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کمبود بنزین در مازندران 
وجود ندارد

برنجکاران دغدغه فروش محصوالت را نداشته باشند

مزارع را به ویال تبدیل نکنیم
مبارزه با فساد مطالبه عمومی است

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران مباره با فساد 
و شفافیت مالی را مطالبه عمومی مردم دانست.

ســاری - خبرنگار جام جم: احمد حسین زادگان 

در نشســت منطقه ای خبرنگاران در ساری با تاکید بر اینکه 
مســئوالن باید به خبرنگاران توجه ویژه ای داشــته باشند، 
اظهــار کرد: کم توجهی به نهادهای مدنی بویژه رســانه ها 

و حساســیت بیش از حد سبب شــده که فاصله بین مردم و 
مسئوالن بیش از حد مورد توجه اندیشمندان، سیاستمداران 

و رسانه ها قرار بگیرد و همه توصیه می کنند...

هالل احمر مازندران، پیشتاز 
امدادرسانی

سیستان و بلوچستان در جنوب شرق کشور واقع شده که اقلیم 
متفاوت هر یک از شــهرهای آن ســبب شده اختالف دما در این 
اســتان به صورت محسوس احساس شود و حاال به دلیل کمبود 
بارش، بادهای 120 روزه، پایین آمدن ســطح آب های زیرزمینی 
و تبخیــر زیاد آب  به دلیل دمــای باالی هوا، زندگی مردم در این 
اســتان با کمبود آب عجین شــده و بدتر شدن شرایط در هر روز 
نشان می دهد  که کاهش فشاراین تنش آبی عزمی ملی می طلبد.

ساری- خبرنگار جام جم: بررســی ها نشان می دهد 
سیســتان و بلوچستان از نظر آبی در شــرایط بسیار بدی به سر 
می بــرد به طوری که دراکثر روســتاها آب جیره بندی شــده و 

روستاهای زیادی نیز ... 3
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پارک 11 هکتاری 
درجویبار احداث می شود

اجرای کمپین ملی 
نذرآب در مازندران

 تور خانوادگی افیونی
در مازندران متوقف شد 
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2ضمیمه رایگان روزنامه در استان مازندران

ازسوی هالل احمر استان انجام می شود؛
اجرای کمپین ملی نذرآب در مازندران

مدیرعامل جمعیت هالل احمرمازنــدران از اجرای کمپین ملی »نذرآب« در 
سراسر اســتان با هدف جمع آوری کمکهای مردمی برای هموطنان تحت تاثیر 

خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان خبرداد.
به گزارش روابط عمومی جمعیت هــالل احمرمازندران دکترمجتبی اکبری 
افزود:با توجه به تغییرات اقلیمی و وضعیت ســخت ناشی از خشکسالی در مناطق 
مختلف کشــور و بویژه شــدت این وضعیت دشوار دراستان سیستان و بلوچستان 
،جمعیت هالل احمر به عنوان نهادی مردمی و در راستای اهداف بشردوستانه اقدام 
به برپایی کمپین ملی »نذرآب« در سراسر کشور نموده است. وی گفت:هموطنان 
نیکوکار مازندرانی می توانند با مراجعه به شعب و پایگاههای جمعیت هالل احمر 
مســتقر در میادین شــهرها کمکهای نقدی خود را به صندوقهای مورد نظر واریز 
و همچنیــن بطریهــای آب یا تانکرهای آب را به منظور ارســال به مناطق متاثر 
از خشکســالی تحویل این مراکز نمایند.دکتراکبری افزود: هموطنان همچنین 
می توانند کمکهای نقدی خود را به شــماره حســاب 66666 نزد بانکهای ملت، 
صادرات، رفاه، ســپه، کشــاورزی، مهرایران، دی، پارســیان و پست بانک واریز 

نمایند.

تور خانوادگی افیونــی در مازندران متوقف 
شد

رئیــس پلیس مبارزه با مواد مخدر مازندران از توقیف یک تور خانوادگی حامل 
مواد مخدر و کشف ۳2 کیلو گرم تریاک در محور مواصالتی میاندورود به بهشهر 

خبر داد. 
بهشــهر - خبرنگار جام جم: ســرهنگ علیرضا ثقفی اظهار داشت:در 
پی کســب خبری مبنی بر فعالیت یک باند قاچاق مواد مخدر در استان مازندران، 

موضوع در دستور کار ماموران عملیات ویژه این پلیس قرار گرفت.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان مازندران، افــزود: ماموران با انجام 
اقدامات اطالعاتی و بررسی های همه جانبه، متهمان را که قصد حمل و جابه جایی 
مواد مخدر با دو دستگاه خودروی ال ۹0 و ام وی ام در قالب یک تور خانوادگی به 

استان مازندران را داشتند شناسایی کردند.
ســرهنگ ثقفی تصریح کرد: پس از هماهنگی های قضائی،ماموران عملیات 
ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان با همکاری ماموران پلیس مبارزه با مواد 
مخدر شهرستان های بهشــهر و میاندورود خودروهای این باند سوداگر مرگ را 

حین تردد در محور مواصالتی میاندورود به بهشهر متوقف کردند.
وی از دســتگیری ۷ نفــر از اعضای این باند در ایــن عملیات خبر داد و گفت: 

دربازرسی های به عمل آمده از خودرو های این باند ۳2 کیلو تریاک کشف شد.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر مازندران در ادامه خاطرنشــان کرد: تبلیغات 
اغواگرایانه مافیای مواد مخدر در خصوص تاثیرات  مثبت مواد مخدر برای تقویت 
حافظه و... باعث به وجود آمدن اعتیاد و مشــکالت زیاد زندگی برای فرد، خانواده 

و جامعه می شود.
ثقفــی با بیان این که مصرف کننده مواد مخدر قــدرت خوب فکر کردن را از 
دست می دهد و هرگز به هدف های بزرگ و اصلی خود نمی رسد، گفت: مصرف 
کنندگان مواد مخدر در دامی اسیر می شوند که پایانش مرگ و نابودی است، پایانی 
که آغازگران آن ســوداگران مرگ، افرادی سود جو و دوستانی دشمن صفت بوده 
اند.وی در خاتمه از مردم خواســت: برای مقابله با سوداگران مرگ و جنایتکارانی 
که برای ســود حاصل از تجارت مواد مخدر خالصه می شــود، با پلیس همکاری 
کرده و هرگونه اطالعات و اخبار در این زمینه را به مرکز فوریت های پلیسی110 

اطالع دهند.

در بندر امیرآباد؛
مانور مشترک مقابله با نشت تانکرهای حامل 

سوخت برگزار شد
مانور مشــترک مقابله با نشت تانکرهای حامل ســوخت توسط آتش نشانی 

بندرامیرآباد و آتش نشانان صنایع همجوار در بندر امیرآباد برگزار شد.
 بهشــهر- خبرنگار جام جم: بهرام امامقلی خان مشــاور آتش نشانی 
سازمان بنادر و دریانوردی در حاشیه برگزاری دوره آموزشی و مانور عملیاتی مقابله 
با نشــت تانکرهای حامل سوخت در بندرامیرآباد اظهار داشت: در این مانور شش 

تیم عملیاتی با وظیفه پشتیبانی، پدافند، تأمین آب و لجستیک شرکت داشتند.
امامقلی خان در این دوره از شناســایی تهدیدهــای محل حادثه، کاور کردن 
تانکر حامل ســوخت به عنوان گام اول برای عدم گسترش نشتی سوخت یاد کرد 
و ارزیابی صحنه ، بررســی هایی از قبیل تهدیدهای محل حادثه، حفاظت فردی 
حاضر در عملیات، تجهیزات مورد استفاده در حادثه، عوامل زیست محیطی، میزان 
  MSDS ،خسارت در حادثه، زمان رسیدن نیروها، زمان آماده سازی تجهیزات
مواد در محل حادثه و نحوه پاکســازی محل حادثه در پایان عملیات را از وظایف 

گروه های حاضر در عملیات یاد کرد.
در ادامــه، آتش نشــانان بندرامیرآباد و صنایع همجوار بــا حضور واحدهای 
عملیاتی، اپراتورهای بندر ، پدافند غیر عامل، HSE وارد فاز عملیاتی این مانور 
شــدند و در کوتاهترین زمان از نشت تانکر حامل سوخت واقع در اسکله شماره ۴ 

این بندر جلوگیری کردند.

پارک ۱۱ هکتاری درجویبار احداث 
می شود

شــهردار جویبار گفت: ساخت بوســتان های محلی و پارک 
11 هکتاری جزو اولویت های کاری شهرداری در آینده است.

جویبــار - خبرنگار جام جم: علی یاری در نشســت با 
خبرنــگاران پرداختن به فعالیت های عمرانی، پیاده رو ســازی 
، شناســایی نقاط حادثــه خیز و امور فرهنگــی را اولویت کاری 
شــهرداری جویبار بیان کردو گفت: احداث بوســتانهای محلی 
وپــارک 11 هکتاری در آینده نزدیک از اقدامات شــهرداری در 

بحث ایجاد شادی و نشاط اجتماعی در جویبار است.
وی تصریح کرد: زمین های متروکه شهر به احداث بوستانهای 
محلــی اختصاص می یابد و این طرح محله به محله اجرا خواهد 
شد.یاری با اشاره به اینکه طرح دریای چپکرود جویبار بدون یک 
ریال منابع دولتی اجرا شــد، گفت: بودجه سال جاری شهرداری 
جویبــار ۷۵0 میلیارد تومان بوده و درتالشــیم این بودجه به طور 

کامل اختصاص یابد.
شهردار جویبار با اعالم اینکه تب و تاب طرح پسماند و تفکیک 
زباله درکل استان خوابیده است ، افزود: پایه های تربیتی در سنین 
کودکی شکل می گیرد و در فاز دوم این طرح بنا داریم آموزش را 

بین کودکان، نوجوانان و خانواده ها گسترش دهیم.
یــاری در ادامه بیان کرد: پس از ســالها مغفول ماندن صدای 
شهروند دوباره این سامانه فعال خواهد شد و شهروندان جویباری 
با شــماره 1۳۷ می توانند مشــکالت و صــدای خود را به گوش 
شــهرداری برسانند.شــهردار جویبار با بیــان اینکه خبرنگاران 
همواره در مســیر توســعه و آبادانی همه جانبه قدم برمی دارند ، 
گفت: در بدترین شرایط نیز رســالت خبرنگاران رساندن خبر به 
اقشــار جامعه اســت.وی با اعالم اینکه عرصه خبر شغل و حرفه 
نبوده بلکه عشــق و عالقه اســت ، اظهار داشت : قطعا در مسیر 
توسعه شهر یکســری چالشهایی وجود دارد که با همدلی و صبر 

پشت سر گذاشته خواهد شد.
شــهردار جویبار با انتقاد از اینکه نتوانستیم سرمایه های خوب 
شــهرمان را به ســطوح باال معرفی کنیم ، افزود: ارایه انتقادات 

سازنده در ساختن شهر توسعه یافته بسیار موثر خواهد بود.

مدیر امور عشایر مازندران:
جشنواره اقوام عشایر در مازندران 

برگزار می شود

مدیر اداره امور عشــایر مازندران از برگزاری جشــنواره اقوام 
عشایر با هدف معرفی توانمندی های این قشر در استان خبر داد.

ســاری - خبرنگار جام جم: سید صمد کاظمی با اشاره 
به اینکه جشنواره اقوام عشــایری به مناسبت گرامیداشت هفته 
وحدت در آبان ماه ســال جاری برگزار می شــود،گفت:هدف از 
برگزاری آن معرفی ظرفیت ها وتوانمندی های عشایری است.

وی نمایش آیین های عشایری، فرآورده های دامی و لبنی را 
از محورهای جشــنواره اقوام عشایر عنوان کرد و افزود:با توجه به 
اینکه اقوام عشایر از استان های مختلف در این جشنواره گردهم 
می آیند مســلما ارتباط فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی آنان تاثیر 

بسزایی بر روند بهسازی عملکرد استان ها دارد.
کاظمی با بیان اینکه به همکاری و مشارکت تمامی دستگاه ها 
و نهادها برای برگزاری جشنواره اقوام عشایر نیازمندیم،افزود:با 
همکاری تمامــی نهادها در کنار حمایت از عشــایر، می توانیم 

مازندران را به جایگاه واقعی اش برسانیم.

سرمربی خونه به خونه انتخاب شد

سرمربی ســابق تیم فوتبال جوانان ایران به عنوان سرمربی 
جدید تیم فوتبال خونه به خونه انتخاب شد. 

مالک این باشــگاه اکبر محمدی را به عنوان سرمربی جدید 
ایــن تیم انتخاب کرد. همچنین ایمان عالمی به عنوان دســتیار 

اول وی انتخاب شد.
اکبــر محمدی پیش از این ســابقه ســرمربیگری تیم های 
جوانان، ابومســلم و پاس همدان را بر عهده داشت. ایمان عالمی 
دســتیار وی نیز پیش از این سابقه نشستن روی نیمکت تیم های 
اســتقالل تهران، سپاهان و تراکتورســازی و ملوان را به عنوان 

مربی در کارنامه دارد. 

کمبود بنزین در مازندران وجود ندارد
مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه ســاری با اشاره به 
شــایعه کمبود بنزین در استان گفت: 
کمبود بنزیــن در انبارهــای ذخیره 

سوخت استان وجود ندارد.
ساری - خبرنگار جام جم: 
حســینعلی طالبی در حاشیه تجلیل از 
خبرنگاران با بیان اینکه کمبود بنزین 
در انبار اســتان وجود ندارد، گفت: در 
روزهای اخیر شــایعات شــبکه های 
ناآگاه و معاند ســبب ایجاد هیجان در 
مردم شد که هموطنان به جایگاه های 
ســوخت هجوم برده و مشکالتی را به 

وجود آوردند.
وی افــزود: در روز پنج شــنبه 11 
مرداد ماه حدود 10 میلیون لیتر بنزین 
در منطقه ســاری بارگیری شده که با 

توجه به هوای گرم کار بزرگی است.
طالبی با بیان اینکه دســتگاه های 
امنیتی و خبرنگاران در کاهش بحران 

و اطالع رسانی درست به مردم کمک 
کردنــد، ادامه داد: اگر اطالع رســانی 
درست صورت نمی گرفت مشکالت 
ادامــه پیدا می کرد و به اســتان های 

دیگر می رسید.
مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی ســاری با بیان اینکه هدف 
شبکه های معاند با ساخت کلیپ های 

خالف واقع برهــم زدن نظم عمومی 
بود، گفت: رســانه ها وظیفه سنگینی 
برای اطالع رسانی به مردم دارند زیرا 
دشــمنان به هر طریقی می خواهند با 
جنگ اقتصادی ما را زمین گیر کنند و 
با مشــکالت اقتصادی برای مردم آن 

ها را به خیابان ها بکشانند.
طالبــی با بیــان اینکه در اســتان 

122 جایــگاه ســوخت وجــود دارد، 
گفت: درحال حاضر دو ســوم مخازن 
جایگاه های سوخت استان پر است تا 
درصورت ترافیک ســنگین و رسیدن 

تانکر بعدی معطل نشوند.
مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه ســاری بابیان اینکه 
در ســال گذشــته ۷00 میلیون لیتر 
بنزین، بنزین ســوپر، نفت و گاز و نفت 
ســفید از پخش فــرآورده های نفتی 
منطقه ساری به استان های همجوار 
ارسال شده است، افزود: درسال جاری 
سوخت رسانی به شــیروان، نیروگاه 
علی آباد،بجنورد،گرگان و گلســتان 

انجام می شود.
وی با بیــان اینکه قدرت بارگیری 
1۵ میلیون لیتر اســت، گفت: فضای 
ذخیره ســازی انبار ۳۴0 میلیون لیتر 
است که انبار استراتژیک ما محسوب 

می شود.

خبرخبر

وزیر جهاد کشاورزی بر لزوم حفظ 
اراضی کشــاورزی تاکید کرد و گفت: 
مــزارع و شــالیزارها را نباید تبدیل به 

ویال کرد.
آمل - خبرنــگار جام جم: 
محمــود حجتی در بازدید از مرکز بین 
المللی تجــارت و پایانه صادرات برنج 
ایران در آمل با تاکید بر حفظ شالیزارها 

و مزارع خواستار پیشــگیری از تغییر 
کاربری اراضی شد و گفت: آبا و اجداد 
ما زمین های کشاورزی را حفظ کردند 

و نباید آنها را تبدیل به ویال کنیم.
وی با عنوان اینکه تبدیل زمین به 
ویال سبب ضرر مردم و اهالی می شود 
گفت: وقتی شــالیزارها تبدیل به ویال 
شــود فرزندان ما چه کار کنند آیا باید 

بروند سرایدار ویال شوند.
برندســازی محصوالت  حجتی، 
کشــاورزی را مهم دانســت و گفت: 
بــا برند ســازی و توجه بــه کیفیت 
محصوالت می توانیم در امر تولیدات 
کشــاورزی حرفی برای گفتن داشته 

باشیم.
وزیر جهاد کشــاورزی بــا اظهار 
اینکه باید هزینه تولیدات کشــاورزی 
را کاهش دهیم تصریح کرد: در بخش 
تجهیز و نوســازی اراضــی و صنایع 
کشاورزی باید کار کنیم زیرا در شمال 
کشور با مشکل اساسی مواجه هستیم.

وی الیروبــی آب بنــدان هــا را 
ضروری دانست و گفت: متاسفانه آب 
بندان ها را رهــا کردیم و باید آببندان 

ها الیروبی شوند.
وزیــر جهاد کشــاورزی، با اظهار 

اینکه ساخت شــالیکوبی های مدرن 
را در دســتور کار داریــم تصریح کرد: 
نباید تراکم کشت شمال در کشور یک 
باشــد و اگر سد هراز تکمیل شود به ما 
کمک می کند و باید تراکم کشــت را 

باال ببریم.
حجتی با بیان اینکه آمل می تواند 
مرکز دامپروری باشد تصریح کرد: زاد 
و ولد گوســفند بومی در کشور هفت 
دهم تا 2/۵ درصد اســت درحالی که 
صنعــت دامپروری مــی تواند درآمد 

تکمیلی در کنار لبنیات ایجاد کند.
وزیر جهاد کشــاورزی پایین بودن 
نصــاب اراضی را از دیگر مشــکالت 
فراروی برشمرد و گفت: صنایع جنبی 
را بایــد در کنار تولید برنج رشــد داد و 
خرید توافقی برنج نیز به توسعه کشت 

محصول کمک می کند.

نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای 
اســالمی بیمه محصوالت کشــاورزی را از مسائل و 
دغدغه های مهم مردم برشــمرد و گفت: باید صندوق 

بیمه از مدیریت بحران مستقل شود. 
گلوگاه- خبرنگار جام جم: علی محمد شاعری 

در جمع کشاورزان و تولیدکنندگان طیور شرق مازندران 
در کشــتارگاه گلوگاه افــزود: مادامی که صندوق بیمه 
مستقل از مدیریت بحران نشود، نمی توان به تعهدات 

بخش کشاورزی در قبال کشاورزان عمل کرد.
وی افــزود: امروزه بیمه محصوالت کشــاورزی از 
دغدغه های مهم کشــاورزان است و باید در این بخش 
فکر اساســی انجام شود تا کشــاورزان از بیمه مناسبی 
برخوردار شده و در صورت بروز خسارت به حق و حقوق 

خود برسند و حمایت بیمه ای انجام شود.
نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای 
اســالمی با اعالم اینکه در کنار کشاورزان و باغداران، 
تولیدکنندگان طیور هم با مشکالت عدیده ای روبه رو 
هســتند؛ یادآور شــد: واردات دان طیــور همچنان در 
انحصار افراد محدود باقی اســت و تولیدکننده متضرر 

می شود.
شــاعری گفت: بازار تامین نهاده متالطم اســت و 

تولیدکننده مجبور اســت تولیدات خود را با وزن کمتر 
روانه بازار کرده و با قیمت پایینی به فروش برساند.

وی بیان داشت: تولیدکنندگان اکنون از قیمت تمام 
شــده تولیدات، فروش مرغ، کمبود دان و خوراک مرغ 
گالیه دارند و تنظیــم عرضه و تقاضا وظیفه حاکمیت 

است و اگر توازن ایجاد شود؛ مدیر موفقی خواهیم بود.
نماینــده مردم بهشــهر، نکا و گلــوگاه در مجلس 
شورای اســالمی در ادامه افزود: 1۳00 میلیارد تومان 
جایزه صادراتی برای بخش کشاورزی در کنار صنعت و 
خدمات تصویب شد و بخش کشاورزی باید در حمایت 

تولیدکنندگان بخش خصوصی تالش کند.
وی گفت: تفاوت قیمت تمام شــده تولید داخلی با 
بازار هدف در خارج از کشور باید با جایزه های صادراتی 
تامین شود و مســائل ارزی نباید تولید داخلی را تحت 
الشــعاع قرار دهد و نیازمند برنامه ریزی مناسب در این 

بخش و حمایت دولت از بخش خصوصی هستیم.

معاون امــور مطبوعاتــی وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی گفت: باید 
در سیاســت ها به ســمت رسانه های 
غیرمکتوب و مجازی حرکت ها کنیم.

ساری - خبرنگار جام جم: 
محمــد ســلطانی فــر در اختتامیه 
جشــنواره مطبوعات استان مازندران 
با اشــاره به اینکه تاکنون 26۹ مجوز 
رسانه ای در اســتان صادر شده است 
گفت: از این تعداد 16 مجوز مربوط به 
روزنامه هاست و مازندران رتبه دوم را 

در این بخش در کشور دارد.
وی اظهار داشت: ۹6 پایگاه خبری 
دارای مجــوز در اســتان مازنــدران 
فعالیت دارد و از سیاســت های وزارت 
ارشاد این است که مجوزهای فضای 

مجازی را گسترش دهد.
وی تصریح کرد: باید در سیاســت 
ها به سمت رســانه های غیرمکتوب 
حرکت کنیم و باید مســیر حرکت را از 
رســانه های مکتوب به مجازی تغییر 

دهیم اما نمی توانیم از فضای رســانه 
ای مکتوب دور شویم.

ســلطانی فر با اشــاره بــه فضای 
تحریم ها اظهار داشت: پیش بینی 20 
هزار تن کاغذ برای شرایط اضطراری 
شده است و باید برای تامین آن برنامه 

ریزی و نیازسنجی شود.
معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و 
اسالمی تصریح کرد: اگر برنامه ریزی 

ها خوب پیش رود مشکلی برای تامین 
کاغذ در آینده نخواهیم داشت.

وی با بیــان اینکه خط تولید کاغذ 
بــزودی در مازنــدران راه اندازی می 
شــود گفت: ظرفیت اســمی این خط 
تولید ۹۵ هزار تن در سال است و با راه 
اندازی آن، مشــکل تامین کاغذ رفع 

می شود.
وی به اقدامات صندوق هنر برای 

حمایت از خبرنــگاران افزود: تاکنون 
برای بیمه تکمیلی ســه هزار نفر عقد 
قرارداده شــده و گامی مهم برای حل 

مسائل بیمه ای است.
سلطانی فر، تولید محتوا را در حوزه 
رســانه امری بســیار مهم برشمرد و 
گفت: در زمینه تولید محتوای رســانه 
ای نگرانــی داریم از ایــن رو در حوزه 
آموزش گام های اساســی برداشــته 
ایم و با ایجاد شــوراهای حل اختالف 
مطبوعاتــی تــالش داریم مســائل 

مربوط حل شود.
وی به تشکیل شورای حل اختالف 
رسانه ای اشاره و اضافه کرد: شوراهای 
حــل و اختالف با مجــوز قوه قضاییه 
تشکیل می شود و پرونده های رسانه 
ای قبل از ورود به دســتگاه قضایی در 
این شــورا بررسی می شــود و پیش 
بینی این اســت که ۹0 درصد پرونده 
ها قابلیت حل و فصل در این شــوراها 

را خواهند داشت.

وزیر جهاد کشاورزی:

مزارع را به ویال تبدیل نکنیم

نماینده بهشهر در مجلس:

صندوق بیمه از مدیریت بحران مستقل شود

حرکت به سمت رسانه های غیرمکتوب 
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امام جمعه بابلسر تاکید کرد؛
ضرورت تغییر اقلیم بندی گاز در بابلسر 

 امام جمعه بابلسر بر ضرورت تغییر اقلیم بندی گاز در شهرستان تاکید کرد.
بابلســر - خبرنگار جام جم: حجت االســالم محمداســماعیل قلی 
پور در نشســت با خبرنــگاران با تاکید به ضرورت تغییر اقلیم بندی شهرســتان 
بابلســر در بحث گاز اظهار کرد: شــرکت گاز در اقلیم بندی اعالم شده شهرستان 
بابلســر را جزو اقلیم چهار معرفی کرده و این در حالی اســت که شهرستان های 
 همجــوار که در چنــد کیلومتری این شهرســتان قرار دارند در اقلیم ســه قرار 

دارند.
وی افزود: قرار دادن شهرســتان بابلســر در اقلیم چهار در بحث گاز یک ظلم 
آشــکار اســت و با آنکه بارها از طریق تریبون نماز جمعه انتقاد خود را در این بحث 
اعالم کردیم و مسئوالن نیز در این خصوص قولهای مساعدی دادند اما متاسفانه 
 تاکنــون هیــچ اقدامی در خصوص تغییر اقلیم گاز شهرســتان بــه وجود نیامده 

است.
امام جمعه بابلسر تصریح کرد: باید مسئوالن پاسخ دهند که محاسبه آنها بر چه 
اساســی بوده که شهرســتان بابلسر را اقلیم چهار در بحث گاز و اقلیم سه در بحث 
برق معرفی کردند و اگر قرار است در بحث گاز اقلیم چهار باشد پس در بحث برق 

نیز باید اقلیم چهار معرفی شود.
قلی پور با اظهار تاسف از پس گرفتن سوال از رئیس جمهور توسط نمایندگان 
مجلس گفت: اگر ســوال مطرح شد چرا پس گرفته شــد و چه تغییری در جامعه 
صورت گرفت، آیا مشکالت اقتصادی کمتر شد؟ آیاتورم حل یا گرفتاری مردم کم 
شد که تصمیم گرفتید سوال را پس بگیرید یا دلیل دیگری پشت این قصه است؟

وی در خصــوص اعالم منطقــه آزاد امیرآباد و منطقه ویژه اقتصادی در برخی 
از شهرســتان ها خاطرنشان کرد: انتظار ما از مردم شهرستان بابلسر این است که 
از نماینده شهرســتان در مجلس شــورای اسالمی بپرســند حق بابلسر چه شد و 
قراراســت چه اتفاقی بیفتد و منطقه ویژه چه امتیازاتی دارد که امروز شــهر بابلسر 

از آن بی بهره است.
قلــی پــور در ادامه گفت: ما معتقد به کار کارشناســی بدون تعصب هســتیم 
و کارشناســان بدون تعصب شناســایی کنند تا منطقه ای که شایســتگی الزم 
 بــرای منطقــه آزاد بــودن را دارد انتخاب کــرده و ما هــم از آن منطقه حمایت 

می کنیم.
خطیب جمعه بابلسر با اشاره به اقدامات انجام شده در زمان فعالیت خود اظهار 
کرد: در طول دو ســال فعالیتم در این شهرســتان تاکنون1۸0میلیون تومان در 
بحث های مختلف فرهنگی،کمک به محرومان، حمایت از محرومان و پرداخت 
بدهی های مصلی هزینه کردیم و از این مبلغ تنها ۳0تا ۴0میلیون تومان از سوی 

شهرداری بابلسر بوده است.
وی همچنین تصریح کرد: قطعه زمینی نیز از ســوی شــورا و شهرداری برای 
ســاخت دفتر امام جمعه در نظر گرفته شــد که کار ساخت این ساختمان به زودی 
آغاز می شــود و ســعی کردیم در بخش های مختلف ورود موثر داشــته باشیم 
 و در بحــث اقتصادی به ســرمایه گــذاران و مراکز اقتصادی توجه ویژه داشــته 

باشیم.

مبارزه با فساد مطالبه عمومی است

معاون سیاســی امنیتی اســتانداری مازندران مباره با فساد و 
شفافیت مالی را مطالبه عمومی مردم دانست.

ســاری - خبرنگار جام جم: احمد حســین زادگان در 
نشست منطقه ای خبرنگاران در ساری با تاکید بر اینکه مسئوالن 
باید به خبرنگاران توجه ویژه ای داشــته باشــند، اظهار کرد: کم 
توجهی به نهادهای مدنی بویژه رسانه ها و حساسیت بیش از حد 
سبب شده که فاصله بین مردم و مسئوالن بیش از حد مورد توجه 
اندیشــمندان، سیاستمداران و رسانه ها قرار بگیرد و همه توصیه 
می کنند که این شکاف که بخشی از آن توطئه دشمن و برخی از 

آن به دلیل کم توجهی است پرشود.
وی به نقش رسانه ها برای ارتباط بین مردم و مسئوالن اشاره 
کرد و افزود: عملکرد دولت و دســتگاه های مختلف بدون اطالع 
رســانی درست رسانه ها به گوش مردم نمی رسد و مسئوالن می 

توانند از این ظرفیت ها استفاده کنند.
حســین زادگان ادامه داد: اگر بحث مبارزه با فساد و شفافیت 
مالی را به عنوان مطالبه مردم و نظام می دانیم رســانه ها باید به 

این مطالبه مردمی بیشتر بپردازند.
معاون سیاســی،امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران بیان 
کــرد: امروزه بــی عدالتی و تبعیض مردم را رنــج می دهد واگر 
به رســانه ها توجه می شد بســیاری از مسائل و مشکالت امروز 

وجود نداشت.
وی با بیان اینکه در گذشته توجه زیادی به صداو سیما و رسانه 
های سنتی شده است، گفت: در دهه اخیر که شبکه های مجازی 
وارد شــدند در کشور ما التهابی را ایجاد کرده و نقش رسانه های 

رسمی یا صدا و سیما کاهش پیدا کرده است.
حســین زادگان با تاکید بر اینکه خبرنگاران باید آزاده باشند، 
افزود: خبرنگاران باشرافت و صداقت و کمترین حقوق و بیشترین 

مشکالت به فعالیت خود ادامه می دهند.

استاندار:

برنجکاران دغدغه فروش محصوالت را نداشته باشند
اســتاندار مازنــدران با اشــاره به 
برداشــت برنــج در اســتان گفــت: 
کشاورزان دغدغه فروش محصوالت 

را نداشته باشند.
نور - خبرنگار جام جم: محمد 
اسالمی در مراســم گرامیداشت روز 
خبرنگار با اشاره به تولید برنج در استان 
گفت: امســال هیچ کشاورزی دغدغه 
فروش برنج را نخواهد داشت و نسبت 
به خرید توافقی آن اقدام می شــود و 
کشــاورزان محصوالت را به دالالن 

نفروشند.
اســالمی ضمن ارج نهادن به مقام 
خبرنگار اظهار داشــت: در این حرفه 
هرچه قدر خالص تر و خدایی تر ظاهر 

شویم، ماندگاری آن بیشتر خواهد بود.
وی بــا بیان اینکه شــرایط دنیای 
کنونی کامال متفاوت اســت ادامه داد: 
کشور ما به پاس خون شهدا و سیاست 

هــای راهبــردی و پایبنــدی مردم 
توانسته اســت به تراز خوبی در جهان 
دست یابد و تراز اقتصادی کشور سالها 

مثبت گزارش شده است.

وی افزود: امروز اطالعات و مطالب 
آزادانه مبادله می شــود و باید وحدت و 
انســجام در رویکردهــا و سیاســت 
 ها بیــن جامعــه مطبوعاتی صورت 

گیرد.
اســالمی با تاکید براینکــه نباید 
از خبرنگاران نســبت به نقد شکایت 
شود گفت: از دســتگاه ها خواستیم تا 
از مطبوعات و رســانه شکایت نکنند 

وشکایت هایشان را پس گیرند.
وی با بیان اینکه دو ماه قبل ردیف 
2۵ کشــور در اشتغال روستایی بودیم 
اظهار داشــت: امروز با تالش شــبانه 
روزی دســتگاه های اجرایی به ردیف 

چهارم رسیدیم.

خبرخبر

بزرگترین پروژه تجهیز، یکپارچه سازی و نوسازی 
اراضی کشــاورزی شمال کشور در شهرستان سیمرغ 
باحضور محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به بهره 

برداری رسید.
سیمرغ - خبرنگار جام جم: بزرگترین پروژه 
تجهیز، نوســازی و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی 
شمال کشور با اعتباری حدود ۳۳ میلیارد ریال در ۵۵0 
هکتار از اراضی شــالیزاری روستاهای شیرخوار کال، 
سوخت آبندان و دینه سر افتتاح و تحویل بیش از ۵00 

بهره بردار شد.
مجتبی حبیب نژاد روشــن فرماندار شهرســتان 
ســیمرغ در این مراسم ضمن اشــاره به انجام پروژه 
تجهیز ، یکپارچه ســازی و نوسازی اراضی کشاورزی 
در هزار هکتار از اراضی این شهرســتان افزود: امسال 

نیز این پروژه در ۵۵0 هکتار به بهره برداری رسید.
وی گفت: شهرستان ســیمرغ ازجمله شهرستان 

هایی اســت که از دو مولفه آب فراوان و خاک زرخیر 
برخوردار اســت اما به دلیل عــدم برخورداری اراضی 
این شهرســتان از کانال های آبرســانی و زهکش در 
فصول بارندگی همواره دچار ماندابی است و باتوجه به 
مصوبات دولت یازدهم طرح تجهیز، یکپارچه سازی 
اراضی کشاورزی در این شهرستان اجرا شد و بنا داریم 
درصورت تأمین اعتبار 1000 هکتار در ســال جاری 
نیز پروژه تجهیز و نوســازی در اراضی این شهرستان 
صورت پذیرد و آمادگی کامل در این زمینه وجود دارد.

وی افزود: در مجمــوع در 1۷00 هکتار از اراضی 
شــالیزاری این شهرســتان پروژه تجهیز ، یکپارچه 
سازی و نوســازی اراضی انجام شده و اگر این 1000 
هکتار انجام شود تمام اراضی این شهرستان به عنوان 
اولین شهرستان در استان تجهیز خواهد شد و به پایان 

خواهد رسید.
فرماندار شهرســتان با اشاره به وجود 22 قطعه آب 

بندان در ۴۴0 هکتار در شهرستان سیمرغ اظهار کرد: 
ایــن آب بندان ها ظرفیت ذخیره ۹ میلیون مترمکعب 

آب های جاری را داراست.
وی افزود: تعدادی از این آب بندان ها از ســرفصل 
منابع شهرستانی و ملی مورد بهسازی و الیروبی قرار 
گرفتنــد و الیروبی آب بندان ســوخت آببندان مورد 

انتظار کشاورزان این منطقه است.

افتتاح بزرگترین پروژه تجهیز و نوسازی اراضی 
کشاورزی شمال کشور

سیســتان و بلوچســتان در جنــوب شــرق 
کشــور واقع شــده که اقلیم متفاوت هر یک 
از شهرهای آن سبب شده اختالف دما در این 
اســتان به صورت محســوس احســاس شود 
و حــاال به دلیــل کمبود بــارش، بادهای 120 
روزه، پایین آمدن ســطح آب هــای زیرزمینی 
و تبخیــر زیــاد آب  بــه دلیل دمای بــاالی هوا، 
زندگــی مــردم در این اســتان بــا کمبود آب 
عجین شــده و بدتر شدن شــرایط در هر روز 
نشان می دهد  که کاهش فشاراین تنش آبی 

عزمی ملی می طلبد.
ســاری- خبرنگار جام جم: بررسی ها نشان 
می دهد سیســتان و بلوچستان از نظر آبی در 
شــرایط بســیار بدی به ســر می برد به طوری 
کــه دراکثر روســتاها آب جیره بندی شــده و 
روســتاهای زیادی نیز دچار تنش شدید آبی 
هســتند و آب مــورد نیاز آنها بــا تانکر تامین 
می شود. بر اســاس گزارش ها می توان گفت 
بــه دلیل کمبــود بارش در ســال جاری 100 
درصد مســاحت استان درگیر تنش آبی شده 
اســت زیرا مجموع نزوالت آسمانی نسبت به 
الگــوی دراز مدت دراین اســتان 72 درصد 

کاهش داشته است.
این روزها همه از بحران آب و لزوم صرفه 
جویــی و مدیریــت مصرف ســخن مــی گویند 
امــا با توجــه به هــوای گرمی که سیســتان و 
بلوچســتان دارد باید گفت این ســرزمین از 
شــرایط ویژه تــری برخوردار اســت . درآمد 
بخش زیادی از مردم در سیستان و بلوچستان 
بر پایه کشــاورزی و دامداری است به همین 
دلیل بی آبی در این اســتان امســال بیش از 
ســال های دیگر مسئولین را نگران تامین آب 
مــورد نیاز برای مردم کرده اســت.به اعتقاد 
بســیاری از کارشناســان عمق خشکسالی در 
منطقه سیســتان و بلوچســتان به حدی است 
که آن را می توان به مثابه یک زلزله دانست.

بیش از 100 هزار هکتار از اراضی زراعی 
منطقه به دلیل کمبود منابع آبی فاقد کشــت 
شده اند. استمرار بیش از دو دهه خشکسالی 
در اســتان سیســتان و بلوچســتان وضعیت 

معیشــتی مرزنشــینان را در شــرایط بسیار 
نامناســبی قرار داده است.تاکنون اقدامات 
متنوعی از سوی سازمانهای استانی و کشوری 
با هــدف کاهش تنش ناشــی از خشکســالی 
در منطقه اجراشــده اســت. اقداماتی که به 
دلیل عمق بحران وشــرایط نامناســب زندگی 
ناشی از بحران خشکسالی کافی نبوده است.

درهمیــن راســتا چندی پیش مســئوالن این 
اســتان از رئیــس جمعیت هالل احمر کشــور 
درخواســت کردنــد باهــدف کمک بــه مردم 
رنجــور منطقه، طرحی را بــرای کمک به مردم 
این اســتان به صورت پایلوت کشوری در این 
منطقــه طراحــی و اجرا نمایند. چــرا که مردم 
والیت مدار و مرزدار سیســتان و بلوچستان 
با وجود مشــکالت عدیده ناشی از خشکسالی 
همــواره وفــاداری خــود را به ایــن انقالب و 
نظام ثابت کرده اند که این بســیار ارزشــمند 
اســت.رئیس جمعیت هالل احمر کشــور هم 
در پــی درخواســت مســئوالن این اســتان و 
برای بررســی وضعیت به وجود آمده ناشی از 
بحران خشکســالی به سیســتان و بلوچستان 
ســفر کــرد. دکترعلی اصغر پیونــدی در این 
زمینه اظهارداشــت: جمعیت هــالل احمر در 
نظــر دارد اقدامات مختلف نظیــر راه اندازی 
کمپین نذر آب و توزیع ســبدها و بســته های 
غذایی مورد نیاز مردم درگیر با خشکسالی را 
در دســتور کار قرار دهد. وی افزود: با توجه 
به خشکســالی های دو دهه اخیر در سیستان 
و بلوچســتان کــه معضالت بســیاری را برای 
مردم به همراه داشته است، این نهاد وظیفه 
خود دانســته تا تمام توانش را برای کمک به 
مردم ایــن منطقه به کار گیرد.رئیس جمعیت 
هالل احمر کشــور در ادامه اظهار کرد: انجام 
راهکارهــای پیشــگیری ثانویــه بــرای کمتر 
شــدن یا متوقف کردن خشکســالی در منطقه 
با همکاری ســایر نهادها و دستگاه ها ضروری 
است .متعاقب این وعده رئیس جمعیت هالل 
احمر ، اینک 19 استان کشور ماموریت یافته 
انــد با تمام تــوان عملیاتــی در مناطق مختلف 
اســتان سیستان و بلوچســتان حضور یابند و 

بــا اقدامات مبتنی براصول امدادی اندکی از 
درد و رنــج مردم صبور منطقه بکاهند.

*مازندران؛ پیشتاز امدادرسانی
»جمعیت هالل احمراستان مازندران« یکی 
از جمعیتهایی است که ماموریت امدادرسانی 
بــه ســاکنان متاثــراز پدیده خشکســالی در 
شهرســتان میرجاوه را برعهده گرفته است. 
شهرســتانی کــه یکــی از مناطــق بحرانی در 
رابطه با پدیده خشکســالی و تنش شدید آبی 
دراین خطه محســوب می شود. جمعیت هالل 
احمر مازندران در امدادرســانی به ســاکنان 
مناطق مختلف بحران زده در کشــور همیشــه 
پیشــتاز بوده است.از زلزله و سیل گرفته تا 

امدادونجات ساحلی و کوهستان.
مدیرعامل جمعیت هالل احمرمازندران در 
همین رابطه با تقدیر از شــکوه نوعدوســتی 
و مهربانــی مردم مازنــدران از اعزام کاروان 
بزرگ ســالمت متشــکل از تیمهای بهداشت 
و درمــان در تخصــص های مختلــف و تیمهای 
مختلــف متشــکل از داوطلبان،امدادگــران 
و جوانــان بــه شهرســتان میرجــاوه اســتان 
سیستان و بلوچســتان خبرداد. دکتر مجتبی 
اکبــری گفت:جمعیت هالل احمر در راســتای 
تحقق اهــداف بشردوســتانه و خیرخواهانه 
و به منظور ارتقای ســطح بهداشــت و سالمت 
جامعــه روســتایی و شــهری مناطــق متاثر از 
پدیــده خشکســالی در اســتان سیســتان 
و بلوچســتان در پــروژه ای ملــی اقــدام بــه 
اعزام کاروان ســالمت از 19 اســتان کشــور 
بــه 19 شهرســتان تحث تاثیر از خشکســالی 
نموده اســت که براســاس برنامه ریزی های 
به عمــل آمده جمعیت هــالل احمر مازندران 
در راســتای اهــداف مزبــور در شهرســتان 
میرجــاوه مســتقرخواهد شــد.وی بــا اعالم 
ارســال تجهیــزات و اعزام تیمهــای عملیاتی 
هــالل احمر مازنــدران برای خدمت رســانی 
به آسیب دیدگان خشکســالی در شهرستان 
میرجــاوه گفت: برابر برنامه زمان بندی هالل 
احمــر مازندران در قالب طرح فوق از روز 12 

لغایــت 16مــرداد آماده ارائــه خدمات الزم 
به ســاکنان منطقــه خواهــد بود.دکتراکبری 
تصریــح کــرد: تیمهــای بهداشــت و درمــان 
اعزامــی از هــالل احمرمازنــدران همگی از 
اعضــای داوطلــب این جمعیت می باشــند که 
در چارچــوب اهداف متعالی هــالل احمر وبه 
منظور ارائه خدمات بشردوســتانه به صورت 
کامال داوطلبانه در شهرستان میرجاوه حضور 
خواهدیافت و با پشتیبانی و مدیریت جمعیت 
هالل احمر اســتان مازندران نسبت به تحقق 
اهــداف مــورد نظراین طرح اقــدام خواهند 
کرد.دکتراکبری با اشاره به اینکه به موازات 
اجرای طرح مزبورکه مشتمل بر ارائه خدمات 
بهداشتی و درمانی رایگان است ، برنامه های 
متنوعی نظیر اهداء بســته های حمایتی شامل 
ملزومــات بهداشــتی و معیشــتی و همچنین 
طــرح نذرآب با هدف ارســال بســته های آب 
آشــامیدنی بهداشــتی با مشــارکت خیرین و 

نیکــوکاران و داوطلبــان جمعیــت هالل احمر 
در منطقــه اجرا خواهدشــد.وی با اشــاره به 
اینکه هالل احمرمازندران یکی ازنخســتین 
استانهایی است که در راستای طرح مزبور به 
استان سیستان و بلوچستان اعزام شده است 
تصریــح کرد : جمعیت هالل احمر مازندران با 
تمام تــوان عملیاتی و لجســتیک در این طرح 
ملی مشــارکت خواهــد داشــت. مدیرعامل 
جمعیــت هــالل احمــر مازندران با اشــاره به 
اینکــه متاســفانه پدیده خشکســالی زندگی 
شــمار زیادی از ســاکنان اســتان سیستان و 
بلوچســتان را تحــت تاثیــر قرارداده اســت 
گفت: دراین شــرایط ســخت و دشوار همه ما 
وظیفه داریم به کمک هموطنان آســیب دیده 
بشــتابیم که در این میان داوطلبان و خیرین 
جمعیت هــالل احمر مازندران مثل همیشــه 
پیشــتاز خلق صحنــه های جدیدی از شــکوه 

نوعدوستی و مهربانی هستند.

بحران خشکسالی در سیستان و بلوچستان؛ 

هالل احمر مازندران، پیشتاز امدادرسانی
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خدمت رسانی به بیش از 5 هزارنفر از متاثرین خشکسالی؛ 

»میرجاوه«؛ تجلی خدمات داوطلبانه اعضای هالل احمرمازندران 

سیســتان و بلوچســتان با 11/5 درصد وسعت 
کشور به عنوان بزرگترین استان جزو مناطق خشک 
و کم آب ایران محسوب می شود که خشکسالی های 
مداوم چند ســاله مردم سیســتان را با مشــکالت 

متعددی رو به رو کرده است.
ســاری -خبرنگار جام جم: تداوم خشکســالی در 
سیستان و بلوچستان بویژه در منطقه سیستان که 
در ســال جاری به اوج رســیده سابقه هزاران ساله 
زندگی و معیشــت ســاکنان  این منطقه را با چالش 

جدی مواجه ساخته است .
به گفته کارشناسان خشکسالی پی در پی در این 
استان اثرات مخرب فراوانی در حوزه های اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگی و زیســت محیطی وارد کرده به 
طوری که کاهــش ذخایر آبی، افزایــش کانون های 
بحرانــی ریزگرد ها و روند شــور شــدن زمین های 
زراعــی، از بین رفتــن مراتع و پوشــش گیاهی در 
منطقــه، مهاجرت و به وجود آمدن حاشــیه نشــینی 
در اطراف شــهر های بزرگ و خشک شدن ذخایر آب 
زیــر زمینی و قنوات از جمله این مشــکالت اســت.

مردم شــمال سیستان و بلوچســتان از سال 76 تا 
کنون با خشکسالی دست به گریبانند، اما متاسفانه 
در ســال های اخیر بویژه ســال زراعی جاری با قطع 

کامل آب رودخانه هیرمند که از کوههای افغانستان 
سرچشمه می گیرد شاهد خشکسالی شدید در این 
منطقه هستیم به طوری که به بخش زیادی از باغات 
و زمین های کشاورزی منطقه خسارت  سنگینی وارد 
آمده اســت. پدیده خشکسالی به عنوان یک تغییر 
اقلیمی هم اینک به بحرانی نفســگیر برای ساکنان 

سیستان و بلوچستان تبدیل شده است.
با وجــود مداخله ســازمانهای مختلف اســتانی و 
کشــوری بــرای کمک به ســاکنان منطقــه و کاهش 
شــدت رنــج وارده براین مردم صبــور و مقاوم اما 
دامنه مشکالت به حدی است که تنها در پرتو عزمی 
ملی می توان به زندگی و معیشــت ســاکنان منطقه 
کمک کــرد. جمعیت هــالل احمر جمهوری اســالمی 
ایران به عنوان بزرگترین تشــکیالت امدادونجات 
غیردولتی در راســتای اهــداف عالیه خود که همانا 
صیانــت از کرامــت انســانی و کاهش آالم بشــری 
اســت با بسیج امکانات و توان عملیاتی و پشتیبانی 
19اســتان کشــور به منظور کمک به مردم رشــید 
ایــن خطه مقاوم وارد کارزار شــد و امدادرســانی 
به آســیب دیدگان و متاثرین از بحران خشکسالی 

دراین منطقه را در دستورکارقرارداد.
»جمعیــت هــالل احمرمازنــدران« یکــی از 19 
جمعیت اســتانی اســت که بــا تمام تــوان عملیاتی 
و لجســتیک خود بــرای کمک به مردم سیســتان و 
بلوچســتان از روز 12 مــرداد راهــی این اســتان 
شــد و براســاس تقســیم بندی منطقه ای سازمان 
داوطلبــان جمعیت هالل احمر کشــور که مدیریت 
و محــور هماهنگــی این عملیــات را برعهــده دارد 
،هــالل احمرمازنــدران در شهرســتان میرجــاوه 
مســتقرگردید تا خدمات موردنیــاز را به متاثرین 
از بحران خشکســالی در حوزه این شهرستان ارائه 
نماید.دکتر مجتبی اکبری مدیرعامل جمعیت هالل 
احمرمازنــدران که در این شهرســتان حضور دارد 
و فرماندهــی عملیــات کاروان اعزامی مازندران را 
برعهده دارد با اشاره به وقوع خشکسالی بی سابقه 

و آســیبهای جدی وارد شــده به اقتصاد،بهداشت 
و معیشــت ســاکنان منطقــه گفــت: جمعیت هالل 
احمر در راســتای اهداف بشردوســتانه می کوشد 
بــا اعــزام کاروان ســالمت در قالب تیمهــای مجهز 
بهداشــتی ،درمانــی ومشــاوره به مناطــق مختلف 
استان سیســتان و بلوچستان با ارائه خدمات الزم 
از درد و رنــج مــردم خونگرم ، صبور و مقاوم منطقه 
بکاهــد.وی افزود:به موجب برنامه ریزی ســازمان 
داوطلبــان کــه محور اصلی راه انــدازی این کمپین 
ملی اســت ، شهرســتانها و مناطق بحرانی و متاثر از 
پدیده خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان 
بین 19 استان تقسیم شده و هراستان مسئولیت 
یکی از مناطق را برعهده دارد که اســتان مازندران 
در شهرســتان »میرجاوه «مستقرگردید ومشغول 

ارائه خدمات الزم به ساکنان منطقه است.
مدیرعامــل جمعیــت هالل احمــر مازنــدران با 
اشــاره به راه اندازی کمپیــن »نذر آب« برای کمک 
به متاثرین از خشکســالی در اســتان سیســتان و 
بلوچســتان نیز گفــت: در قالب ایــن کمپین تالش 
خواهیــم کرد تا کمک های نقــدی و غیرنقدی مردم 
اســتان را جمع آوری کــرده و در راه بهبود وضعیت 
معیشــت، آب و زندگی مردم این اســتان محروم و 

کمتر برخوردار هزینه کنیم.
وی تاکیــد کــرد: بــا توجــه به وقوع خشکســالی 
دراســتان سیســتان و بلوچســتان و راه انــدازی 
کمپیــن »نــذر آب« توســط جمعیت هــالل احمر، از 
تمامی ظرفیت استان برای جلب حداکثری مشارکت 
های نقدی و غیر نقدی مردمی )جمع آوری تانکرآب 
و بطری های آب( در سطح شعب و شهرستانها اقدام 
خواهیم کردو همشــهریان مازندرانــی می توانند 
به نیــت نذرآب،حداقــل یک بطــری آب معدنی را 
به پایگاههای هالل احمر مســتقر در نواحی مختلف 
اســتان اهدا نمایند تا به دســت هموطنان نیازمند 
دراستان سیستان و بلوچستان برسد.دکتراکبری 
خاطرنشان کرد: اســتقرار صندوق های جمع آوری 

کمــک هــای مردمــی در مراکــز و میادیــن پرتردد 
شــهرها، مســاجد و میعادگاه های نمــاز جمعه ، بهره 
گیــری گســترده از ظرفیت های تبلیغاتی شــهرها، 
خبرگــزاری هــا و نشــریات محلی به همــراه مراکز 
سیمای استان ها، دعوت از اعضای داوطلب، خیرین 
نیکوکار جمعیت، صاحبان صنایع و موسسات مردم 
نهــاد، نهادهــای دولتــی و غیر دولتی بــرای حضور 
و مشــارکت در ایــن کمپیــن ملی بخــش دیگری از 
فعالیت هایی اســت که در راســتای کمک به آسیب 
دیدگان ناشــی از خشکسالی و تنش آبی در استان 
سیستان و بلوچستان در دستور کار قرار داده ایم.

هــالل  ســالمت  کاروان  رســانی  *خدمــت 
احمرمازندران به بیش از 5هزار نفر در میرجاوه 

مدیرعامــل جمعیت هــالل احمرمازندران گفت 
تیمهــای تخصصــی کاروان ســالمت ایــن  اســتان 
مســتقر در روستاهای شهرســتان میرجاوه استان 
سیستان و بلوچستان تا کنون به بیش از 5هزارنفر 
ازســاکنان منطقه خدمات متنوعی را ارائه کردند. 
دکتر مجتبی اکبری افزود: از نخستین روز استقرار 
کاروان سالمت هالل احمر مازندران در شهرستان 
میرجــاوه تــا کنــون 604نفــر در حوزه پزشــکان 
عمومی،145نفر در حوزه تخصصی پوست،107نفر 
در بخش تخصصی اطفال،86نفر در بخش تخصصی 
داخلی،71مورد در حوزه تخصصی عفونی،162نفر 
در بخــش تخصصــی زنــان و زایمان،61نفــر در 
حــوزه تخصصــی قلــب و عروق،24نفــر در بخش 
روانشناســی و 5نفر نیز از خدمات جراحی پوســت 
از  گفت:همچنین89نفــر  برخوردارشــدند.وی 
خدمــات تزریقــات و پانســمان،86نفر از خدمات 
نوارقلب،87نفــراز خدمــات تســت قندخــون و 

دونفرنیز از خدمات سرم تراپی بهره مندشدند.
وی افزود: توزیع 16هزار نســخه بروشور اطالع 
رسانی و آموزشــی،یکهزارو 115بسته طرح خادم 
و برپایی کالس آموزشــی برای 490نفر و همچنین 
ارائــه آموزش کمکهای اولیه بــه 888نفر از دیگر 

خدمات ارائه شده دراین کاروان بوده است. 
و  بــازی  ایســتگاههای  برپایــی  دکتراکبــری 
مهــارت  و  اندیشــه،خالقیت  و  ،مهــارت  نشــاط 
هــای زندگــی بــا مشــارکت و حضــور 305 نفــر و 
همچنین توزیع  950پک بهداشــتی و 25دستگاه 
انــواع  کفش،949دســت  تانکرآب،170جفــت 
لباس و 467بســته آب معدنی  را از دیگراقدامات 
کاروان مهربانی هالل احمرمازندران در روستاهای 
جون آباد ،توحیدآباد، الدیز،شیشــه ای،خاکریزه و 

بیدلنگ شهرستان میرجاوه اعالم کرد.
مدیرعامل جمعیت هالل احمرمازندران تصریح 
کرد: ارائه خدمات و بســته های حمایتی ، معیشتی 
و مشاوره ای به نیازمندان و آسیب دیدگان منطقه 
از دیگــر برنامــه هــای اجرایــی ما در شهرســتان 
میرجــاوه خواهد بود.بــه گفته وی ایــن برنامه که 
از روز 12مــرداد با اســتقرار تیمهای اعزامی هالل 
احمرمازنــدران در شهرســتان میرجاوه  آغاز شــد 
تــا روز 16 مرداد ادامه داشــت. وی درپایان تاکید 
کــرد: از همــه مــردم مهربــان اســتان مازندران 
درخواست داریم مانند همیشه دراین پویش ملی 
و برنامه بشردوســتانه و خداپســندانه مشارکت 

فعال داشته باشند.


