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رئیس جمعیت هال احمر جغتای در گفت و گو با خبرنگار 

ما گفت: به حول و قوه الهی وبا استعانت ازحضرت ولی 

عصر)عج( با تاش وپیگیری جناب آقای  مهندس سبحانی 

فرنماینده محترم وپرتاش شهرستان درمجلس شورای 

اسامی ، مدیرعامل محترم جمعیت هال احمرخراسان 

رضوی جناب آقای دکتراحمدی ، فرماندارمعزز شهرستان 

جللنللاب آقلللای علی آبلللادی ومللعللاون ایللشللان جللنللاب آقللای 

دکترمحبی واعضای محترم شورای شهر درشهریورماه سال 

1394 همزمان با هفته دولت وبا حضورمدیرعامل محترم 

جمعیت هال احمردفترنمایندگی درساختمان اداری 

متعلق به جمعیت افتتاح وراه اندازی گردید و با پیگیری 

های به عمل آمده توسط جناب آقای دکتراحمدی درمدت 

کوتاهی به شعبه ارتقاء یافت.براتعلی میرجهانگیری  با 

اشاره به تربیت نیروهای امدادی متخصص  دراین جمعیت 

گفت: آمادگی کامل داریم تادرحوادث احتمالی به یاری 

همشهریان وروستاییان عزیزبشتابیم و همچنین ازتمامی 

مردم والیتمداروفهیم شهرستان جغتای دعوت می نماییم 

تا باعضویت درجمعیت هال احمروفراگیری آموزش های 

امداد وکمک های اولیه درمرحله اول امدادگرخانواده 

خودباشند ودرادامه وبا تکمیل آموزش ها جمعیت هال 

احمرشهرستان را درپیشرفت اهداف جمعیت 

هال احمرکمک ویاری نمایند.وی گفت: 

ازابتدای تاسیس وراه اندازی جمعیت هال 

احمردراین شهرستان  هدف ما رسیدن به 

بوده  امدادگر  یک  شعارهرخانواده  تحقق 

اسللت وهمچنین تللاش کللرده ایللم تا در آینده 

شهرستان جغتای به عنوان یک شهرستان امللدادی 

درکشورمعرفی گردد.

برنامه ها وفعالیت های انجام شده واه��داف 
مختلف جمعیت هالل احمر

اسللتللقللراروایللجللادپللایللگللاه مللوقللت املللداد ونللجللات نلللوروزی 

درروستای خداشاه ودرسال جدید به حول قوه الهی وبا 

کمک خوب شورای محترم روستای راه چمنانجام شد و 

به دنبال آن  این روستا آماده ارائه کمک رسانی به حادثه 

دیدگان احتمالی خواهد بود.

-ارائلله خدمات امللدادی به درراه ماندگان وسایرحوادث 

جلللاده ای درطلللول زمستان درجلللاده هللای مواصاتی 

شهرستان ورهاسازی و نجات  105 خودرو ومسافر درسه 

مرحله به دلیل برف وکوالک

-تللشللکللیللل پللللرونللللده امللللللدادگللللللران ونلللجلللاتلللگلللران 

وتلللللخلللللملللللیلللللن درجلللللللللللللله امللللللللللللللدادی 

-بلللرگلللزاری انللتللخللابللات شللللورای اجللرایللی 

درجمعیت هال احمرشهرستان وانتخاب 

اعضای داوطلب فعال به منظورکمک به 

پیشرفت برنامه ها و فعالیت های هال احمر

-شرکت امدادگران ونجاتگران دردوره های 

توان افزایی وآمادگی

-تشکیل  دوره  های امللداد وکمک های اولیه 35 و22 

و8ساعته درشهر وروستاها ومدارس سطح شهرستان

24ساعته جهت  بلله صللورت  اتللاق مرکز پیام  -تشکیل 

پاسخگویی مناسب به حوادث 

-تعامل وهمکاری بسیارخوب با سایرادارات ونهادهای 

سطح شهرستان

-امدادرسانی وجستجو ونجات برای فرد مفقودشده درکوه 

های جغتای

-تحویل یک دستگاه آمبوالنس با مساعدت مدیرعامل 

محترم جمعیت هال احمراستان

-ایجاد اتاق آماده عملیات به منظورپاسخگویی درحوادث 

احتمالی

جهت  به  جمعیت  ونجاتگران  امللدادگللران  بندی  -تیم 

امدادونجات درزمان ها ومکان های مختلف

اهداف:تاش جهت راه اندازی پایگاه ثابت امداد ونجات 
جاده ای 

پیگیری جهت اختصاص یک دستگاه وانت 
کمک دار

پیگیری جهت ساخت انبارامدادی ، سرایداری وپارکینگ 

درمحل مرکز اداری وپایگاه امدادی درحال حاضریکی 

ازمشکات اساسی این جمعیت عدم پاسخگویی وتحویل 

زمین توسط اداره محترم کل شهرسازی استان به جهت 

ساخت انباروسایرموارد امدادی درشهرجغتای می باشد 

که درایللن زمینه مکاتبات وپیگیری های زیللادی ازسوی 

جمعیت هال احمراستان ، فرماندار شهرستان ومعاون 

ایشان وشورای شهرجغتای ازاداره کل شهرسازی استان 

4سال پیش تاکنون صورت گرفته ولی تاکنون هیچگونه 

پاسخی دراین زمینه صورت نگرفته است که امید است 

درآینده نزدیک شاهد خبرهای خوبی دراین زمینه باشیم. 

درپایان ازهمکاری ومساعدت های ائمه جمعه، فرماندار 

ومعاون ایشان ومسئوالن محترم شهرستان که مارا درهرچه 

بهتراجرا شدن برنامه هاوفعالیت ها یاری کردند کمال 

تشکروسپاسگزاری را دارم.    

رئیس جمعیت هالل احمرشهرستان :

هدف هالل احمررسیدن به استانداردها و افزایش توانمندی دربرابرحوادث است

جغتای ؛گفتی- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 

شهرستان جغتای با تبریک هفته منابع طبیعی اظهار 

کرد:در رابطه با اهمیت منابع طبیعی همین اندازه 

که این منابع است کفایت می کند. اسام خیرآبادی 

گفت: همه ما باید حول محور قانون حرکت کنیم وبر 

اساس اجرای ماده 56 )ماده 2 قانون حفظ و حمایت ( 

قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع ،منابع طبیعی مسئولیت 

اخذ سند اراضی منابع ملی را به عهده دارد که طی یک فرآیند 

قانونی این اسناد اخذ می گردد.وی گفت: حال چنانچه کسی 

در این رهگذر حقی از وی ضایع شده باشد، قانون راهکار 

احقاق حق مردم را از طریق کمیسیون ماده واحده 

باز کرده است و در فرآیند رسیدگی به حقوق 

مردم یکی از مولفه های استنادی کارشناسان 

و سیستم قضایی تصاویر ماهواره ای تهیه شده 

در سال 1345 تقریبًا مقارن اجللرای قانون 

اصاحات ارضی در رابطه با سابقه کشت و زرع در 

این اراضی است که در این تصاویر اگر زمینی در سال 1345 

تحت کشت بوده باشد حتی اگر در حالت آیش هم باشد و 

چندین سال هم کشت نشده باشد، کامًا آثار کشت و زرع در 

عکس هوایی مشخص و مصداق عبارت »آنچه عیان است چه 

حاجت به بیان است« می باشد که برخی افراد سود جو و زمین 

خوار و متعرض به انفال عمومی چون از این طریق دست آنان 

در اظهارات دروغین شان رو می شود با فریب افکار عمومی و 

القای آن به برخی مقامات استانی تاش می نمایند که در سال 

تهیه عکس زمین آنان آیش بوده و در عکس هوایی نامشخص 

است.یکی از بحران هایی که مملکت را تهدید می کند تخریب 

منابع طبیعی و تبدیل آن به اراضی کشاورزی است که باعث 

بر هم خوردن تعادل اکولوژیکی و در نتیجه بروز مشکات 

عدیده ای برای جامعه شده است و ما وظیفه داریم که منافع 

و مصالح عمومی را فدای منافع فردی و زود گذر و آنی افراد 

نکنیم.البته اگر در جایی هم واقعا حقی از کسی ضایع شود 

باز از طریق قانونی آن را دنبال کنیم. اما آنچه الزم به ذکر است 

وظیفه قانونی و ذاتی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و 

شهرستان های تابعه حفاظت و صیانت از عرصه های منابع 

ملی است و وظیفه خود می داند به خاطر صاح جامعه با تمام 

توان، دست زمین خواران ،کوه خواران و متجاوزان به عرصه 

های منابع ملی که متعلق به همه مردم و نسل های آینده می 

باشد با حمایت و پشتگرمی مسئوالن ارشد استان و دستگاه 

محترم قضایی قطع نماید و از هیچ گونه تهدید و فضاپراکنی و 

فرافکنی ابائی نداشته و نخواهد داشت.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری:

 منابع طبیعی حول محورقانون حرکت می کند


