
پنجشنبه 26  اردیبهشت 1398   شماره 348

اخبار ر و زانمه 
7

خبر خبر

روزنـامه   وارش
بهترین رسانه 

 برای  تبلیغات شما
  تلفن های تماس: 

33304401 -3

مازندران  استانداری  اجتماعی  امور  مدیرکل 
گفت: امسال طرح های دریای استان متفاوت تر 

از سال های گذشته خواهد بود.
دریای مازندران همواره مورد توجه مردم از نقاط 
دور و نزدیک است که هرچند برای لحظه ای 
کوتاه تمایل دارند از زیبایی ها و جذابیت های 

بیکران آبی لذت ببرند.
به  عالقه مند  مردم  می شود  گرم  که  هوا 
این هستند تنی به آب بزنند به همین دلیل 
سالمت  اهمیت  به  توجه  با  دریا  طرح های 
شهروندان همه ساله با آغاز گرمای هوا شروع 

شده و تا پایان تابستان ادامه می  یابد.
امسال نیز با توجه به اینکه مردم بعد از افطار در 

طرح های دریا حضور می یابند اجرای طرح های 
کار  دستور  در  گذشته  سال های  همانند  دریا 
قرار دارد تا شاهد خاطره ای تلخ غریق در دریا 

نباشیم.
عیسی قاسمی طوسی اظهار کرد: یکم خردادماه 
امسال آغاز طرح های دریا در استان مازندران 
است که با توجه به ماه مبارک رمضان در هر 
شهرستانی اجرای یک طرح در دستور کار قرار 
دارد و بعد از ماه مبارک رمضان پوشش ۱۰۰ 
در صدی در سواحل استان مازندران در دستور 

کار قرار دارد.
ناجی غریق  به حضور یک هزار  اشاره  با  وی 
از یکم خرداد ماه امسال در طرح های دریای 

مازندران، افزود: پیشنهاد دادیم که چند طرح 
دریا به صورت ویژه با توجه به بحث زیرساختی 
در دستور کار قرار گیرد که با اجرای دو طرح 
موافقت شد.مدیرکل امور اجتماعی استانداری 
طرح های  امسال  اینکه  اعالم  با  مازندران 
گذشته  سال های  از  متفاوت تر  استان  دریای 
خواهد بود، اضافه کرد: قبول داریم این حالت 
شایسته طرح های دریا نیست ولی به دلیل اینکه 
بوده خود طرح ها در مرحله عمل  کوتاه مدت 

فاقد درآمد اقتصادی الزم هستند.
به  زمینه  این  در  کرد:  تصریح  مسؤول  این 
طرح های  در  مطلوب  الگویی  طراحی  دنبال 
دریا برای سرمایه گذاران با نظارت منابع طبیعی 

و گردشگری هستیم که در این صورت برای 
به  دهیم؛  قرار  اختیارشان  در  آینده  سال های 
بوده  ساله  قراردادها یک  که چون  دلیل  این 
گرفتن صرفه  نظر  در  برای  سرمایه گذاران  و 
اقتصادی قادر به انجام اقدامات زیرساختی الزم 
نیستند.قاسمی طوسی در پاسخ به این سؤال در 
حال حاضر بعد از افطار شاهد حضور افراد در 
دریا هستیم، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه 
درحال حاضر طرحی در دستور کار نداریم و 
با آغاز طرح ها نیز فعالیت از ساعت هشت تا 
ساعت ۲۰ بوده چراکه ناجی دید الزم را ندارد 
به همین دلیل الزم است شهروندان به این 

مهم توجه کنند و شب ها وارد دریا نشوند.

طرح های دریای مازندران متفاوت تر از سال های گذشته

در نهمین روز از ماه مبارک رمضان ، مسابقات 
قرآنی ویژه کارکنان شهرداری و سازمان های 
تابعه به همت روابط عمومی و امور بین الملل 

شهرداری ساری برگزار شد
و  شهرداری  کارکنان  ویژه  قرآنی  مسابقات   
مبارک  ماه  مناسبت  به  تابعه  های  سازمان 
رمضان به همت روابط عمومی و امور بین الملل 
شهرداری مرکز استان با هدف ارتقاء سطح روحیه 
معنوی کارکنان و با استقبال کارکنان شهرداری 
و سازمان های تابعه در رشته های قرائت ، ترتیل 
و حفظ در نمازخانه شهرداری مرکزی برگزار شد.

اساتید محمد رجبی و سیده رقیه هاشمی داوری 
این دوره از مسابقات را بر عهده داشتند.

در این مسابقات آقایان سید حسین هاشمی از 

شورای اسالمی شهر و محمد رضا نیکخواه از 
ساری شناسی در رشته قرائت ، علیرضا کافی 
از شهرداری مرکزی و سید حسام الدین حسینی 

از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در رشته 
ترتیل و خانم ها زهرا عیزاده از سازمان پسماند 
و علیا یداهلل زاده از سازمان ساماندهی مشاغل 
شهری و فراورده های کشاورزی به عنوان نفرات 

برتر برگزیده شدند.
نفرات  از  تجلیل  مراسم  است  ذکر  شایان 
 ۲8 شنبه  روز  در  مسابقات  از  دوره  این  برتر 
اردیبهشت)۱۲ماه مبارک رمضان( با حضور قاری 
ممتاز بین المللی استاد حامد شاکرنژاد ساعت ۱۱ 
بوستان  )ع(  الرضا  موسی  ابن  علی  در مسجد 

والیت برگزار خواهد شد.

به همت روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری ساری برگزار شد

مسابقات قرآنی ویژه کارکنان شهرداری و سازمان های تابعه

ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
استان مازندران در نشست با اصحاب رسانه 
و ۱6  زیرگذر  جدید 8  سال  در  نمود  عنوان 
راهها  از  5۰کیلومتر  دوربرگردان،بهسازی 
در  کناره   آسفالت محور  و روکش  ،تعریض 

مازندران به اجرا در می آید.
به گزارش روابط عمومي اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان مازندران ، مهندس 
عملیات  نشست  این  در  نجفی  عباسعلی 
راهداری در استان را مستلزم شرایط خاص و 
تالش همه جانبه دانست و گفت: با توجه به 
شرایط خاص اقلیمی و نزدیک شدن به آغاز 
نظارت  و  توجه  اداره  این  تابستانی  سفرهای 
بیشتری برای بهسازی و بازسازی شریان های 

ارتباطی مازندران دارد .
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
مازندران ، میزان خسارات اولیه وارده به جسم 
راه ها و ابینه فني در اثر رانش،ریزش،لغزش 
و جاری شدن سیل و طغیان رودخانه ها در 
محورهاي مواصالتی  استان را بالغ بر  ۲96 

میلیارد  تومان  اعالم کردو گفت:بدلیل بارش 
شدید باران و جاری شدن سیل ، رانش زمین 
، خسارات شدیدی  بردگی در مسیرها  ، آب 
به زیرساخت های محور مواصالتی وارد شده 

است .
 ۲۱۲6 را  دیده  آسیب  راههای  طول  وی 
کیلومتر، تعداد پل های و آبروهای  آسیب دیده 
را 94دستگاه اعالم نمود و اظهار داشت: بر اثر 
این سیل ۲57 محور اصلی ، فرعی و روستایی 
مسدود گردیده بودکه با تالش شبانه روزی 
راهداران محورها بازگشایی و تردد در آن بطور 

عادی جریان دارد.
وی در ادامه ضمن بیان این خبر که معاون 
و  حمل  و  راهداری  سازمان  ورئیس  وزیر 
نقل جاده ای کشور ازاین اداره کل به جهت 
کاهش متوالی 3 ساله تلفات حوادث رانندگی 
در راههای برون شهری  و روستایی مازندران 
تقدیر و تشکر کرد  اظهار داشت : با توجه به 
انتشار آمار تلفات حوادث رانندگی سال گذشته 
و  کشور  قانونی  پزشکی  سازمان  سوی  از 

بررسی وضعیت عملکردی اداره کل در ارتقای 
ایمنی ،استان مازندران موفق به کاهش متوالی 
سه ساله در تلفات ناشی از تصادفات ترافیکی 
در راههای برون شهری و روستایی گردیده 
است مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای اظهار داشت : امید است با تداوم این امر و 
همکاری و تعامل با سایر دستگاههای ذیربط 
به ویژه استفاده از ظرفیتهای کمیسیون های 
اجرایی ایمنی استان این روند کاهش تلفات 
یابد. استمرار  نیز  آتی  سالهای  در  ای  جاده 

پاکسازی  بر  این نشست  مهندس نجفی در 
حریم راه ها و منظر آرایی جاده های استان 
تاکید و تصریح نمود : با توجه به تردد و حجم 
طور  به  است  ضروری  مازندران  در  ترافیک 
مستمر پاکسازی و زیبا سازی حریم راه های 

این استان انجام گیرد.
ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
نظارت  دوربین   45 اینکه  بیان  با  مازندران 
تصویری در  راه های استان نصب است اظهار 
داشت: در ۱۰۲ نقطه از جاده های این استان ، 

دستگاه های تردد شمار نصب شده است.وی 
خواهان جایگزینی سیستم های مکانیزه بجای 
سیستم های سنتی شد و گفت: 6۰ دوربین 
بزرگراهی  محورهای   در  نیز  تخلف  ثبت 
بهره  به  و  استان نصب   ارتباطی  و شریانی 
برداری رسیده  و برنامه توسعه سامانه ها و 
تجهیز سایر محورهای در دستور کار قرار دارد .

ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
حمل  حوزه  وضعیت  خصوص  در  مازندران 
در   : ساخت  نشان  خاطر  استان  در  نقل  و 
مازندران تعداد ۱۲5شرکت حمل و نقل کاال 
و۲۱۲ شرکت حمل و نقل مسافر ، 6 شرکت  
حمل و نقل بین المللی کاال و ۲ شرکت حمل 
و نقل  بین المللی مسافر وجود داشته که در 

خدمت هموطنان عزیز می باشند.
پرسش  به  نشست   این  پایان   در  وی 
خبرنگاران پاسخ داد و افزود انعکاس فعالیتها 
و و میزان خسارتهای وارده به جسم راه  در 
سیل اخیر نیازمند همکاری اصحاب رسانه می 
باشد تا شرایط بهتری برای استان رقم بخورد .

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران خبرداد:

8 زیرگذر و 16 دوربرگردان در مازندران به اجرا در می آید

رییس شورای اسالمی شهر آمل تاکید کرد:

لزوم مشارکت دادن و آشنایی دانش آموزان با برنامه های شهرداری

فرمانده انتظامي شهرستان آمل:

کشف 29 کیلوگرم تریاک و انهدام 
یک باند قاچاق مواد مخدر در آمل  
انتظامي  فرمانده  آزادی  اله  نعمت  سرهنگ  آمل-خبرنگاروارش: 
شهرستان آمل از کشف ۲9 کیلو گرم تریاک و انهدام یک باند قاچاق مواد 
مخدر در این شهرستان خبرداد و گفت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاقچیان 
مواد مخدر، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی با انجام 
اقدامات اطالعاتی و تحقیقات پلیسی از فعالیت یک باند شش نفره قاچاق 

مواد مخدر در این شهرستان با خبر شدند. فرمانده انتظامی شهرستان آمل، 
افزود: پس از هماهنگی با مرجع قضایی، تیم عملیاتی متشکل از ماموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی و ماموران اجرایی پلیس مبارزه با 
مواد مخدر استان در یک عملیات غافلگیرانه خودروی متهمان را در حین 
انتقال مواد مخدر در یکی از محورهای این شهرستان متوقف کردند. وی 
خاطر نشان کرد: ماموران در عملیاتی ضربتی متهمان را دستگیر و در 
بازرسی از خودروی آنان ۲9 کیلوگرم تریاک کشف کردند. آزادی با بیان 
این که متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند گفت: 
مواد مخدر یک عامل مهم برای به خطر افتادن بهداشت و سالمت جوامع 

بشري است و ره آورد آن تزلزل خانواده ها، نگراني و ناامني شهروندان 
و در نتیجه تنزل امنیت انساني آنان مي شود. سرهنگ آزادی اعتیاد را 
منشا بسیاري از جرائم دانست و خاطرنشان کرد: جرائم متاثر از اعتیاد از 
قبیل سرقت، سرقت مسلحانه، طالق، خودکشي، افسردگي و سرخوردگي، 
فروپاشي خانواده ها تنها بخشي از پیامدهاي این پدیده شوم است. فرمانده 
انتظامی شهرستان آمل در خاتمه از شهروندان خواست: برای رسیدن به 
جامعه ای آرمانی و جلوگیری از هرگونه ناهنجاری های اجتماعی با پلیس 
همکاری کرده و هرگونه اطالعات و اخباری در این زمینه را به مرکز 

فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعالم دارند.

مدیرکل بنیاد مسکن مازندران با بیان اینکه واحد تعمیری 
در مناطق سیل زده ۲ هزار9۰۰ واحد است، گفت: مردم 
در حال اجرای واحد تعمیری هستند و برنامه ما این است 
که تا پایان خرداد واحدهای تعمیری به اتمام برسد تا 

مردم به زندگی عادی خود برگردند.
محمد خانی نوذری درباره خدمات این نهاد در سیل اخیر 
اظهار کرد: 3۰ میلیارد تومان وام بالعوض به 6 هزار 
واحد تخریبی و تعمیری روستایی استان به مردم پرداخت 

شده است.
وی با بیان اینکه واحد تعمیری در مناطق سیل زده ۲ 
هزار و 9۰۰ واحد است، افزود: مردم در حال اجرای واحد 
تعمیری هستند و برنامه ما این است که تا پایان خرداد 
واحدهای تعمیری به اتمام برسد تا مردم به زندگی عادی 

خود برگردند.
مدیرکل بنیاد مسکن مازندران با بیان اینکه عملیات اجرایی به سرعت انجام می شود، تصریح کرد: از 6۰۰ واحد احداثی مناطق سیل زده آواربرداری 

و پی کنی ۲8۰ واحد شروع شده  و برای ۱4۰ واحد پروانه صادر و در 5۰ واحد فونداسیون اجرا شده است.
خانی نوذری با اشاره به اینکه مشکل خاصی در پرداخت تسهیالت نداریم، خاطرنشان کرد: 4 هزار و 6۰۰ نفر به بانک عامل برای تسهیالت بانکی 
احداثی، معیشتی و تعمیری معرفی شدند تقاضا داریم تا بانک ها همکاری کنند که وام زودتر به دست مردم برسد تا سرعت بازسازی افزایش یابد.

این مسؤول یادآور شد: با مشارکت مردم و با مساعدتی که از طرف دولت شده است مشکلی نداریم و کار به سرعت انجام می شود.

مدیرکل بنیاد مسکن مازندران اعالم کرد:

آخر خرداد، پایان زمان تعمیر واحدهای مسکونی 
سیل زده مازندران

مدیر ستاد دیه استان مازندران: 
آزادی 206 زندانی جرائم غیرعمد 

در سال گذشته

جرائم  زندانی   ۲۰6 گفت:  مازندران  استان  دیه  ستاد  مدیر 
غیرعمد استان در سال گذشته آزاد شدند.محمدعلی غمگسار 
در خصوص جشن گلریزان امسال در مازندران اظهار کرد: 
مراسم جشن گلریزان در ۲8 اردیبهشت ماه با حضور خیران 
استان در سالن اجتماعات دادگستری کل استان مازندران برگزار 
می شود.وی با بیان اینکه در سال گذشته ۲۰6 زندانی جرائم 
غیرعمد اعم از جرائم ورشکسته های مالی غیرکالهبرداری، 
شامل  را  غیرعمد  جرائم  کل  که  تصادفات  و  نفقه  مهریه، 
می شود، آزادی داشتیم، افزود: این رقم  به مبلغ  84 میلیون 
ریال که 75۰ میلیون تومان از این مقدار منابع استانی بوده 
که توسط خیران استان جمع آوری شده است.مدیر ستاد دیه 
استان مازندران خاطرنشان کرد: ستاد دیه از بدو تاسیس سال 
8۱ تا سال 97، تعداد 4 هزار و 75۰ نفر زندانی با رقم 7۰5 
میلیارد ریال آزادی داشته است.این مسؤول با بیان اینکه از 
استفاده  هم  درصد  تسهیالت 4  و  استانی  بانک های  منابع 
می کنیم که در سال گذشته 56 میلیارد ریال از این طریق 
داشته ایم، بیان کرد: همچنین برای تصادفات ۱5 میلیارد ریال 
از منابع صندوق تامین خسارت های بدنی کشور بوده است، 
امیدواریم امسال هم بتوانیم با حضور خیران بزرگوار در مراسم 
جشن گلریزان برای زندانیان جرائم غیرعمدی که منتظر آزادی 

هستند با کمک خیرین آنها را آزاد کنیم.

با حضور معاون اول قوه قضاییه؛ 
رئیس کل جدید دادگستری 

مازندران امروز  معارفه می شود

مراسم معارفه رئیس کل جدید دادگستری استان مازندران 
دادگستری  روابط عمومی  گزارش  برگزار می شود.به  امروز 
مرتضی  سید  والمسلمین  االسالم  حجت  مازندران،  استان 
این خصوص  در  استان  دادگستری  قضایی  معاون  موسوی 
حجت  ارزنده  خدمات  از  قدردانی  و  تکریم  آیین  گفت: 
االسالم والمسلمین تقوی فرد صبح امروز در سالن اجتماعات 
دادگستری مازندران برگزار می شود.معاون قضایی دادگستری 
استان مازندران افزود: در این آیین، حجت االسالم والمسلمین 
محمدصادق اکبری با حکم آیت ا.. رئیسی ریاست معزز قوه 
قضاییه و حضور مقامات قضایی و مسئولین استانی به عنوان 
شد. خواهند  معرفی  مازندران  دادگستری  جدید  کل   رئیس 

حجت االسالم والمسلمین موسوی ادامه داد: حجت االسالم 
والمسلمین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه به عنوان 
مهمان ویژه در این مراسم حضور خواهند داشت.این مقام قضایی 
یادآور شد: حجت االسالم والمسلمین اکبری پیش از این به 
عنوان رئیس کل دادگستری استان هرمزگان مشغول به خدمت 

بوده است.

آلودگی های میکروبی 
در کمین مردم مازندران

چندی پیش یکی از اساتید محیط زیست بیان کرده بود که 
بیشتر شناگاه های مازندران آلودگی میکروبی دارد و هیچ فردی 
نباید در آن شنا کند. آلودگی اثبات شده میکروبی در بسیاری 
از شناگاه های مازندران به ویژه منطقه شنا ممنوع که تمامی 
فاضالب های منتهی به دریا در آن قسمت قرار دارد باید جدی 
گرفته شود چرا که انگار افراد در فاضالب ها شنا می کنند و این 
امر در آینده ایجاد کننده مشکالت پوستی است.ورود فاضالب 
به رودخانه ها و نفوذ به سفره های زیر زمینی بسیار نگران 
کننده بوده و به مرز هشدار رسیده است و اگر راهی برای 
کاهش آلودگی خزر گرفته نشود بی شک مردمان این سرزمین 
گرفتار بیماری های خطرناکی می شوند بعالوه اینکه محیط 

ریست این خطه نیز رو به نابودی خواهد رفت.

رییس  محمدی  محمد  آمل-خبرنگاروارش: 
شورای اسالمی شهر آمل در مراسم اختتامیه طرح 
آموزش شهروندی گفت: در طرح جامع آموزش 
شد  انجام  ویژه  بصورت  که  فرهنگ شهروندی 
مشارکت دادن و آشنایی دانش آموزان با برنامه 
های شهرداری و سازمان های وابسته از اهداف 
این طرح می باشد.رئیس شورای اسالمی شهر 
آمل ادامه داد: این طرح با آموزش بیش از ۱5۰۰ 
کودک و نونهال و با حمایت کمیسیون فرهنگی 
و ورزشی شورا، نظارت سازمان فرهنگی، اجتماعی 
بهزیستی  اداره  و همکاری  ورزشی شهرداری  و 
شهرستان آمل و موسسه فرهنگی همایش آرای 
سبحان برگزار شد. محمدی اظهارداشت: در این 

طرح بیش از 3۰ مهد کودک و پیش دبستانی به 
مدت 3 ماه آموزش های الزم را توسط مربیان با 
موضوعاتی از قبیل تفکیک زباله، ایمنی و فضای 

سبز در قالب بازی، نمایش، سرود و کاردستی فرا 
گرفتند .رئیس شورای اسالمی شهر آمل تصریح 
کرد: این طرح برای سال اول برگزار شد و قطعا 

این دوره های آموزشی با همکاری سایر دستگاه 
ها ادامه خواهد یافت .وی افزود: مشارکت دادن 
و آشنایی دانش آموزان با برنامه های شهرداری 
و سازمان های وابسته از اهداف این طرح بوده 
است .الزم به ذکر است در مراسم اختتامیه این 
دوره بیش از 7۰۰ خانواده در سالن ورزشی غدیر 
دکلمه  نمایش،  سرود،  اجرای  و  آمدند  گردهم 
و تقدیر از مدیران و مربیان دوره از برنامه های 
اجرایی این مراسم بوده است .شایان ذکر است 
اداره  معاون  نیکزاد  حاضر  مسولین  جمله  از 
بهزیستی و امیرپور رییس سازمان دانش آموزی 
و جمشیدپناه مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی 

شهرداری بودند.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران:
دریای مازندران پارسال 

۷6 غریق داشت
شدگان  غرق  شمار  مازندران،  قانونی  پزشکی  مدیرکل 
گذشته  سال  را طی  کانال  و  استخر  رودخانه،  دریا،  در 
99 نفر اعالم کرد و گفت: 76 نفر از این تعداد در دریا 
گذشته  سال  در  اینکه  بیان  با  عباسی  شدند.علی  غرق 
99 نفر شامل 9۱ مرد و مابقی زن از هموطنان در دریا، 
از  داشت:  اظهار  شدند  غرق  کانال  و  استخر  رودخانه، 
نفر  نفر در رودخانه سه  نفر در دریا، ۱4  تعداد 76  این 
در دریاچه مصنوعی و سد، دو نفر در استخر کشاورزی 
و سایر مکان ها  یا حوضچه  استخر شنا، حوض  و چاه، 
قانونی  پزشکی  هستند.مدیرکل  مورد  یک  کدام  هر 
از  پیشگیری  برای  توصیه هایی  به  اشاره  با  مازندران 
داشت:  اظهار  استخر  رودخانه ها،  دریا،  در  غرق شدگی 
و  محدودیت ها  با  آشنایی  شنا،  اولیه  فنون  با  آشنایی 
است،  از شنا  قبل  الزامات  ابتدایی ترین  از  آن ها  رعایت 
همچنین اطالع از وضعیت عمق آب قبل از تصمیم به 
شیرجه زدن و حتی قبل از ورود به آب ضروری است، 
چرا که شیرجه در آب های کم عمق خطر ضربه به سر 
و نیز شکستگی گردن را به دنبال دارد. هم چنین ورود 
شدگی  غرق  خطر  مبتدیان،  برای  عمیق  آب های  به 
ضروری  را  آب  دمای  بررسی  می دهد.وی  افزایش  را 
دانست و توصیه کرد: به تدریج باید وارد آب شد و به 
هیچ وجه تنها و در محیط هایی که نجات غریق وجود 
اول  از  دریا  سالمسازی  طرح  کرد.95  نباید  شنا  ندارد، 

خردادماه در مازندران برپا می شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( مازندران با اشاره به روند 
رو به رشد مشکالت اقتصادی در بین آحاد جامعه، گفت: سال 
گذشته ۱5 هزار خانوار به جمعیت مددجویان زیرپوشش این نهاد 

افزوده شد.
رضا نوروزی در مراسم گلریزان لذت لبخند در سالن ارشاد نکا 
اظهار داشت: دو هدف عمده کمیته امداد ارائه خدمات مستقیم 
به محرومان و نیازمندان و افرادی که در معرض فقر قرار دارند 
است که تالش میکنیم با هدف  توانمندسازی در جهت رفع 
نیازهای معیشتی گام برداریم و هدف دیگر امداد که آثار اجتماعی، 
فرهنگی، اقتصادی و فردی باالیی دارد، ترویج فرهنگ احسان و 
نیکوکاری است.وی افزود:  سال گذشته با توجه به مشکالت و 
تکانه های اقتصادی شدید، خدمات مناسبی در حد توان ارائه شد 

و خانوارهایی که دچار مشکل اقتصادی  معیشتی شدند حدود ۱5 
هزارخانوار به مددجویان اضافه شد.

نوروزی گفت: برنامه توانمندسازی به ویژه در زمینه اشتغال بوده 
که توانستیم با کمک امداد، بانک ها، سازمان صنعت  و معدن، اداره 
تعاون کار  و رفاه اجتماعی بیش از چهار هزار و7۰۰ فرصت شغلی 
در حوزه های خدماتی،  این مشاغل  بیان کرد:  کنیم.وی  ایجاد 
صنفی، صتعتی، کشاورزی و دامداری به فراخور هر شهرستان و 
توانایی کارهای ویژه ای انجام شده و امسال نیز  تالش می کنیم 
پایدارسازی مشاغل صورت گیرد.مدیرکل کمیته امداد امام خمینی 
)ره( مازندران ادامه داد: برگزاری مراسمات مختلف مانند اطعام و 
یا افطار دهی عالوه بر کمک به نیازمندان، ترویج فرهنگ احسان 
و اطعام نیازمندان است که تمام برکت آن به خیران می رسد و 

سرمایه اجتماعی شکل می گیرد.وی با بیان اینکه بیش از چهار 
هزار یتیم و سه هزار محسنین تحت پوشش این نهاد قرار دارند، 
بیان کرد: طرح حامی یابی برای ایتام و محسنین فرزندان غیر 
یتیم که نیازمند هستند در هفته اکرام در پایگاه های میدانی و 
مساجد برپا می شود.مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( مازندران 
گفت: با همکاری صدا وسیما، برنامه لذت لبخند با ۱6 برنامه در۱6 
شهر استان برگزار می شود وبرنامه ریزی شد تا با راه اندازی پویش 
ساخت مسکن ایتام برای ۲۰۰ یتیم با کمک خیران با اهدای 
زمین و مصالح ساختمانی و وجه نقد در این امربه ما کمک کنند.

نوروزی بیان کرد:  طرح مفتاح الجنه در طول سال به ویژه ماه 
رمضان جهت همنشینی  و آشنایی مسئوالن نظام با نیازمندان 

برگزار می شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( مازندران:

جمعیت مددجویان زیرپوشش کمیته امداد مازندران افزایش یافت


