزه یکی از 
نیازهای محســوس در جوامع روستایی ایجاد آگاهی 
برای باال بردن ظرفیت های روســتا و استفاده بهینه از 
ظرفیت های موجود در اقلیم آنهاست.از جمله دالیل 
اصلی توجه به این مبحث می توان به  دغدغه اشتغال ، 
کارآفرینی و سرمایه گذاری در جغرافیای روستا اشاره 

کرد. از آنجایی که این مســاله در هیات دولت مطرح 
و بودجــه کانی برای این امر تخصیص داده شــد، 
آگاهی و آموزش دهیاران و نمایندگان روســتاها یکی 
از مهمتریــن ابزارها جهت مواجهه با چالش بیکاری و 

مهاجرت به شهرها می باشد.
آزادنیا در خصوص جزئیات این همایش افزود: این 
همایش برای نخســتین بار در استان برگزار می شود 
و خوشــبختانه در این برنامه صاحبنظران واســاتید و 
کارشناسان و مســئوالن  حوزه مدیریت و کارآفرینی 
حضوری فعــال دارند.دبیر علمــی همایش مذکور  
موضوعــات محــوری این همایــش را کارآفرینی و 
اشــتغالزایی روستایی، ســرمایه گذاری روستایی و 
اصول برنامه ریزی برای دهیاری و روســتا برشــمرد 
و گفت: ســرمایه گذاری در روستاها یک حلقه مفقوده 
اســت چون اغلب دهیاران از اصول ســرمایه گذاری 
و روش های جذب ســرمایه اطاع ندارند. همچنین 
کســب و کار خانگی با وجود ظرفیت های موجود در 
اســتان، ضعیف و کمرنگ اســت و اغلب دهیاران و 
مسئوالن دیگر روســتاها از پتانســیل های موجود 
در زمینــه اشــتغال آگاهی ندارنــد. در این همایش 
روش هایی به آنها آموزش داده می شود که بتوانند این 
مسائل را حل و برنامه ای خاص برای روستا بر اساس 
نقــاط قوت و ضعف و تهدیدات و فرصتهای موجود در 

روستا تنظیم کنند.
وی یادآور شد: در این همایش سه کارگاه تخصصی 
در حوزه های کسب و کار و کارآفرینی، برنامه ریزی در 
روســتا با رویکرد استراتژیک و اصول سرمایه گذاری 
و روش های جذب ســرمایه در روســتا  طراحی شده 
و اجــرا خواهد شــد. از دیگر برنامه هــای جانبی این 
همایــش طراحی و برپایی ســی غرفه  محصوالت و 
خدمات روســتایی و صاحبان مشــاغل و کسب و کار  
جهت معرفی مشاغل روستایی است که از این طریق 

روستاها به معرفی خدمات و محصوالت خود خواهند 
پرداخت.آزادنیا در پایان تاکید کرد: اســتان مازندران 
به لحــاظ موقعیت جغرافیایی و اکولوژیکی اســتان 
ارزشــمند و پرظرفیتی است.بسیار دغدغه آن را داریم 
که فرصت های اســتان را بشناسیم و از این فرصت ها 
جهت رفع مشکات اشتغال روستائیان استفاده کنیم 
و به موازات آن اســتان مازندران مسیر رو به رشد خود 

را در مسیر درست،  بالنده تر از پیش طی کند.  
الزم بــه ذکر اســت همایــش مذکور بــا مجوز 
اســتانداری مازندران و همکاری بنیاد ملی نخبگان 
برگزار می شــود و عاوه بر ارائه جزوات آموزشــی در 
پایان این همایش به شــرکت کننــدگان گواهینامه 
اعطا خواهد شــد و عاقمندان می توانند برای کسب 
اطاعات بیشــتر و ثبت نام بــا دبیرخانه این همایش 
تمــاس حاصل فرمایند. شــماره تمــاس دبیرخانه 
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خبرخبر

مدیــرکل میــراث فرهنگی مازندران از چشــمه 
ســورت به عنوان یک ظرفیت جهانی یاد کرد و گفت: 
برای رونق آن نیازمند حمایت دســتگاه های اجرایی 

هستیم.
خبرنگار جام جم مازندران: سیف اهلل فرزانه 
در نشســت برنامه ریزی راههای همکاری با کمیته 
امداد اســتان با بیان اینکه چشمه سورت یک ظرفیت 
جهانی اســت وبرای رونــق آن نیاز به حمایت تمامی 
دستگاه ها اجرایی اســت افزود: آنجا که پای انتقاد به 
میان می آید اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشگری باید پاسخگو باشد ولی در زمان تصمیم 

گیری، جای گردشگری خالی است.
مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشــگری مازندران اظهارداشت: براساس تفاهم 
نامــه همکاری بــا کمیته امداد امام خمینی اســتان 
مازنــدران در صــورت حمایت مالی کمیتــه امداد، 
دوره ها ی آموزشی مهارت های شغلی صنایع دستی، 
گردشــگری و هتلداری برای آموزش به مددجویان و 
فرزندان مددجویان تحــت حمایت کمیته امداد امام 
خمینی، برگزارمی شــود.فرزانه افزود: در راســتای 

این تفاهم نامه رشــته ها ومهارت هــای دارای بازار 
کار و مشــاغل نوین به مددجویان معرفی می شــود و 
دوره های آموزشــی نیز در صورت تامین نیاز از سوی 

کمیته امداد امام به فراگیران آموزش داده می شود.
وی از اعام تقویم نمایشگاهی و بازارچه دائمی و 
فصلی در حوزه صنایع دســتی و گردشگری و شرایط 
حضور مدجویان به اداره کل کمیته امداد امام خمینی 
)ره( بر اساس این تفاهم نامه خبر داد و گفت: براساس 
این تفاهم نامه محصوالت تولیدی مددجویان کمیته 

امــداد امام خمینــی جهت بازاریابــی به بخش های 
خصوصی معرفی می شوند.مدیر کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری مازندران یادآور شد: برای 
رونق گردشــگری در استان به عزم استانی نیازمندیم 
و تمامی دســتگاه های اجرایی مازندران باید بر روی 
ظرفیت های گردشگری استان، برنامه ریزی کرده و 
در راستای ساختارهای گردشگری مازندران حرکت 
کنند.مدیــر کل کمیته امداد امام خمینی مازندران در 
این جلســه گفت: صنایع دســتی یکی از محورهای 
کمیته امداد اســت اگرچه با نگاه حفظ و احیا پیگیری 
نمی شود ولی به لحاظ اقتصادی و ایجاد فرصت های 

اشتغال برای مددجویان مورد توجه است.
رضا نــوروزی جعفری از بازاریابــی برای فروش 
صنایع دســتی به عنوان یکــی از دغدغه های کمیته 
امداد یاد کرد و افزود: ایجاد زمینه فروش صنایع دستی 

موجب حفظ این رشته و تولید بیشتر می شود.
وی تصریــح کرد: از رشــته های مختلف صنایع 
دســتی بویژه رشــته هایی که رونــق چندانی ندارد 
نیزمی تــوان به عنوان کاردرمانی یا توان افزایی برای 

سرگرمی مددجویان کمک گرفت.

اولین گردهمایی مدیران امور بین 
الملل دانشــگاه های علوم پزشــکی 
کان منطقه یک ســامت کشور در 

ساری برگزار شد.
خبرنگار جام جم مازندران: 
سید عباس موســوی، رئیس دانشگاه 
علوم پزشــکی مازندران در نخستین 
گردهمایــی مدیران امــور بین الملل 
دانشــگاه های علوم پزشــکی کان 
منطقه یک سامت کشور  در دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه در 
حوزه بین المللی نیاز  به کار منطقه ای 
است، به توانمندی دانشگاه ها در ارتباط 
با دانشگاه های کشورهای دیگر اشاره 
کرد و افزود: پتانســیل ها و توانمندی 

دانشــگاه های دنیا در ارتباط موثر بین 
آن ها و تبادل اطاعــات تاثیر زیادی 
دارد.موســوی با بیان اینکه وضعیت 
سیاســی کشــور ها نیز در ارتباطات 
دانشــگاه ها موثر اســت، ادامه داد: در 
بســیاری از دانشگاه های دنیا سیاست 
گــذاری دولت هــا در برنامــه ریزی 
آن ها موثر است.رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران با بیان اینکه رویکرد 
وزارت بهداشت منطقه ای است، گفت: 
باید توانمندی دانشــگاه ها مشخص 
شود تا در ارتباطات بین المللی بتوانیم 

از آن استفاده کنیم.
فرزاد گوهــر دهی، مدیــر روابط 
عمومــی و امور بین الملل دانشــگاه 

علوم پزشــکی مازندران با بیان اینکه 
دانشــگاه نســل ســوم یا کار آفرین ، 
یــک نهاد آموزش عالی اســت که در 
عرصه هــای متعددی فعال اســت ، 
اظهار کرد: دانشــگاه های نسل سوم 
پیوسته در جستجوی فرصتهای جدید 
بوده و برای ســازگاری با بازار، نیازها و 

چالش های آن،انعطاف پذیر است.
وی افزود: دانشــگاه های ایران در 
سال های گذشــته تاش کردندکه از 
نسل اول آموزش عالی که اولویت آن 
تربیت نیروی متخصص بود به نســل 
دوم دانشگاه ها که هدف آن پژوهش و 

تولید علم است حرکت کند.
گوهــر دهــی بــا بیــان اینکــه 
دانشگاه های ایران به دنبال دستیابی 
به نسل ســوم آموزش عالی به معنای 
تربیت نیروی انسانی کارآفرین هستند، 
گفــت: تبدیل دانش بــه محصول و 
ایجاد کســب و کارهــای نوآورانه از 
اولویت های دانشــگاه ها ی نسل سوم 

و کارآفرین به شمارمی رود.
مدیــر روابط عمومــی و امور بین 
الملل دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
با بیان اینکه دانشــگاه های سطح یک 

کشور با توســعه مراکز رشد و نواورانه 
خود قدم در تربیت نیروهای کارآفرین 
گذاشــته اســت، افزود: دانشگاه های 
علوم پزشکی مستقیم و غیرمستقیم در 
موضوع تولید دارو، تجهیزات پزشکی 
و ارائه خدمات پزشــکی ، آموزشــی و 
پژوهشی دخیل هستند بنابراین نقش 
بسزایی در راستای ایجاد دانشگاه های 

نسل سوم و کارآفرین دارند.
وی با تاکید بر اینکه همه دانشگاه ها 
باید برای دستیابی به کارآفرینی برنامه 
ریــزی کنند، ادامه داد: بــرای ارتقا به 
دانشگاه نسل سوم و کارآفرین به دنبال 
جذب کشورهای خارجی در پروژه های 
آموزشی و درمانی هســتیم که از این 
طریق بتوانیــم فرآیند درآمدزایی را در 

دانشگاه محقق کنیم.
شــایان ذکــر اســت نخســتین 
گردهمایــی مدیران امــور بین الملل 
کان منطقه یک ســامت کشــور 
با حضــور مدیــران و کارشناســان 
دانشگاه های گیان، گلستان، سمنان، 
شــاهرود و بابل به میزبانی دانشــگاه 
علوم پزشــکی مازندران در ســاری 

برگزار شد.

چشمه سورت ظرفیت جهانی دارد

گردهمایی مدیران امور بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی 
منطقه یک
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خبرنگارجــام جــم مازنــدران: هفته گذشــته دکتر 
علــی اصغر پیونــدی رئیس جمعیت هــالل احمر مهمان 
مازندرانی هــا بود.درســفر یکــروزه دکتــر پیونــدی 
بــه مازنــدران چنــد طــرح و پــروژه مهم و زیرســاختی 
امدادونجــات با اعتباری بالغ بــر 8میلیاردتومان به بهره 
برداری رسمی رسید.آنچه در زیرمی خوانید گزارشی از 
برنامه های ســفر رئیس جمعیت هالل احمر به مازندران 

است:
*افتتاح چند پروژه مهم امدادی در مازندران

 طی مراســمی با حضور پیوندی، رئیس جمعیت هالل 
احمــر ، پایگاههــای امدادونجــات جاده ای پلــور و گزنگ 
واقع محور هراز،پایگاه امدادونجات بین شهری بابلسر و 
همچنین مرکز امداد هوایی و مرکز فیزیوتراپی جمعیت 

هالل احمر واقع در شهرستان ساری افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر مازندران، 
برای اجرای این پروژه ها مجموعا بیش از هشت میلیارد 
تومــان هزینــه شــده اســت.دکتر پیوندی در حاشــیه 
ایــن مراســم در گفتگــو با خبرنــگاران ضمــن تاکید بر 
زیرســاختهای امدادی اســتان مازندران گفت: با افتتاح 
این پایگاه ها، شــمار پایگاه های امدادی مازندران به 36 
پایگاه رســیده اســت ولی هنوز با اســتانداردهای عالی 
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر فاصله 
داریم. وی با اشــاره به ضرورت توســعه زیرســاختهای 
امــدادی هالل احمر مازندران اظهــار کرد: دهه فجر نیز 
پروژه هایی را در اســتان مازندران افتتاح می کنیم.وی 
افــزود: جمعیت هالل احمر به عنــوان نهادی که همواره 

در حــوادث و بحران های طبیعی در کنار مردم قرار دارد 
باید در راســتای ارائــه خدمات موردنیــاز مردم هرچه 
بیشتر به تقویت زیرســاختهای امدادی بپردازد و برای 
اســتان مازنــدران نیــز با توجــه به ویژگیهــای طبیعی و 
انســانی و گردشگر پذیری  برنامه های متنوعی در دست 
اجرا می باشــد تا این استان به شــاخص های استاندارد 
در امدادونجــات دســت یابــد. وی عنوان کــرد: با توجه 
به شــرایط ویژه مازندران و تردد بســیار زیاد مسافران 
و وظیفــه هالل احمر برای امدادرســانی بــه مردم، طرح 
توسعه زیرساختهای امدادونجات و  گسترش پایگاههای 

امدادی این استان را دربرنامه داریم.
رئیــس جمعیت هــالل احمــر در پایان ســفر یکروزه 
به اســتان مازنــدران با حضور در نشســت مدیران این 
جمعیت گفت:خدمات هالل احمر مازندران در حوزه های 
مختلف درخشــان بوده است و من از مجموعه مدیریت ، 
کارکنان ،جوانان،امدادگران و نجاتگران و داوطلبان این 

جمعیت  تشکر می کنم.
به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر مازندران 
دکتــر پیونــدی با اشــاره بــه جذابیت های توریســتی و 
گردشــگری اســتان مازندران گفت: واقعیت این است 
کــه مازنــدران خدمــات ملی ارائــه می دهــد و میزبانی 
چندمیلیونــی گردشــگران در فصــول مختلــف وظایف 
سنگینی را بر این استان تحمیل می کند.رئیس جمعیت 
هــالل احمر با تاکید براینکه در طول 3ســال گذشــته با 
اقدامــات و برنامه های دکتــر اکبری مدیرعامل پرتالش 
و بــا برنامه هــالل احمر مازندران ،کارنامه درخشــانی از 
خدمت رسانی در حوزه های مختلف به ثبت رسیده است 
تصریــح کرد:با وجود اقدامات و تالشــهای ارزنده انجام 
شــده ولی همچنــان باید افق نگاهمــان را بلندتر فرض 
کنیم و دراندیشــه خدمات بهتر به مردم باشــیم . وی با 
بیان اینکه مردم ایران شایسته بهترین خدمات هستند 
گفت:یکــی از مســائل مهــم در مقولــه فعالیتهای هالل 
احمر این اســت که نگذاریم تلقی جامعــه از هالل احمر 
فقط محدود به خدمات امدادونجات باشد.دکتر پیوندی 
گفت: همه حوزه های هالل احمر اعم از جوانان،داوطلبان 
و امدادونجات باید به صورت متوازن دیده شوند و نقش 
موثر هرکدام در خدمات هالل احمر بدرستی لحاظ شود.

وی با تاکید براینکه اساس کار هالل احمر داوطلبی است  
، توسعه مویرگی و شبکه ای فعالیتهای داوطلبی راالزمه 
تحقق فرهنگ داوطلبی در جامعه دانست و گفت: تعامل 
موثــر با اقشــار و صنــوف مختلف جامعــه  از اصول مهم 
توســعه فرهنگ داوطلبی است. وی با اشاره به ظرفیت 
و پتانســیل اســتان مازنــدران در فعالیتهــای داوطلبی 
گفت: باید از این ظرفیت بالقوه در جهت خدمت به مردم 
اســتفاده درســت شــود هرچند در چندســال اخیر نیز 
اقدامات ارزشــمندی دراین حوزه در استان مازندران 
انجام شــده است . رئیس جمعیت هالل احمر با اشاره به 
اینکه مدیریت حوادث باید از پایین به باال باشد تصریح 
کــرد:در غیــر این صــورت مدیریت موفقــی در حوادث 
نخواهیم داشــت و باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که 
همه اجزای مداخله کننده در بحران ،احســاس مدیریت 
موثر داشته باشند.وی با اعالم اینکه جمعیت هالل احمر 
ســازمانی برون گرا و البته غیرسیاسی است گفت:برای 
تحقق بســیاری از اهــداف ،باید با بســیاری از کانونهای 

قدرت اجتماعی جامعه تعامل موثر داشته باشیم .
 * هــالل احمرمازنــدران ، در مســیر توســعه

 زیرساخت های امدادی
در ابتدای این جلســه دکتر مجتبی اکبری، مدیرعامل 
جمعیت هالل احمر مازندران در سخنانی ضمن خیرمقدم 
بــه دکترپیونــدی رئیس جمعیــت هالل احمــر و هیئت 
همــراه گزارشــی از اقدامــات و عملکرد شــاخص هالل 
احمر مازندران ارائه نمود. وی اجرای طرح کاهش تلفات 
انســانی در ساحل مازندران و کاهش 24درصدی غریق  

در تابستان سالجاری، اجرای طرح  های توسن و خانه های 
هــالل و مدیریــت بحران روســتایی به عنــوان طرحهای  
ابتکاری اســتان مازندران، ارتقای شاخص های آموزش 
همگانی و تخصصی،ارتقای جــذب در جوانان،نجاتگران 
و داوطلبان،کســب رتبه های نخست در حوزه عملیاتهای 
امدادو نجات ،توسعه زیرساختهای امدادونجات استان 
اعم از پایگاهها و ناوگان خودرویی و ترابری،برنامه ریزی 
و اســتفاده بهینه از ظرفیت داوطلبــی و اجرای طرحهای 
متنــوع با هدف توســعه و ترویج فرهنــگ داوطلبی،راه 
اندازی اپلیکیشن نجات و سامانه  SOSبه عنوان ابتکار 
مختص اســتان مازندران با قابلیت توسعه در سطح ملی 
، ارتقای جذب درآمدهای اســتانی ،کسب رتبه های برتر 
در حــوزه جوانــان ،امدادونجات و داوطلبان،مشــارکت 
چشــمگیر در فراینــد امدادرســانی بــه بحرانهای ملی 
نظیــر زلزلــه کرمانشــاه و خشکســالی سیســتان را از 
مهمتریــن برنامه های اجرایی هالل احمرمازندران اعالم 
کرد.مدیرعامــل جمعیت هالل احمر مازندران با اشــاره 
بــه اینکه هالل احمراســتان با نگاه ویــژه دکتر پیوندی 
رئیس جمعیــت هالل احمر کشــور و حمایتهای مهندس 
اســالمی اســتاندار مازندران  در مسیر رشد روزافزون 
و توســعه زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری قرار 
دارد گفــت: تمامی شــاخص های عملکــردی هالل احمر 
مازندران  نویدبخش چشــم انداز روشــنی از توســعه 
یافتگی اســت. گفتنی اســت ســلیمی رئیس ســازمان 
امدادونجات،رمضانی مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات 
مردمــی و رحیم پور مدیر تشــریفات جمعیت هالل احمر 

نیز در این نشست حضور داشتند.
*خدمات هالل احمر مازندران در کاهش غریق تحسین 

برانگیز بود
معاون سیاســی و امنیتی اســتاندار مازندران گفت: 
خدمات و عملکــرد جمعیت هالل احمر مازندران در طرح 
امدادونجات ســاحلی و کاهش غریق در ســاحل اســتان 

بسیار ارزشمند و تحسین برانگیز بود.
به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمرمازندران 
مجید حســین زادگان در آیین افتتاحیــه مرکز کنترل و 
هماهنگی عملیات هالل احمراســتان کــه با حضور دکتر 
پیوندی برگزارشــد  در سخنانی با اشاره به اینکه یکی از 

چالش های اساسی استان بویژه در ایام تابستان ، مسئله 
غریق و تلفات انســانی  در ســاحل بوده اســت گفت:در 
چندســال اخیر بــا مدیریــت جمعیت هــالل احمر روند 
بســیار امید بخشــی را در کاهش غریق شاهد هستیم 
کــه عوامل اجرایی آن بــه خصوص نجاتگران هالل احمر 
شایســته تقدیر هستند. حســین زادگان با بیان اینکه 
امسال کمترین میزان غریق را در ساحل 400 کیلومتری 
مازندران شــاهد بودیم و کاهش 24 درصدی نسبت به 
سال گذشته بسیار ارزشمند بوده است تصریح کرد: در 
حالی که آمار فوتی های ناشــی از غرق شدگی در آب های 
ســاحلی دریای مازندران در پایان تابســتان ســال 92 ، 
202 نفر بود، امسال در پایان شهریور به 47 نفر رسید 
کــه این وضعیــت مثبت با مدیریــت و محوریت جمعیت 
هالل احمر اســتان حاصل شــده است.معاون سیاسی و 
امنیتی استاندار مازندران با بیان اینکه در گزارشی که 
وزیر کشــور در همین زمینه به هیئت دولت ارائه نمود، 
ریاســت محترم جمهور نیــز از این روند ابــراز رضایت 
کردنــد و از همــه عوامــل اجرایی طرحهــای دریا تقدیر 
نمودند خاطرنشان کرد:نقش جمعیت هالل احمر در این 
مقولــه بســیار مهم و تعیین کننده بوده اســت. وی حفظ 
امنیت مســافران و مجاوران هنگام شــنا در دریا را مهم 
ترین وظیفه تمامی دســتگاههای عضو ستاد ساماندهی 
دریــا و مــورد تاکید رئیس جمهوری دانســت و گفت: بر 
همیــن اســاس رئیس جمهــور پس از مطالعــه گزارش 
کاهش قابل توجه آمار غریق بر ضرورت اســتمرار روند 

کاهشی تا به صفر رساندن آمار تاکید کرد.

رئیس جمعیت هالل احمر در ساری اعالم کرد؛

عملکرد درخشان هالل احمر مازندران در حوزه های مختلف 


