
مشاور استاندار مازندران:
 قرآن سعادت دنیا 
و آخرت انسان را 

تضمین می کند

8 صفحه- توزیع در کلیه کیوسک های استان مازندران و کلیه مراکز مرتبط- هر دو هفته یکبار

سرپرست معاونت صنایع جهاد کشاورزی مازندران خبر داد:

نوسازی و صنعتی 
کردن ۶۰۰ شالیکوبی 

سنتی در مازندران
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران:

خاموش شدن ۵ کوره زغال 
غیرمجاز در آمل

مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد:

با اعتبار 13۰ میلیارد ریال کارخانه 
شالیکوبی مدرن و بسته بندی 
برنج  در  محمودآباد افتتاح شد

8 صفحه- توزیع در کلیه کیوسک های استان مازندران و کلیه مراکز مرتبط- هر دو هفته یکبار

در نشســت و هم اندیشی معاون 
استاندار و فرماندار ویژه شهرستان با 
اعضای شورای اسالمی شهر آمل به 
منظور بررســی مسائل و مشکالت و 

توسعه شهر برگزار شد.
سید عباس حسینی در این نشست 
به برگزاری نشست ها در راستای هم 
افزایی و همفکری بیشتر و پیگیری و 
بررسی خواسته های شهروندان تاکید 
کرد و گفت: پاسخگویي به مطالبات 
مردمی و خدمت رسانی به شهروندان 

باید با جدیت و سرعت انجام شود.
به گــزارش صبح آمــل و به نقل 
از روابــط عمومی فرمانــداری ویژه 
شهرســتان آمــل، وي با اشــاره به 
اینکه شــهر آمل داراي ظرفیت ها و 
اســتعدادهاي ویژه اي است که مي 
توانــد منجر به پروژه هــاي فاخر و 
ماندگار در حوزه شــهري شود، بیان 
کرد: این ظرفیت ها منجر به مطالبه 
مردمي مي شود و مسئوالن باید در 
این راستا برنامه هایي ارائه دهند که 
متناســب با ظرفیت هاي شهر آمل 
باشد.  معاون استاندار و فرماندار ویژه 
شهرستان آمل با بیان اینکه مسئولین 
باید به مردم پاسخگو باشند، در کنار 
مردم قــرار گیرند و حــرف مردم را 
بشــنوند، افزود: باید با نگاه تخصصی 

و حرکــت رو به جلــو، اولویت ها را 
مشخص و مطالبات مردم از مدیریت 

شهري، دسته بندي و برآورده شود.
حسینی خواســتار تعامالت قوی 
تر مسئولین شــهری در جهت رقم 
زدن اتفاقــات بزرگ شــد و تصریح 
اتفاقات کوچک روحیات مردم  کرد: 
را عــوض نمــی کند، مــردم دنبال 
اتفاقات ویژه هســتند و این مطالبه 
و خواسته، حق مردم است و در این 
بخــش آمادگي دولت براي کمک به 
حوزه شهري آمل وجود دارد تا منجر 

به اتفاقات بزرگي در شهر آمل شود.
رئیس شــوراي اسالمي شهر آمل 
نیز در این نشســت اظهار داشــت: 
متاســفانه شــرایط کنونی، شرایط 

مطلوبی نیســت و هنر این است که 
بتوان شــرایط فعلی را مدیریت کرد 
چرا که در شرایط بحران فرصت هایی 
است که در شرایط عادی وجود ندارد.

حسن مجیدی کیا افزود: اعضای 
شــورا، شــهردار، معاونین شهردار و 
مدیران شــهرداری همه پــای کار 
هســتند و دلســوزانه در حال کار و 
تالش هســتند و در ایــن راه نیاز به 
وفــاق و همدلی تمامي مســئولین 

شهری داریم.
وی در پایان بیان کرد: امیدوارم با 
برنامه ریزی دقیق، کارشناسی، همت 
و تالش مضاعــف مجموعه مدیریت 
شهری بتوانیم گام مهمی در راستای 

توسعه و آبادانی شهر برداریم.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه ساماندهی زیرساخت های 
برق استان در دستور کار قرار دارد؛ ،گفت: با مدیریت دانش بنیان 
وزارت نیرو قطعی برق نداشــته ایم لذا همه باید ســفیر مصرف 
بهینه برق باشــند تا با تداوم این وضعیت از شــرایط موجود به 

بهترین نحو گذر کنیم.  
به گزارش صبح آمل، سید محمود حسینی پور با بیان اینکه 
وزارت نیرو تاکنون به خوبی مصرف برق را با استفاده از مکانیزم 
های دانش بنیان مدیریت کرده و در ســال جاری خاموشی برق 
نداشتیم، تصریح کرد: ساماندهی زیرساخت های برق استان در 
دســتور کار قرار دارد و تحرکات خوبی را در مدیریت جدید برق 

منطقه ای استان شاهد هستیم که باید استمرار داشته باشد.
وی با اشــاره به اینکه تقســیم برق برای حوزه های صنعتی 
استان نیز در دستور کار است، اظهار داشت: با توجه به گرمی هوا 
نیازمند یک مدیریت جدی در موضوع برق هستیم و امیدواریم با 
تداوم همکاری مردم و ادارات بتوانیم صنایع استان را فعال داشته 
باشــیم و با صرفه جویی مصرف برق در منازل و اصناف براحتی 

بتوانیم ادامه سال را هم بدون هیچ مشکلی پشت سر بگذاریم.
نماینده عالی دولت در اســتان، تصریح کرد: مصرف برق یک 
موضوع ملی است و باید همه دستگاه ها و نهادها، صنعت و تولید 
و تک تک آحاد جامعه در خانواده خود سفیر مصرف بهینه برق 
باشــند تا با مدیریت صحیح و اتحاد و همدلی بتوانیم با بهترین 
شرایط، عدم قطعی برق در منازل و فعال بودن صنایع و واحدهای 
تولیدی وضعیت پیش رو را پشت سر بگذاریم و با به ثمر نشستن 
پروژه های صنعت برق اســتان در سال های آینده دیگر شاهد 

هیچ مشــکلی در این حوزه نباشــیم. سید محمود حسینی پور 
گفت: وزارت نیرو در کنترل و مدیریت مصرف، سیاست تشویقی 
و تنبیهی اختصاص داده است که صداوسیما می بایست با دعوت 

از مدیران این حوزه اطالع رسانی الزم را انجام دهد.
وی ادامــه داد: در برخی از مصــارف در صورت عدم رعایت، 
قطعی برق یک ماهه را خواهیم داشت و مشترکینی که کمتر از 
میانگین مورد نظر مصرف کنند، تعرفه شان رایگان خواهد شد 
و می بایســت صنایع مان را با مدیریت مصرف فعال نگه داشته 
باشیم. استاندار مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به ضرورت و اهمیت اســتاندارد بودن و مقاوم بودن ســاخت و 
سازها، افزود: نظارتها در بخش مسکن که با جان و مال مردم در 
ارتباط اســت جدی گرفته شود و نظام مهندسی و همه دستگاه 
هایی که در این حوزه مسئولیت دارند، با نهایت دقت و جدیت به 

وظایف خود عمل کنند.
حسینی پور به ظرفیت 40 هزار نفری مهندسین ساختمان 
در اســتان اشاره کرد و یادآور شد: اســاس کار در این بخش بر 
تحقق کیفیت با بهره گیری از نیروهای کیفی و اصل نظارت است 
و باید امســال کیفیت ساخت و سازها ارتقاء پیدا کند و با وضع 

مشوق هایی در جهت تقویت نظارت ها گام برداریم.
وی با بیان این که فلسفه شورای گفت و گوی دولت و بخش 
خصوصی کمک به مسائل توسعه ای است، گفت: نظام مهندسی 
می بایســت برای توسعه ساخت و ســازها پیش قدم گردد و به 
بخش خصوصی فرصت دهد تا نگاه ویژه به ســاخت و ســاز در 

استان تقویت شود.

در نشست و هم اندیشی فرماندار آمل اعضای شورای اسالمی شهر آمل مطرح شد: 

پاسخگويي به مطالبات مردمی و خدمت رسانی به 
شهروندان با جديت و سرعت انجام شود

استاندارمازندران تاکیدکرد

 ضرورت و اهمیت استاندارد بودن
 و مقاوم بودن ساخت و سازها

معاون استاندار و فرماندار ویژه آمل خبرداد

طرح فروش هوشمند نان 
در آمل آغاز شد

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسالمی:

بايد به ايمنی و عدم 
خطرآفرينی در مسیرهای 
روستايی توجه جدی شود
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مدیر طرح و برنامه سد هراز:

بهره برداری از بزرگترين سد 
شمال کشور  تا دو سال ديگر

در همایش تجلیل از حافظان قرآن کریم به همت شرکت 
فوالدین ذوب آمل صورت گرفت

اهداء 7 میلیارد ريال جوائز نقدی 
به 115 نفر از حافظین قرآن کريم 

غالمرضا حسن زاده صاحب بزرگترین کارخانه شالیکوبی مدرن و بسته بندی 
برنج و غالت محمودآباد مازندران در گفت گوی ویژه و اختصاصی با صبح:

 اصالح و نوسازی شالیکوبی های 
فرسوده گامی مهم در رسیدن به 

خودکفايی برنج، رونق اقتصادی و 
تامین امنیت غذايی جامعه است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران:

 خرد شدن اراضی  چالش بزرگ 
کشاورزی مازندران است

۳

مديرکل میراث فرهنگی و صنايع دستی مازندران:

کارافرينان صنايع دستی برای ايجاد شغل به ازای 
هر نفر 150 میلیون وام دريافت می کنند

مدیــرکل میراث فرهنگی و صنایع دســتی مازندران در حاشــیه افتتاح 
نمایشگاه صنایع دستی با بیان اینکه رشته های بسیار شاخصی در مازندران 
وجود دارد؛ گفت: ۷0 رشــته فعال در حوزه صنایع دستی در مازندران وجود 
دارد که بیش از ۸ هزار نفر در این صنعت فعالیت می کنند که ۱۲ رشته در 
صنایع دستی برند یونسکو توسط هنرمندان و صنعتگران مازندران در رشته 
های مختلف صنایع دســتی نشان دهنده قابلیت باالی این هنر صنعت ملی 

برای برنامه ریزی مالی به ویژه در زمینه صادرات دارد.
به گزارش صبح آمل، مهدی ایزدی با بیان اینکه حفظ فرهنگ و ارزش های 
فرهنگی وظیفه همه دســتگاه های اجرایی است؛ اظهار داشت: حفظ صنایع 
دستی حفظ بخش از فرهنگ بومی و ملی کشور است و هیچ مکانیسمی غیر 
از رونق فراوری و فروش آن نمی تواند زمینه حفظ و احیای آن را فراهم کند. 
وی از برپایی نمایشگاه صنایع دستی در ۱۸ شهرستان مازندران خبر داد 
و گفت: هر شهرســتان بیش از ۲0 غرفه به مناســبت هفته صنایع دستی و 
گردشــگری، نمایشگاه صنایع دستی سوغات و هدایای استانه برپا شده است 
که در آمل نیز با بیش از  ۳۲ غرفه این نمایشــگاه آغاز به فعالیت کرده است 
همچنین از استان های خوزستان، خراســان رضوی، ارومیه و.. انواع صنایع 

دستی ارائه شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی و صنایع دستی مازندران با نوید ایجاد نمایشگاه 
دائمی در آمل تصریح کرد: در تالش هســتیم نمایشگاه دائمی ایجاد کنیم تا 

کارافرینان بتوانند تولیدات خود را عرضه و به فروش برسانند.
ایزدی ادامه داد: کار چوب، حصیر و معرق استقبال خوبی در نمایشگاههای 

ملی و بین المللی داشته است.
وی افزود: شهر آمل یکی از شهرهای تاریخی مازندران محسوب می شود و 
نزدیک به ۱۳0 هکتار بافت تاریخی دارد و نمایشگاه نیز در میان دو پل دوره 
صفوی و پهلوی اول ایجاد شــده است، عالوه بر ان بناها و خانه های تاریخی 
را شناسایی و ثبت کردیم و در برنامه کاری ما هست که آنها را مرمت کنیم 
خانه منوچهری به بخش خصوصی واگذار و به عنوان فضای فرهنگی پذیرایی 

تجهیز و راه اندازی شده است. 
مدیرکل میراث فرهنگی و صنایع دستی مازندران تصریح کرد: برنامه های 
خوبی برای مرمت و بازســازی خانه های طــرح بافت آمل مثل خانه عبادی 
و ملک داریم که انشــاءاهلل در آینده نزدیــک مرمت و احیا و در اختیار مردم 

عالقمند قرار می گیرد.
ایزدی از ارائه تســهیالت به کارافرینان خبر داد و گفت: کارافرینان صنایع 
دستی در مازندران در صورت نیاز،  برای راه اندازی و خرید مصالح و تهیه مواد 
اولیه تسهیالت دریافت خواهند کرد همچنین به کارافرینان برای راه اندازی 
کارگاه متناسب با ایجاد اشتغال؛ وام به میزان ۱۵0 میلیون تومان به ازای هر 

نفر ایجاد شغل به وی پرداخت می شود.

قیمت 2000 تومان
نیمه دوم خرداد ماه ۱۴0۱   
سال هشتم
دوهفته نامه

شماره ۱2۱ 

مدیرکل حفاظت محیط زیســت مازندران با اعالم این 
خبر گفت: کارشناسان اداره های حفاظت محیط زیست و 
منابع طبیعی شهرستان آمل در پایش مشترک، پنج واحد 
کوره زغال ســنتی غیرمجاز در روستا های محمدآباد ورز 

این شهرستان را شناسایی کردند.
 بــه گزارش صبح آمل، کاویان افزود: پس از پایش 
و بازدید کارشناســان و نیز تاییــد آالینده بودن آنها، 
فعالیــت این پنج واحد به دلیل رعایت نکردن موازین 
و مالحظــات زیســت محیطی از جملــه آلودگی هوا 

متوقف شد.
وی افزود: هر اقدام مخربی که موجبات آلودگی محیط 
زیســت را فراهم کند ممنوع اســت و طبق مواد ۱ و ۱۲ 

قانون هوای پاک و مواد ۱ و ٩ قانون حفاظت و بهســازی 
محیط زیست جرم محسوب می شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران:

خاموش شدن 5 کوره زغال غیرمجاز در آمل 
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معاون اســتاندار و فرماندار ویژه آمل از اجرای 
طــرح فروش هوشــمند نان در این شهرســتان 
خبــر داد و گفت کــه در راســتای اجرای طرح 
مردمی سازی یارانه ها دستگاه کارتخوان هوشمند 
در نانوایی های سطح شهرستان نصب شده است. 

به گزارش صبح آمل و به نقل از روابط عمومی 
فرمانداری و.یژه شهرســتان آمل، ســید عباس 
حسینی اظهار داشــت: برای تمامی ۵۱0 نانوایی 
در سطح شهرستان دستگاه های کارتخوان تعریف 
و تجهیــز و کارتخوان های بانک ســپه به عنوان 
نخستین کارتخوان در نانوایی های طرف قرارداد 

نصب شده است. 
وی افزود: قرار اســت در برنامــه زمان بندی 
تعیین شــده، ســایر بانک های طرف قرارداد با 
نانوایی های دیگر هم کارتخوان هایشان را نصب 

کنند. 
معاون استاندار و فرماندار ویژه آمل مهم ترین 
مزیت طرح فروش هوشمند نان را مدیریت مصرف 
آرد یارانه ای برشمرد و افزود : در این طرح میزان 
پخت واقعی هر خباز مشخص خواهد شد و امکان 

فروش آرد دولتی برای نانوا وجود ندارد. 
حسینی با بیان اینکه در طرح جدید از هرگونه 
قاچاق آرد جلوگیری خواهد شد، بیان کرد: در این 

طرح قیمت نان هیچ تغییری نخواهد کرد و نان با 
همان قیمت قبلی عرضه می شود، ضمن این که 
کار خرید نان برای مردم ساده سازی شده و هیچ 
محدودیتی به لحاظ تعــداد خرید وجود نخواهد 

داشت. 
وی یکی دیگر از مزیت های فروش هوشــمند 
نان را نشــان دادن کیفیت پخت نان هر نانوایی 
دانســت و توضیح داد : در طرح هوشمندســازی 
مشتری می تواند به کیفیت نان امتیاز دهد و در 
این شیوه نظارت نیز هوشمند و دیجیتال می شود 
و از این راه هم مقدار مصرف آرد و هم کیفیت نان 

مورد ارزیابی قرار می گیرد.
معاون استاندار و فرماندار ویژه آمل همچنین به 
کشــف ۱۱ کیسه آرد غیرمجاز در دو روز گذشته 
اشــاره کرد و گفت: روند نظــارت بر نانوایی های 
شهرســتان  تا زمان اجرای کامل طرح  هوشمند 

سازی فروش نان ادامه خواهد داشت. 
حســینی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 
٩0 پرونده تعزیراتی برای نانوایی های آمل تشکیل 
شده است که در همین راستا برای ماه آینده تعداد 
۱٩ واحد خبازی به دلیل تخلف از سهمیه آردشان 
کم خواهد شد و همچنین ۵۷ واحد خبازی نیز  

افزایش آرد خواهند داشت.

معاون استاندار و فرماندار ویژه آمل خبرداد

طرح فروش هوشمند نان در آمل آغاز شد

ريیس کل دادگستری مازندران:

نقش مهم اجرای بموقع احکام در صیانت از حقوق بیت المال

با حضور سید   فرماندار آمل و   امام جمعه بخش، معاون سیاسی فرماندار، 
الريجان در محل بخشداری برگزار شد

بخشدار الريجان معارفه شد
 

فرمانده انتظامی مازندران:

زمین خواری 1۶0 میلیارد ريالی در آمل

رییس کل دادگســتری مازنــدران گفت: 
اجرای بموقع احکام قضایی قطعی شده نقش 
بســیار مهمی در صیانت از حقوق بیت المال 

دارد.
به گزارش صبح آمل، حجت االسالم محمد 
صادق اکبری در جلسه حفظ حقوق بیت المال 
مازندران، گفت: در صورتی که احکام به موقع 
اجرا شود نقش پیشگیرانه ای در کاهش تخلفات 
وتعرضات خواهد داشــت و هرگونه تعلل در 
اجرای احکام موجب تقویت جسارت و جرات 
متخلفان در اقدامات خالف قانون و سودجویانه 

می شود. وی اظهار داشت: پیگیری دعاوی 
وطرح شکایت بموقع با ادله درست وکافی 
بایــد مورد اهتمام وتوجه ویژه قرار گیرد تا 
حقوق مردم نادیده گرفته نشود. رئیس کل 
دادگســتری مازندران درباره بررسی نحوه 
احداث خــط انتقــال گاز و تخریب منابع 
طبیعی توسط پیمانکار در منطقه سوادکوه، 
گفت: بدیهی اســت نمی شــود مردم را از 
ارائه خدامات محــروم کرد، اما باید قبل از 
اجرای پروژه ها توسط شرکت های خدمات 
رسان مجوز های الزم از منابع طبیعی وسایر 
نهاد هایی که باید مجوز های الزم راصادر کنند 

گرفته شود.
اکبری تصریح کــرد: همانطور که دریافت 
مجوز هــای قانونــی قبل ازانجــام پروژه های 
خدمات رســانی الزم است نظارت مستمر بر 
اقدامات پیمانکاران وکســانی که طرح را اجرا 
می کنند بسیار مهم وضروری است تا تخلفات 
وسهل انگاری های احتمالی این افراد موجب 
خسارات جبران ناپذیر به اکوسیستم منطقه 

ومحیط زیست نشود.

جدید  بخشدار  معارفه  مراسم 
الریجــان با حضور ســید عباس 
حســینی فرماندار آمل و حجت 
امام جمعــه  شــکری  االســالم 
بخش، معاون سیاســی فرماندار، 
شــهرداران، اعضای شورای شهر 
رینــه و گزنک، رییس شــورای 
بخش، دهیاران، رییس و اعضای 
شورای روستاهای بخش الریجان 

در محل بخشداری برگزار شد.
به گزارش صبح آمل، در این مراســم با قدردانی از فعالیت یونس حیدری بخشــدار، روح اهلل 

صابری به عنوان بخشدار جدید این بخش معرفی شد .
گفتنی است ســید روح اهلل صابری کنارانجامی متولد ۱۳۶۸ و دارای مدرک کارشناس ارشد 

علوم سیاسی است.
وی پیش از این مدیر اجرایی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاه فرهنگیان کل 
استان تهران و مسول بورس دانشجویان غیرایرانی و معاون مرکز بین الملل نهاد نمایندگی مقام 

معظم رهبری در دانشگاه ها را در سوابق خود دارد.

فرمانده انتظامی مازندران از کشــف زمین 
خواری ۱۶0 میلیارد ریالی در این شهرستان 

خبر داد.
به گــزارش صبــح آمل، ســردار مرتضی 
میرزایی گفت: در پی کســب خبری مبنی بر 
محصور و تصرف غیرقانونی زمین های ملی در 
یکی از مناطق چالو شهرســتان آمل، موضوع 

در دستور کار ماموران قرار گرفت.
وی افزود: ماموران پس از بررسی های همه 

جانبه، متهم را که با محصور کردن ۲ هزار متر مربع از اراضی ملی و جنگلی آن را به تملک خود در 
آورده بود، شناسایی کردند.

به گفته ســردار میرزایی پس از هماهنگی هــای قضائی با همکاری یگان حفاظت منابع طبیعی 
شهرســتان آمل، زمین تصرف شــده از چنگ این فرد که اقدام به تصرف برای تغییر کاربری کرده 

بود، رها سازی شد.
فرمانده انتظامی مازندران ارزش زمین آزاد شده از چنگ متهم را بر اساس نظر کارشناسان، ۱۶0 

میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

همزمــان با آغــاز هفتــه جهاد 
کشاورزی، کارخانه شالیکوبی مدرن و 
بسته بندی برنج در روستای چهارافرا  
بخش سرخ رود شهرستان محمودآباد 

افتتاح شد.
مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد 
در مراســم افتتاح این کارخانه گفت: 
نوسازی کارخانجات شالیکوبی یکی از 
مهمترین اقدامات در راستای صنعتی 

شدن استان است.
به گــزارش صبح آمــل و به نقل 
از روابــط عمومــی مدیریــت جهاد 
کشــاورزی شهرســتان محمودآباد، 
محمــد هــادی زاده افــزود: وجود 
کارخانه های شــالیکوبی مدرن می 
توانــد با کاهش ضایعــات و افزایش 
تولید عالوه بر رونق اقتصادی موجب 

بهبود معیشــت و در نتیجــه ارتقاء 
انگیزه کاری کشاورزان شود.

وی افزود: برنج به عنوان مهمترین 
محصول استراتژیک، نقش مهمی در 

امنیت غذایی جامعه دارد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 
اعتبــار هزینه  محمودآبــاد میزان 
شــده بــرای افتتاح ایــن کارخانه 
شالیکوبی مدرن و بسته بندی برنج 
را ۱۳0 میلیــارد ریال عنوان کرد و 
گفت: ۳0 میلیارد ریال از این مبلغ 
با اعطای تســهیالت ســامانه سیتا 

تامین شد.
هادی زاده اظهار کــرد: عالوه بر 
تولید محصــوالت خام، فــرآوری و 
تبدیــل و نگهداری این مواد نیز جزء 

وظایف ذاتی جهاد کشاورزی است.

وی از وجــود بیش از ۸۵ کارخانه 
شــالیکوبی در شهرستان محمودآباد 
خبــر داد و گفــت: 4۵ کارخانــه 
شالیکوبی در ســطح این شهرستان 
به صورت ســنتی فعالیت می کنند 
که در تالشیم با حذف کارخانه های 

سنتی و مساعدت در احداث کارخانه 
های مدرن، میزان بهره وری در تولید 

محصول برنج را افزایش دهیم.
این مسئول با بیان اینکه کارخانه 
های مدرن شالیکوبی 4 برابر کارخانه 
های سنتی ظرفیت دارند، خاطرنشان 

کرد: تجمیع کارخانه های ســنتی و 
ایجاد کارخانه های مدرن از سیاست 
های اصلی جهاد کشاورزی است که 
با کمک بخش خصوصی پیگیری می 

شود.
هــادی زاده بــا بیــان اینکه این 
کارخانــه ظرفیــت تبدیل ســالیانه 
۳۵00 هزار تن شــلتوک به برنج را 
داراست، افزود: زیر بنا کارخانه مذکور 
۲۷00 متر مربع است و در زمینی به 
مســاحت  ۱۵۶۷ متر مربع احداث 
شده است و با بهره برداری از آن برای 

۷ نفر ایجاد اشتغال می شود
وی مجهز بودن این کارخانه را به 
دستگاه سورتینگ و بسته بندی برنج 
و غالت با ظرفیت تقریبی ۵ هزار تن 

از ویژگی های آن عنوان کرد.

روستایی مازندران:

بزرگترين کارخانه 
بسته بندی و توزيع 

کود فسفات در آمل 
راه اندازی می شود

طرح روســتاهای پایلوت در آمل 
با هدف ایجاد اشتغال پایدار و رونق 
روســتاها در دست اجراست.  معاون 
اســتاندار و فرماندار ویژه شهرستان 
اجــرای طرح روســتاهای  از  آمل، 
پایلوت به منظور ایجاد اشتغال پایدار 
و رونق روســتاها خبرداد. به گزارش 
صبح آمل، ســید عباس حســینی 
برگــزاری نشســت هــای منظم با 
دهیاران و شــوراهای روستاها را به 
منظور ترویج تفکر کارآفرینی و پروژه 
محوری در این مناطق از اولویت های 
این فرمانداری عنوان کرد. مدیرکل 
تعاون روستایی مازندران نیز با بیان 
اینکه بزرگترین کارخانه بسته بندی و 
توزیع کود فسفات در آمل راه اندازی 
می شود، گفت: تنها اتحادیه تعاونی 
تولید اســتان در آمل مستقر است 
و از این رو این شهرســتان ظرفیت 
مناســبی برای توسعه بخش تعاون 
دارد. سلیمان حاتم نژاد روستا بازار 
را از طرح های در دســت پیگیری 
این اداره کل عنوان کرد و افزود: قرار 
است فروشگاه های روستایی تبدیل 
به روستا بازار شده و بحث اقتصادی 

روستاها پررنگ شود.

سخنگوی کمیسیون آموزش و 
تحقیقات مجلس شورای اسالمی 

مدارس حق اخذ 
هزينه مازاد به بهانه 
فوق برنامه ندارند

سخنگوی کمیســیون آموزش و 
تحقیقات مجلس شورای اسالمی در 
رابطه با حقــوق معلمان در مدارس 
غیرانتفاعی با یــادآوری اینکه طرح 
اصــالح موادی از قانون تاســیس و 
اداره مــدارس و مراکز آموزشــی و 
پرورشــی غیردولتی، گفــت: هیچ 
معلمی در مــدارس غیرانتفاعی که 
۲4 تا ۳0 ســاعت در هفته تدریس 
می کند، نباید کمتر از حداقل حقوق 
دریافت کند و بیمه معلمان هم باید 

پرداخت شود.
رضــا حاجی پور دربــاره طرح 
برخــی شــهریه های نامتعارف در 
مدارس غیرانتفاعی کشــور، تاکید 
کــرد: طرح مربوط به ســاماندهی 
مدارس غیرانتفاعی با عنوان »طرح 
اصالح موادی از قانون تاســیس و 
اداره مــدارس و مراکز آموزشــی و 
پرورشــی غیردولتی« در دســتور 
کار بررسی صحن مجلس قرار دارد 
که در این طرح به شهریه مدارس 
غیرانتفاعی نیز پرداخته شده است. 
آموزش،  کمیســیون  افــزود:  وی 
مصوبــه ای به تصویب رســانده تا 
ســامانه ای برای شفاف سازی همه 
فوق  پرداخت هــای  و  دریافت هــا 
برنامه هایی که مدارس غیرانتفاعی 
در دســت دارند، راه اندازی شــود. 
نماینــده مــردم آمــل در مجلس 
شورای اسالمی افزود: در این مصوبه 
گرفتن  حق  غیرانتفاعــی  مدارس 
هزینــه مازاد به بهانــه فوق برنامه 
ندارند و نبایــد معلمانی که تایید 
نشــده اند را استخدام کنند. حاجی 
پور با بیان اینکه با تصویب این طرح 
تمامی معلمان مدارس غیرانتفاعی 
نیز باید گزینش شــوند، ادامه داد: 
اطالعات مربــوط به معلمان دقیقاً 
باید به صورت شــفاف در ســامانه 
مدارس غیرانتفاعی متصل به سراسر 
کشــور و وزارت آموزش و پرورش 
دیده شــود تا حقی از معلمان نیز 
ضایع نشود. وی در خصوص حقوق 
نیز  غیرانتفاعی  مــدارس  معلمین 
گفت: بر اســاس قانون کار، حداقل 
حقــوق معلمــان بایــد حداقل ۵ 
میلیون و ۶00 هزار تومان باشد و بر 
این اساس هیچ معلمی در مدارس 
غیرانتفاعی که ۲4 تا ۳0 ساعت در 
هفته تدریس می کند، نباید کمتر 
از این مبلغ دریافتی داشته باشد و 
بیمه معلمان هم باید توسط مدرسه 

پرداخت شود./

خبر
سرمقاله

رئیس اداره ارزیابی کیفیت استاندارد مازندران:
۴۳5 هزار تن کاال با نظارت استاندارد 

به مازندران وارد شد

رئیــس اداره ارزیابــی کیفیــت کاالهای صادراتــی و وارداتی 
استاندارد مازندران از واردات 4۳۵ هزار تن کاال با نظارت استاندارد 

به گمرکات استان طی سال جاری خبر داد.
به گزارش صبح آمل و به نقل از مهر، لیال یوسفی اظهار داشت: 
در ســه ماهه اول امســال بیش از 4۳۵ هــزار و ۳۶۶ تن کاال از 

گمرکات مازندران وارد کشور شد.
وی در مورد نوع کاالهای وارده به بنادر مختلف اســتان عنوان 
کــرد: کل اقالم وارد شــده به گمرکات مازندران اظهار شــده به 
اســتاندارد استان، انواع کاغذ روزنامه، ترموسوئیچ، کانکتور، خازن، 
عایق ماشین جوشکاری، ســوخت هواپیما و کمباین و همچنین 
کاالهای اساسی شامل گندم، جو دامی و ذرت دامی بوده است که 
از بنادر نوشهر، فریدونکنار و امیرآباد بهشهر وارد استان شده است.

۳۳۶ گواهینامه تائید ایمنی آسانسور صادر شد
عباس رحیمی، سرپرست اداره کل اســتاندارد مازندران نیز با 
اشــاره به صدور ۳۳۶ گواهینامه تائید ایمنی و عملکرد آسانســور 
گفت: بازرســی ها از آسانسورهای مجتمع های مسکونی و تجاری، 
توسط شرکت بازرســی تأیید صالحیت شده انجام می گیرد و در 
صورت تأیید ایمنی و عملکرد آسانســور توســط شرکت بازرسی، 
گواهینامه تأییدیه ایمنی و عملکرد آسانسور توسط اداره کل صادر 

می شود.
وی در ادامه بر اهمیت ایمنی و ارتقای کیفیت عملکرد آسانسورها 
تأکید کرد و اظهار داشت: این موضوع به همه شهرداری های استان 
به منظور لحاظ در صدور پروانه پایان کار ســاختمان ها ابالغ شده 
است. بر این اساس صدور پروانه پایان کار از سوی شهرداری ها برای 
ساختمان های دارای آسانســور اعم از تجاری، مسکونی و دولتی، 
منوط به اخذ گواهینامه تاییدیه ایمنی و عملکرد آسانسور از اداره 

کل استاندارد استان است.
سرپرســت اداره کل استاندارد یادآور شد: این گواهینامه دارای 
اعتباری یکساله است و آسانسورها باید در دوره های یکساله مورد 

بازرسی مجدد قرار گیرند.
رحیمــی در پایان از شــهروندان، مالکان درخواســت کرد در 
راســتای تأمین ایمنی استفاده کنندگان نسبت به اخذ گواهینامه 

بازرسی ادواری آسانسور به صورت ساالنه توجه جدی کنند.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی آمل:
کشف خودروهای حامل چوب قاچاق 

در بايجان هراز

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی آمل با اعالم این خبر گفت: 
چهار دســتگاه نیســان که در حال حمل چوب قاچاق جنگلی به 
ســمت تهران و اســتان های جنوبی بودند در منطقه بایجان هراز 

توقیف شدند.
پناهی اظهار داشــت: در 4۸ ســاعت گذشــته ماموران یگان 
حفاظت این اداره در ایست و بازرسی محموالت جنگلی در بایجان 
هراز موفق شــدند چهار دستگاه خودروی نیسان حامل چوب های 
ممنوع القطع جنگلی را کشف و به همراه خودرو به پارکینگ اداره 

منابع طبیعی آمل منتقل کنند.
وی افزود: این محموله ها شامل چوب آالت جنگلی از نوع توسکا، 
راش و افرا بودند که قاچاقچیان قصد حمل آن به تهران را داشتند.

پناهــی تاکید کرد: برای قاچاقچیان پرونده تشــکیل و تحویل 
مقاملت قضایی شدند. خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مازندران

                            صاحب امتیاز : شرکت طلوع صبح آمل
                        مدیر مسئول و سردبیر: افشین جمشیدی الريجانی

نشانی: کیلومتر 9 محمودآباد به آمل-بعد ازالمیزده-مجتمع بزرگ اهورا
صندوق پستی:4۶۱۵۶۶۳۳۸۶/ چاپ: شاخه سبز 

www.sobheamol.com

توزیع ویژه در آمل و سرتاسر مازندران 

همکاران صبح آمل: ربابه محمدزاده- مهسا شعبانی- نازیال قدرتی
 مائده عباس زاده  

0912-8442429

  Email: larijani_ jamshidi@ya hoo.com                     
تلفنخانه مرکزی: 011-44476671-2      

مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد:

با اعتبار 1۳0 میلیارد ريال کارخانه شالیکوبی مدرن و بسته بندی برنج  در  محمودآباد افتتاح شد 

سرپرست میراث فرهنگی مازندران:

70 اثر ناملموس معنوی مازندران ثبت ملی شده است
سرپرســت میراث فرهنگی مازندران 
شــمار آثار ناملموس فرهنگی و معنوی 
ثبت شــده ملی را در استان ۷0 اثر ذکر 
کرد و گفت: آیین های بومی عاشورایی از 

جمله این میراث است.
به گزارش صبح آمل و به نقل از مهر 
با اشــاره به اینکه ۷0 اثر در اســتان در 
فهرست آثار ناملموس میراث معنوی ثبت 
شده اســت، آئین های سنتی، آئین های 
بومی عاشــورایی، دستاوردهای تاریخی، 
حماسه ششم بهمن آمل را از جمله آثار 

ناملموس معنوی ثبت شده بیان کرد.
وی گفت: میراث ناملموس شــهید گمنام به عنوان یک ارزش تاریخی و فرهنگی باید ثبت شود 
و در این زمینه نیز برنامه هایی در دســت اقدام اســت و هرساله برنامه خاص درباره شهدای گمنام 

برگزار می شود.
سرپرست میراث فرهنگی مازندران با اظهار اینکه شهدای گمنام زیادی در مناطق مختلف استان 
آرام گرفته اند، افزود: همواره باید یاد و خاطره این شــهدای واالمقام را گرامی داشــت و به صورت 

متمرکز برنامه و مراسم ویژه ای برپا می شود.
ایزدی یادآور شد: ۱۷ پرونده میراث ناملموس تاریخی و فرهنگی از جمله آئین های سوگواری و 

بومی در دست ثبت در فهرست ملی است و امیدواریم تا پایان سال این طرح محقق شود.
سرپرست میراث فرهنگی مازندران جلوگیری از فراموشی آئین های میراثی و تاریخی را از جمله 

اهداف ثبت آثار ناملموس تاریخی و فرهنگی بیان کرد.



نیمه دوم خرداد ماه 1۴۰1   سال هشتم    شماره 121 اخبار آمل 3

رئیس ســازمان جهادکشــاورزی مازندران، 
خرد شــدن و قطعه بنــدی زمین های مرغوب 
کشاورزی در استان در سال های اخیر را یکی از 

چالش های مهم بیان کرد.
به گزارش صبــح آمل، حســن عنایتی در 
نشســت هم اندیشی توســعه ضریب دانش در 
بخش کشاورزی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
آیت اهلل آملی گفت: این اقدام در راستای حضور 
فعاالنه و استراتژی عمل بخشی به شرکت های 
دانش بنیان در بخش کشــاورزی استان برای 

افزایش بهره وری بیشتر تولیدات است.
وی افــزود: در مازندران کــه اولویت و همه 
برنامه ریزی اســتان مربوط به بخش کشاورزی 
است و ســاالنه بیش از هفت و نیم میلیون تن 
انواع محصوالت کشــاورزی تولید واین استان 

درتولید برخی محصــوالت از جمله برنج، مرغ 
و محصوالت زراعی و باغی تأمین کننده اصلی 
امنیت غذایی کشور وحتی صادرات محور است.

رئیس ســازمان جهادکشاورزی مازندران، به 
ضایعات باالی محصوالت تولیدی به عنوان یکی 
از پاشنه آشــیل بخش کشاورزی سنتی استان 
بیان کرد وگفت، به عنوان نمونه کسری ساالنه 
کشور به برنج براساس سرانه جمعیتی بیش از 
400 هزار تن اســت درحالی که بیش از ۳00 
هزار تن این محصول درفرایند برداشت وتبدیل 
شالی به برنج سفید به علت نبود صنایع تبدیلی 

استاندارد هدر رفت وضایعات تبدیل می شود.
عنایتــی همچنین بــا بیان اینکــه هزینه 
ســرانه تولیــد در مازنــدران بــه مراتب باال 
اســت، و همزمان حضور شــرکت های علمی 

و تحقیقانی نیز دراین بخش کم رنگ اســت، 
خواســتار حضور جدی تر فعاالن شرکت های 
دانــش بنیان، مراکز تحقیقاتی و دانشــگاهی 
تکمیلی  نیازهــای صنایــع  بــرای کمبــود 
بخش کشاورزی استان شــد. وی افزود: باید 
حمایت هــای ویژه در امــر وارد کردن علم و 
دانش به بخش کشاورزی باید صورت گیرد تا 

افزایش و بهره برداری ارتقا داده شود.
وی ادامــه داد: نیازهای بخش کشــاورزی 
استان گستردگی زیادی در بخش مختلف دارد، 
که برای جبران کمبودها و ارتقای این بخش ها 
باید دانشگاهیان و مراکز تحقیقاتی ورود جدی 

تری داشته باشند.
رئیس سازمان جهادکشاورزی مازندران، خرد 
شدن و قطعه بندی زمین های مرغوب کشاورزی 

دراستان درسال های اخیر را یکی از چالش های 
مهم بیان کرد و گفت: متأســفانه این وضعیت 
به هرشکلی با تغییر نسل افراد در معرض خطر 
اســت وهمه تالش متولیان امر این هست که 
حداقل وضع موجود بخش کشــاورزی استان 
حفظ شود. با ورود شرکت های دانش بنیان باید 
با تکنولوژی در بازمهندسی و تولید ماشین آالت 
کشاورزی و کشاورزی هوشمند برویم که بتوانیم 
با حداقل وضع موجود بخش کشاورزی، بتوانیم 
بهره وری وتولید محصول را بیشتر وبا کیفیت 

داشته باشیم.
عنایتی یادورشــد، هرچــه کاالی باکیفیت 
تولید کنیم بهتر می توانیم سرپا بمونیم واز مراکز 
پژوهشی علمی و تحقیقاتی و دانش آموختگان 

و دانشگاهی هم این انتظار ودرخواست هست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران:

 خرد شدن اراضی
 چالش بزرگ کشاورزی 

مازندران است

مدير طرح و برنامه سد هراز:

 بهره برداری از بزرگترين ســد شمال کشور
 تا دو سال ديگر

تکمیل سد هراز 1500 میلیارد تومان اعتبار می خواهد

مدیر طرح و برنامه سد هراز از بهره برداری 
از این سد مخزنی تا سال ۱40۳ خبر داد.

محمدعلــی عیســی زاده گفت: بــا برنامه 
ریزی های جدید انجام گرفته و با تامین اعتبار 
همه عملیات اجرایی ســد هراز تا سال ۱40۳  

به اتمام خواهد رسید.
وی افزود: برای تکمیل این ســد به ۱۵00 
میلیارد تومان اعتبار نیاز اســت و هر ســاله 
باید ۵00 میلیارد تومــان اعتبار به این طرح 
اختصاص یابد تا عملیات اجرایی طبق برنامه 

انجام شود.
مدیر طرح و برنامه ســد هراز اظهار داشت: 
برای ساخت سدمخزنی هراز و جاده جایگزین 
۱۱ کیلومتری این سد که تا به امروز فقط 4۵ 

درصد پیشــرفت فیزیکی داشته است پارسال 
حدود ۱۲0 میلیارد تومان اختصاص یافته بود.

عیسی زاده درباره تاخیر در ساخت این سد، 
گفت: برای کار های عمرانی بزرگ مانند ســد 

هراز اعتبارات الزم باید در نظر گرفته شود.
به گفته وی این ســد بایســتی در ۵ سال 
به پایان می رسید و مجموع اعتباراتی که نیاز 
داشــت ۵00 میلیارد تومن بود ولی متاسفانه 

این اعتبار اختصاص داده نشد.
مدیر طرح و برنامه سد هراز ، تصریح کرد: 
سد هراز از نوع خاکی با هسته رسی به ارتفاع 
۱۵0 متر، طول تاج ۳۷۳ متر و ذخیره سازی 
۶۵0 میلیون مترمکعب بزرگترین سد شمال 
کشــور بر روی رودخانه هراز در حال ساخت 

است.
عیسی زاده گفت: عملیات اجرایی ساخت 
این سد از سال ۱۳۸۸ آغاز شده است و با بهره 
برداری از این ســد ۶ شهرستان و 4۵0 روستا 
از آب آشامیدنی و ۱۱0 هزار هکتار زمین های 
کشاورزی شهرســتان های آمل، بابل، بابلسر، 
فریدون کنــار، نور و محمودآباد از آب مطمئن 

برخوردار می شوند.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی 
و صنایع کشــاورزی ســازمان جهاد 
کشاورزی مازندران گفت: طی شش 
ســال قبل ۶00 شالیکوبی در استان 

نوسازی و صنعتی شده است.
به گــزارش صبح آمل و به نقل از 
مهر، سید محمد جعفری گفت: طی 
این مدت شــمار اطالعات مربوط به 
طرح های نیمه تمام ودرحال ساخت 
درحوزه صنایع تبدیلی و نیز تکمیلی 
مرتبط با بخش کشــاورزی اســتان 
جمــع آوری و حداقل تــا ماه آینده 

تکمیل وارائه خواهد شد.
وی افزود: با تکمیل فرایند اداری 
مربــوط به متقاضیان بــرای معرفی 
ســرمایه گــذاران و بهــره مندی از 
این تســهیالت تا ماه هــای آینده به 

بانک های عامل معرفی شوند.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی 
و صنایع کشــاورزی ســازمان جهاد 
کشاورزی مازندران اضافه کرد، البته 
در قالب تبصره های ۱۸ و تبصره های 
دیگر در دو ماه گذشــته حدود ۱۱4 
میلیــارد تومــان اعتبــار مربوط به 
نوســازی و ایجاد صنایــع تبدیلی و 
تکمیلــی بخش کشــاورزی ازجمله 
نوســازی وساخت شــالیکوبی های 
جدید، سورتینگ و سردخانه پرداخت 

شد.
جعفــری همچنیــن بــه یکی از 
طرح هــای مهــم معاونت توســعه 
بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان 
جهــاد کشــاورزی مازنــدران برای 
نوســازی و صنعتی سازی شالیکوبی 
های فرسوده و ســنتی استان اشاره 
کرد و گفت: در بیش از ۶ سال گذشته 

از حدود هزار و۲00 شــالیکوبی در 
مازندران حــدود ۶00 واحد تاکنون 

نوسازی و صنعتی سازی شده است.
وی با بیــان اینکه این آمادگی 

کشــاورزی  جهــاد  درســازمان 
تسهیالت  پرداخت  برای  مازندران 
ویــژه و حمایتی برای نوســازی و 
اصالح ساختار شالیکوبی ها وجود 

دارد؛ تصریــح کــرد: امســال نیز 
حدود  ســاختار  اصالح  و  نوسازی 
۲00 شــالیکوبی سنتی به صنعتی 
در برنامه اســت و اعتبار ویژه این 
اعتبارهای سفر  از محل  نیز  بخش 
رئیــس جمهــوری بــه مازندران 

پرداخت خواهد شد.
سرپرست معاونت توسعه بازرگانی 
و صنایع کشــاورزی ســازمان جهاد 
کشــاورزی مازنــدران یاد آورشــد: 
نوسازی واصالح ســاختار شالیکوبی 
ها از ســنتی به صنعتی، در کاهش 
هدر رفت ضایعات برنج تا حدود ۳0 
درصد تأثیر داشته اســت. مازندران 
با حدود ۲۲0 هزار هکتار شــالیزار و 
تولید ساالنه بیش از یک میلیون تن 
برنج ســفید، رتبه نخست تولید این 

محصول را در کشور دارد.

رئیس حوزه هنــری مازندران از 
خریــد ۱0 اثر از هنرمنــدان فعال 

عرصه هنر انقالب خبر داد.
به گزارش صبح آمل و به نقل از 
مهر، مهدی معصومی گرجی با بیان 
اینکه بر اســاس یکی از مفاد سند 
تحول این مرکز مبنی بر حمایت از 
فعاالن و هنرمندان، ۱0 اثر هنری از 
همین تعداد هنرمند خریداری شد، 
افزود: این آثار در قالب رشــته های 
خوشنویســی، عکــس، نگارگری و 

نقاشی بوده افزود: اعتبار خرید این 
آثار از مرکز )حــوزه هنری( تأمین 

شده است.
وی افــزود: جنبه هــای حمایتی 
از تولیــدات آثار هنــری مرتبط با 
هنر انقالب در رشــته های مختلف 
یکــی از برنامه هــای ســند تحول 
ایــن روند  حوزه هنری اســت که 
همچنان )با توجــه به تأمین اعتبار 
الزم( بــرای هنرمندان فعال در این 
مرکز ادامه خواهد داشت. این مقام 

مسئول در پایان گفت: گرچه تولید 
مأموریت های  از  هنــری  کارهــای 
حوزه هنری است و این فرآیند )که 
خود رویکرد حمایتی دارد( در طول 
ســال رخ می دهد، امــا بحث خرید 
اثر، به شــکلی مستقل تر از نیازهای 
این مرکز اســت و انگیزه اصلی آن 
پشــتیبانی از صاحب اثر اســت که 
البتــه با توجــه به اســتانداردهای 
الزم و پــس از کارشناســی صورت 

می گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری مازندران:

 ارائه خدمات
 در مناطق محروم 

متوازن می شود

امــور عمرانی  معاون هماهنگی 
تقویــت  مازنــدران  اســتانداری 
زیرســاخت هــای آب و فاضالب، 
تکمیل زباله سوز نوشهر و محرومیت 
زدایــی و ایجاد تــوازن خدمات در 
مناطق محروم را از برنامه های مهم 

بیان کرد.
بــه گــزارش صبح آمــل، رضا 
علیخانی با اشاره به مشکل راه های 
مواصالتی اســتان اظهار داشت: ۱۱ 
درصد تردد راه های کشور در استان 
انجام می شــود و خدمــات راه های 
اســتان ملی اســت. وی با اشاره به 
تالش های صــورت گرفته برای رفع 
محرومیت زدایی در اســتان اظهار 
داشــت: یکی از موضوعات مهم در 
استان آب و فاضالب به شمار می رود 
و به رغم آن مازندران روی آب قرار 
دارد ولی دچار تنش آبی هســتیم و 
۸۸ درصــد آب های ســطحی هدر 
می رود و ۱۲ درصد آب های سطحی 
مهار می شود. علیخانی ادامه داد: به 
دلیل ضعیف بودن شبکه انتقال فقط 
شــش درصد آن مورد بهره برداری 
قرار می گیرد براین اساس ۱40 هزار 
حلقه چاه کشــاورزی و ۷00 حلقه 
چاه آب شرب در استان وجود دارد و 
اگر به موقع تالش نشود و نتوانستیم 
زیرساخت های آب را تقویت کنیم در 
آینده دچار مشکالت زیست محیطی 

می شویم.

در آمل صورت گرفت؛

تخريب 50 مورد 
ديوارکشی غیرمجاز 

در اراضی ملی و 
کشاورزی

به منظــور جلوگیری از تصاحب 
اراضــی ملی و نیز حفــظ اراضی با 
ارزش زراعی و باغی شهرستان آمل 
این تعداد دیوارکشــی غیر مجاز که 
در 4 هزار متر مربــع از زمین های 
کشــاورزی انجام شده بود؛ تخریب، 
قلع و قمع و به وضع سابق بازگردانده 
شد. به گزارش صبح آمل، به منظور 
جلوگیری از تصاحــب اراضی ملی 
و نیز حفظ اراضی بــا ارزش زراعی 
و باغی شهرســتان آمــل این تعداد 
دیوارکشــی غیرمجاز که در 4 هزار 
متر مربع از زمین های کشــاورزی 
انجام شــده بــود در قالب تبصره ۲ 
مــاده ۱۱0 قانــون حفــظ کاربری 
اراضی کشاورزی با حضور دادستانی، 
نیروی  کشــاورزی،  جهاد  بخشدار، 
انتظامــی تخریب، قلــع و قمع و به 
بازگردانده شد. حفظ  وضع ســابق 
کاربری اراضی کشــاورزی و صیانت 
از منابــع ملــی یکــی از مهمترین 
دغدغه هــای اســتان اســت که در 
رونق بخشــی به تولیدات کشاورزی 
و حفظ اراضی ملی نیز مؤثر اســت. 
در خصوص ممنوعیت ارائه هرگونه 
به ســاخت  انشــعاب و خدمــات 
و سازهای غیرمجاز اخطارهای الزم؛ 
پیشتر از سوی دستگاه های متولی 
داده شــده و از مالکین نیز خواسته 
شــد تا قبل از هرگونه خرید ملک و 
احداث ساختمان از امور اراضی اداره 
جهاد کشــاورزی استعالم های الزم 
را اخذ کنند. گفتنی است از ابتدای 
ســال جاری تاکنون موارد بسیاری 
از بناها و مســتحدثات غیرمجاز در 
اراضی کشــاورزی استان قلع و قمع 
و به حالت اولیه اعاده شده است که 
بخشی از آن احکام به استناد تبصره 
۲ مــاده ۱0 و بخشــی نیز از احکام 
صادره قطعی از مراجع قضایی بوده 

است.

خبر
خبر

رئیس اداره ارزیابی کیفیت استاندارد مازندران:
اولین کد رهگیری استاندارد فرآورده های 

نفتی در مازندران صادر شد
ارزیابــی  اداره  رئیــس 
کیفیت کاالهــای صادراتی و 
وارداتی استاندارد مازندران از 
اخذ کد رهگیری اســتاندارد 
فرآورده های نفتی توسط یک 
واحد تولیــدی برای صادرات 

فرآورده هیدروکربن حاصل از بلندینگ خبر داد.
بــه گزارش صبح آمــل و به نقــل از مهر، لیال یوســفی گفت: طبق 
دستورالعمل اصالح و بهبود فرآیند استاندارد سازی صادرات فرآورده های 
نفتی، ابتدا می بایســت متقاضی درخواســت دریافت کد استاندارد سازی 
فرآورده های نفتی را در ســامانه نظارت بر اجرای اســتاندارد اعالم و پس 
از طی مراحل بازدید، نمونه برداری توســط کارگروه اســتاندارد ســازی 
فرآورده های نفتی اســتان شامل )اداره کل اســتاندارد، اداره کل صنعت، 
معدن و تجارت، شــرکت پخش فرآورده های نفتی، ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز( نمونه به یکی از آزمایشــگاه های تأیید صالحیت شده در زمینه 
آزمون فراورده های نفتی ســازمان ملی اســتاندارد ارسال می شود پس از 
اخذ نتایج آزمون کلیه مدارک و مستندات حسب دستورالعمل در کمیته 
متشــکله از اعضای فوق الذکر بررســی و جهت دریافت کد رهگیری به 
کارگروه مشابه در سازمان ملی استاندارد ارسال می شود که پس از بررسی 
مجدد مســتندات کد رهگیری استاندارد سازی به فراورده موصوف تعلق 
می گیرد. یوســفی اظهار داشت: در راســتای استانداردسازی محصوالت 
تولیدی استان، در نشست کارگروه استانداردسازی فرآورده های نفتی سال 
جاری، واحد تولیدی پترو پاالیش کاسپین سارویه برای محصول تولیدی 
خویــش »هیدرو کربن حاصل از بلندینگ«،حســب نتایج آزمون کنترل 
کیفیت، کد رهگیری اســتاندارد دریافت کند. رئیس اداره ارزیابی کیفیت 
کاالهای صادراتی و وارداتی اســتاندارد مازندران با تاکید بر اینکه داشتن 
این کد برای صادرات فرآورده های نفتی الزامی و نشــان دهنده اعالم نظر 
کارگروه در خصوص عدم وجود ســوخت و فرآورده های نفتی یارانه ای در 
محموله های صادراتی و تسهیل در امر صادرات و کاهش زمانی رسیدگی 
به پرونده های مرتبط با محموله های نفتی صادراتی است، ادامه داد: دارنده 
این کد رهگیری برای صادرات فرآورده های نفتی، دیگر نیازی به مراجعه 
و کسب استعالم از استاندارد نخواهد داشت و کاالهای مورد نظر در همان 

مبادی خروجی برای صادرات تعیین ماهیت می شود.

با حضور فرماندار محمودآباد و حکم مدیرکل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران؛

سرپرست جديد اداره تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی محمودآباد منصوب شد

طی آئینی با حضور دکتر 
علیزاده فرماندار محمودآباد 
و با حکــم مدیرکل تعاون، 
اجتماعــی  رفــاه  و  کار 
مازندران، ابوالقاسم ابراهیمی 
جدید  سرپرست  عنوان  به 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
محمودآبــاد  شهرســتان 
منصوب شــد.   به گزارش 

صبح آمل و به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان محمودآباد؛ آیین 
معارفه ابوالقاسم ابراهیمی سرپرست جدید و تکریم محمد رمضانی رئیس قبلی 
اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان محمودآباد با حضور دکتر علیزاده 
فرماندار محمودآباد و با حکم باقری مدیر کل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان و هیأت همراه روز شنبه ۲۵ خردادماه در دفتر کار فرماندار برگزار شد. 
دکتر روح اهلل علیزاده فرماندار محمودآباد در این مراسم تودیع و معارفه رئیس 
اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ضمن قدردانی از زحمات و عملکرد 
رمضانی رئیس پیشین این اداره اظهار داشت: امید است سرپرست جدید این 
اداره با هماهنگــی، برنامه ریزی و رویکرد جهادی، اخالق گرایی، بکارگیری 
تجربه و خرد جمعی بتواند در جهت تحقق شــعار سال مقام معظم رهبری 
و گره گشایی از مشــکالت حوزه کارگری، کارفرمایی و حوزه تعاون موجود 

شهرستان محمودآباد گام های موثری بردارند.

رئیس آتش نشانی شهرداری آمل خبر داد:
آتش نشانان آملی نايب قهرمان 

مسابقات کشور شدند

رئیس آتش نشانی شهرداری آمل با اعالم این خبر گفت:نخستین دوره 
اســتاندارد رقابت چالش آتش نشانان کشــور طی دو روز در شهر نیشابور 
استان خراسان رضوی و با حضور افراد منتخب از سراسر کشور برگزار شد. 
به گزارش صبح آمل، روح اهلل اســماعیلی در مراسم استقبال از آتش 
نشانان آملی نایب قهرمان مسابقات کشوری اظهار داشت:تیم های شرکت 
کننده با استفاده از تجهیزات عملیات مهار آتش اعم از تجهیزات حفاظت 
فردی و عملیاتی، و لوله های آبرســانی نسبت به اجرای سریع آبرسانی و 
اطفاء حریق در یک عملیات فرضی اقدام کردند. وی افزود: در این رقابت ها 
۲۳0 نفر از آتش نشانان سراســر کشور در قالب ۶0 تیم حضور داشتند و 
طی ۲ روز با هم به رقابت پرداختند.  رئیس آتش نشــانی شهرداری آمل 
خاطرنشان کرد: قبال این رقابت ها برای آتش نشانان شهری برگزار می شد 
و این نخستین دوره ای است که همه آتش نشانان شهری، صنعتی، نظامی، 
بنادر و از پاالیشگاه ها و پتروشیمی های کشور در این رقابت حضور داشتند.

اسماعیلی به درخشش اتش نشانان آملی در این رقابت ها اشاره کرد و 
گفت: پیمان صفایی، محمدحسین اکبرزاده و محمدرضا جعفرنژاد به عنوان 
نمایندگان آتش نشان آملی نایب قهرمان مسابقات عملیاتی  ورزشی آتش 

نشانان کشور شدند.

سرپرست معاونت صنایع جهاد کشاورزی مازندران خبر داد:

نوسازی و صنعتی کردن ۶00 شالیکوبی سنتی در مازندران

رئیس حوزه هنری مازندران:

10 اثر از هنرمندان هنر انقالب مازندران خريداری شد

مديرکل منابع طبیعی مازندران:

۸۲۲ هکتار از حريم ساحلی غرب مازندران
 دارای سند مالکیت شد
مدیرکل منابع طبیعــی مازندران گفت: 
سال گذشــته ۸۲۲ هکتار از ۱۳۷ کیلومتر 
حریم ســاحلی دریــا و ۵۸۸ هــزار هکتار 
اراضی ملی حدنگاری و برایشان به نام دولت 

جمهوری اسالمی سند صادر شد.
بــه گزارش صبح آمل و بــه نقل از مهر، 
عبدالرضا ســنگاری گفت: بر اســاس شعار 
ســال » تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین 
» و اقــدام محوری طرح تداوم از زمان ابالغ 

سازمان جنگل ها در دستور کار اداره کل قرار داشته است
وی به اقدامات ارزشمند اداره کل در حوزه آبخیزداری و آبخوان داری در سال های اخیر گفت: 
با تکیه بر اعتبارات صندوق توسعه ملی از سال ٩۷ تا ۱400 توانسته ایم به اکثر برنامه های تدوین 
شده با اجرای عملیات اجرایی دست پیدا کنیم که این اقدام با سه دهه فعالیت آبخیزداری دراین 

حوزه برابری می کند
مدیرکل منابع طبیعی مازندران همچنین به اتمام کاداســتر اراضی ملی و ساحلی در سال 
جاری اشاره کرد و گفت: برابر برنامه ارائه شده سازمان جنگل ها در سال گذشته، ۸۲۲ هکتار از 
۱۳۷ کیلومتر حریم ساحلی دریا و ۵۸۸ هزار هکتار اراضی ملی حد نگاری و تثبیت مالکیت به 

نام دولت جمهوری اسالمی ایران انجام گردید.
سنگاری با اشاره به اجرای ۱۲0 کیلومتر طرح کمربند سبز و تثبیت مالکیت اراضی ملی از 
مستثنیات اشخاص اظهار داشت: از مجموع سه هزار کیلومتر مرز مشترک ۶۳0 کیلومتر با نصب 

بنچ مارک، اراضی ملی تثبیت شده است.
وی برنامه ها و فعالیت های طرح تداوم ســازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در سال ۱40۱ 
را گامی در راســتای تحقق اهداف سازمان در سال ۱40۱ دانست و بیان داشت: که نتیجه آن 

حفاظت، احیا و بهره برداری اصولی منابع طبیعی خواهد داشت.
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سن و سال زیادی ندارد و آنگونه که خودش می گوید تجربه اش قد تمام 
روزهایی اســت که در بازار کار کرد و فوت و فن کوزه گری را از اوســتاهای 
قدیمی یاد گرفت تا روزی به کارش آید و از او مردی برای تمام فصول بسازد.

دیپلم علوم انسانی است و یادش نمی رود که پس از پایان کالس اول 
راهنمائی، درس را کنار گذاشت و با عالقه فراوان و برای اینکه دستش 
تو جیب خودش باشد شاگرد دکان مردم شد و همه هم و غمش را سر 
کاسبی حاللی گذاشت که سنگ بنای آن با دعای خیر مشتری ها روی 
هم چیده شد و از خودش قول گرفت هیچوقت انسانیت و صداقت را 
فراموش نکند و در هر شــرایطی توکلش فقط به اوستا کریم باشد و 
والغیر و امروز در آســتانه 45 سالگی وقتی آلبوم زندگی اش را ورق 
می زند روزهایی را می بیند که پر از اتفاقات خوب و بد بود و شاید هر 
کسی از پسش بر نمی آمد و درجا می زد اما او هست و نیستش را سر 
قولش گذاشــت و با اندک سرمایه، نقشه برای آینده ای کشید که راه 
سخت و پر پیچ و خمی انتظارش را می کشید و چاره ای جز صبوری به 
نظرش نمی رسید. برای همین آستین همت را باال زد و فقط به هدفش 
فکر کرد که شوخی بردار نبود و برای رسیدن به آن باید با کفش آهنین 
راهروهــای ادارات را باال و پایین می کرد و پای قولش ماند و پی همه 
چیز را به تنش مالید و با مشــکالت دست و پنجه نرم کرد و باالخره 
مجوز ســاخت کارخانه ای را از جهاد کشاورزی محمودآباد گرفت که 
احداث آن می توانســت کمک بزرگی به ارتقای تولید و افزایش بهره 
وری در کشاورزی مردمانی باشد که شبانه روزی در مزارع از خود مایه 
می گذاشــتند تا لقمه نانی حالل سر سفره خودشان و ملتی بگذارند 
که نامش برنج بود و این دانش و تجربه نگاه انســانی را می طلبید و با 
پشتکاری که از خودش سراغ داشت استارت کار را زد و در زادگاهش 
چهار افرا واقع در منطقه دریاسر در 3 کیلومتری شهرستان محمودآباد 
کارخانه شالیکوبی را ســاخت که مدرن و با آخرین دستگاهها به روز 
رسانی شده و حتی بسته بندی و سورتینگ را هم همانجا نصب کرد تا 
دانه های سفید برنج بدون کمتری ضایعات و شکستگی با بسته بندی 
های اســتاندارد راهی بازار مصرف گردد و از آن طرف پول خوبی هم 

عائد کشاورز زحمتکش شود. 
وی صاحب یکی از به روز ترین کارخانه های شالیکوبی کشور و مازندران 
در شهرستان ساحلی و گردشــگر پذیر محمودآباد است که با تمام سنگ 
اندازی بعضی ادارات و عدم حمایت بانکی اما با پشــتکار و اعتماد به نفس و 
توکل به خدا توانســت به آروزی دیرینه اش که همانا کار اقتصادی بود برسد 
و )وی اذعان دارد که اگر می خواســتم منتظر تسهیالت دولتی بمانم، هرگز 
نمی توانستم کارخانه ای مدرن بسازم، برای همین خودم بدون حمایت احدی 
دست به کار شدم و کارخانه ام را تجهیز و نوسازی کردم و این مهم باعث شد؛ 
مشتریانم بیشتر شوند، درصد شکستگی برنج پایین بیاد و هزینه سوخت هم 
تا 30 درصد کاهش یابد( معتقد است در صورت حمایت همه جانبه مسئولین 
بخش کشاورزی از تولید کننده نه تنها می شود شاخ غول بیکاری را شکست 
بلکه با کمک جوانان و صنعتگران تحریم را دور زد و بر مسند قدرت نشست و 
اصالح و نوسازی شالیکوبی های فرسوده گامی مهم در رسیدن به خودکفایی 
برنج، رونق اقتصادی و تامین امنیت غذایی جامعه اســت و بی شک حل این 
مشکل با ساماندهی بوروکراسی اداری و حمایت بیشتر از صاحبان شالیکوبی 
ها در قالب تســهیالت و بسته های حمایتی میســر خواهد بود. البته نباید 
فراموش کرد که قوانین ســخت گیرانه بانکی برای حفظ  و تامین منابع مالی 
و تداوم تســهیالت حمایتی در دیگر بخش های تولیدی است. با این وجود 
دستگاههای مربوطه از جمله بانک ها می توانند با حمایت و همکاری بیشتر و 
نیز رایزنی با متقاضیان و مسئوالن جهاد کشاورزی بسته های حمایتی نوینی 
در این باره ارائه دهند و به ریش همه آنهایی خندید که می گفتند نمی شود 
که همه اینها بهانه ای برای معرفی وی می باشــد کــه با اعتباری بالغ بر 13 
میلیارد تومان کارخانه مدرن را راه اندازی و به مرحله بهره برداری رساند تا 
کشاورزان منطقه با خیالی آسوده و اعتماد کامل صددرصدی حاصل تالش و 
قوت یکســال زن و بچه خویش را دستش بسپارند و فارغ از فکر و خیال به 
ردآمد خود برسند که نگاه شما خوانندگان و همراهان عزیز را به گفت گوی 
ویژه و اختصاصی صبح آمل را با غالمرضا حسن زاده بازاری و صاحب کارخانه 
شالیکوبی مدرن و بسته بندی برنج و غالت روستای چهار افرا منطقه دریاسر 

محمودآباد دعوت می نمائیم؛  
خودتان را معرفی کنید؟

غالمرضا حسن زاده هستم و سال ۵۵ در روستای چهار افرا دریاسر بخش سرخرود 
شهرستان محمودآباد به دنیا آمدم. تا اول راهنمایی را درس خواندم و بنا به دالیلی از 
مدرسه بیرون آمدم و وارد بازار شدم و نزد شخصی شاگردی کردم و اصال به سود و زیان 
آن فکر نمی کردم و هدفم یادگیری فوت و فن از استاد بود حال در ازای آن هفته ای 
پانصد تومان هم دستمزد می گرفتم که فقط کرایه ماشینم در می آمد. پس از مدتی کار 
کردن و تسلط به بازار به سربازی رفتم و بیست و چهار ماه خدمت صادقانه انجام دادم. 

به صورت مستقل آیا کار را شروع کردید؟
بعد از پایان خدمت سربازی با توجه به تجربه در کار و با ۳00 هزار تومان سرمایه، 
مغــازه ای ۱۲ متری برای خودم در بازار روز محمودآباد خریدم و در آن خواربار و مواد 
غذایی و زیتون می فروختم و چون بیشتر مشتری های من شهرستانی و مسافر بودند 
بخاطر اعتمادشان از من خواستند تا برنج مرغوب و مورد اطمینان درجه یک را برایشان 
تهیه کنم که چون برنج سالم و خوش عطر و پخت را از کشاورزان محمودآبادی تهیه 
و تحویل مشــتری می دادم بازار خوبی داشتم و بخاطر لطف مردم درآمدم عالی بود و 

مشتری ها هر روز بیشتر می شد و در یک کلمه کاسبی خیلی خوب بود. 
احداث گلخانه به صرفه است؟

سال ۸۲ گلخانه ای را در زمین ۱۵00 متری فضای بسته احداث و با اشتغال 4 نفر 
به صورت ثابت مشــغول به تولید و پرورش گل  استرلیتزیا و گل گردی شدیم و حتی 
این تولیدات را به تهران بزرگ هم می فرستیم و درآمدش شکر خدا با توجه به عرضه و 

تقاضا خوب است اما شاید هم در دوره ای هیچ بازدهی نداشته باشیم. 
چند سال در بازار بودید؟

از سال ۷۲ و زمانیکه خودم را شناختم کار را در بازار شروع کردم و حدود ۱0 سال 
هم به طول کشید و در واقع مغازه به نوعی هم دفتر کار و هم محل فروش مواد غذایی 

به مشتری ها بود و همین عامل باعث اعتبار بیشتر من شد.
فعالیتهای جانبی هم داشتید؟

زمان ریاســت جمهوری دکتر احمدی نژاد در انتخابات شورای روستا کاندید و به 
عنوان جوانترین عضو شــورای منطقه مشــغول کار شدم و با درایت و پشتکاری که از 
خودم نشــان دادم جوانترین عضو هیئت رئیسه اتحادیه خوار و بار و لبنیات حدود ۱۷ 
ســال خدمات شایانی را به صنف مورد نظر ارائه دادم و بعد از سالها دوباره دوره پنجم 
و ششــم نیز منتخب مردم شــدم و به این ترتیب از گذشته تا کنون یازده سال انجام 

وظیفه می کنم.
آیا از موقعیت خود در شورا و اتحادیه سوء استفاده کردید؟

نه هرگز چون اعتقادی به رانت و سوء استفاده ندارم و بر عکس در آن حوزه با تالش 
فراوان کار کردم و خون جیگر خوردم تا به اینجایی که االن در آن ایســتادم رسیدم و 

امیدوارم بتوانم خدمتگزار خوبی برای همشهریان خصوصا کشاورزان عزیز باشم.  
استارت احداث کارخانه چه زمانی به فکرتان رسید؟

ســال ٩۵ و از زمانیکه پایم برای خرید برنج به کارخانه های شالیکوبی باز شد و با 
صاحبان شالیکوبی ارتباط پیدا کردم دلم می خواست من هم یک روز کارخانه دار شوم 
و این مهم به صورت یک آرزو و رویا در سرم نقش بست تا اینکه برای تحقق آن بفکر 

گرفتن مجوز و کارهای اداری افتادم.
زیر بنای ســاختمان این شالیکوبی چند متر مربع است؟ و برای آن چقدر 

هزینه کردید؟
مساحت زمین پنج هزار و پانصد متر مربع می باشد که دو هزار و هفتصد متر کاربری 
شالکوبی دارد و بنای شالیکوبی هزار و پانصد و هشتاد و دو متر است و طوری طراحی 
شده که با دیگر کارخانه های شالیکوبی فرق دارد)خشک کن مجزا، سالن اصلی برنج، 
ســورتینگ و بسته بندی، تبدیل، ســبوس( و حدود ۱۳ میلیارد تومان برای ساخت، 
احداث و تجهیز آن هزینه شده است و با توجه به بروکراسی اداری و عدم حمایت بانک 

کشاورزی حدود دو سال هم طول کشید. 
زمین کارخانه را چقدر خریدید؟

سال ٩۵ زمین پنج هزار و پانصد متری کارخانه را ۶۲ میلیون تومان خریدم و برای 
تهیه این مبلغ به هر دری زدم و بدون حامی و پشتوانه و فقط با لطف خدا و همراهی 
همســر و فرزندانم توانستم ده میلیارد تومان از محل آورده شخصی تهیه کنم و حدود 
سه میلیارد تومان هم با هزار گرفتاری به عنوان تسهیالت از بانک کشاورزی وام بگیرم.

نقش بانکها به چه صورت است؟
بی شک حل این مشکل با ساماندهی بوروکراسی اداری و حمایت بیشتر از صاحبان 
شــالیکوبی ها در قالب تسهیالت و بســته های حمایتی میسر خواهد بود. البته نباید 
فراموش کرد که قوانین ســخت گیرانه بانکــی برای حفظ و تامین منابع مالی و تداوم 
تسهیالت حمایتی در دیگر بخش های تولیدی است. با این وجود دستگاههای مربوطه 
از جملــه بانک ها می توانند با حمایت و همکاری بیشــتر و نیز رایزنی با متقاضیان و 

مسئوالن جهاد کشاورزی بسته های حمایتی نوینی در این باره ارائه دهند.
آیا می ارزد که برای بخش اقتصادی هزینه کرد؟

اگرچه کمبود اعتبارات مشــکلی است که در چند ســال اخیر دامنگیر بسیاری از 
بخش های تولید از جمله کشاورزی شده است، اما برای جلوگیری از ضرر هنگفتی که به 
اقتصاد تولید برنج وارد می شود، هر چقدر هزینه کنیم، می ارزد چرا که زیان ساالنه چند 
هزار میلیارد تومانی را که روی هم بگذارید، حتی می توانید معادل اعتبارات تسهیالت 
ارزان قیمت باشد و مصداق بارز ضرب المثل "از این جیب به آن جیب است" و سودش 

به خود دولت بر می گردد.
در محاسبه مالیات جزو کدام بخش محسوب می شوید؟

با وجود اینکه ما حلقه تکمیلی تولید برنج هســتیم، اما در محاسبه مالیات، ارزش 
افزوده و پرداخت تسهیالت و محاسبات دیگر ما را جزو بخش خدمات در نظر می گیرند؛ 
این در حالی است که حلقه تکمیلی بخش کشاورزی، بخش های کمک کننده تسهیالت 

بخش کشاورزی را می طلبد و عمال با بخش خدمات منافات دارد.
در شالیکوبی های مدرن میزان ضایعات چند درصد کمتر است؟

در شالیکوبی های مدرن میزان ضایعات حدود ۷ درصد کمتر است و هر ساله مقدار 
زیادی از دسترنج کشاورزان برنجکار در مراحل کاشت، داشت، برداشت و تبدیل تحت 
تاثیر عواملی چون بذر، باد، باران، کود، ســم، سرما، گرما، ریزش هنگام درو و برداشت، 
خرمنکوبی، حمل و نقل، انبارداری، خشک  کردن، پوست کندن، سفید کردن به صورت 
پنهان و آشــکار ضایع و از دســترس خارج می  شود. یکپارچه سازی شالیزارها و مدرن 
شدن کارخانه های شــالیکوبی موجب می شود که شکستگی دانه های برنج و ضایعات 
برنج به حداقل برســد و به این ترتیب ســود بیشتری از فروش برنج نصیب شالیکاران 

خواهد شد.
مدرن سازی شالیکوبی ها چه سودی دارد؟

مدرن سازی کارخانجات برنجکوبی از مهم ترین اقدامات در راستای صنعتی بخش 
کشاورزی می باشــد چنانچه وجود کارخانه های شالیکوبی مدرن می تواند با کاهش 
ضایعات و افزایش تولید عالوه بر رونق اقتصادی اســتان موجب بهبود معیشــت و در 
نتیجه ارتقا انگیزه کاری کشــاورزان شود چرا که کارخانه های مدرن شالیکوبی چهار 
برابر کارخانه های سنتی ظرفیت دارند و با توجه به اینکه نرم جهانی ضایعات محصول 
برنج را  ۱۵ درصد اعالم کرده ولی متاســفانه این رقم در ایران ۲۵ درصد است. بدون 
شک توسعه صنایع تبدیلی و مدرن  سازی کارخانجات برنجکوبی ضایعات بخش کیفی 

کاهش و میزان بازیافت پسندی برنج افزایش می  یابد
خرده برنجها چه تفاوتی با برنج سالم دارند؟ 

قیمت این خرده برنج ها، نصف قیمت برنج های سالم و با کیفیت است؛ هر دو از یک 
رقم هستند و شــاید هم دریک مزرعه تولید شده باشد، فقط کیفیت ها فرق می کند. 
راســتش را بخواهید، شــلتوک هایی که به کارخانه من می آید و به برنج سفید تبدیل 
می شــود، درصد شکستگی اش کمتر از برنج سفید شده در کارخانه های غیر مدرن با 

دستگاههای قدیمی و فرسوده است.
اصالح ساختار شالیکوبی ها چه مزیتی دارد؟

با مدرن کردن واحد شالیکوبی خود نه تنها هیچ کاری حتی دوختن سرکیسه برنج 
هم توسط دست انجام نمی شود بلکه همه با دستگاه انجام و پس از آن محصول به دست 
آمده در بســته های مختلف بســته بندی و عرضه می  شود و عالوه بر کاهش ضایعات 
کاهش هزینه تولید از مزایای واحد شالیکوبی مدرن است و از هدر رفت برنج به مقدار 
زیادی جلوگیری می شود. همچنین اصالح ساختار واحد های شالیکوبی راهی برای برند 
سازی برنج ایرانی به خصوص برنج مازندران است و به روز کردن دستگاه های شالیکوبی 

چرخه بسته بندی برنج را آغاز می کند.
ضایعات در شالیکوبی های سنتی و مدرن چند درصد است؟

از زمانی که کارخانه ام را اصالح و نوسازی کرده ام میزان ضایعات در فرآیند تولید 
شــلتوک به برنج سفید بســیارکمتر از گذشته شده است چنانچه سالها پیش به علت 
فرســوده و سنتی بودن دستگاهها و شیوه شالی کوبی، درصد زیادی از هر تن شلتوک 

برنج ضایعات داشت اما با تغییر دستگاهها و نیز استفاده از شیوه های نوین، آموزش و 
بکارگیری نیروهای متخصص، ضایعات  فرآیند تولید برنج ســفید به کمتر از ۷ درصد 
رسیده است و کاهش سختی کار، صرفه جویی40 ساعته در زمان و کاهش۳0درصدی 
هزینه های انرژی برای فرآوری یک تن شــلتوک از دیگر فواید صنعتی و به روزشدن 

شالی کوبی می باشد.
احداث کارخانه چه مراحلی دارد؟

چه شد که به فکر احداث کارخانه شالیکوبی افتادید؟
از دالیل مهم نبود کارخانه شــالیکوبی در دریاسر) َکلَِمرز، رودپشت و چهارافرا( بود 
که کشــاورزان با سختی فراوان می بایست فاصله ۱۱0 کیلومتری را طی می کردند تا 
شلتوک خود را با هزینه های دو چندان از جمله بابت هر کیسه شلتوک حدود ۱۵ هزار 
تومان کرایه نیســان به روستای دیگر ببرند. از طرفی اتالف وقت، هزینه های سوخت 
و خطرات راه مشــکالت دیگری بود که مرا به فکر انداخت تا کارخانه شالیکوبی مدرن 
با دســتگاههای بسته بندی و ســورتینک برنج را مجهز کنم و با احداث آن کشاورزان 
روستای چهار افرا و روستاهای دیگر حتی با تیلر به راحتی و بدون دغدغه شالی خود 

را به اینجا بیاورند. 
استارت کار را کی زدید؟

فصل کشــت دوم برنج در سال ۱40۱در واقع آغاز کار من در کارخانه شالیکوبی با 
دســتگاههای مدرن بود و می شود گفت ٩۵ درصد پروژه انجام شد اما با وجود آوردن 
دستگاه و تجهیزات مدارکم تکمیل نبود و همین امر چوب الی چرخ تولید ما گذاشت 

و مورد بی مهری دولتمردان قرار گرفتیم.
آیا ادارات همکاری داشتند؟

در مسیر تحقق خواسته ام که بیشتر رفاه حال کشاورزان و برنجکاران بود می بایست 
پروانه و مجوزهای الزم را از ادارات ذی ربط می گرفتم که این خودش گذشته از اتالف 
زمان، قوانین دست و پا گیر اداری را هم شامل می شد و در بعضی مواقع حتی انگیزه 

را از کشاورز می گرفت.
در کارخانه چه اتفاقی می افتد که با عث شکست برنج می شود؟ 

در کارخانه های سنتی اغلب، دستگاه سنگ گیر، پوست کن و پادینه وجود ندارد و 
شلتوک با پوست اولیه وارد دستگاه سفید کن می شود که باعث فشار بیشتر و شکست 
بیشتر برنج در این قسمت می شود چنانچه در حال حاضر، شکستگی برنج در کشورمان 
حدود ۲4 درصد اســت که دو برابر استاندارد جهانی اســت و با حمایت های دولت و 
پرداخت تســهیالت ارزان قیمت، در یک برنامه ۵ ساله می توان جلوی ضایعات کیفی 

برنج را گرفت.
علت اصلی شکستگی برنج چه عاملی می باشد؟

یکی از دالیل مهم شکستگی برنج دستگاه های قدیمی است چرا که این دستگاه ها 
دور ثابتی ندارند و با نیروی محرک موتور کم و زیاد می شــوند که براین اســاس، در 
کارخانه های شالیکوبی ســنتی از هر ۱00کیلوگرم برنجی که سفید می کنند، دست 
کم ۱۵کیلو گرم خرد می شــود؛ این در حالی است که سفید کردن همین مقدار برنج 

با ماشین آالت جدید شالیکوبی فقط ۵ تا ۶ کیلوگرم شکستگی برنج را در پی دارد.
با اجرای طرح اصالح و نوسازی شالیکوبی ها اما هنوز اتفاق مهم و محسوسی 

در این بخش از سوی جهاد کشاورزی نیفتاده است؟
با اجرای طرح اصالح و نوســازی شــالیکوبی ها تاکنون از ضایعات هزاران تن برنج 
در کشــور جلوگیری شده اســت، اما در عین حال هنوز بخش زیادی از برنج تولیدی، 
خرد می شود و برای جلوگیری از ضایعات کیفی برنج و کیفیت مطلوب همه برنج هایی 
تولیدی که وارد بازار می شــود، حتماً باید تسهیالت با بهره کم و مناسب به واحد های 
شالیکوبی پرداخت شود. با وجود اینکه برای نوسازی شالیکوبی ها بار ها به وزارت جهاد 
کشــاورزی تعیین خط اعتباری ویژه تسهیالت ارزان قیمت این بخش پیشنهاد شده و 
این موضوع هم در وزارتخانه بررسی شده است، اما هنوز این اتفاق نیفتاده و ما همچنان 

چشم انتظار ابالغ دستورالعمل کمک های مالی ارزان قیمت برای شالیکوبی هستیم.
از معضالت مهم وجود ماشین های فرسوده قدیمی است در این مورد توضیح دهید؟

بدون شــک از معضالت مهم در این زمینه وجود ماشــین های قدیمی، فرسوده و 
ناکارآمدی اســت که در برخی از کارخانجات شــالیکوبی مورد استفاده قرار می گیرد. 
بنابراین نتایج کاری شــالیکوبی های قدیمی و جدید باید مورد بررســی قرار گیرد تا 
با اصالح و جایگزینی شــیوه ها و ماشــین های قدیمی، روش ها و ماشین های جدید 

شالیکوبی ها میزان ضایعات برنج کاهش یابد.
از مهمترین عوامل باال رفتن قیمت تمام شده این محصول در کشور را نام 

ببرید؟ 
ضایعــات باالی برنج در مرحله فراوری، یکــی از مهمترین عوامل باال رفتن قیمت 
تمام شــده این محصول در کشور است. از طرفی، نبود توجه کافی به ارزش اقتصادی 
محصوالت جانبی حاصل از فراوری برنج، مانند استخراج روغن سبوس برنج و همچنین 
عدم اســتفاده از تکنولوژی هــای جدید در کاهش ضایعات فــراوری، از عوامل ایجاد 
ضایعات می باشد که نگاهی به آمار کشوری، نشانگر میزان ضایعات باال در خط سیستم 

تبدیل و ناکارایی مناسب خط تبدیل برنج می باشد.
نکاتی که در اهمیت و ضرورت نوسازی شالکوبی سنتی به صنعتی مطرح 

می شود کدامند؟
نکاتی که در اهمیت و ضرورت نوسازی شالکوبی سنتی به صنعتی مطرح می شود 
عبارتند ازکاهش ضایعات برنج، کاهش مصرف ســوخت و انــرژی، افزایش بهره وری 
کارخانه شالیکوبی، بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان، ارتقای کیفیت محصول ایجاد 
اشتعال، جذب سرمایه گذاری، فراهم نمودن زمینه استفاده بهینه از فراورده های جانبی 
برنج )ســبوس( با هدف افزایش ارزش افزوده بسته بندی محصول، بهداشتی نمودن و 
امنیت محیط کار در کارخانه ها و ارتقای آموزش کارکنان فنی شــاغل در کارگاه های 
شالیکوبی از نکات مهم می باشند که در اهمیت و ضرورت نوسازی شالکوبی سنتی به 

صنعتی مطرح می شود .
چه شد که دولت بفکر واردات دستگاههای مدرن خارجی افتاد؟

در فرایند تبدیل شــلتوک به برنج سفید درصدی از دانه شکسته )خرد( می شوند 
و مقدار شکســت دانه به عوامل متعدد قبل و حین تبدیل بستگی دارند و از آنجائیکه 
هرساله میزان زیادی برنج به دلیل پایین بودن سطح فناوری شالیکوبی ها ضایع شده و 
دسترنج کشاورزان به هدر می رود مصرف بیش از اندازه سوخت در شالیکوبی های سنتی 
فعلی و تأکید کار گروه صنعت و معدن برای دســتیابی به فناوری مناسب شالیکوبی ها 
دولت را بر آن داشت تا با پیگیری های مستمر و شناسایی چند نمایندگی از کشورهای 
چین، تایوان، پاکستان، آلمان و ژاپن و برقراری ارتباط با آنها نسبت به ورود دستگاه های 

جدید از چین اقدام کنند. 
برای چند نفر اشتغالزایی کردید؟

در این کارخانه شالیکوبی مدرن ما برای حدود ۷ نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی 
شده است و از آنجائیکه برنجکاری فصلی است و کارگران هم متناسب با شروع کار در 

هنگام درو می آیند بنابراین بالغ بر ۳0 نفر هم مشغول به کار می شوند.
بانک کشاورزی چرا به عنوان متهم در عدم اختصاص تسهیالت مطرح می 

باشد؟
یکی از متهمین پرونده های تســهیالت بانکی خود بانک کشاورزی به عنوان بانک 
عامل می باشــد که حمایت نکردنش موجب شد تا بالغ بر 4 میلیارد تومان ضرر کنم 
چنانچه آذر ٩۸ از ســوی جهاد کشاورزی به بانک ابالغ گردید و نام من برای دریافت 
تسهیالت معرفی شد قیمت آن ۶۵0 میلیون تومان بود که هنگام تحویل در اسفند ٩٩ 
با اعتبار یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان خریدم و با توجه به تحریم و مشــکالت 
اقتصادی، بیش از سه ماه دستگاه در گمرک معطل ماند و همه اینها از بی درایتی و بی 

برنامگی بانکها بر خالف شعار آنها می باشد.
نقش جهاد سازندگی به عنوان متصدی امور کشاورزان چه می باشد؟

انصافا جهاد کشــاورزی با تمام توان و بضاعت کمــش خیلی خوب کار می کند و 
این را می شود  از تعامل خوب آنها با کشاورزان دید که در هر شرایطی پشت کشاورز 
هســتند و مشاوره می دهند و با همراهی شان حداقل انگیزه را برای ادامه کار و تولید 

انبوه بیشتر می کنند.

غالمرضا حسن زاده صاحب بزرگترین کارخانه شالیکوبی مدرن و بسته بندی برنج و غالت محمودآباد مازندران در 
گفت گوی ویژه و اختصاصی با صبح:

 اصالح و نوسازی شالیکوبی های فرسوده 
گامی مهم در رسیدن به خودکفایی برنج، رونق 

اقتصادی و تامین امنیت غذایی جامعه است
 برای جلوگیری از ضرر تولید برنج هر چقدر هزینه کنیم می ارزد

 اصالح ساختار واحد های شالیکوبی راهی برای برند سازی برنج ایرانی
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 مهم ترین مشکل متقاضیان اصالح و نوسازی و نیز احداث شالیکوبی های 

مدرن چیست؟
دریافت وثیقه هاي ســنگین ازسوی بانکها مهم ترین مشــکل متقاضیان اصالح و 
نوســازی و نیز احداث شــالیکوبی های مدرن می باشد و این در حالیست که بسیاری 
از متقاضان دریافت تســهیالت با این مشــکل مواجهند. از طرفی هزینه های تبدیل 
کارخانه هاي شالیکوبي سنتي به مدرن زیاد است و صاحبان این کارخانه ها تمایل زیادي 
براي این کار ندارند و تنها امیدشان دریافت تسهیالت بانکی ارزان قیمت است که اگر 
بانک ها سنگ اندازي نکنند و بروکراسی اداری کاهش یابد و یا حذف شود، به طورحتم 
اســتقبال افزایش یافته و روند اصالح  و نوسازي کارخانجات شالیکوبي در مازندران و 

خصوصا آمل به عنوان قطب کشاورزی     سرعت بیشتری خواهد گرفت. 
آیا کشاورز انگیزه برای ادامه کار دارد؟

یک کشاورز در فرایند تبدیل کارخانه شالیکوبی سنتی به مدرن، هزینه های زیادی 
متوجه اش می شــود و چه بسا در این راه تمام دارائی اش را باید صرف آن کند و چه 
بسا در این راه چون خود من به این نتیجه می رسد که اگر پولها را فقط در بانک پس 

انداز می کرد بدون هیچ زحمتی ماهانه سود کالنی نصیبش می شد.
چه دلیلی باعث ماندگاری شما در این کار شد؟

عاشــق این کار هســتم و دوست داشــتم با احداث کارخانه خدمت کوچکی را به 
کشاورزان کرده باشم.

ارتباط شما با کشاورزان چگونه است؟ و این چه تاثیری در جذب مشتری 
دارد؟

از آنجائیکه خودم کشــاورزم و کارم را دوست دارم و از سختی بخش تولید با خبرم 
بنابراین سعی می کنم ارتباط خوبی با هم محلی ها خصوصا مشتری های اینجا داشته 
باشم و معتقدم این تاثیر زیادی در جذب بومیان و افراد محلی برای ورود به شالیکوبی 

ما دارد.
آیا قصد توسعه بیشتر کارخانه شالیکوبی را دارید؟

صددرصد. برنامه های زیادی برای ارتقای کیفی و کمی کارخانه خودم دارم تا برنج 
دودی را در همین جا آماده و روانه بازار مصرف کنم همچنین بخش روغن کشی را راه 
اندازی نمایم و در صورت حمایت دولت، تمام تالشــم را صرف ایجاد منطقه اقتصادی 

در بخش دریاسر می کنم.
ضایعات برنج در فصل بارندگی در شــالیکوبی های مدرن به چه صورت 

است؟
برنج با رطوبت باال زمانیکه وارد خشــک کن می شود درصد شکستگی اش بیشتر 
اســت و همین امر موجب تشکیل ضایعات برنج و ضرر زیادی را در درجه اول متوجه 
کشاورز و بعد تولید ملی می کند. بر این اساس دستگاه های خشک کن در کارخانه ما 

طوری تنظیم شده که پرتی به حداقل رسیده است.
برای شکستگی کمتر و خوشپخت شدن برنج چند دستگاه سفیدکننده و 

پُلیِشر هستند؟
دو دستگاه ســفید کننده برنج و یک دستگاه پولیشر )پوست کن( دارم و افزون بر 
تجهیز ساختمان شالیکوبی، دستگاه های خشک کن با کیفیت و استاندارد نصب کرده 
ام که نتیجه آن افزایش چند برابری ظرفیت تبدیل شــلتوک به برنج سفید معادل ۱۵ 
تن در روز می باشد؛ بنابراین تجهیز و نوسازی شالیکوبی ام باعث شد؛ مشتریانم بیشتر 
شوند، درصد شکســتگی برنج پایین بیاد و هزینه سوخت هم تا حدود زیادی کاهش 
یابد.نکته مهم دیگر اینکه هر چقدر شلتوک در مرحله قبل از تبدیل بهتر خشک شود 

هنگام پخت بیشتر قد می کشد.
 برای تبدیل یک کیسه شــالی در شالیکوبی های مدرن، چه مدت زمانی 

طول می کشد؟
برای خشــک کردن شالی ها حدود ۷۲ ســاعت زمان نیاز است و ٩ ساعت هم در 

معرض باد قرار می دهیم برای همین پختش هم عالی میشود.
روزانه چند کیسه شالی را به برنج تبدیل می کنید؟

روزرانه حدود هشــتصد کیسه شالی را در کارخانه شالیکوبی مدرن به برنج تبدیل 
می کنیم.

در شالیکوبی های مدرن ضایعات برنج چند درصد کمتر است؟
معموال در شالیکوبی های مدرن درصد ضایعات برنج نسبت به شالیکوبی های سنتی 
بســیار کم بوده و حتی به حداقل می رسد و این مهم کمک زیادی به جذب مشتری 

می کند.
نقش واتر پولیشر در شالیکوبی های مدرن چیست؟

واتر پولی شــیر  اســت که می تواند برنج را به سه حالت پوست دار، بدون پوست و  
واکس زده تولید کند و بدون شــک از معضالت مهم در این زمینه وجود ماشین های 
قدیمی، فرسوده و ناکارآمدی است که در برخی از کارخانجات شالیکوبی مورد استفاده 
قرار می گیرد. بنابراین نتایج کاری شــالیکوبی های قدیمی و جدید باید مورد بررسی 
قرار گیرد تا با اصالح و جایگزینی شــیوه ها و ماشین های قدیمی، روش ها و ماشین 

های جدید شالیکوبی ها میزان ضایعات برنج کاهش یابد.
کارخانه ساالنه ظرفیت تبدیل چند چند تن برنج را دارد؟

این کارخانه ساالنه ظرفت تبدیل هشت هزار و ۵00 تن برنج را دارد و این هم فصلی 
است. به این صورت که شلتوک پس از ورود به کارخانه شالیکوبی حدود ۷۲ ساعت در 
خشک کن قرار می گیرد و بعد از آن وارد خط تبدیل می شود و پس از آن روی سنگیر، 

پادیر، پوست کن و سفید کننده و الک مرحله آخر می باشد.
سبوس برنج آیا استفاده ای دارد؟

در حال حاضر بخش زیادی از سبوس را به شهرستانها ارسال می کنیم و بیشتر هم 
برای خوراک دام استفاده می شود.

مهمترین عامل موفقیت خودتان را در چه می دانید؟
با مشکالتی که سر راهم وجود داشت هرگز ناامید نشدم و انصراف ندادم و همیشه 
تالش کردم و با توجه به ســنگ اندازی بعضی از ادارات ذی ربط در اخذ مجوز با قوت 

بیشتر کارم را ادامه دادم.
آیا تحصیالت می تواند به عنوان یکی از عوامل پیشرفت کار در نظر گرفت؟

تحصیالت به تنهایی مثل بال بدون پر می باشد و نمی تواند در موفقیت شخص یا 

مجموعه دخیل باشــد اما علم و دانش همراه با تجربه خودش بزرگترین عامل برای به 
اوج رسیدن کارگاههای بزرگ تولیدی باشد چنانچه افراد باسواد زیادی دارند روی زمین 

مردم بیل می زنند و گروهی از اقتصاد دانها هم بیسواد هستند.
علم بهتر است یا ثروت؟

زمانــی با اعتماد به نفس و جرات علم را انتخاب می کردم هر چند االن هم همین 
گزینه مورد وثوق خیلی از اندیشمندان می باشد اما با توجه به مشکالت کنونی و فقر 
سرمایه، ثروت بیشتر با اقبال روبروست و حتی برخی هم معتقدند بخاطر جابجایی این 

دو هیچکس سرجای خود قرار ندارد.
تخصص در کار چقدر مــی تواند به درک متقابل کارفرما و کارگری کمک 

کند؟
رابطه کارفرما و کارگر نیازمند حضور شــخص مدیر در کارگاه و نظارت مستمر بر 
روند اجرای کار می باشــد چنانچه خود من در وهله اول قبل از اینکه صاحب کارخانه 
باشم کشاورز هستم و بیشتر نسبت به کشاورزان دل می سوزانم و محصول آنها را مال 

خودم می دانم.
اگر به عقب برگردید آیا حاضرید دوباره در همین جایگاه خدمت کنید؟

آنقدر عاشق کارم هستم که اگر فرصتی به من داده شود حاضرم دوباره به عنوان یک 
کشاورز و بعد کارخانه دار خدمتی به همنوعانم کنم.

به نظر شما به چه کسی کارآفرین می گویند؟ و آیا شما خودتان را کارآفرین 
می دانید؟

واژه کارافرین به کســی اطالق می شــود که سفره ای را پهن کرده و افرادی هم از 
کنارش ارتزاق می کنند و این حس خیلی خوبی است که نصیب هر کسی نمی شود. 
من هم تا حدودی خودم را نه کارآفرین بلکه به عنوان یک خدمتگزار در این آشفته بازار 
اقتصادی می دانم که چند جوان را در مجموعه تولیدی اش مشغول کرده است و اگر 
دولت مرا حمایت کند اینجا را به صورت شبانه روزی و با هدف افزایش تولید و درآمد 

بیشتر خانوارها گسترش می دهم. 
معتقد به تنفس زمین کشاورزی در بهره وری از خاک دارید؟

بله زمین هم به عنوان یک جاندار نفس می کشد و برای باروری و تولید بیشتر نیاز 
به تنفس دارد هر چند کشــت مجدد ســودش به جیب من می رود اما از آنطرف باید 

بفکر محیط زیست هم بود.
با کشاورزان برای حساب و کتاب راه می آئید؟

البته که راه می آیم چون انصاف چیز خوبی اســت و از طرفی با این کار هم اعتبار 
مجموعه و هم تعداد مشــتری ها که همان کشــاورزان هستند بیشتر می شود و این 
حس متقابل موجــب افزایش راندمان تولید می گردد و نوعی خاطر جمعی را در آنها 
به وجود می آورد برای همین در حساب و کتابهای دفتری در هر تن ۳00 هزار تومان 

تخفیف می دادم.
کشاورز چند درصد از این کارخانه حق می برد؟

کارخانه شــالیکوبی تماما متعلق به کشاورز است و اگر آنها نباشند من حسن زاده 
هم هیچ اعتباری ندارم و این مهم نیازمند تعامل دو طرفه می باشد تا به معنی واقعی 

از موقعیتها استفاده کرد.
خرده مالکین با صاحبان زمینهای بزرگ نزد شما چه تفاوتی با هم دارند؟

از نظر تالش و کارکرد هر دو به یک اندازه زحمت می کشند و از این منظر تفاوتی 
بین خرده مالکین و زمینداران بزرگ به جز مســاحت زمین وجود ندارد و ما آنها را به 

چشم می بینیم. 
چه نوع برنج هایی را به کارخانه می آورند؟

بیشتر برنجها از نوع طارم هاشمی و حدود ۳0 درصد هم از نوع پر محصول خصوصا 
شیرودی می باشد.

آیا ورود به این حوزه مقرون به صرفه هست؟
ورود به این حوزه یک دل بزرگ و صبر فراوان می خواهد چنانچه باید کفش آهنین 
به پا کنید و تمام وقت چون سربازی در حال آماده باش باشید و از همه چیزها بگذرید تا 
به نتیجه دلخواه برسید بنابراین به عنوان یک فعال جبهه اقتصادی به دوستان عالقمند 
توصییه می کنم با توجه به همه موارد ذکر شــده بله مقرون به صرفه است و عالوه بر 

دردسرهای خاص خودش اما خوب است.
در خصوص قبوض آب، برق و گاز آیا کاربری کشاورزی دارد؟

در خصوص شــروع فعالیت از آنجائیکه کاربری کارخانه کشاورزی است و موافقت 
اصولی از پروانه تاســیس و ساخت را نیز از سوی جهاد کشاورزی صادر شده پرداخت 

قبوض اب، برق و گاز به صورت تعدیلی و با بهای کمتر لحاظ می شود. 
رابطه بیمه و اشتغال چگونه است؟

رابطه اشــتغال و بیمه مثل الزم و ملزوم می باشــد چنانچه با حذف یکی خود به 
خود قرارداد دچار مســئله می شود مثل افزایش سرســام آور هزینه های بیمه که به 
ضرر کارگران شده و عمال بسته های تخفیفی هم از میان برداشته شد و کسی قدرت 
پرداخــت هزینه های چند برابری را ندارد و این مهم منجر به خروج کارگر و تعطیلی 

کارگاهها شده است.
چه انتظاری از مسئوالن دارید؟

تنها انتظارم از مســئولین حمایت از تولید و تولید کننده است که منجر به افزایش 
اشــتغالزایی و کاهش آمار بیکاری می شود و به تبع آن خیلی از آسیب های اجتماعی 

نیز در جامعه کم می شود.
آیا تحریم می تواند روی تولید سایه بیندازد؟

به نظر بنده تحریم نمی تواند عامل کاهش تولید باشد که اگر مسئوالن به منویات 
مقام معظم رهبری که از چند ســال گذشته دغدغه شان فقط تولید ملی و حمایت از 
جهادگران این عرصه بوده است گوش بدهند قطعا هیچ چیز نمی تواند مانع پیشرفت 
و خودکفایی ما شود و بهانه هم دست دشمن نمی افتد که با تحریمهای ظالمانه اش از 

هر جهت مردم را در محاصره اقتصادی قرار دهد.
مدل دستگاه های کارخانه شــالیکوبی مدرن شما متعلق به کدام کشور 

است؟
بخشی از دستگاهها از تولید داخلی و تعداد دیگری از دستگاهها ساخت کشور چین 
می باشــد که در زمان خودش به روز بود و در صورت حمایت دولت انشاءاهلل آن را به 
روزرســانی خواهم کرد چرا که با این کار پرتی به حداقل می رســد و مشتری من هم 

بیشتر می شود.
نقش رسانه ها در این برهه از زمان چه می باشد؟

رســانه ها به عنوان منبع موثق و پل ارتباطی بین مردم و مســئوالن باید با حفظ 
امانتداری و داشــتن صداقت، ضمن امانتداری حقیقت را در هر شرایطی بیان کنند و 
یکطرفه به قاضی نروند و بدانند مسئولین این میز و تشکیالت را وامدار همان مردمی 
هســتند که آنها را انتخاب کردند و در واقع مستاجر ملت می باشند و امروز هستند و 

فردا نیستند.
هنگام افتتاح و بهره برداری از خط تولید کارخانه چه حسی داشتید؟

احساس قدرت داشتم و هنگام افتتاح و بهره برداری، گذشته ام مثل یک نوار فیلم 
ســینمایی جلوی چشــمانم بود که چه پل هایی را پشت ســر گذاشتم تا به امروز پر 

افتخارم برسم. 
  در مورد دستگاه بسته بندی توضیح دهید؟

دستگاه سورتینگ بسته بندی ما چهار کاناله فولیکس است و ساعتی تقریبا دو تن و 
از پنج تا ۵0 کیلو را بسته بندی می کند و بستگی به  شرکتها نام و برند هر کدام روی 

کیسه ها ثبت و به شهرستانها ارسال می شود.
چند دستگاه خشک کن دارید؟

حدود ۲۳ دستگاه خشک کن با ظرفیت ۱۳0 کیسه برنج هفتاد کیلویی در کارخانه 
شالیکوبی مدرن داریم.

گفتگو با برادر و شريک آقای حسن زاده
ضمن معرفی خود کمی از گذشته بگوئید؟

محمدابراهیم حســن زاده هستم به شناســنامه متولد آخرین روز از شهریور ۵۷ 
روســتای چهار افرا محمودآباد اما به رســم قدیما که تاریخ تولد را یکسال دیرتر می 
گرفتند بنابراین پدرم در ثبت احوال سجلد را به واقعه ۱۵/ ۵۸/۵ گرفت. طبق مقتضیات 
زمانــه ســال ۶4 به اتفاق خانواده به محمودآباد نقل مکان کردیــم و تا دوم ابتدائی را 
در روســتا خواندم و از آنجائیکه درســم خوب بود ســوم تا پنجم را در مدرسه شاهد 
شهر)محمودآباد( به پایان رساندم. بعد از اتمام دوره ابتدائی بخاطر عالقه شدید به بازار 
سال ۶۸ به دستفروشی مشغول شدم و با دو تا پالستیک خوراکی مثل آدامس و ترشک، 
پفک و اسم آرتیس کنار دریا روبروی مطب دکتر اعتضادی و آزمایشگاه شفا فعلی زیر 
درخت صنوبر می فروختم و بخاطر سنم مشتری ام زیاد بود و مسافران نسبت به من 
لطف داشــتند. تابستان بعد از تعطیلی مدرســه با شوق زیاد در ساحل دریا و همراه با 
دیگر فروشنده ها دستفروشی می کردم و بخاطر سن کم مسافران و گردشگران بیشتر 
از من خرید می کردند اما بعضی از همکارانم چون خانه شان نزدیک دریا بود با نوشابه 
را داخل کلمن آب می گذاشتند و اتفاقا استقبال خوبی هم می شد و از آنجائیکه فاصله 
تقریبا یک کیلومتری برایم کمی ســخت بود به پدرم شاکی شدم که همه نوشابه می 

فروشند و من ندارم و اگر این کار را هم انجام بدهم بهتر است.
برای سهولت در جابجایی بار چه کردید؟

پدرم با شنیدن این حرف از من پرسید پول داری؟ و بعد گفت به این آدرس برو و 
بگو که بچه فالنی هســتی که با ورود به آنجا و با ۷00 تومن یک فرغون خریدم و آن 
روز و آن لحظه از ذوق زیاد فکر می کردم انگار بهترین ماشــین صفر کیلومتر را به نام 

من سند زدند.
سرمایه اولیه را از کجا تامین کردید؟

سال ۶۸ و بعد از پایان دوره ابتدائی پدرم مبلغ هزار تومان که زمان خودش خیلی 
بود  به عنوان سرمایه اولیه در اختیارم گذاشت و من هم با آن به اندازه دو نایلون خرید 

کردم.
تالش به شما چه نیرویی می داد؟

کوچه ما معروف به کوچه موســوی در گذر زمان به والفجر4 و االن هم نســیم ۲۱   
تغییــر نام پیدا کرد و ما هم از همانجا فرغون را بار می زدیم و برای حفظ تعادل بهتر، 
برادر کوچکتر خود را جلوی آن سوار می کردم و آنقدر که این مسیر را طی کرده بودم 
چنان مهارتی پیدا کردم که همین االن یک آدم صد کیلویی را تک دســتی تا میدان 
هزار سنگر می برم و بر می گردانم. هیچوقت فراموش نمی کنم حدود چهار تابستان تا 
سال ۷۱ با همان فرغون بارم را جابجا می کردم بدین صورت که دو سال ساحل دریا و 

دو سال هم داخل بازار روز این کار را نجام می دادم.
چه سالی دستفروشی را کنار گذاشتید؟ 

ســال ۷۲ پدرم قطعه زمینی را داخل بازار روز چســبیده به نانوائی خرید و مغازه 
ســاخت و از همان زمان دستفروشــی را کنار گذاشتم و در مغازه مشغول به کار شدم 

و عصرها که پدر برای خرید به آمل می رفت جای او تا غروب فروشندگی می کردم.
الگوی شما در زندگی چه کسی است؟

در کار و زندگی بیشتر خلق و خوی پدرم را به ارث برده بودم و به قول گفتنی کپی 
برابر با اصل بود و سعی می کردم با مشتری ها صداقت داشته باشم و با روابط عمومی 

باال با آنها رفتار کنم.
 مهم ترین درسی که از پدر آموختید؟

در کنار مرد بزرگی چون پدر که حق اســتادی نیز بر من داشــت یاد گرفتم هیچ 
متاعی با ارزشتر از داشــتن صداقت و روابط عمومی و حس مسئولیت نسبت همنوع 
نیست و همه سرمایه امروزم را مرهون لطف پدرم میدانم و ایمان دارم هیچ سرمایه ای 

باالتر از انسانیت نیست.
حفظ مغازه سخت بود؟

حدود ۳۳ ســال و بیشــتر عمر و بچگی ام داخل بازار گذشت و در همه این سالها 
مغازه حاجی فروش بسیاری داشت. عمده خریدهای ما از آمل و برخی دیگر را از عمده 
فروشــی آقای موسوی واقع در روبروی امامزاده قاسم)ایران مارکت( بود و یادم می آید 
حتی کرایه جابجایی بار مزدا وانت را نداشــتیم و من بار را داخل فرغون با طناب می 

بستم و از جاده نور خیابان آزادی به سمت مغازه بابا می آوردم.

در کاسبی آیا زیر سوال هم رفتید؟
طی همان روزها که با تالش فراوان و تحمل سختی زیاد هر وقت که با  فرغون بار 
جابجا می کردم دوســتانم به من می خندیدند و می گفتند خجالت نمی کشی که در 
جواب شان می گفتم کار کردن عار نیست و جوهره مرد است و هر وقت که مغازه ام پر 
از جنس می شد احساس غرور و قدرت به من دست می داد و امروز همچنان با گذشت 
سالها اگر پدرم مرا بیرون کند با افتخار دوباره سمت دستفروشی می روم.  بعد از دیپلم 
و با کنکور در رشــته مکانیک دریا تکنیسین مکانیک دریایی بندر انزلی قبول شدم و 
ادامه تحصیل دادم که در همان حین پدر یک دهانه دیگر مغازه ساخت  و من هم پس 

از پایان درس دانشگاهی مجددا به بازار برگشتم.
دو راهی زندگیتان کجا بود؟

با ســاخت و تجهیز یک دهانه مغازه بدهی زیادی روی دست پدر مانده بود بخاطر 
همین یا باید اجاره می داد و یا در یکی از مغازه ها کنار دســتش می ماندم و کار می 
کردم تا با تالش و فروش بیشتر بدهی ها صفر شود که ماندن را بر رفتن ترجیح دادم 

و با خرید خدمت سربازی مشغول کار شدم. 
چطور با یک تیر دو نشان زدید؟

سال ۷٩ پس از خرید خدمت سربازی به پیشنهاد پدر مراسم عقد و نامزدی را برگزار 
کردیم و دو ســال بعد عروسی کردیم و سال ۸۳ خدا دختری را به ما عطا کرد و چون 

اسم مغازه ما کوثر بود نامش را همین گذاشتیم و این بزرگترین هدیه خدا به ما بود.
از کار شبانه روزی خود بگوئید؟

شــغل ما طوری بود که بخاطر حضور توریست ها و گردشگران در ساحل مشتری 
زیادی به مغازه ما می آمدند و این مستلزم این بود که از صبح تا پاسی از شب پای کار 
باشــیم و حتی خودمان زیتون پرورده مشتری ها را آماده می کردیم و این امور بیشتر 

وقت ما را می گرفت.
در مقطعی پس از سالها دوری به درس روی آوردید؟ 

اعتقادم بر این بود که زگهواره تا گور دانش بجوی و هیچوقت ناامید نشو برای همین 
ســال ۸۶ پس از سالها دوری از درس و فضای آموزشی کنکور امتحان دادم و در کنار 
کار شــبانه روزی و مغازه داری در رشته حقوق دانشگاه پیام نور قبول شدم و توانستم 

لیسانس حقوق را بگیرم.
مدرک بهتر است یا کاسبی؟

مدرک در کاسبی نان و آب نمی شود اما داشتن علم و تجربه باعث موفقیت بیشتر 
می شود و در کنار تحصیل کار هم باید کرد تا به آنچه که مد نظر هست رسید چنانچه 
خود من با دو مدرک اما در بازار دارم کار می کنم. چنانچه وقتی قدیما سر کالس درس 
انشــاء، معلمان از ما می پرسیدند که علم بهتر است یا ثروت که ما می گفتیم علم اما 
االن و با شرایط فعلی علیرغم میل باطنی می توان گفت ثروت چرا که اگر پول نداشته 

باشی نمی توانی از پس هزینه های زندگی برآمد و در کنار علم ثروت هم باید باشد.
 چگونه به کشاورزی ورود پیدا کردید؟

پدر چند هکتار زمین کشــاورزی در همین روستای چهار افرا داشت و در آن برنج 
کشــت می کرد و من هم حین درس و دانشگاه پس از فراغت هم در مغازه و روزهای 
جمعه در کار زمین به او کمک می کردم. صبح خیلی زود )چهار صبح( از شهر حرکت 
می کردیم و قبل از مردم عزیز روســتای چهار افرا وارد زمین کشــاورزی می شدم و 
آخرین نفری بودیم که خارج می شدیم و به قول پدر کار سه روز را در عرض یک روز 
انجــام مــی دادیم و بخاطر همین خیلی زود فوت و فن کار را یاد گرفتیم و تا به امروز 
مشغول هستم و با افتخار می گویم اول کشاورز هستیم و بعد بازاری و در حال حاضر 

هم به عنوان کارخانه دار تجربه جدیدی را راه اندازی کردیم.
چه شد که به شالیکوبی روی آوردید؟ 

با داشــتن مغازه و تقاضای مشتری ها برای برنج به صورت موردی مشغول این کار 
شــدیم و استارت را با ورود به کارخانجات شالیکوبی آغاز کردیم که طبعا نوع مرغوب 
برنج را به ما نمی دادند و در اختیار تاجران بزرگ می گذاشــتند و برای جبران بر این 
شدیم تا خودمان دست به کار شویم و از کشاورزان اطراف بخریم. لذا با مشورت برادر 

بزرگترم تصمیم گرفتیم شالیکوبی احداث کنیم.
پیگیری کارهای اداری بر عهده شما بود؟ 

احداث کارخانه در وهله اول نیاز به صبوری و دوندگی زیاد است و برای گرفتن پروانه 
و موافقتهای اصولی از ادارات ذیربط باید کفش آهنین به پا می کرد که این از عهده من 
خارج بود اما برادرم با صبوری و تحمل سختی های فراوان سالها طول کشید تا باالخره 
توانست شالیکوبی مدرن با دستگاه بسته بندی و سورتینگ برنج را احداث نماید و به 
نظرم هیچکس حداقل در شهرستان محمودآباد مثل ایشان نمی تواند با توجه به سنگ 

اندازی های مختلف برخی مسئوالن از پس کار اداری بر بیاید.
بزرگترین درس از پدر چه بود؟

دو چیــز را به عنوان رمز موفقیت از پدرم یاد گرفتم و آن صداقت و روابط عمومی 
باالست که ملکه ذهنم شده و در رفع خیلی از مشکالت به کارم آمد.

وجدان در ضمیر آدمی چگونه عمل می کند؟
معتقدم اگر انسان حضور خدا را به عنوان ناظر بر اعمالش در هر شرایطی اگر بپذیرد 
و به آن ایمان داشته باشد هیچوقت دست به اعمالی نمی زندکه باعث شرمندگی اش 
شــود و همیشه با وجدانی آسوده کارش را در قبال دیگران انجام می دهد چنانچه در 
یکی از روزها جنســی را صد تومان گرانتر به مشتری فروختم و به خیال خودم زرنگ 
بازی در آوردم که فردا صبح وقتی مغازه را باز کردم حین برداشتن چادر از روی اجناس 
یک شیشه زیتون پرورده به زمین افتاد و شکست و چند برابر آن پول به من ضرر رسید 

و آنجا بود که با خودم عهد بستم که نان دل خودم را بخورم.
منطقه دریاسر در کجا قرار دارد؟

دریاســر، روستایی است از توابع بخش سرخ رود شهرســتان محمودآباد که از نظر 
موقعیت جغرافیایی در نزدیکی دهکده توریستی دریا سر قرار دارد.   روستای "چهارافرا" 
یکی از روستاههای دهستان هرازپی شمالی بخش سرخرود شهرستان محمود آباد در 

استان مازندران است.
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در آیین اختتامیه هشتمین همایش تجلیل 
از حافظان قرآن کریم به همت شرکت فوالدین 
ذوب آمل از  115 حافظ با اهداء هدایای نقدی به 
ارزش حدود 7 میلیارد ریال معادل 700 میلیون 
تومان به شــرح 3 نفر بالغ 50 میلیون تومان، 2 
نفر بالغ 30 میلیون تومان، 10 نفر بالغ 20 میلیون 
تومان، 7 نفر بالغ 10 میلیون تومان، 93 نفر هدیه 

1 تا 10 میلیون تومان، تقدیر بعمل آمد.
شرکت دانش بنیان فوالدین ذوب آمل از مجموعه 
های بســیار توانمند در حوزه تولید قطعات مورد نیاز 
صنعت خودروســازی در کشــور می باشد که نقش 
بســزایی در خودکفایی این نوع محصول داشته است. 
این شرکت عالوه بر اشتغالزایی و کارآفرینی در حوزه 
های متعدد مسئولیت های اجتماعی از جمله صیانت 
از محیط زیســت، تعلیم و تربیت، خدمات درمانی و 
بهداشــتی، امور خیریه، ترویج فرهنــگ قرآنی و ...، 

اقدامات بسیار خوبی نموده است.
این شــرکت در راســتای پیروی از منویات مقام 
معظــم رهبری مبنی بر اهمیــت فعالیت فرهنگی و 
پیوست فرهنگی در مســایل اقتصادی و تولیدی، در 
ســالهای اخیر عالوه بر برگزاری مراســمات متعدد 
فرهنگی از جمله تجلیل از زحمتکشان جامعه از جمله 
آتش نشــانان، پرستاران، معلمین و ...، اقدام به ترویج 
فرهنــگ حفظ قرآن و ایجاد انگیــزه در این زمینه از 
طریق برگزاری مراسمات متعدد و اهداء هدیه نموده 

است. 
برگزاری هشــتمین همایش تجلیل از حافظان و 
مانوســان قرآن کریم یکی دیگــر از فعالیتهای حوزه 
مســئولیت اجتماعی این شرکت می باشد که در آن 
از ۱۱۵ نفــر از حافظان قــرآن کریم همراه با خانواده 
های محترمشان به نحو شایسته و بی سابقه ای تقدیر 

گردید .
در این مراسم که با حضور برخی از مدیران استانی 
و شهرســتانی از جملــه مدیر کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی اســتان مازندران، معاون استاندار و فرماندار 
ویژه شهرســتان آمل، امام جمعه معزز شهر امامزاده 
عبدا...، معاون مدیر کل تبلیغات اســالمی و مسئول 
دارالقرآن استان، ریاســت و اعضاء شورای شهر آمل، 
اعضاء شورای شهر امامزاده عبدا...، سبزپوشان نیروی 
انتظامــی و... و همچنین چهره های قرآنی و یادگاران 
۸ سال دفاع مقدس برگزار گردید از ۱۱۵ حافظ قرآن 
کریم با اهداء هدیه بالغ بر ۷ میلیارد ریال تجلیل بعمل 

آمد .
قدم های ارزشمند شرکت فوالدین ذوب آمل 

در تحقق پیوست فرهنگی و منویات رهبری
امام جمعه شهر امامزاده عبداهلل)ع( هم در سخنرانی 
خود در این همایش با بیان اینکه این شهرستان با دارا 
بودن بیشــترین واحد تولیدی، صنعتی و اقتصادی از 
قطب های مهم مازندران محســوب می شــود؛ گفت: 
مدیریت شرکت فوالدین ذوب آمل در سال های اخیر 
از جــان، مال و آبروی خود در مســیر ترویج فرهنگ 
قرآنی مایه گذاشتند که در چند سال اخیر در جهت 
رشد و پرورش قرآن آموزان، اقدام های ارزشمندی از 

سوی این شرکت داشتند.
بــه گزارش صبح آمل، حجت االســالم حســین 
حســین زاده برســمنانی با تاکید بر اینکه اولویت ما 
در کشــور همچنان موضوعات فرهنگی است؛ تصریح 
کرد: مسائلی چون تحریم های ظالمانه و دیگر شرایط 
بیرونی باعث شــده ما به اقتضای ضرورت، اقتصاد را 
به عنوان اولویت قرار دهیم؛ امــا اولویت زمینه ای ما 
در کشور همچنان مسائل و موضوعات فرهنگی است.

وی افزود: ما اکنون در یک جنگ اقتصادی نیازمند 
مدیرانی جهادی هســتیم که بی وقفه تالش کنند تا 
مشکالت برطرف شده و راه هموار شود و کمک کنند 

چرخه اقتصادی کشور بچرخد.
حجت االســالم حسین زاده برسمنانی با تاکید بر 
اینکه کار بزرگ مدیریت شــرکت فــذا عالوه بر یک 
کارآفریــن و تولید کننده برای ۱۳00 نفر در ســنگر 
تولید نیز ایجاد اشــتغال نمودند ورود به حوزه ترویح 
فرهنگ اما ارزشی اســت؛ بیان داشت: به جرات می 
گویــم کاری که ایــن بزرگــواران درخصوص حفظ 
فرهنگ ارزشــی دینی ما انجــام داده اند ما به عنوان 
روحانی در لباس روحانیت انجام نداده ایم و بایستی به 
عنوان یکی از خیرین و مروجین و مشوقین حافظان 
قرآن کریم، تقدیر نمود. وی از وجود ۲۵ نهاد فرهنگی 
در کشور خبر داد و گفت: قریب ۲۵ نهاد فرهنگی در 
ســطح کشور وجود دارد که با تجمیع هم نمی توانند 

چنین برنامه بزرگی را برپا کنند.
امام جمعه شــهر امامزاده عبداهلل شهرستان آمل، 
روند پیوســت فرهنگی پروژه ها و طرح های صنعتی 
و عمرانی فذا در این ســال ها را مثبت ارزیابی کرد و 
گفت: اگر مقوله فرهنگ در امر توسعه مد نظر نباشد 
تضاد بین توســعه حقیقی و مطلوب به وجود می آید 

و این خواسته هیچ یک از مسئوالن کشوری نیست.
حجت االســالم حسین زاده برســمنانی در ادامه 
اظهار نمود: این شرکت تولیدی عالوه بر اجرای برنامه 
های فرهنگی در راستای حمایت از ورزشکاران مستعد 
و قهرمانان ملی و بین المللی اقدام به تاسیس  باشگاه 
فرهنگی ورزشی فوالدین ذوب آمل با هدف استعداد 
یابی در رشــته های کشــتی و وزنه برداری نمود که 
عالوه بر حضور در مسابقات مرتبط از جمله لیگ برتر 
ســال ۱400 که باعث برافراشته شدن نام شهرستان 
آمل و مازندران پس از سالها در کشتی و وزنه برداری 
گردید، موجب تشویق جوانان و نوجوانان جهت حضور 

در عرصه ورزش گردید لــذا این مجموعه با صداقت 
و پشــتکار و اهتمام در برگــزاری همایش تجلیل از 
حافظان قرآن درســطح بســیار باال، در واقع مصداق 
بیانات مقــام معظم رهبری می باشــند که فرموده 
اند، مســایل اقتصادی و مســایل گوناگون مهم باید 
پیوست فرهنگی داشــته باشند؛ معنای آن این است 
که یک حرکت اساسی که در زمینه اقتصاد، سیاست، 
سازندگی، فنآوری، تولید، پیشرفت علم می خواهیم 

انجام بدهیم، به فکر لوازم فرهنگی آن باشیم.
وی با تقدیر از اقدام و عملکرد بی نظیر و یادگاری 
ارزشمند مدیریت شــرکت فوالدین ذوب آمل که در 
سالهای اخیر در سطح شهرستان منشا خدمات بسیار 
ارزشــمند و بزرگی بوده است؛ تصریح کرد: پرداخت 
بیــش از ۷00 میلیون تومان جوایز نقدی به حافظان  
یک جز تا ۳0 جز کامل قرآن کریم از ســوی شرکت 
تولیــدی و صنعتی فوالدیــن ذوب آمل در همایش 
تجلیل ازحافظان قرآنی را ســندی پــر افتخار و بی 
نظیــراز اهتمام جدی این شــرکت در ترویج فعالیت 
های فرهنگی در ســطح شهرســتان، استان و حتی 
کشــور برای هشتمین سال متوالی بوده که به یادگار 

گذاشته است. 
امام جمعه امامزاده عبداهلل آمل اظهار داشت: مثل 
این شــرکت ها در بخش و شهرســتان آمل فراوان 
است  و شهرستان آمل با داشتن حدود ۱۳0 شرکت 
فعال فقط در بخــش امامزاده عبداهلل)ع( و همچنین 
شــهرکهای صنعتی دابودشت، تشــبندان، الریجان 
و آمــل وجود دارد اما در حال حاضرجلودار مســئله 
فرهنگی شــرکت فذاســت و برای ترویج دین از آبرو 
و حیثیت خویش مایه می گذارد و در واقع وظیفه ما 
را بدون هیچ چشمداشــتی و بی منت انجام می دهد  
هیچکدام به مانند آن پیشــگام در اجرای برنامه های 

فرهنگی نمی باشند پس باید حمایت کرد.
حجت االســالم حسین زاده برسمنانی با تاکید بر 
اینکه همه فعالیت های اقتصادی، صنعتی، گردشگری، 
تولیدی و سیاسی باید پیوست فرهنگی داشته باشند؛ 
خاطرنشــان کرد: تعبیر عالی مقام معظم رهبری که 
همــه فعالیت های اقتصادی، صنعتی، گردشــگری، 
تولیدی و سیاسی باید پیوست فرهنگی داشته باشند، 
بسیار سخن فاخری است که بنده در جایگاه یک طلبه 
از همه مدیران دستگاه های اجرایی انتظار دارم که به 
این پیوســت فرهنگی بها داده و آن را از غربت خارج 

کنند، چرا که تاکنون پیوســت فرهنگی آن گونه که 
شایسته مقام معظم رهبری بوده در حوزه های مختلف 
تحقق نیافته است و ما باید به مباحث فرهنگی نظیر 
ساخت کتابخانه، مسجد و مجموعه های دیگر فرهنگی 

نیز اهمیت دهیم تا توسعه متوازن شکل بگیرد.
وی تصریح کرد: به نظر بنــده کار اصلی متولیان 
حــوزه فرهنگی از بخش کــودک و نوجوان گرفته تا 
بزرگســاالن بایــد الگودهی مناســب در بخش های 
مختلف اعم از جامعه هنرمندان، ورزشکاران، حافظان 
و قاریان قرآن و برجســتگان حوزه فرهنگی و مذهبی 
باشــد و متولیان بهتر است از متهم کردن یکدیگر در 

زمینه کارها و اقدامات انجام شده پرهیز کنند.
امام جمعه شهرامامزاده عبداهلل)ع( همچنین بیان 
نمودند: همه ســازمانها و ادارات بایستی ضمن تالش 
برای ترویج مسائل فرهنگی، از این شرکت در راستای 
ترویج فرهنگ قرآنی حمایت نموده تا شاهد برگزاری 
نهمین همایش تجلیل از حافظین قرآن کریم توسط 
شــرکت فوالدین ذوب آمل در سطح استانی در سال 
۱40۲ باشیم و این همت مضاعف مسئولین شهری و 

استانی و کشوری را می طلبد .
حجت االســالم حسین زاده برســمنانی در پایان 
ضمن تشــکر و قدردانی از حضور فرماندار، مدیر کل 
فرهنگ و ارشاد مازندران، مدیر کل دارالقرآن تبلیغات 
اســالمی مازندران، مســئوالن، صنعتگران، مهمانان 
و حافظــان و خانواده های محترم و اصحاب رســانه 
تداوم این اقدامات ارزشــی را از سوی دیگر شرکتهای 

شهرکهای صنعتی شهرستان آمل نیز خواستار شد.
رویکرد متعهدانه وارزشمند شرکت فوالدین 

ذوب آمل در ترویج فرهنگ قرآنی
معاون مدیرکل و مدیردارالقران تبلیغات اســالمی 
مازنــدران در همایش قدردانی از حافظان قرآن کریم 
شهرســتان آمل، قرآن کریم را سفره الهی دانست و 
گفت: کسانی که به قرآن کریم ارادت دارند و سر این 
سفره می نشینند، می توانند از این ودیعه الهی و کالم 

وحی بهره ببرند.
حجت االسالم اسماعیل رمضانی با بیان اینکه قرآن 
مجید به عنوان کتاب آسمانی و معجزه جاوید پیامبر 
اسالم)ص( برای هدایت بشر به سر منزل مقصود است؛ 
تصریح کرد: سفارش تاکیدی ائمه اطهار و معصومین 
)ع( عمل کردن به فرامین قرآنی بوده و اگر درســت 
عمل شــود، جامعه ما رویکرد سبک زندگی قرآنی و 

اسالمی را پیدا خواهد کرد و بد اخالقی های اجتماعی 
کم می شــود و به سمت سعادت و خوشبختی پیش 

خواهد رفت.
وی افزود: ترویج فرهنگ قرآنی و ســبک زندگی 
دینی و اســالمی مورد ضرورت جدی جامعه اسالمی 
ایران برای مقابله با هرگونه ناهنجاری ها و بداخالقی ها 

است.
وی بــا بیان اینکه ترویج فرهنگ قرآنی و ســبک 
زندگی دینی و اسالمی نیاز جدی جامعه اسالمی ایران 
برای مقابله با هرگونه ناهنجــاری ها و بداخالقی ها 
است؛ تصریح کرد: اینکه در کنار دستگاه های فرهنگی 
مســئول، واحد تولیدی و صنعتی فوالدین ذوب آمل 
که در اشاعه مسئولیت های اجتماعی همیشه در خط 
مقدم بوده، در راستای ترویج فرهنگ قرآنی و حفظ و 
نشرآن در سطح این شهرستان با یک رویکرد متعهدانه 
ورود کرده بسیار ارزشــمند و شایسته تقدیر است و 
انصافاً این مراسم در سطح شهرستان و استان بی نظیر 

و در سطح ملی می باشد.
حجت االســالم اســماعیل رمضانی بیان داشت: 
درکنار تالوت ظاهری قرآن به عنوان کتابی انســان 
ســاز اگر به باطن آیات آن عمل شود بداخالقی های 
اجتماعی جوامع کم خواهد شد و با عنایت الهی درکار 

تولیدی و اقتصادی هم بهره مند می شوند.
وی با اشــاره به موفقیت های قرآنی مازندران در 
کل کشور گفت: استان الله خیز مازندران در قرارگاه 
ملی تالوت سراســر کشور توانســت با برگزاری هزار 
عنوان برنامه قرآنی در چهار فصل محافل انس با قرآن، 
کرســی های تالوت، جزء خوانی و همچنین محافل 
سیار در منازل، محافل و پارکها و گلزار شهدا ختم و 

رتبه دوم را درکشور از آن خود کند.
اســتاد علوم قرآنی حوزه و دانشگاه در ادامه گفت: 
اگر ما نظام ارزشــگذاری را در کشــور به این سمت 
ببریــم که حافظ قرآن دارای ارزش و اعتبار شــود و 
اولویت هایی در فرایندهای مختلف را برایشان عملیاتی 
و اجرایی کنیم به نظر می رســد کــه از این ظرفیت 

می توان به خوبی استفاده کرد.
راضیه حامدی با تاکید بر اینکه باید کاری کنیم که 
سند راهبردی حفظ قرآن در جامعه شناسانده شود، 
گفت: زیرســاخت تمام کارهای ما باید این باشد که 
بتوانیم پشتیبانی های قرآنی را در حوزه های مختلف 
توســعه دهیم.  وی افزود: پــس از فراخوان عمومی 

درســطح شهرســتان آمل بالغ بر ۱۲0 نفر داوطلب 
عاشق به تالوت و حفظ قرآن کریم ثبت نام کردند

حامدی در ادامه اذعان داشــت: طی برنامه ریزی 
مــدون طبق آموزش و آزمونهایی که توســط داوران 
مجرب رســمی کشــور همه این عزیزان حائز کسب 

امتیاز شدند.
اســتاد علوم قرآنی حوزه و دانشــگاه با اشــاره به 
اهمیت تالوت قرآن کریم؛ اظهار داشــت: بســیاری 
از افــراد با قرآن کریم مانوس هســتند و همین انس 
به مرور به محبت تبدیل می شــود و از حضور قرآن 

احساس لذت کرده و قرآن در جان فرد می نشیند.
به گفته حامدی، فهــم و عمل و درک قرآن برای 
کســانی اســت که پاک هســتند، در تاریک ترین و 
دشوارترین لحظات زندگی به آنان کمک کرده و گره 

های زندگی را باز می کند.
وی ادامه داد: رقبت آملی ها به برنامه های قرآنی، 
رسالت ما را برای فعالیت های مراکز قرآنی بیشتر می 

کند.
رقابت 115 آملــی درهمایش حافظان قرآن 

کریم شرکت فذا
دبیر برگزاری این همایش گفت: شــرکت فوالدین 
ذوب در راستای فرامین مقام معظم رهبری و بر اساس 
اصل ذاتی نوع دوستی حسب وظیفه اجتماعی خویش 
با تاسیس باشــگاه فرهنگی ورزشــی در زمینه های 

فرهنگی اجتماعی اقدامات شایانی انجام داده است.
حجت االســالم اصغری اظهار داشــت: سالها قبل 
مقام معظم رهبری چشم انداز ۱0 میلیون نفر حافظ 
قرآن کریم را برای جامعه ایران ترســیم فرمودند، از 
همین رو مدیریت عالی شــرکت فوالدین ذوب آمل 
)حاج حبیب اهلل اردشــیر( به منویــات رهبری لبیک 
گفته و بــه معاونت فرهنگی مجموعه ماموریت دادند 
تــا نوجوانان و جوانان حافظ کالم  اهلل را شناســایی و 
از آنــان تقدیر بعمل آید، لذا با پیگیری های مجدانه و 
حمایت های همه جانبه فرزندشان، مقدمات این دوره 
از مسابقه به همت مدیر روابط عمومی مجموعه جناب 
آقای مهندس روشــن و همکاران، قبل از ماه مبارک 
رمضــان فراهم گردید و در این دوره تعداد ۱۱۵ نفراز 
دختران و پسران رده سنی کمتراز ۲0 سال شهرستان 
آمل با فراخوان شرکت فـذا در ماه مبارک رمضان در 
دانشگاه علمی ـ کاربردی فـــذا در رشته حفظ قرآن 

کریم از یک تا ۳0جزء  با هم به رقابت پرداختند.

حجت االسالم اصغری همچنین افزود: خوشبختانه 
فعاالن وحافظان قرآنی شهرســتان در دوره هشــتم 
این همایش، استقبال بسیارخوبی داشتند که انشاا... 
امیدواریم بزودی با تاسیس مرکز امور قرآنی درشرکت 
فوالدین ذوب آمل شــاهد تشــکیل دبیرخانه دائمی 
قرآن و عترت در این شرکت و مرکز آموزشی وابسته 

به آن باشیم.
وی همچنین، به شرایط ویژه تحصیل در دانشگاه 
علمی کاربردی فـــذا برای حافظین و قرآن پژوهان 
اشــاره کرد و افزود: طبق شرایط و عالقمندی فردی 
متقاضیــان از طریــق ثبت نام در قســمت فرهنگی 
دانشــگاه فـــذا می توانند اقدام نمایند تا از امکانات 
بورسیه دانشگاه و اشتغال در شرکت فــــذا همزمان 

با دوره تحصیلی،بهره مند شوند.
حجت االسالم اصغری در آیین اختتامیه هشتمین 
همایش تجلیل از حافظان قــرآن کریم که به همت 
شــرکت فوالدین ذوب آمــل از  ۱۱۵ حافظ با اهداء 
هدایای نقدی به ارزش حدود ۷ میلیارد ریال معادل 
۷00 میلیون تومان به شــرح ذیل تقدیر بعمل آمد: 
دو اصــل کیفیت عالی و کمیت بــاال را از مهمترین 
ویژگی این دوره دانست و گفت: کیفیت از حیث دقت 
و صحت ســنجی انواع معلومات و محفوظات توسط 
داوران رســمی، و کمیت از حیث اهداء جوایز نفیس 
بوده اســت و خوشــبختانه در این دوره، حدود ۷00 
میلیــون تومان هدیه نقدی بــه ۱۱۵ نفر از حافظان 

ارجمند به شرح ذیل تقدیم گردیده است؛
۳ نفر باالی ۵0 میلیون تومان

۲ نفر باالی ۳0 میلیون تومان 
۱0 نفر باالی ۲0 میلیون تومان 

۷ نفر باالی ۱0 میلیون تومان
 ٩۳ نفر زیر ۱0 میلیون تومان 

و این برنامه برای اولین بار در کشــور، مســابقات 
حفظ و تجلیل از حافظین کالم اهلل مجید توسط یک 
شرکت صنعتی برگزار گردید و همانگونه که همه می 
دانند صنایع و کارخانجات در جبهه تولید و اشتغال، 
درگیر جنگ اقتصادی هســتند و فوالدین ذوب آمل 
مضافا پا به میدان جبهه فرهنگی نهاد و با امید بخشی 
بــه جامعه قرآنی شهرســتان آمل، گامی اساســی و 
بنیادین در این مسیر برخواهد داشت لذا به فضل الهی 
برنامه های جامع میان مدت و بلند مدت در ســطح 
استان و ملی، در دستور کار معاونت فرهنگی قرار دارد.

در همایش تجلیل از حافظان قرآن کریم به همت شرکت فوالدین ذوب آمل صورت گرفت

اهداء 7 میلیارد ریال جوائز نقدی به 115 نفر از حافظین قرآن کریم 
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دبیر ستاد بزرگداشت حماسه اسالمی ششم بهمن 
ســال ۱۳۶0 آمل از حمایت ویــژه وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســالمی برای اختصاص ردیف اعتباری برای 
چهار برنامه مهم فرهنگی این حماسه مردمی درسال 

۱40۱ خبر داد.
بــه گزارش صبــح آمل و به نقل از مهر، ســردار 
علی امانی گفت: اجرای سمفونی حماسه و مقاومت، 
جشــنواره تئاتر حماسه ششــم بهمن، همایش بین 
المللی طاها الگوی دختر مسلمان و همایش ملی امام 
و حماسه ششم بهمن چهار برنامه فرهنگی و شاخص 
پیشنهادی ســتاد بزرگداشت حماسه اسالمی ششم 
بهمن شهرســتان آمل بوده که با پیگیری های انجام 
شــده، موارد موافقت وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
تأمین منابع مالی مورد نظــر قرار گرفت. وی اعتبار 
پیشــنهادی و مورد حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمی از این 4 برنامه فرهنگی و هنری در هفته 
گرامیداشت ششم بهمن در سال جاری را بیش از ۱۵ 
میلیارد ریال اعالم و اضافه کرد: کارگروه های مختلفی 
که در ستاد بزرگداشت حماسه اسالمی ششم بهمن 
پس از پایان برنامه های ســال ۱400 شــکل گرفته 

هرکدام به صورت مجزا و ســازمان دهی شده پیگیر 
هستند.

دبیر ستاد بزرگداشت حماسه اسالمی ششم بهمن 
ســال ۱۳۶0 آمل با اشــاره به اینکه در سال نخست 
این کمیته در ســال گذشــته ۲4 کمیته مردمی در 
بخش های مختلف تشــکیل و برنامه های چهلمین 
سالگرد این حماســه مردمی را برگزار کردند؛ گفت: 
با توجه به کارکردهای این کمیته ها وبا بررسی همه 
جانبه پس از پایان مراسم ها در نخستین جلسه کاری 
با حضور همــه کارگروه ها، تعــداد کمیته ها به ۱0 
کمیته و کارگروه کاهش یافته و خوشبختانه هر یک 
از این کمیته ها برنامه ها و جلسات مختلف را برگزار 

می کنند.
امانی افزود: همه برنامه ها و حتی بودجه برگزاری 
مراسم های بزرگداشــت در طول هفته ششم بهمن 
کاماًل مردمی تأمین می شود و برای امسال نیز برای 
همه برنامه های پیش بینی شــده درمجموع بیش از 

۱0 میلیارد تومان اعتبار درخواست شده است.
وی با بیان اینکه همه تالش ســتاد بزرگداشــت 
حماســه اسالمی ششــم بهمن ســال ۱۳۶0 آمل 

اســتفاده از همه ظرفیت هــا و بکارگیری افرادی که 
خواهان همراهی و کمک در ماندگاری این حماســه 
جاویدان هســتند، گفت: به همین منظور در مهرماه 
امسال همایش آملی های مقیم تهران برگزار خواهد 
شد تا از توان فکری و نیز پشتیبانی آنها نیز در جهت 

بهتر برگزاری برنامه ها استفاده شود.
امانی گفت: بــرای چاپ این تعداد کتاب با توجه 
به شــرایط سخت اقتصادی فعلی کشور بیش از یک 

میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
وی ادامه داد: جمع آوری اسناد و اطالعات مربوط 
به ۶۸ شهید جنگل تا حماسه روز ششم بهمن از تولد 
تا روز شهادت و همه رخدادهای زندگی این شهدا که 
به طور میانگین برای هر شهید از ۵0 تا ۲00 صفحه 

اطالعات پرسشنامه ای جمع آوری شده است.
امامی اضافه کرد: در این مســیر نیز دانشگاه های 
شهرســتان آمل همــکاری خوبی با اعضای ســتاد 
داشتند و حتی دانشــگاه آزاد اسالمی واحد آیت اهلل 
آملی تاکنون بیش از ۳ هزار سند مربوط به این شهدا 

را چاپ و آماده کرده است.
وی یادآور شد: هدف نهایی این اقدام های در حال 

انجام، برای استفاده دانشجویان، اساتید و افرادی که 
برای کارهای پژوهشــی و پایان نامه ها در راســتای 
ماندگاری حماسه جاویدان ششم بهمن سال ۱۳۶0 

مردم آمل است.
دبیر ستاد بزرگداشت حماسه اسالمی ششم بهمن 
سال ۱۳۶0 آمل همچنین به تالش های کارگروه های 
دیگر این حماسه برای حضور در دانشگاه های سطح 
شهرستان برای آموزش راویان این حماسه خبر داد و 
گفت: قصد داریم حداقل تا پیش از شروع برنامه های 
مناسبتی در هفته نخست بهمن ماه حدود ۲00 راوی 
آموزش دیده حمایت و پشــتیبانی کنیم تا در هفته 
ششــم بهمن با اعزام به مدارس سطح شهرستان در 
قالب هر کالس یک روای را برای دانش آموزان داشته 

باشیم.
در ســحرگاه ششم بهمن ماه ســال ۶0 عده ای 
منافق و مائوئیست از سمت جنگل در قسمت جنوب 
آمل قصد تصرف این شــهر را داشتند که مردم آمل 
در کمتر از یک روز با مقاومت خود به این غائله پایان 
دادند. در آن واقعه 4۱ نفر شــهید و بیش از ده ها نفر 

مجروح شدند.

دبیر ستاد بزرگداشت حماسه 6 بهمن آمل خبر داد؛

اختصاص ردیف اعتباری 
برای 4 برنامه فرهنگی 

حماسه ششم بهمن

مديرکل امور مالیاتی مازندران:

۶700 میلیارد تومان درآمد مالیاتی در مازندران 
مصوب شد

فرمانده سپاه ناحیه آمل:

توزيع بسته های معیشتی کمک مؤمنانه بین نیازمندان آملی

سرپرست بهزيستی مازندران ؛

توانمندسازی ، اولويت اصلی سازمان بهزيستی است

مسئول امور بانوان و خانواده فرمانداری آمل:

بازيهای بومی محلی موجب شادابی و نشاط اجتماعی زنان در جامعه می شود

مدیرکل امور مالیاتی مازندران گفت: برای 
سال جاری شــش هزار و ۷00 میلیارد تومان 
درآمد مالیاتی در اســتان مصوب شد که رشد 

۸4 درصدی نسبت به سال قبل دارد.
بــه گزارش صبــح آمل و به نقــل از مهر، 
محسن اسالمی در دیدار مدیران امور مالیاتی 
بــا نماینده ولی فقیه در اســتان با بیان اینکه 
ســه هزار و ۵00 میلیارد تومان درآمد مالیاتی 
مصوب استان در ســال قبل بوده است، افزود: 
میزان وصولی مالیاتی طی سال قبل چهار هزار 
و ۷00 میلیارد تومان بود که رشد ۶۸ درصدی 
داشته اســت. وی با اظهار اینکه میزان تحقق 
مالیات ســال قبل ۱۳0 درصد رشد یافته بود، 
افزود: امسال شش هزار و ۷00 میلیارد تومان 
درآمد مالیاتی برای استان درنظر گرفته شد و 
رشد این رقم بودجه برای استان ۸4 درصد بوده 
است این درحالی که در سال قبل ٩4 درصد از 

درآمدهای عمومی استان از درآمدهای مالیاتی 
بــود و این میزان رقم مصــوب چالش برانگیز 

است.
مدیرکل امور مالیاتی مازنــدران ادامه داد: 
کاهش پنج درصد مالیاتی افراد حقیقی، کاهش 
عوارض و کاهش ضریب ارزش افزوده برخی از 
کاالهای اساسی ســبب می شود که در وصول 

درآمدهای مالیاتی اثرگذار خواهد بود.
اسالمی یادآور شد: عایدی استان طی سال 
قبل از مالیات و عوارض ارزش افزوده پنج هزار 
و ۳00 میلیــارد تومان بود کــه ۶۳۳ میلیارد 
تومان به شهرداری ها، بخشداری ها و دهیاری ها 
به صورت مســتقیم پرداخت شــده است. وی 
فرهنگ سازی در زمینه امور مالیاتی را ضروری 
دانست و گفت: ســال قبل ۷۳ میلیارد تومان 
در قالــب عوارض ارزش افزوده به شــهرداری 
ساری پرداخت شده است و بخش قابل توجهی 
از عوارض به شــهرها و روســتاها برمی گردد. 
مدیرکل امور مالیاتی مازنــدران تصریح کرد: 
نرخ مالیاتی در بخش مشاغل و اصناف را هفت 
درصد، ۳۵ درصد مالیات اشــخاص حقوقی و 
شرکت ها، ۲۵ درصد مالیات اشخاص غیردولتی 

و مابقی سایر منابع را شامل می شود.

فرمانده سپاه ناحیه آمل گفت: هزار و ۲00 بسته معیشتی مرحله چهارم کمک مؤمنانه این 
شهرستان بین نیازمندان توزیع شده است.

به گزارش صبح آمل، ســرهنگ جابر عسکری اظهار داشت: با توجه به منویات رهبر انقالب 
اسالمی در قالب اجرای طرح کمک مؤمنانه در سال جدید تاکنون چهار مرحله توزیع بسته های 
معیشتی بین نیازمندان جامعه هدف انجام شد. وی افزود: این رزمایش در مناسبت های مختلف 
همانند فرا رســیدن ماه مبارک رمضان، میالد امام حســن مجتبی)ع( و عید فطر انجام شــد و 
چهارمین مرحله آن در ایام دهه کرامت و والدت امام رضا)ع( برگزار شــد. فرمانده ســپاه ناحیه 
آمل با اعالم اینکه در چهارمین مرحله توزیع بســته  های معیشتی هزار و ۲00 بسته هر یک به 
ارزش ۱0 میلیون ریال بین نیازمندان جامعه هدف توزیع شد، تصریح کرد: افراد نیازمند توسط 
فرماندهان و اعضای شورای پایگاه و حوزه های مقاومت شناسایی شدند و اقالم معیشتی با حفظ 
آبروی افراد و کرامت انســانی در اختیار آنها قرار می گیرد. سرهنگ عسکری با تأکید بر اینکه از 
ابتدای ســال تاکنون بیش از ۵ هزار و ۲۳0 بسته معیشتی به ارزش ۵0 میلیارد ریال بین افراد 
نیازمند و مستمندان جامعه هدف توزیع شد، ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی 

باید با کمک خیران و همه اقشار جامعه بیشتر از گذشته به فکر نیازمندان باشیم.

سرپرست بهزیستی مازندران توانمندسازی 
را اولویت اصلی ســازمان برشــمرد و گفت : 
توانمندسازی جامعه هدف سبب خارج شدن 
آنان از چتر حمایتی و استقالل مالی آنان می 
شــود بنابراین باید به این مسئله توجه جدی 

شود.
به گــزارش صبح آمل و به نقــل از روابط 
عمومــی اداره کل بهزیســتی مازندران؛ دکتر 
فریبا بریمانــی، در همایش تخصصی معاونین 
مشــارکت های مردمی، موسسات غیر دولتی 

و توانمندسازی کشــور که با حضور امیرحسین عرب زاده سرپرست مرکز مشــارکت های مردمی، موسسات 
غیردولتی و توانمندســازی سازمان بهزیستی کشــور و معاونین مشارکت های مردمی، موسسات غیر دولتی 
و توانمندســازی سراسر کشور برگزار شد؛ با بیان اینکه توانمندسازی باید در ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و 
اقتصادی صورت گیرد ، افزود : نیاز اســت گروه های هدف بهزیستی برای ورود به جامعه و اشتغال ، آموزش 

های الزم را کسب نمایند و یکی از برنامه های ما حرفه آموزی برای آنان است.
وی با بیان اینکه در طرح نهضت ملی مســکن از ســال ۱۳۸۲ تاکنون ، ۷٩00 واحد مسکن مددجویی به 
جامعه هدف بهزیستی مازندران واگذار شده است ، افزود : تعهد بهزیستی مازندران برای واگذاری مسکن در 

سال گذشته ، ٩4۷ واحد مسکونی بود که ۱۱0۱ واحد افتتاح شد.
سرپرســت بهزیستی مازندران به اعطای ودیعه مســکن به ۶۶0 مددجو در سال گذشته اشاره کرد و ادامه 
داد : در سال گذشته ۵۱۸ واحد مسکونی برای خانواده های دارای دو عضو دارای معلولیت و بیشتر احداث و 

واگذار گردید.
دکتر بریمانی به حوزه اشتغال نیز اشاره کرد و گفت : در سال گذشته ، ٩۸ درصد از اعتبارات حوزه اشتغال 

جذب و برای ۲٩00 نفر شغل ایجاد شده است.
وی افزود؛ در سه ماهه سال جاری برای 4۷۷ نفر از افراد تحت پوشش بهزیستی مازندران اشتغالزایی شده 

است.

مســابقات بازی های بومی محلی بانوان شهرستان آمل به مناسبت دهه کرامت و به همت امور خانواده و 
فرمانداری آمل، اداره ورزش و جوانان و هیئت ورزش های روستایی و بومی و محلی برگزار شد

مسئول امور بانوان و خانواده فرمانداری آمل گفت: این مسابقات با حضور جمعی از بانوان  شاغل ادارات،  با 
همکاری امور بانوان و خانواده فرمانداری شهرستان آمل، اداره ورزش و جوانان و هیات ورزش های روستایی و 
بازی های بومی و محلی در باشگاه ورزشی شهید چمران این شهر در فضایی پر از شور و نشاط با هم به رقابت 
پرداختند . به گزارش صبح آمل خانم فاطمه رحمانی اظهار داشــت: این رقابت ها در ســه رشته وسط دری، 
اغوذکا و هفت سنگ برگزار شد  وی افزود:این جشنواره با هدف حفظ و احیای آداب و رسوم بومی و افزایش 
نشــاط اجتماعی و ترغیب بانوان شهرســتان به ورزش است که امروزه در سطح جامعه کمرنگ شده یا رو به 
فراموشی نهاده است. رحمانی اظهار داشت: تالش می کنیم در مناسبت های مختلف با همکاری هیات های 
ورزشی استان برای برگزاری مسابقات اقدام کنیم که هم موجب آشنایی بیشتر بانوان با ظرفیت های ورزشی 

استان می شود و هم افزایش شادابی و نشاط اجتماعی را در جامعه زنان به دنبال دارد.
وی از تمامی بانوان شاغل و خانه دار آملی درخواست کرد در این برنامه های ورزشی حضوری فعالتر و موثرتر 

داشته باشند تا بتوان با برنامه ریزی بهتر برای برگزاری این رقابت ها اقدام کرد.

ماموران محیط زیست متخلفان شکار 
و صید در 4 شــهر مازندران را دستگیر 

کردند.
مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت 
مازندران با اعالم این خبر گفت: ماموران 
یگان حفاظت محیط زیســت استان در 
یک هفته گذشــته حین گشت و کنترل 
در شهر های آمل، بابل، نکا، بهشهر و پارک 
ملی پابند ۱۲ شــکارچی غیر مجاز را به 
همراه ۱۲ قبضه ســالح شکاری دستگیر 
و از صیــادان غیرمجاز ۳0 قطعه ماهی و 

سایر ادوات صید کشف و ضبط کردند.
به گزارش صبح آمل، عطاءاهلل کاویان 
اظهار داشــت: ماموران یــگان حفاظت 
محیط زیســت آمل با همکاری ماموران 

نیروی انتظامی حین گشت و کنترل در 
حوزه استحفاظی هشــت شکارچی غیر 
مجاز به همراه ۸ قبضه ســالح شــکاری 

دستگیر کردند.
وی افــزود: در ماموریــت دیگــری 
ماموران یگان حفاظت محیط زیست آمل 
حین گشت و کنترل در رودخانه گرمرود 
بخش دشتسر از یک صیاد غیرمجاز یک 
دستگاه لنســر و۱4 قطعه ماهی کشف و 

ضبط کردند.
مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت 
مازندران خاطرنشان کرد: در بابل ماموران 
یــگان حفاظت محیط زیســت )محیط 
بانی بندپی( این شهرســتان حین گشت 
وکنترل درحوزه اســتحفاظی از صیادان 

غیرمجاز ۲۶قطعه ماهی، یک رشــته تور 
سالیک و یک رشته تور ماهیگیری کشف 

و ضبط کردند.
کاویان گفــت: ماموران یگان حفاظت 

محیط زیست شهرستان نکا حین گشت و 
کنترل درحوزه استحفاظی یک شکارچی 
غیرمجاز را به همراه۱قبضه سالح شکاری 
قاچاق دســتگیر و با تشــکیل پرونده به 

مراجع قضایی معرفی کردند.
اداره پارک  افزود: مامــوران  وی 
ملــی پابند حین گشــت و کنترل 
یک شکارچی  استحفاظی  در حوزه 
حرفه ای را به همراه ۱ قبضه سالح 
شــکاری قاچاق و تعدادی فشــنگ 

دستگیرکردند.
کاویان در پایان بیان داشت: در بهشهر 
نیز ماموران یگان حفاظت محیط زیست 
به همــراه ماموران نیــروی انتظامی این 
شهرستان حین گشت و کنترل در حوزه 
استحفاظی از دو شــکارچی غیرمجاز ۲ 
قبضه سالح شکاری کشف و ضبط کردند.

متخلفان با تشکیل پرونده به مراجع 
قضایی معرفی شدند.

مشاور استاندار مازندران:

قرآن سعادت دنیا 
و آخرت انسان را 

تضمین می کند

مشــاور و دبیر هیات اندیشه 
با  مازنــدران  استـــانداری  ورز 
اشاره به ظرفیت قرآنی ملموس 
و پررنــگ در مازنــدران از آن 
این  بــرای  امتیازی  به عنــوان 
و گفت:  نمود  بیان  شهرســتان 
اسالم،  اساســی دین  یک اصل 
قرآن و کالم وحی می باشــد و 
ما بیش از ۱400 سال است که 
با وحی ارتباط داریم و تنها دین 
وحیانی در عالم نیز همین دین 
اسالم است و این یک امتیاز ویژه 
و از کرامــات و معجزات پیامبر 

اکرم)ص( محسوب می شود.
به گزارش صبــح آمل، جواد 
اسماعیلی در ویژه برنامه فرهنگی 
محفل انس با قرآن کریم سازمان 
مردم نهــاد دارالقرآن نورالهدایه 
بمناسبت  که  مازندران  اســتان 
والدت باســعادت امام رضا) ع ( 
و با حضور پرشــور روشندالن و 
معلــوالن حافظ و قــاری قرآن 
کریــم، اســتاد زیــن العابدین 
خدامــی؛ حافظ قــرآن کریم و 
ادعیه های مذهبی به زبان های 
مختلف، خیرین، برخی مدیران، 
خانــواده هــای معظــم و معزز 
شــهداء و ... برگزار شد؛ با تاکید 
بر اینکه قرآن مجیــد چراغ راه 
بشریت و مظهر هدایت الهی در 
روی زمین اســت؛ اظهار داشت: 
قران سعادت دنیا و اخرت انسان 
را تضمین می کند لیک شــما 
قاریــان عزیز عامالن  حافظان   

همین قرآن هستید.
وی با بیان اینکه امام احیاگر 
دین بود؛ اظهار داشــت: همه ما 
مدیــون و مرهون ایثــار معمار 
انقــالب خمینی کبیر  و میزان 
هســتیم چرا که امام اســالم و 
خدمت به دین و واقعیت دین را 
نه تنها در این کشور بلکه در کره 

خاکی احیا کرد.
مازندران  اســتاندار  مشــاور 
افزود: مســئوالن بایــد بیش از 
دیگران با قرآن آشــنا و مأنوس 
باشند زیرا اگر مسئولی از قرآن 
فاصله داشــته باشــد وجودش 

مخل خواهد بود.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: 

قرآن باید در هر مکان و لحظه 
جامعه جایگاه عمیق داشته باشد 
و زندگی ما بایــد زندگی قرآنی 
باشــد و اگر زندگی مــا قرآنی 
شود خیلی از مشکالت و مسائل 

برطرف خواهد شد.
مدیرعامــل انجمن دارالقرآن 
نورالهدایه مازندران نیز در ادامه  
گفت: تاســی به قــرآن و آموزه 
هــای قرآنی می توانــد امید به 
زندگی را در افراد دارای معلولیت 
باال ببرد و این افراد علیرغم اینکه 
از یکی از نعمتهــای الهی بهره 
مند نیســتند اما توانسته اند با 
بهره گیری از آیات قران زندگی 
بهشــتی را برای خود ترســیم 
کنند. دکتر ســید رضا فاطمی 
ظهور قاریان شــاخص در میان 
افراد دارای معلولیت و در عرصه 
رقابــت ها و همچنیــن اجرای 
قرائت های فاخر را موجب غرور 
و افتخار دانست و از همه خانواده 
ها در همراهی و پرورش چنین 

فرزندانی قدردانی کرد.
گفتنی اســت در این محفل 
معنوی عالوه بر تالوت دلنشین 
قاریان و حافظان نابینا و معلول، 
العابدیــن خدامی  اســتاد زین 
حافظ قــرآن کریم و ادعیه های 
مذهبی با تالوت زیبای خود به 
چند زبان مورد تحسین و تشویق 

حاضرین قرار گرفت.
در پایان مراسم از حافظان و 
قاریان نابینــا و معلول با اهدای 
هدایای نقــدی تجلیل به عمل 

آمد.

خبر
خبر

مدیرعامل مجمع خّیران شهرستان آمل
کمک 5 میلیاردی نیکوکاران در جشن 

گلريزان مجمع خّیران آملی

نیکوکاران آملی ۵ میلیاردریال برای کمک به نیازمندان و تکمیل 
برخی طرح هــای عمرانی نیمه کاره خیریــه ای به مجمع خّیران 

شهرستان کمک کردند.
مدیرعامل مجمع خّیران شهرســتان آمل در سومین همایش 
»مهربانی ســبز گلریزان« مجمع خّیران شهرستان آمل )۱40۱( 
گفــت: این میزان کمک های اهدایی نیکوکاران شهرســتان آملی 
برای کمک به مددجویان زیرپوشش مجمع، آزادی زندانیان، تامین 
جهیزیه عروس، کمک هزینه های آموزشی و درمانی، تکمیل برخی 
تجهیزات درمانی و ساخت مسکن نیازمندان آبرومند هزینه خواهد 

شد.
مســعود نیک پور افزود: در دو همایش قبلی در سال ۱40۱ و 
پس از وقفه دوســاله به دلیل شرایط خاص کرونایی که به صورت 
محدود و دعوت از خّیران بخش های مختلف برگزار شد، حدود ۲4 
میلیاردریال کمک های اهدایی در مجمع خّیران شهرســتان آمل 

جمع آوری شد.
وی افزود: حدود ۳۵ میلیاردریــال ازکمک های اهدایی خّیران 
نیک اندیش این شهرستان به مجمع، برای خرید تجهیزات درمانی 
و اقالم بهداشتی بیمارستان ها و نیز تهیه و توزیع سبد های معیشتی 

میان نیازمندان شهرستان هزینه شده است.
مدیرعامل مجمع خّیران شهرســتان آمل با اشــاره به تشکیل 
مجمع خّیران شهرســتان آمل از حدود ۱۵ ســال قبل گفت: در 
این مدت خّیران و مردم نوعدوســت این شهرســتان حدود هزار 
میلیاردتومــان برای انجام فعالیت هــای خیرخواهانه و حمایت از 

قشر های نیازمند شهرستان کمک کردند.
نیک پور افزود: یکــی از بهترین و ماندگارترین خدمات مجمع 
خّیران در این ســال ها، پیگیری ساخت مرکز شیمی درمانی این 
شهرستان در بیمارستان امام علی )ع( آمل بوده که با وجود افتتاح 
آن در 4 ســال پیش، عمال بهره برداری از این مرکز آغاز نشــده 
اســت. همچنین اعضای مجمع خّیران در دیدار حضوری با رییس 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران، به طور جدی خواستار تامین نیروی 
متخصص و تجهیزات مورد نیاز برای راه اندازی هرچه سریعتر مرکز 

شیمی درمانی بیمارستان امام علی )ع( آمل شدند.
وی، خریداری دســتگاه سنگ شکن به ارزش ۳۲0 هزار یورو و 
نصب و راه اندازی آن در بیمارستان ۱۷ شهریور از محل کمک های 
اهدایی خّیران شهرســتان آمل را از دیگر اقدام ماندگار مجمع در 
راستای ارائه خدمات درمانی به بیماران شهر های مختلف مازندران 

برشمرد.خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مازندران.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران:

کسب رتبه نخست کشاورزی مازندران 
در کشور با 1۳ نمونه ملی

طی برگــزاری آیین تجلیل از تولیدکنندگان برتر کشــاورزی، 
اســتان مازندران با معرفی ۱۳ نمونه ملی و ۸۸ نمونه اســتانی در 
حوزه تولیدات کشاورزی، رتبه اول تعداد نمونه های بخش کشاورزی 

کشور را در دو سال پیاپی کسب کرده است.
به گزارش صبح آمل و به نقل از فارس، حسن عنایتی در آیین 
تجلیل از تولیدکنندگان برتر کشــاورزی مازندران و کشور با بیان 
اینکــه مازنــدران از ظرفیت باالیی از نظر امنیــت غذایی و تولید 
محصوالت کشــاورزی برخوردار است، اظهار کرد: تنوع کشاورزی 
مازندران باالست و بخشی از غذای جامعه توسط تولیدکنندگان و 
طالیه داران تولید انجام می شود. وی ادامه داد: شرایط آب و هوایی و 
مواهب طبیعی مازندران و استفاده از تکنولوژی های روز دنیا سبب 
می شود شاهد چند برابری تولید محصوالت کشاورزی در مازندران 
باشیم. رئیس ســازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه 
مراکز تحقیقاتی می تواند نقش بسزایی در بخش تولید داشته باشد، 
افــزود: افرادی که به عنوان نمونه های برتر کشــاورزی مازندران و 
کشور انتخاب شدند در شرایط طبیعی و معمول توانستند باالترین 
عملکرد تولید را داشــته باشند. عنایتی اظهار کرد: مدیریت دقیق 
و هوشــمند در کشــاورزی می تواند بهره وری را افزایش دهد. وی 
خاطرنشان کرد: بعد از هدفمندسازی یارانه ها، تولید پایدار ماند و 
تولیدکنندگان روند تولید را ادامه دادند  و با همت، تالش و همراهی 
تولیدکنندگان می توانیم قطب کشاورزی برجسته در کشور و دنیا 
باشیم. رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران درباره ایجاد صنایع 
تبدیلی تکمیلی در مازندران گفت: با حضور سرمایه گذاران در این 
بخش می توانیم شاهد باشیم بخشی از محصوالت که دچار ضایعات 
می شوند و بصورت خام مصرف می شود به ارزش افزوده تبدیل و به 

عنوان کاالی با ارزش در زنجیره کشاورزی تبدیل شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران:

زمین گیر شدن متخلفان شکار و صید در مازندران



8اخبار آملنیمه دوم خرداد ماه 1۴۰1   سال هشتم    شماره 121

نان گران شده تعطیلی و صف 
طوالنی برای چه؟!!!

از زمانی که قیمت برنج ســر به فلک کشیده مصرف 
نان هم باال رفته است و در این شرایط از مسئوالن انتظار 
می رود مشــکالت مربوط به حــوزه نان را تدبیر کنند و 
با حل ریشــه ای مشکل، نگرانی ها را در جامعه برطرف 
کنند، البته کیفیت پایین، کوچک شــدن نان و کاهش 
وزن آن مشــکل دیگری اســت که همه از آن گالیه می 
کنند و معتقدند علت بروز بسیاری از این مشکالت ضعف 
مدیریتی و خأل نظارتی است. چنانچه ما قبال هم در صف 
نانوایی می ایســتادیم اما به نظر می رسد االن نان جیره 
بندی شده اســت، بعد از ایستادن در صف طوالنی، تنها 
دو یا ســه قرص نان به من می رسد که این تعداد کفاف 
خانواده ما را نمی دهد. از طرفی وزن نان ها کم شــده و 
نظارتی نمی شود، در کنار گرانی و کیفیت پایین نان صف 
های طوالنی نیز به این معضل اضافه شده است، متأسفانه 
وضعیت طوری است که سه ساعت قبل از پخت باید در 
صف بایســتیم و در نهایت نان هم ســهمیه بندی به ما 

تعلق می گیرد.
نکتــه مهم تر اینکه در هفته اخیر شــاهد شــلوغی 
نانوایی ها در بعضی مناطق هستیم و قبال چنین شلوغی 
نبــود و اغلب اوقات که غروب بــرای خرید نان مراجعه 

می کنم، بیشتر نانوایی ها یا تعطیل و یا شلوغ است.
خواهشا اقایان مسئول نظارت بیشتر و پیگیری کنند.
ح. م شهروند آملی

عدم مديريت در آسفالت و 
مشکالتی که همچنان باقیست

یکی از مهم ترین ویژگی هایی که یک شهر پایدار را از 
دیگر شهرها متمایز می کند و تأثیر زیادی بر منظر شهری 
و تسهیل در عبور و مرور شهروندان دارد، آسفالت مناسب 
معابر است چنانچه بعضی از کوچه های شهر خصوصا در 
کوچه سازمانی نیز گویی زخمی عمیق بر تن دارد که یا 
آسفالتش پینه کاری شده و یا هنوز آسفالت نشده است.

خیابانها با چاله چوله هر روز بیشتر تخریب می شود و از 
آنجائیکه این مسیر به دلیل را ه داشتن به دیگر کوچه ها، 
محل تردد خودرو های زیادی است مشکالت ما هم بیشتر 
است. برخی خیابان ها و کوچه های شهر هم که کمتر در 
چشم است شاید سال های سال رنگ روکش آسفالت را 
به خود ندیده و از وصله کاری خیابان ها، معابر پر از چاله 
و دســت انداز هر چه دلتان بخواهد در این شــهر دیده 
می شود اما ضرورتی به نام نظارت وجود دارد که متاسفانه 
در بسیاری از پروژه های شهری نظارت برکیفیت آسفالت 
وجــود ندارد و این امر باعث می شــود تا لکه گیری های 
آسفالت ابدا از کیفیت و استاندارد الزم برخوردار نباشد. از 

شهردار محترم خواهشمندیم رسیدگی نماید.
جمعی از ساکنین کوچه سازمانی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران:
 برگزاری جشنواره استعداديابی فرهنگی و هنری 

در مازندران
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران 
از برگزاری جشــنواره بزرگ اســتعدادیابی 
فرهنگی و هنری در همه شــهر های استان 

خبر داد.
به گــزارش صبح آمل، حســین جوادی 
از برگزاری جشــنواره بزرگ اســتعدادیابی 
فرهنگی و هنری در همه شهر های استان خبر 
داد و گفت: این جشنواره با هدف استعدادیابی 
مازندرانی ها در رشته های گوناگون فرهنگی و 
هنری و معرفی این استعداد ها برگزار خواهد 
شــد. وی افزود: جشــنواره بزرگ اســتعدادیابی، ویژه مازندرانی ها بوده و مسابقات آن در ۲۲ 

شهرستان استان برگزار خواهد شد.
به گفته جوادی مازندرانی های سراسر کشور از طریق سامانه اینترنتی که اعالم خواهد شد، 

می توانند در این جشنواره شرکت نمایند.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی مازندران در خصوص نحوه برگزاری این جشنواره، گفت: 
پس از بررســی اولیه آثار رسیده به دبیرخانه شهرستان ها، در هر شهرستان تعداد ۱00 اثر به 
مرحلــه حضوری راه یافته و پس از اجرای صحنــه ای و داوری ۲0 اثر به دبیرخانه مرکزی در 
ســاری راه می یابند و از آن میان نیز تعداد ۱00 اثر به صورت حضوری در مرکز استان اجرا و 
با حضور چهره های برجســته فرهنگی و هنری داوری خواهند شد و در نهایت 40 اثر برتر به 

شبکه های تلویزیونی داخلی، جام جم معرفی خواهند شد.
جوادی تصریح کرد:  قصد داریم تا فراخوان این جشنواره را در روز عید غدیر منتشر کرده و 

بعد از ماه صفر نیز مرحله اجرایی آن را آغاز کنیم.   

معاون استاندار و فرماندار ویژه آمل: 

توسعه اقتصادی روستامحور در 
آمل پیگیری می شود

معاون اســتاندار و فرماندار ویژه شهرســتان آمل گفت: در راستای سیاستگذاری دولت در 
زمینه توسعه روســتامحور مبنی بر ایجاد اقتصاد در روستا اقدامات خوبی در آمل برنامه ریزی 

شده است. 
به گزارش صبح آمل و به نقل از روابط عمومی فرمانداری آمل، ســید عباس حســینی در 
جلسه تخصصی بررسی طرح های روستامحور بخش دشت سر که با حضور سجاد رضایی معاون 
مدیرکل امور روستایی استانداری مازندران با اعالم اینکه روستاها مرکز تولید و اقتصاد هستند، 
اظهار کرد: تغییر کاربری در روستاها امروزه به بالی جان مناطق روستایی تبدیل شده است و 

باید با ساخت و ساز غیرمجاز برخورد جدی شود. 
وی افزود: از طرح های ابتکاری دهیاران و روستاییان استقبال می کنیم و حمایت خود را برای 

اجرایی شدن طرح ها به کار می بندیم. 
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان آمل تصریح کرد: با استقبال از طرح های دانش بنیان 

و جدید در زمینه تولید می توان دست به توسعه روستایی و کسب درآمد پایدار زد. 
حسینی با اشاره به موضوع اقتصاد در روستا، متذکر شد: در راستای سیاستگذاری دولت در 
زمینه توسعه روســتامحور مبنی بر ایجاد اقتصاد در روستا اقدامات خوبی در آمل برنامه ریزی 

شده است. 
این مسؤول ادامه داد: ایجاد روستاهای پایلوت و الگو، ایجاد روستاهایی با درآمد باال و اشتغال 
مطلوب از مهمترین اهداف ما است که با استفاده از ظرفیت های موجود و حل مشکالت می توان 
به مدل مدیریتی صحیح رسید و با توجه به وجود منابع، سیاست گذاری های شهرستانی نیز به 

این سمت سوق داده می شود. 
معاون مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران نیز با اشاره به وضعیت بیکاری، 
کم بودن نرخ زاد و ولد و مســائل معیشتی در روستاها، تصریح کرد: دهیاران و شوراها امروزه 

دچار روزمرگی هستند زیرا حق دارند که بگویند که آموزش الزم ندیدند. 
ســجاد رضایی با اعالم وجود ظرفیت برای تأسیس بانک روستایی، ادامه داد: دهیارانی که 

طرح های خوب و سازنده داشته باشند به آنها وام های با بهره کم اعطا می شود. 
رضایی با اشاره به وجود 4۵0 هزار خانوار روستایی که جمعیتی بیش از یک میلیون و ۳۸۶ 
هزار نفر جمعیت مازندران را شامل می شود، یادآور شد: بیش از ۳ هزار و ۶00 روستا و آبادی 

در مازندران وجود دارد که هر روستا ظرفیت و پتانسیل خاص دارد.

فرماندهی انتظامی آمل:
کشف 1۲ کیلوگرم مواد مخدر در آمل

فرماندهــی انتظامی آمل از کشــف ۱۲ کیلوگرم 
انواع مواد مخدر و دستگیری ۲ سوداگر مرگ در آن 

شهرستان خبر داد .
به گــزارش صبح آمل، ســرهنگ علــی داداش 
تبــار با بیان این خبر گفــت: در اجرای طرح مبارزه 
با ســوداگران مرگ، کارآگاهان پلیس مبارزه با مواد 
مخدر این فرماندهی، طرح کنترلی در سطح شهر به 

اجراء در آوردند.
وی افزود: در پی رصد عناصر تهیه و توزیع موادمخدر بوســیله دو دستگاه خودروی سواری 
در سطح شهر، پلیس موادمخدر این شهرستان در عملیات پیچیده اطالعاتی و رعایت مسائل 

حفاظتی و اصل غافلگیری خودرو های موصوف را در محور هراز متوقف کردند.
فرمانده انتظامی شهرســتان آمل، تصریح کرد: در بازید صــورت گرفته از خودروها، مقدار 
۵ کیلو و ۱00 گرم شیشــه، ۵ کیلو ۲00 گرم هروئین و ۱ کیلو ۷00 گرم تریاک که بصورت 
ماهرانه ای درخودرو جاساز شده بود، کشف کردند و متهمان نیز دستگیر و با قرارمناسب روانه 

زندان شدند.
سرهنگ داداش تبار با بیان اینکه مواد مخدر یک عامل مهم برای به خطر افتادن بهداشت 
و سالمت جوامع بشری است، اذعان داشت: مواد مخدر ریشه اخالق را در جامعه می سوزاند و 
ره آورد آن تزلزل خانواده ها و نگرانی و ناامنی شهروندان و در نتیجه تنزل امنیت انسانی آنان 

می شود.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسالمی در نشست تصمیماتی 
برای تعریض محور حادثه خیز ولیسده ـ کلوده گفت: با توجه به هجوم 
انواع تحریم ها و شــرایط اقتصادی سخت کشــور می توان با مشارکت 
بخش خصوصی و فعاالن حوزه تولید دســت بــه اقدامات بزرگ زد و 

برای خدمت به مردم گام های اساسی برداشت.
رضا حاجی پــور افزود: با توجه به تجربه آســفالت و ایمن ســازی 
محور کوهســتانی و صعب العبور خوشــواش در بخش امامزاده عبداهلل 
با مشــارکت خیران و اقدام ســازنده آنها، باعث شد تا همه دستگاه ها، 

نهادها و ارگان های اجرایی پای کار بیایند.
وی تصریح کرد: تنها جــاده صعب العبور که با کیفیت مطلوب طی 
ســال گذشته در سطح کشور آسفالت شد محور ۱۸ کیلومتری منطقه 
خوشــواش بوده که نشان داد با وجود خیران و فعاالن بخش خصوصی 

دست به اقدامات بزرگ زد.
نماینده مردم آمل در مجلس شــورای اســالمی افزود: با توجه به 
اینکــه بخش زیــادی از محور مواصالتی ولیســده- کلــوده در حوزه 
اســتحفاظی شهرستان محمودآباد قرار دارد مذاکرات خوبی با نماینده 
مردم شهرســتان های نــور و محمودآباد در مجلس داشــتیم و قول 

مساعدت های الزم داده شد.

حاجی پور با اشــاره به اجرای بخشی از پروژه های دولتی به صورت 
مشــارکت بخش دولتی و خصوصی در شهرســتان آمل، یادآور شد: 
ســرانه بودجه عمرانی دولتی در سطح اســتان مازندران بسیار پایین 
اســت و و به نســبت این سرانه در شهرســتان آمل کم خواهد بود و 

نمی تواند پاسخگوی حجم زیاد مشکالت نیست.
وی بیــان کرد: بســیاری از پروژه ها همانند احداث پل روســتای 
چنگمیان، پل روســتای ییالقی نوا، پل منطقه آلشــرود و سنگ درکا 

با مشارکت بخش خصوصی و خیران در حال ساخت و تکمیل است.
این مســؤول بــا اعالم اینکه در مســیر ارتباطی ولیســده- کلوده 
خودروهای سنگین و تریلی تردد دارند، یادآور شد: در شهرستان آمل 
حدود 4۳0 روســتا وجود دارد که جمعیت 4۳0 هزار نفری شهرستان 
را شــکل می دهد پس باید به ایمنی و عدم خطرآفرینی در مسیرهای 

روستایی توجه جدی شود.
حاجی پور با تأکیــد بر اینکه ۱۵0 میلیارد ریال دولت ســاالنه در 
اختیار نمایندگان مجلس شورای اسالمی قرار می دهد تا در حوزه های 
عمرانی از آن اســتفاده شــود، متذکر شــد: هر آنچه در توان داریم و 
می تــوان از ظرفیت های مجلس اســتفاده کرد بــرای کاهش تلفات 

جاده ای و حفظ سالمتی و جان مردم تالش دارم.

وی با اعالم اینکه ســرانه بودجه عمرانی آمــل مبلغ ۵۸0 میلیارد 
ریال اســت که برای 4۳0 روستا، پنج شهر و پنج بخش در نظر گرفته 
شد، ادامه داد: به عنوان یک مسؤولیست اجتماعی واحدهای تولیدی، 
صنعتگران، تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی در کنار دولت هســتند 
و همه مردم، دهیاران و اعضای شــورای اســالمی روســتاهای محور 
ارتباطی ولیســده- کلوده اعالم آمادگی کردند تا همه زیرساخت ها را 

برای تعریض جاده فراهم کنند.
تعریض محور ولیســده ـ کلــوده/ چهارخطه کردن ممکن 

نیست
معــاون فنی و راه های روســتایی اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای مازندران در این نشســت با اعالم اینکه همه باید تالش داشته 
باشــند تا از میزان تلفات و حوادث جاده ای کاســته شود، اظهار کرد: 
اجرای پروژه های مشــارکتی بــا همکاری دولــت و بخش خصوصی 
می توانــد نویدبخش آینده ای روشــن برای بهبــود وضعیت عمرانی و 

توسعه مازندران باشد.
محســن محمدنژاد افــزود: محــور ارتباطی ولیســده ـ  کلوده از 
مســیرهای ۶ متری قدیمی است که روســتاهای زیادی از شهرستان 

آمل و محمودآباد در دو طرف این مسیر اتصالی مستقر هستند.
وی با اعالم اینکه یکی از موفق ترین پروژه های مشــارکتی دولت و 
خیران یا بخش خصوصی عملیات آسفالت مسیر کوهستانی خوشواش 
بود، تصریح کرد: در این پروژه که با اعتبار اولیه ۵ میلیارد ریالی خیران 

همراه بود بیش از ۱۸0 میلیارد ریال اعتبار اختصاص پیدا کرد.
معاون فنی و راه های روســتایی اداره کل راهــداری و حمل و نقل 
جاده ای مازندران با اعالم اینکه میزان ۱0 کیلومتر از مســیر ارتباطی 
ولیسده- کلوده در حوزه استحفاظی آمل قرار دارد که تنها 40 درصد 
از تعریض آب روهای آن انجام شــده اســت، گفت: بــرای هر کیلومتر 
تعریض این مســیر حدود ۱0 میلیارد تومان اعتبار نیازمندیم که نیاز 

به اعتبار زیادی دارد.
این مسؤول با اشــاره به اینکه در گام نخست باید آب روها تصحیح 
و تعریض شــوند، یادآور شد: آب روهای مســیر ارتباطی در شهرستان 
محمودآباد انجام شده اســت هرچند ایجاد چهار خطه کردن مسیر با 

توجه به اعتبارات ممکن نیست.
محمدنــژاد با بیان اینکه می توانیم برای این مســیر جاده عریض و 
ایمن ایجاد کنیم، افزود: در این مســیر عالوه بر خودروهای ســواری، 
ماشــین های سنگین، تریلی و ماشین های کشــاورزی تردد دارند باید 
با امضای تفاهم نامه مشــترک بین ادارات راه و شهرسازی، پیمانکار و 

تأمین کننده مالی گام های خوبی برداشت.
وی با اشاره به نیاز نقشه برداری جزیی، یادآور شد: با توجه به اینکه 
بیشتر مســیر دارای آبروهای قدیمی است نباید ایمنی جاده به خطر 
بیافتد هرچند با تشــریح وظایف باید حذف نقاط حادثه خیز، تعریض 

آبرو و تعریض محور با زمان بندی مشخص انجام شود.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسالمی:

باید به ایمنی و عدم خطرآفرینی در مسیرهای روستایی توجه جدی شود

صدای شهروند


