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 چرا در آمل
 همه چی در همه؟

افشین الریجانی 
مدیر مسئول صبح آمل

رئیس مجمع نمایندگان مازندران:

 پسماند و کوه خواری
 از مشکالت مازندران است

فرمانده انتظامی محمودآباد

دستگیری سارق گردنبند 
میلیاردی از طالفروشی

 معاون استاندار و فرماندار ویژه آمل  در دیدار
 با اساتید زبان و ادبیات فارسی دانشگاه های هند خبر داد:

نخستین تندیس طالب آملی  
در آمل ساخته می شود
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دادستان آمل گفت: در سال گذشته 
بالــغ بر 90 هــزار پرونده از دادســرا 
شــورای حل اختالف در دادگستری 
ثبت شده که با همه تالش همکاران ما 

مورد رسیدگی قرار گرفته است.
مهدی محمدی اظهار داشــت: در 
سال گذشــته بالغ بر 90 هزار پرونده 
از دادســرا شــورای حل اختالف در 
دادگستری ثبت شده که با همه تالش 
همکاران ما مورد رسیدگی قرار گرفته 
اما این حجم زیــاد با مردم بافرهنگ 
آمل خوشــایند نیســت بهتر است با 

استفاده از ظرفیت نهادهای فرهنگی و 
مجازی در صلح و سازش تالش کنیم.

وی از مشــاوره رایــگان حقوقــی 
در دادســرای امل خبــر داد و افزود: 
عدم شفاف ســازی در مضوع قرارداد 
موجب می شــود اختالفــات زیادی 
ایجاد شــود، اما اگر با مشورت حقوق 
دادنان قراردادی تصویب شود و برای 
هر اقدام حقوقی مشاوره الزم را بگیرند 
اختالفات به کمترین حد می رســد. 
دادســتان آمل ادامه داد: در دادســرا 
واحدی بــا حضور وکال فعال به صوت 
رایگان به بررسی مشکالت حقوقی می 

پردازند و مشاوره می دهند.
محمدی مبارزه با فساد را از برنامه 
های  مهــم و با اولویت خواند و افزود: 
در حفظ حقوق بیت المال، جلوگیری 
از ساخت وساز غیرمجاز از برنامه مهم 
اســت که با همکاری جهاد کشاورزی 
برای حفاظــت از حقوق عامه برخورد 
مــی کنیم،  قبــل از اقــدام هر گونه 

ساخت و ساز از روســتا و ییالقات از 
بخشــداری اطالعات را کسب کنید و 
همچنیــن ادارات نظارت بر نیروهها و 
کارمندان با شــدت و اجرای بیشتری 

انجام شود.
وی با بیان اینکه خط قرمز ما امنیت 
شــهروندان است، خاطرنشــان کرد: 
ما مســئول امنیت اجتماعی و ارامش 
هستیم و با هنجارشکنان بطور قاطع و 
مصمم برخورد می کنیم، اجرای طرح 
هــای مانند ظفر و.. اقدامات خوبی در 

جهت امنیت صورت گرفت.
دادستان آمل به راه اندازی ۶ دفتر 
خدماتی در سال گذشته اشاره کرد و 
ادامه داد: برای دسترســی اسان مردم 
و افزایش سرعت و دقت در رسیدگی 
درکمترین زمان، ســال اخیر ۶ دفتر 
خدمات قضایــی راه اندازی شــده و 
مراجعــه حضوری به دادگســتری را 
کاهش و دسترســی بهتر شده است. 

سفیرهراز

مدیر بهره بــرداری و نگهداری از 
تاسیســات آبی و برقابی شرکت آب 
منطقه ای مازندران : مشــکل کم آبی 
در شهرستان های بهشهر، گلوگاه، نکا، 
ساری، میاندورود، آمل و محمودآباد 

جدی تر شد.
به گــزارش صبح آمــل و به نقل 
از خبرگزاری صدا و ســیمای مرکز 
مازندران، جواد طوسی گفت: مشکل 
کم آبی بیشــتر در شهرســتان های 
بهشهر، گلوگاه، نکا، ساری، میاندورود، 
آمل و محمودآباد ملموس تر است که 
با تقسیم و توزیع آب درحال مدیریت 

این مهم هستیم.
وی درباره آخرین وضعیت منابع 
آبی استان افزود: باتوجه به رهاسازی 
آب از سد های استان در شالیزار ها از 
ابتدای اردیبهشت ماه امسال، درحال 
حاضر میزان پرشدگی سد های استان  

۴۵درصد است.
مدیر بهره بــرداری و نگهداری از 
تاسیســات آبی و برقابی شرکت آب 

منطقــه ای مازندران اظهار داشــت: 
موضوع مهم اینکه سد گلورد به طور 
کامل به بهره برداری نرسیده و شاهد 
مشــکالتی در پایین دســت این سد 

هستیم.
طوســی افزود: موضوع مهم دیگر 
تنش آبی در پایین دست سد شهید 
رجایی  بوده که نیاز اســت همکاری 
کاملی با طــرح توزیع آب در منطقه 

صورت گیرد.
وی ادامه داد: در حوزه پایین دست 
ســد هراز نیــز با توجه بــه کاهش 
آورد رودخانــه ای و نبود ذخایر برفی 
باالدست در شهرســتان محمودآباد 
شــاهد تنش کم آبی هســتیم که 
بحث  مدیریت  درحــال  همــکاران 

نوبت بندی هستند. 
 مدیر بهره بــرداری و نگهداری از 
تاسیســات آبی و برقابی شرکت آب 
منطقــه ای مازندران با بیــان اینکه 
۳۶درصد از حجم آب در آببندان های 
مازندران مصرف شــده از کشاورزان 

حوضه شهرســتان هایی که عالوه بر 
استفاده از آب ســطی دارای ذخایر 
آببندان ها نیز هســتند تقاضا کرد تا 
از آب ذخیره شده آببندان ها استفاده 
کنند تا در این شــرایط خشکسالی 
تامین آب مابقی اراضی کشاورزی که 
امکان  آببندان نیستند  دارای ذخایر 

پذیر باشد.  
طوســی خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر شــرایط مناســبی داریم که 
امیدواریم با تغییرات بارش ها، کمک 
مردم و صرفه جویی، سال زراعی را به 

خوبی پشت سر بگذاریم.

مدیر شبکه بهداشت و درمان آمل گفت: طبق آخرین 
اطالع رسانی رنگ بندی کرونایی مناطق مختلف کشور 
توســط مرکز روابط عمومــی و اطالع رســانی وزارت 
بهداشــت، شهرستان آمل فعال در شرایط رنگ آبی قرار 
دارد ولــی آنچه کــه از رصد فعالیــت کرونا ویروس در 
سطح کشور و استان مازندران برمی آید نشان دهنده آن 
است که شاهد افزایش تدریجی تعداد بیماران کرونایی 
به ویژه بیماران بخش ســرپایی بیمارســتان ها و مراکز 

درمانی هستیم.
به گزارش صبح آمل، پژمان خسروی با بیان اینکه اعمال 
نکردن محدودیت ها و کاهش میزان پروتکل های بهداشتی 
نسبت به ماه های گذشته تاکنون حدود ۱۸ درصد بیماران 
مشکوک و سرپایی کرونایی افزایش داشتند، تصریح کرد: 
با توجه به اینکه دو شهرســتان چالوس و ســوادکوه در 
استان مازندران در رنگ بندی زرد جای دارند ولی این مهم 
می تواند زنگ خطری برای افزایش میزان ابتال باشد چرا که 
گردش ویروس در جامعه با افزایش ارتباطات مردم بیشتر 

خواهد شد که نگران کننده است.
وی بــا اعالم اینکه افزایش تعداد شــهرهای رنگ زرد 
کشــور از 9۶ شهرستان به ۱0۵ شهرســتان، بیان کرد: 
تبدیل رنگ آبی به زرد نشــان از افزایش بیماران مبتال به 

کرونا دارد.
 بــا اعالم اینکه تاکنون بیش از ۸۶۸ هزار دز واکســن 
کرونا در این شهرستان تزریق شد، گفت: 9۶ درصد مردم 
آمل واکســن نوبت اول، 9۱ درصد واکســن دز دوم و ۵۸ 
درصد واکســن نوبت ســوم را دریافت در این شهرستان 

دریافت کردند.

مدیر شــبکه بهداشت و درمان آمل با اشاره به اینکه از 
روز نهم فروردین امسال با یک مورد فوتی، تاکنون مرگ 
ناشــی از ابتال به کرونا ویروس در این شهرستان گزارش 
نشــده است، یادآور شــد: تأکید وزارت بهداشت و درمان 
و ســتاد ملی کرونــا به رعایت پروتکل های بهداشــتی و 
شیوه نامه ها در فضای بســته است و در فضای باز ماسک 
زدن توصیه چندانی نمی شــود ولی در فضای بسته زدن 
ماسک و ایجاد تهویه مناســب الزامی است و مسؤوالن و 
مدیران در برگزاری جلســات و نشست ها باید مدیرثیت 

زمان را در اولویت قرار دهند.
خســروی با بیان اینکه آمل از شــهرهای شاخص در 
کشــور و اســتان مازندران مبنی بر واکسیناسیون علیه 
بیماری کرونا است، خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۸۶۸ 
هزار دز واکسن کرونا در این شهرستان تزریق شده است 
که 9۶ درصد مردم آمل واکســن نوبــت اول، 9۱ درصد 
همشــهریان واکسن دز دوم و ۵۸ درصد نیز واکسن نوبت 

سوم را دریافت کردند.
وی اظهار داشــت: ویروس منحــوس کرونا با توجه به 
کاهش روند شــیوع و ابتال نســبت به گذشته، همچنان 
این ویروس با نوســان حرکت دارد و همچنان بر تکمیل 
واکسیناسیون، استفاده از ماسک و رعایت شیوه نامه های 
بهداشــتی به عنوان بهترین و موثرترین راه های مقابله با 

کرونا تاکید دارند.
مدیر شــبکه بهداشــت و درمان آمل بــا اعالم اینکه 
کارمندان ادارات و نهادها باید حتما دز سوم واکسن کرونا 
را تزریــق کنند، ادامه داد: باید بــرای از بین بردن کرونا 
ویروس همه مردم و مســؤوالن بــا وحدت و همدلی گام 

بردارند و تزریق واکسن در اولویت قرار گیرد.
خسروی با ابراز نگرانی از تشدید احتمال شیوع دوباره 
کرونا در استان گفت: با بررسی مبادی ورودی فرودگاه ها، 
آزمایش کرونای ۳0 درصد از زائران مازندرانی در بازگشت 
از عتبات عالیات مثبت اعالم شــده است و افرادی که به 
ویروس کرونا مبتال شــدند حتما باید شرایط قرنطینه را 
رعایت کرده و بیماری کرونا در بین اطرافیان آنها بررسی 

شود.
وی بــا بیان این که مهمانی دادن و برگزاری مراســم 
پس از بازگشــت از عتبات عالیت برای افرادی که نمونه 
آزمایش کرونای آنان مثبت شــده، همچنین از اطرافیان 
زائران خواست تا از تماس با زائران عتبات به مدت ۱0 روز 

پس از ورودشان، خودداری کنند.
مدیر شبکه بهداشت و درمان آمل خطاب به افرادی که 
بیش از ۳ ماه از واکسن دوز دومشان گذشته و واکسن دوز 
سوم را دریافت نکرده اند، تاکید کرد تا نسبت به دریافت 

واکسن خود اقدام کنند.

دادستان آمل:

امنیت شهروندان خط قرمز ماست

مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برقابی شرکت آب منطقه ای مازندران:

مشکل کم آبی در هفت شهرستان مازندران جدی است

مدیر شبکه بهداشت و درمان آمل:

افزایش بیماران بستری سرپایی کرونا 
در آمل نگران کننده است 

تذکر جدی رییس شورا به شهردار آمل

 شورا هم از دست 
شهردار به تنگ آمد

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران:

اعتبارات اندک، 
 پاسخگوی مراقبت 

از شناگران در دریا نیست
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رئیس بهزیستی شهرستان آمل در گفت گو با صبح آمل در 
خصوص فعالیت های اورژانس اجتماعی خبر داد:

 بی تفاوت نباشیم اختالفات
  حاد خانوادگی صدر جدول

 تماس اورژانس اجتماعی آمل 

حاج حبیب نعمتی از قدیمی های اجوارکالی بخش 
دشت سر شهرستان آمل در گفت گو با صبح آمل:

 دلتنگ قدیم
 و رسم و رسوماتش هستم 
تمام دلخوشی من زن و بچه هایم هستند

معاون استاندار و فرماندار ویژه آمل :

شهر بدون صنعتگران 
قابل تحمل نیست

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران:

کوتاه شدن زمان صدور مجوز تاسیس 
واحد های صنعتی درمازندران

2

سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت مازندران:

با تمام توان از واحد های تولیدی 
حمایت می کنیم

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسالمی:

 باید تمام قد در خدمت مردم باشیم
 و سیاه نمایی نداشته باشیم

سرپرســت اداره کل صنعــت، 
معدن و تجــارت مازندران با اعالم 
این خبر گفــت: اداره کل صنعت، 
معدن و تجــارت مازندران با تمام 
توان از واحدهای تولیدی، صنعتی، 
معدنی، تجار و اصنــاف مازندران 

حمایت می کند.
به گــزارش صبح آمــل؛ دکتر 
مجید فانــی اظهار داشــت: روند 
تولیــدات اســتان در ســالجاری 

مطلوب و با رشد روبرو بوده است.
وی به فضای صنعتی و معدنی شهرستان آمل اشاره و تصریح کرد: بیشترین 
تعداد واحدهای تولیدی این شهر مربوط به صنعت فلزات اساسی، ماشین آالت 

و کانی های غیر فلزی است.
سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت مازندران تصریح کرد: بیشترین 
سرمایه گذاری واحدهای تولیدی در شهرستان آمل مربوط به صنایع غذایی 

می باشد.
فانی به فعالیت ۴ شــهرک فعال صنعتی در شهرستان آمل اشاره و اظهار 
داشت: تالش ما این است که امسال صنعتگران شهرستان آمل سهم بیشتری 

از تسهیالت بانکی داشته باشند.

نماینــده مردم آمل بــا تاکید بر 
اینکه باید تمام قد در خدمت مردم 
باشیم و بر اساس منویات مقام معظم 
رهبری نباید ســیاه نمایی داشــته 
باشــیم و برای رفع مشکالت مردم 
در بین مردم باشیم خاطرنشان کرد: 
امــروز در یک فضای بــد اقتصادی 
قرار گرفتیم که باید این مســیر را با 
همدلــی طی کنیم و همواره در این 
مسیر گوش و زبانمان به مقام معظم 
رهبری باشد و امیدوارم آنچه که رضایت خداوند متعال است برای مردم این 

شهر اتفاق بیفتد.
به گزارش صبح آمل، دکتر رضا حاجی پور افزود: دستگاه ها و ادارات باید 
درشان به روی مردم باز باشد و فضا را طوری نکنند که مردم رغبت نکنند به 

سمت مسئولین بیایند.
وی افزود: باید حداقل امکاناتی کــه در اختیار داریم در اختیار مردم قرار 

گیرد تا بتوان گره ای از کارشان باز کرد .

قیمت 2000 تومان
نیمه اول تیر ماه ۱۴0۱
سال هشتم

دوهفته نامه
شماره ۱22 



۲۲اخبار آملنیمه اول تیر ماه ۱۴۰۱   سال هشتم    شماره ۱۲۲

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران از کم شدن فرایند 
جواز تاسیس برای واحد های صنعتی این استان از ۱۵ روز به کمتر از یک 

روز و درصورت کامل بودن همه مدارک، به یک ساعت خبر داد.
به گــزارش صبح آمل و به نقل از خبرگزاری صدا و ســیمای مرکز 
مازندران، مجید فانی در حاشــیه همایش روزصنعت و معدن با حضور 
فعاالن صنعتی شهرســتان آمل گفت: زمان صــدور پروانه بهره برداری 
واحد های صنعتــی در مازندران نیز اکنون به حدود ۵ روز کاهش یافته 

است.
وی، این اقدام را در راســتای حمایت و نگاه ویژه دولت ســیزدهم به 
بخش صنعت و معدن با اصالح وحذف مقررات دســت و پاگیر سال های 
اخیر برسر راه تولیدکنندگان و صنعت گران عنوان و خاطرنشان کرد: با 
این رویه متقاضیانی که درخواســت تاسیس واحد های جدید صنعتی با 
در دست داشــتن همه مدارک مورد نیاز باشند، در فرایند زمانی کمی 

انجام خواهد شد.
رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت مازندران، به صدور ۱9۵ فقره 
جواز تاسیس برای متقاضیان واحد های صنعتی دراستان در دوسال اشاره 
کرد و گفت: از این شمار ۱9 واحد صنعتی دارای پیشرفت کاری بیش از 

۶0 درصد در سطح استان در حال ساخت است.
فانی، بــا تاکید براینکه تاکید جدی در راســتای حمایت از تولید و 
کســب و کار شتاب بخشیدن به تکمیل واحد های نیمه کار با پیشرفت 
کاری بیش از ۵0 درصد است، افزود: با افتتاح مجوز های صادر شده پیش 
بینی می شــود؛ برای ۵ هزار و ۱00 نفر درمازندران فرصت شغلی جدید 

فراهم شود. 
وی، بیشــترین واحد هــای صنعتی فعال در مازنــدران و همچنین 
متقاضیان جدید برای تاسیس واحد های صنعتی را در حوزه فلزات اساسی 
و ماشــین آالت عنوان و خاطرنشان کرد: بیشترین حجم اشتغالزایی در 

صنعت مازندران مربوط به حوزه صنعت غذا و خوراکی است.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران همچنین با بیان 
اینکــه حمایت از بخش تولید و صنعت یکی از رویکرد های جدید دولت 
سیزدهم است؛ گفت: دولت رســیدن به رشد ۸ درصدی را هدفگذاری 
کرده و از محل ایجاد ســرمایه گذاری و ارتقای بهره وری باید به وجود 

بیاید.
فانی یادآورشــد: در همین راســتا احیای واحد های راکد صنعتی در 
مازندران در برنامه جدی مدیریت فعلی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اســت و برای ســرمایه گذاری های جدید در استان مشوق های 

حمایتی خوبی نیز در نظر گرفته شده است.
وی با تاکید بر تالش مســئوالن استانی وکشوری برای رسیدگی به 
مطالبات قانونی تولیدکنندگان اقتصادی مازندران و کشــور افزود: حوزه 
معادن اســتان در سال های گذشــته با چالش های زیاد مواجه بوده که 
تخریب محیط زیســت ناشی از برداشــت های غیراصولی و بی رویه، از 

پیامد های منفی آن در استان بوده است.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت مازنــدران گفت: قانونگذار 
حــدود ۲ درصد از درآمد بهره برداری معادن را برای توســعه و تکمیل 
زیرساخت های مربوط به موقعیت مکانی ومسیر های فعالیت همان منطقه 

اختصاص داده که باید این درآمد ها هزینه شود.
فانی با اشاره به اینکه صاحبان معادن توجهی به این قانون نداشته و 
با سوء برداشت ها و آسیب جدی به منابع طبیعی و محیط زیستی وارد 
کــرده اند افزود: با همکاری و پیگیری های نمایندگان مردم مازندران در 
مجلس شــورای اسالمی، تالش می شود تا ســقف بهره مندی از درآمد 
معادن برای توســعه عمرانی و زیرســاختی همان منطقه، به بیش از ۲ 

درصد افزایش یابد.
وی، از فعالیت ۵ شهرک صنعتی شامل امامزاده عبداهلل فاز یک و دو، 

بابکان، جمشیدآباد و رینه بخش الریجان با بیش از ۳۷0 فقره پروانه بهره 
برداری و اشــتغال بیش از ۱۶ هزار و ۱۲۵ نفر در شهرســتان آمل خبر 
داد و تصریح کرد: این شهرستان در سه شاخصه تولید، اشتغال و سرمایه 
گذاری با ۵۴ درصد، رتبه نخســت و صنعتی ترین شهر استان را به خود 

اختصاص داده است.
معاون اســتاندار و فرماندار ویژه شهرستان آمل هم به تشکیل ستاد 
ویژه تسهیل برای رفع مشکل واحد های تولیدی و صنعتی در فرمانداری 
این شهرســتان اشاره کرد که بررسی مشکالت واحد های معرفی شده با 
همکاری دستگاه های مســئول و کمک به احیای دوباره آن را بر عهده 
دارد. سید عباس حسینی گفت: بسیاری از واحد های تولیدی و صنعتی 
شهرســتان آمل از برند های مطرح کشوری و حتی جهانی محسوب که 

صادرات چند واحد تولیدی شهرستان، قاره ای انجام می شود.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران:

کوتاه شدن زمان صدور مجوز تاسیس واحد های صنعتی درمازندران
 مجوز تاسیس واحد های صنعتی در استان یکروزه صادر می شود

رئیس مجمع نمایندگان مازندران:

پسماند و کوه خواری از مشکالت مازندران است

معاون وزیر جهاد کشاورزی: 

۷۰ درصد نیاز برنج کشور در داخل تولید می شود

امام جمعه آمل: 

امروز آمل نیاز به وحدت و همدلی دارد
 هیچ عملی باالتر ا  خدمت به مردم نیست

رئیس مجمع نمایندگان مازندران پســماند، جنگل خواری و 
کوه خواری و فقدان طرح های صنعتی و مادر را از مشــکالت و 

مسائل استان بیان کرد.
به گــزارش صبح آمل و به نقل از مهر، کیوان مرادیان گفت: 
استان مازندران ساالنه با پذیرایی از ۲0 میلیون گردشگر وجهه 
ملی دارد. نماینده مردم قائمشــهر، سوادکوه، جویبار و سیمرغ 
در مجلس شورای اسالمی افزود: زیرساخت های خدمات رسانی 
مازندران برای پاسخگویی به نیازهای جمعیت شناور این استان 

مناسب نیست.
این نماینده مجلس ادامه داد: مازندران در هر تعطیالت پایان 

هفته حدود ۵ میلیون جمعیت غیر بومی را پذیرایی می کند.

عضــو خانه ملت بــا اظهار اینکه امکانات و زیرســاخت های 
مازندران برای پاســخگویی به جمعیت سه میلیون و۳۵0 هزار 
نفری این اســتان دچار مشکل اســت افزود: توسعه مازندران با 

امکانات و اعتبارات محدود ساالنه با مشکل مواجه است.
مرادیان ترافیک، جاده های ناایمن و باریک، پسماند، جنگل 
خــواری و کوه خواری و فقدان طرح هــای صنعتی وتولیدی 
مادری بواســطه شکنندگی ســاختار محیط زیست را نظام 
مســائل عمده مازندران برشــمرد وافزود: مجمع نمایندگان 
مازندران با کمک دولت حل این چالش ها را در دســتور کار 

قرار داده است.
عضــو کمیســیون انرژی مجلــس یازدهم با اشــاره به بعد 
گردشگری و کشــاورزی مازندران یادآورشد: مازندران در زمینه 
گردشگری و کشــاورزی خدمات دهی برجســته ملی دارد اما 
از اعتبارات محدود اســتانی برخوردار اســت و زیر ساخت های 

گردشگری مازندران باید با اعتبارات ملی توسعه یابد.
رئیس مجمع نمایندگان مازنــدران تصریح کرد: با پیگیری 
نمایندگان و همکاری دولت روند توسعه مازندران در برنامه هفتم 
توسعه شــتاب خواهد گرفت و بزودی با تشکیل سازمان عمران 
ساحل یکی از کمبودهای اساسی مازندران در عرصه زیرساختی 

برطرف خواهد شد.

معــاون وزیر جهاد کشــاورزی با اعالم اینکه متوســط نیاز 
برنج حدود ســه میلیون تن است؛ گفت: ۷0درصد از این مقدار 
خوشــبختانه در داخل تولید می شــود و  سیاست وزارت جهاد 
کشــاورزی افزایش تولید در داخل کشــور با استفاده از کشت 
قراردادی، دادن نهاده های مناســب و کافی ارقام پر محصول به 

کشاورزان شمال کشور  است.
به گزارش صبــح آمل و به نقل از ایرنا، علیرضا مهاجر اظهار 
داشت: کمبود برنج مورد نیاز کشور  از خارج تامین و در اختیار 

مصرف کنندگان قرار می گیرد.
وی ادامه داد: سیاســت حمایت از شــالیکاران شمال برای 
افزایــش تولید با کاهش هزینــه ها از طریــق افزایش ضریب 

مکانیزاسیون جزء برنامه های وزارت جهاد کشاورزی است. 
معاون وزیر جهاد کشــاورزی اظهار داشت :سیاست حمایتی 
واردات برنج توسط دولت وجود دارد و اکنون مشکلی در تامین 
برنــج خارجی نداریم و برنج  به اندازه کافی برای تنظیم بازار در 
انبار ها موجود است. طبق آمار رسمی جهاد کشاورزی مازندران 
امسال ۲۱۶هزار هکتار از زمین های استان زیر کشت برنج رفته 
است. با توجه به این که نشاء برنج امسال حدود ۱0 روز زودتر از 
سال پیش در مازندران انجام شد ، پیش بینی می شود برداشت 
برنــج هم تا چند روز آینده در دشــت ۱۱0 هزار هکتاری حوزه 
آبریز هراز در منطقه مرکزی استان از جمله شهرستا های آمل ، 

بابل ، فریدوندکنار ، بابلسر و محمودآباد شروع می شود.
برنجکاری یکی از مهم ترین فعالیت کشــاورزی در مازندران 
و منبع مهم درآمد کشاورزان اســتان است. این استان با تولید 
بیش از یک میلیون تن ، ۴۲ درصد برنج مورد نیاز کشور از این 

استان تامین می کند.

امام جمعه شهرســتان آمل در جلسه شورای اداری با تاکید بر اینکه امنیت 
امروز  ما حاصل خون شــهدا و ایمان و تقوی مردم اســت: گفت: مردم از نظام 
هســتند و نظام هم از مردم بیگانه نیستند و عزت و بزرگی ما به برکت همین 

مردم است و امنیت امروز ما حاصل خون شهدا و ایمان و تقوای آنهاست.
به گزارش صبح آمل حجت االسالم سید جلیل مرتضوی اذعان داشت: لذا ما 
باید افتخار کنیم که خادمی مردم را کنیم، مخصوصاً در نظام مقدس جمهوری 
اسالمی که به برکت خون هزاران شهید به بار نشسته است و این شهدا فرزندان 

همین مردم بودند، مردم بودند که جوانان خود را تقدیم انقالب کردند.
وی مقام معظم رهبری را سکاندار شایسته انقالب نام برد و اظهار داشت:مقام 
معظم رهبری به نیکی ســکاندار خوبی برای نظام بعد از امام خمینی)ره( بوده 
است و مدیون این مرد عبد صالح خدا هستیم که مردم را به عنوان ولی نعمت 

خودش یاد کرده است.
امام جمعه شهرســتان آمل با تاکید بر اینکه هیچ عملی باالتر از خدمت به 
مردم نیست؛خاطرنشان کرد: زمانی که انسان بخواهد به تعالی و آن جایگاه واال 
برسد هیچ عملی باالتر از خدمت به مردم نیست و ائمه اطهار و معصومین)ع( با 

تمام وجودآنها را درک می کردند.
حجت االســالم مرتضوی تصریح کرد: : هرکسی در هر مسئولیتی که است 
ســعی کند کار خود را درست و به نحو  احسن انجام دهد، گاهی اوقات ممکن 
است مردم عزیز ما مطالباتی داشته باشند و همچنین مسئولین ما می خواهند 

کار مردم را انجام دهند، در اینجا میزان قانون است.
وی اذعان داشــت:ما این نظام را به آسانی به دست نیاوردیم که به آسانی از 
دست بدهیم بلکه برای آن سر و خون دادیم و وامدار احدی نیستیم و تعارفی 

هم با کسی نداریم و بدهکار هیچکسی نیستیم.
امام جمعه شهرستان آمل افزود: امروز آمل نیاز به وحدت و همدلی دارد تا در 

این شرایط سخت اقتصادی و معیشتی به مردم صادقانه خدمت کند.
حجت االسالم مرتضوی در ادامه با تاکید بر توجه مسؤوالن به ارائه خدمات 
مطلوب به مردم، گفت: مردم ولی نعمت ما هستند و باید تالش کرد که به آن ها 

به نحو مطلوب خدمات رسانی شود.
وی بــا انتقاد به حرکــت برخی افراد به ظاهر دلســوز نظام گفت:این نظام 
باقیســت و صاحب دارد و به صاحب آن نیز افتخار می کنیم و باید با اعمال و 
قلــم و ایمان و نگاه و منش خودمــان این نظام را تقویت و مردم را برای حفظ 

آرمانهای آن ثابت قدم کنیم.

معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی 
استاندارمازندران، گفت: سمن ها بازوان توانمند 
دولت در فرهنگ ســازی، پیشگیری و کاهش 
آســیب ها و تقویت سرمایه اجتماعی به حساب 

می آیند. 
به گزارش صبح آمل و به نقل از پایگاه اطالع 
رسانی اســتانداری مازندران، روح اهلل سلگی با 
بیان اینکه وظیفه دولت، بسترسازی ساختاری 
است اما بسترسازی عمومی توسط سازمان های 
مردم نهاد انجام می شــود، اظهــار کرد: انقالب 
اســالمی ایران مبتنــی بر مشــارکت مردم و 
شــعارهای انقالبی نیز برخاسته از بطن جامعه 
بود و آحاد مردم با حضور پرشور خود در شکل 

گیری ،تثبیت و تداوم نظام نقش دارند.
وی افزودمه داد: سمن ها بازوان توانمند دولت 

در فرهنگ سازی، پیشگیری و کاهش آسیب ها 
و تقویت سرمایه اجتماعی به حساب می آیند.

معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی 
اســتاندارمازندران، با اشــاره به غوغا ســاالری 
رســانه های غربی در ایجاد یأس و ناامیدی در 
بین قشر جوان و دلسرد کردن مردم گفت: همه 
باید دست به دست هم دهیم تازمینه های ایجاد 
نشاط متناســب با فرهنگ ایرانی اسالمی را در 
جامعه فراهم کنیم. سلگی افزود: نقش سمن ها 
در ایجاد نشاط اجتماعی و سیاسی بسیار موثر 
است چرا که آنها به عنوان واسطه میان دولت و 
مــردم با فعالیت های تخصصی ،می توانند قدم 

های مهمی در این خصوص بر دارند.
وی با اشــاره بــه آمار فزاینــده و روزافزون 
آسیب های اجتماعی، اظهارکرد: سبک زندگی 

خانواده ها تغییرات پارادایمی داشته و همچنین 
سرمنشــاء بیشترآسیب های اجتماعی ناشی از 

بیکاری است.
معاون اســتاندار افزود: طرح آمایش سرمایه 
گذاری در اســتان درحال آماده شدن است، در 

این طرح فرصت های سرمایه گذاری در اختیار 
ســرمایه گذار قرار می گیرد تا شــاهد جهش 

اقتصادی استان باشیم.
ســلگی با تاکیــد بر شناســایی علل اصلی 
آسیب ها و برنامه ریزی برای کاهش آن، افزود: 
سازمان های مردم نهاد در حوزه های مختلف از 
توانمندی باالیی برخوردار هستند و می توان با 
استفاده از ظرفیت آنها برای مقابله با آسیب ها و 

ناهنجاری های اجتماعی یاری گرفت.
وی بــا بیان اینکــه محرومیــت زدایی در 
سرلوحه مدیریت اســتان قرار دارد، اظهار کرد: 
مدیریت ارشــد استان شخصا پیگیر محرومیت 
زدایی در نقاط مختلف استان است و از این باب 
ســفرهای شهرستانی را در برنامه ی کاری خود 

گنجانده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی 
فرماندار آمل :

مدیران ادارات مصوبات 
کمیته مدیریت بحران را 

جدی بگیرند

عمرانی  امــور  هماهنگی  معاون 
فرمانداری ویژه شهرســتان آمل در 
جلسه مشــترک مدیریت بحران و 
کمیتــه پدافند غیــر عامل گفت: با 
توجه به افزایــش دما  و لزوم صرفه 
جویی بیشــتر دستگاه های اداری و 
اجرایی در مصرف انرژی و خصوصا” 
آب و بــرق انتظار مــی رود مدیران 
ادارات و دســتگاه هــای اجرایــی 
بحران  مدیریت  مصوبات  شهرستان 
و کمیتــه پدافند غیر عامل را جدی 

بگیرند. 
به گزارش صبح آمــل و به نقل 
از هــراز نیوز صدیقه حق شــناس 
با تاکید بر اینکــه صرفه جویی آب 
باید در اولویــت همه ما قرار بگیرد؛ 
خاطرنشان کرد: طبق گزارش رییس 
سازمان هواشناسی آمل کم بارشی را 
در هفته هــای آتی در پیش خواهم 
داشــت و صرفه جویــی آب باید در 
اولویت همه ما قرار بگیرد تا خدایی 
نکرده با بحران دیگری مثل کمبود و 

قطعی آب روبرو نشویم.
وی در پایان این جلســه با بیان 
اینکه حادثه هایی مانند آتش سوزی 
در فضاهای سبز و جنگلها در تابستان 
پیش رو دور از انتظار نیست یاد آور 
شد: با توجه به گرمای هوا و احتمال 
آتش ســوزی در جنگلها و فضاهای 
سبز از مســئولین مربوطه خواست 
تا همــه امکانات خــود را در جهت 
جلوگیری از بــروز هر گونه حوادث 
احتمالی بکار ببندند و در صورت نیاز 
به هر گونه همکاری فرمانداری را در 
جریان امور قرار بدهند تا اقدامات و 

هماهنگی های الزم به عمل آید.

ادارات  رئیســان   ، همچنیــن 
هواشناسی ، دامپزشکی ، برق ، منابع 
طبیعی ، هالل احمر و شهردار رینه 
گزارشی از برنامه های انجام گرفته و 

در دست اقدام را بیان داشتند.

مدیرعامل شرکت مخابرات 
مازندران:

 اجرای طرح ملی
 فیبر نوری درجاده هراز

مخابرات  شــرکت  مدیرعامــل 
مازنــدران با اعالم ایــن خبر گفت: 
طرح ملی فیبر نوری جاده هراز برای 
ارتقای پهنای باند اینترنتی اســتان 

بهره برداری می شود.
به گزارش صبح آمــل و به نقل 
از خبرگزاری صدا و ســیمای مرکز 
مازندران، نوروزی با اشاره به اجرای 
طرح ملــی فیبر نوری جــاده هراز 
گفت: این طــرح ملی در جاده هراز 
به منظورارتقای پهنای باند اینترنت 

استان بزودی بهره برداری می شود.
وی خاطرنشان کرد: بهره برداری 
از این طرح؛ به طول ۱۵0 کیلومتر با 
اعتبار بیــش از ۱00 میلیارد تومان، 
تحــول عظیمی در گســترش فیبر 
نوری و ارتقای پهــای باند اینترنت 

استان ایجاد می کند.
مخابرات  شــرکت  مدیرعامــل 
مازندران با اشــاره به اشتراک حدود 
یک میلیــون و ۵00 تلفن ثابت در 
استان افزود: ۳۵0 هزار تلفن ثابت از 

دیتا برخوردار هستند.
نــوروزی همچنیــن گفــت: با 
اقداماتی که در شهرســتان آمل در 
حال انجام اســت تا پایان سال همه 
ســایت های مخابراتی در روستا ها و 
شــهر ها به تکنولوژی ۴G )اینترنت 

پرسرعت( مجهز می شوند.

خبرخبر
سرمقالهسرمقاله

 چرا در آمل
 همه چی در همه؟
چرا در آمل همه چی در همه؟

حکــم فرماندار ویــژه آمل هم 
ســرانجام صادر شــد حکمی که 
پیروزی فرماندار و گروه سیاســی 
پشت ســر  آن را پیروز ی دوئل با 
نماینده شهر تلقی می کننداما حاال 
که حکم فرماندار صادر شــده 
اســت ایا این همه نابه سامانی 
در شهر سر و سامان می گیرد!؟

شهردار در آستانه عزل شدن 
است عملکرد مدیریت شهری در یک سال اخیر کمترین نمره را به 
خود اختصاص داده است. و اصال قابل قبول نیست شهردار منفعل 
با تکیه بر کرسی شهرداری و کنار گذاشتن تمام معاونین و مدیران 
کاربلد، شــهرداری پویا آمل را به شهرداری تبدیل کرده است که 

حتی در پرداخت حقوق کارکنان دچار مشکل شده است 
این از مدیریت شهری و هزاران انتقادی که همواره بی پاسخ 
مانده اســت تخلفات  گسترده ساختمانی و چشم پوشی شورا و 
شهردار، آمل را به شهر ایده آل برای متخلفین تبدیل کرده است  
ساخت و ساز از هیچ اصول شــهر سازی تبعیت نمی کند همه 
چیز در هم شــده از سوی دیگر بی ثمر بودن تمامی تالش های 
نماینده شهر که علیرغم تمامی پیگیری ها هیچ کاری  متاسفانه 
به ثمر نمی رســد  از جمله جاده  سیاســی و ابزاری جایگزین 

منطقه چالو!؟
پل هزار ســنگر!؟ زبالــه!؟ تعریض جاده هراز!؟ مشــکالت آب 
کشاورزی!؟ مشکالت فعاالن اقتصادی و فشارهای عجیب و قریب 
ســازمان امور مالیاتی و مشکالت زیاد برای فعاالن اقتصادی، اداره 
های خودمختار شــهر آمل، بانک های خودسر و قانون گریز که نه 
می دانند ستاد تسهیل چیست و نه محلی به آن می گذارند همه 
و همه باعث شده آمل در بدترین وضعیت خود قرار بگیرد.تمام این 

ها جدا از وضعیت عمومی کشور است 
حاال که حکم قطعی فرماندار آمل از نوع ویژه صادر شــده است 
دیگر نمی توان هیچ بهانه ای را قبول کرد، آشفته بازار مدیریتی در 

آمل همه چی را در هم و برهم کرده است.
اقدام فوری و عاجل الزم و ضروری است و بدتر از همه بالتکلیفی 

بسیاری از اقدامات قبلی!؟
متاسفانه سودای نماینده شــدن از هم اکنون بر شهر سایه 
انداخته اســت، آقایان ،بزرگان ،سیاسیون. هنوز زود است فعال 
کار کنیــد اگر هم می خواهید نماینده شــوید نیاز به اعتبار و 
کارنامه عملکرد دارید به همین خاطر هم شــده به داد شــهر 

آمل برسید.
اگر هم که مردم مهم نیستند و امید دارید مثل انتخابات شورای 
شــهر و آن اندک رای  را در صندوق ها محفوظ می پندارید ! که 

دیگر حرفی نمی ماند خودتان می دانید و شهر آمل!

افشین الریجانی 
مدیر مسئول صبح آمل

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

نشانی: کیلومتر 9 محمودآباد به آمل-بعد ازالمیزده-مجتمع بزرگ اهورا
صندوق پستی:۴۶۱۵۶۶۳۳۸۶/ 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 

0912-۸442429
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معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران:

محرومیت زدایی سرلوحه مدیریت استان قرار دارد

خبرخبر
سرپرست پلیس راه راهور ناجا:

در پلیس راه »کمین« نداریم 
سرپرست پلیس راه راهور 
ناجا بــا اعالم اینکه در پلیس 
راه کمین کردن نداریم، گفت: 
تمام نیروهای گشــت راهور 
و پلیــس راه در مکان هایــی 
مستقر هســتند که در دید 
مردم باشند و نقش بازداندگی 

داشته باشند.
بــه گزارش صبــح آمل و 
بــه نقل از فارس، ســرهنگ 
سیاوش محبی اظهار داشت: 
در پلیس راه کمین کردن نداریم زیرا این مهم طی ابالغی به همه 

نیروها اعالم شده است.
وی افزود: به تمام نیروهای گشــت راهور و پلیس راه سراســر 
کشور ابالغ شــده که در مکان هایی مستقر شوند که مردم آنها را 
ببینند و حضورشــان برای رانندگان اقدام بازدارندگی داشته باشد 
پس باید در مکان هایی اســتقرار داشته باشند که در دید رانندگان 

بوده و حضورشان کاهش تخلفات را شامل شود.
سرپرست پلیس راه راهور ناجا تصریح کرد: همه رانندگان وسایل 
نقلیــه باید قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را با دقت رعایت 

کنند و سالمت خودشان و دیگران برای آنها بسیار مهم باشد.
محبــی تأکید کرد: رانندگان باید حین حضور پلیس و مأموران 
راهوار یــا زمان عدم حضور پلیس مقــررات راهنمایی و رانندگی 
و قوانین را به درســتی رعایت کننــد، در رعایت قوانین و مقررات 
اولویت برای رانندگان حفظ جان خود، خانواده، سرنشینان و دیگر 

رانندگان باشد.
این مســؤول با بیان اینکــه رانندگان رعایــت دقیق قوانین و 
مقــررات راهنمایی و رانندگی را در دســتور کار قرار دهند، گفت: 
ایمنی جاده ها هم باید توسط وزارت راه و ترابری در اولویت باشد و 

ایمنی جاده ها به حداکثر برسد.
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استاندار مازندران با اعالم اینکه زنگ خطر در 
مبارزه با جنگل خواری در استان به صدا درآمده 
است گفت: باید با استفاده از ابزارهایی که داریم 
، صــدای زنگ خطر در مبارزه با جنگل خواری 
به گوش همه برسد تا هم مسولین و هم مردم 
در این خصوص احساس تکلیف کنند تا وجب 

به وجب جنگل را پاکسازی کنیم.  
بــه گزارش صبــح آمل و به نقــل از پایگاه 
اطالع رسانی استانداری مازندران، سید محمود 
حســینی پور در جلسه قرارگاه صیانت از منابع 
طبیعــی و اراضی ملی، مبارزه با جنگل خواری 
ضمن اشاره به اینکه راهبرد عملی در صیانت از 
منابع طبیعی و اراضی ملی می بایست اجرایی 
گردد، خاطرنشان کرد: تعرض به مجموعه منابع 
طبیعی و اراضی ملی طبق آمارهایی که نزدیک 
به واقعیت می باشد، همه مان را با یک ابر مسئله 

در این حوزه مواجه کرده است.
وی فلســفه وجودی قرارگاه صیانت از منابع 
طبیعــی و اراضی ملی ،مبارزه با جنگل خواری 
را فرمــان رئیس جمهور اعالم کرد و گفت: بعد 
از سفر ریاســت جمهور به منظور رسیدگی به 
گزارشــی که فعالین محیط زیست درخصوص 
ســاخت و ســازهای داخل جنگل ها، شخص 

رئیس دولت خطاب به اســتان های شــمالی 
فرمان تشــکیل این قرارگاه را دادند که توسط 

دفتر رئیس جمهور ابالغ شد.
استاندار مازندران ادامه داد: علت تشکیل این 
قرارگاه در استان اجرای دستور ریاست جمهور 
اســت که باید به عنوان یــک فرصت مغتنم با 
توجه به سیاســت های اعالم شده مورد توجه 

قرار گیرد
حسینی پور دستور رئیس جمهور دستوری 
واضح و روشن دانست و گفت: در مقوله مبارزه 
با جنگل خواری دستور رییس جمهور در حال 
حاضر معطوف به داخل جنگل ها می باشــد و 
مطمئنا با اقداماتی که دراین خصوص انجام می 
شود ،قطارمبارزه با جنگل خواری به حرکت در 
می آید و به نقاط دیگر نیز می رســد لذا تمام 
وقت تالش مان را باید برای اجرای این دستور 

معطوف کنیم .
وی با بیان اینکه موضوع محیط زیســت و 
منابع طبیعی برای شــخص اول مملکت یعنی 
مقام معظم رهبری مهم است؛ تاکید کرد: مبارزه 
با جنگل خواری وســاخت و ساز غیر مجاز در 
دل جنگل مســئله ی اول ما اســت و ضرورت 
دارد ســایر مسئولین نیز نســبت به این مقوله 

حساسیت قائل شوند.
اســتاندار مازنــدران با اعــالم اینکه زنگ 
خطــر در مبارزه با جنگل خواری در اســتان 
به صدا در آمده اســت؛ گفت: باید با استفاده 
از ابزارهایی که داریــم، صدای زنگ خطر در 
مبارزه با جنگل خواری به گوش همه برســد 
تا هم مســولین و هم مــردم در این خصوص 
احساس تکلیف کنند تا وجب به وجب جنگل 

را پاکسازی کنیم.
حسینی پور در اســتان ادامه داد: بر حسب 
شناســایی هایی صورت گرفته و قوانین موجود 
همچون ماده ۵۵ از ســاخت و سازهایی که در 

حال انجام است نیز باید جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه در تخریب کردن حاکمیتی 
همه دســتگاه ها می بایســت پای کار باشند، 
اظهــار کرد: از ظرفیت دهیاران بعنوان ماموران 
جهاد کشاورزی در توقف ساخت و ساز غیرمجاز 

در جنگل ها می بایست استفاده گردد.
اســتاندار مازندران ادامه داد: هر دهیار و یا 
مســئول دیگری که همکاری نکــرد و در ارائه 
گزارشات واقعی ممانعت کرد مطمئنا برخوردی 

قاطعانه انجام می گردد .
حســینی پور در اجرای این مهم دقت شود 

تا به روســتائیان و ساکنین بومی، قشر ضعیف 
جامعه ظلمی صــورت نگیرد؛ گفت: باید اول از 
همه به ســراغ افراد که ویالی چند میلیاردی 
در دل جنــگل احداث کردند رفــت و پس از 
شناسایی هایی انجام شده، با استفاده از ظرفیت 
این کارگروه ، مصادیقــی را برای اجرای حکم 
اماده داشته باشیم تا براین اساس بتوانیم اقدام 

عملیاتی کنیم.
نماینده عالــی دولت در اســتان ادامه داد: 
طرحی مبتنی بر علم و قانون برای شناســایی 
ســاخت و سازهای غیر مجاز در اراضی جنگلی 
آماده شــده است که ماحصل ۳0 سال تالش و 
کار اجرایی در دســتگاه های اجرایی می باشد 
و این طرح به ســرعت باید به مرحله عملیاتی 

برسد .
وی با اشــاره به اینکه سیاست گذاری برای 
اجرایی شدن ماده ۱00 و 99 توسط این قرارگاه 
باید در دســتور کار قرار گیــرد؛ تاکید کرد: هر 
دســتگاهی که در اجرای این طرح تعلل کند، 

قاطع برخورد می کنیم .
اســتاندار مازندران تاکید کــرد: مدیران در 
ادارات خــود برای اجرای ایــن امر مهم از افراد 

پاکدست استفاده کنند .

استاندار مازندران :

 زنگ خطر مبارزه
 با جنگل خواری در استان 

به صدا درآمده است

معاون استاندار و فرماندار ویژه آمل :

شهر بدون صنعتگران قابل تحمل نیست

معاون اســتاندار و فرمانــدار ویژه 
شهرســتان آمل در مراسم بزرگداشت 
روز صنعــت و معــدن که بــا حضور 
مدیرکل صمت استان و تولیدکنندگان 
و صنعتگران شهرســتانی برگزار شد، 
گفت: شــهر بدون صنعتگــران قابل 

تحمل نیست.
به گزارش صبح آمل، ســید عباس 
حســینی اظهار کرد: کار و تالش در 
عرصه تولید و صنعت در شرایط سخت 
اقتصادی و تحریم همه جانبه دشمنان 

اقدامی جهادی است.
اینکــه تولیدکنندگان  بیان  با  وی 
کشــورمان ســهم بزرگــی در تولید 
ناخالص ملــی و ارزآوری دارند، افزود: 
آمل از شهرســتان های شــاخص در 

عرصه تولید، صنعت، اشتغال و ارزآوری 
است که برندهای بزرگ این شهرستان 
در ســطح بین المللــی و جهانی برای 
مــردم دنیا و بزرگان صنعت نام آشــنا 
هســتند. معاون اســتاندار و فرماندار 
ویژه شهرســتان آمل با بیــان اینکه 
حوزه صنعت و معدن آمل نیازمند نگاه 
ویژه و ملی اســت، تصریح کرد: شهر 
بدون صنعتگران قابل تحمل نیســت 
و مســؤوالن باید در کنار صنعتگران 
تمام تــالش خود را بــه کار گیرند تا 
افق های جدید ایجاد شود هرچند تمام 
امکانات در بدنه اداری برای تسهیل کار 

صنعتگران فراهم شود.
حســینی با اشــاره به مشــکالت 
حوزه صنعت همانند نقدینگی، برخی 

قوانیــن، مقــررات و نگاه ســلیقه ای، 
یادآور شد: مشکالت و معضالت حوزه 
صنعت و معدن آزاردهنده است و باید 
راهبردهایی در این حوزه تعریف شود.

وی با اعالم اینکه با تأمین در مالی 
بنگاه های اقتصادی طرح توسعه واحدها 
مطرح شــود، بیان کرد: توزیع مناسب 
ســود در زنجیره تولید و ارزش گذاری 
واحدهای صنعتی می تواند انگیزه ها را 
برای کار بیشــتر کند تا شاهد پویایی 
و حرکــت رو به جلو در حوزه صنعت، 

معدن و تجارت باشیم.
حســینی تصریح کــرد: در حوزه 
با تشــکیل هولدینگ های  معدن نیز 
معدنی، ایجاد ساختار کیفی در تولید 

مواد معدنی در اولویت قرار گیرد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
استان مازندران گفت: سرود »سالم فرمانده« فلسفه 
انتظار را تقویت کرد و به همین دلیل داد دشــمن را 

درآورد و تیر به قلب دشمن اصابت شد. 
به گزارش صبح آمل و بــه نقل از روابط عمومی 
اداره کل حفــظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس 
مازندران، ســردار عبداهلل ملکی با اشــاره به جنگ 
شــناختی و ادارکی دشــمن علیه ملت ایران اظهار 
داشــت: دشــمن در اتاق فکر خود برای زن و مرد و 
کودک و نوجوان ایرانی برای استحاله دینی و مذهبی 
برنامه ریزی کرد و در فضای مجازی با تمام توان روی 

باورهای مذهبی مردم فعالیت می کند.
وی با بیان اینکه دشمن با تمام ابزارهای رسانه و 
با هدف ایجاد بی غیرتی و بی توجهی و بدبینی مردم 
نسبت به اعتقادات دینی، جنگ رسانه ای، اقتصادی، 
فرهنگی و  نرم را برنامه ریزی کرده اســت افزود: اگر 
مردم نســبت به ناموس، فرزندان، شهدا، ارزش ها و 
آرمان های انقالب اســالمی غفلت کنند، دشمن در 
جنگ شناختی موفق خواهد شد لذا باید حواس مان 

جمع باشد.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 

اســتان مازندران ادامه داد: کار ما در راســتای انجام 
رسالت انبیاء، ائمه اطهار)ع(، شهدا، برای زندگی بهتر، 
بهشــت، معنویت و آرامش روح و روان اســت بیان 
داشــت: همه ما در معرض آزمایش هستیم و اگر در 

بعد روحانی حرکت کنیم نزد خدا عزیز می شویم.

ملکی اضافه کرد: نگاه شهدا خدایی بود و در این 
مســیر افق را می دیدند و از جان مایه گذاشــتند و 

هدف شان رسیدن به اوج کمال بود.
وی اجرای برنامه های فرهنگی را در خنثی سازی 
عملیات روانی دشمن موثر دانست و اضافه کرد: انجام 
کار سیاســی و فرهنگی در ادارات و نهادهای تبلیغی 

اگر خدامحور باشد، موفق خواهد بود.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
اســتان مازندران با بیان اینکه جوانان دهه هشتاد با 
این نگاه مدافعان حرم شــدند، افزود: با الگوبرداری از 
رزمندگان اسالم سرود »سالم فرمانده« خالصانه اجرا 

و به سرود جهانی تبدیل شده است.
ملکی با اشــاره به حادثه فرو ریختن ســاختمان 
»متروپــل« و همزمانی این حادثه با پویش »ســالم 
فرمانده« در اســتادیوم آزادی تهران بیان داشــت: 

دشــمن در اتاق های عملیات روانی خــود، اقدام به 
ترسیم دوگانه های ساختگی از این دو حادثه کرده تا 
جامعه را به سمت دوقطبی های کاذب بکشاند و نباید 

اجازه بدهیم موفق بشود.
وی گفت: این در حالی اســت که شــعر »سالم 
فرمانده« برای امام زمان اســت و فلســفه انتظار را 
تقویت می کند به همین خاطر داد دشمن را درآورد 
و تیر »ســرود سالم فرمانده« درست به قلب دشمن 

اصابت شد.

این مسئول عنوان کرد: بهترین مهمات و سالح ما 
در برابر جنگ شناختی و رسانه ای و جنگ اقتصادی 
تبلیغات موثر در راســتای ترویــج فرهنگ دینی و 

اسالمی و شهدا است.
ملکی با بیان اینکه کار برای شــهدا نوعی جهاد و 
ایثار است، گفت: خادمین شهدا از کرامت این مردان 
الهی برخوردار هستند و برکات حضور معنوی شهدا 

در زندگی شان جلوه گر است.
ســرود »ســالم فرمانده« در شهرستان »خنج« 
استان فارس با شکوه اجرا شد + تصویراجتماع بزرگ 
»ســالم فرمانده« در هیئــت رزمندگانتجدید عهد 
دهه نودی های یزد با امام زمان)عج( در اجتماع بزرگ 

»سالم فرمانده«+ فیلم
وی با اشــاره به افتتاح یادمان ســه شهید گمنام 
کالردشت بیان داشت: بنای یادمان شهدای گمنام و 
حسینیه شهدای گمنام با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد 
تومان و با همکاری و مشــارکت شهرداری و شورای 
اســالمی شهر کالردشــت و فرمانداری شهرستان و 
فرماندهی سپاه و خیرین عزیز و بزرگوار و امت حزب 
اهلل شهرســتان کالردشــت احداث و به بهره برداری 

رسید. تسنیم

فرمانده انتظامی محمودآباد
دستگیری سارق گردنبند 

میلیاردی از طالفروشی

محمودآباد  انتظامی  فرمانده 
با اعالم این خبر گفت: ســارق 
گردنبنــد یــک میلیــاردی از 
طالفروشــی در بخش سرخرود 

محمودآباد دستگیر شد.
به گــزارش صبح آمــل و به 
نقل از خبرگزاری صدا و سیمای 
مرکز مازندران، سرهنگ محمود 
حسین زاده اظهار داشت: در پی 
وقوع سرقت گردنبند طال از مغازه 
طالفروشــی در بخش سرخرود، 
بررســی موضوع به صورت ویژه 
در دســتور کار ماموران آگاهی 

شهرستان قرار گرفت.
وی با اشــاره به اینکه ارزش 
ریالــی ایــن گردبنــد طال یک 
میلیارد و پانصــد میلیون ریال 
بــوده اســت، افــزود: ماموران 
بــا تشــکیل کارگروه  انتظامی 
ویژه، مدارک، مســتندات و آثار 
باقیمانده از جرم مورد بازرســی 

قرار دادند.
محمودآباد  انتظامی  فرمانده 
تصریح کرد: پس از بررسی های 
انجــام شــده ، ســارق مذکور 
شناســایی و ماموران در اقدامی  
ضربتی موفق به دستگیری وی 

شدند.
سرهنگ حسین زاده با اشاره 
به اینکــه گردنبند ســرقتی از 
مخفیگاه سارق کشف شد، افزود: 
در این خصــوص یک خودروی 
سواری متعلق به سارق توقیف و 
متهم با تشکیل پرونده مقدماتی 

به مراجع قضائی معرفی شد.

رئیس پلیس فتای مازندران:
۳ کالهبردار اسکیمری در 

مازندران دستگیر شدند

مازندران  فتای  پلیس  رئیس 
از دســتگیری ســه کالهبردار 
اســکیمری بــا هشــت فقــره 

کالهبرداری در استان خبر داد.
خورشاد  ســامع  ســرهنگ 
از دســتگیری ســه کالهبردار 
اسکیمری با ۸ فقره کالهبرداری 
خبر داد و گفت: در پی مراجعه 
هشت نفر از شهروندان به پلیس 
فتا مبنی بر برداشــت غیر مجاز 
وجه از حســاب آنان، موضوع در 
دستور کار اداره مبارزه با جرایم 

سایبری این پلیس قرار گرفت.
به گــزارش صبــح آمل، وی 
تصریــح کرد: مأمــوران با انجام 
اقدامات فنی و اطالعاتی موفق به 
شناسایی سه کالهبردار حرفه ای 

در این ارتباط شدند.
رئیــس پلیــس فتا اســتان 
مازندران در ادامه اظهار داشــت: 
متهمان که با استفاده از دستگاه 
اسکیمر اقدام به برداشت وجه از 
حساب مالباختگان کرده بودند، 
پس از هماهنگی های قضائی در 

اقدامی عملیاتی به دام افتادند.
سرهنگ سامع خورشاد، ادامه 
داد: این افراد در بازجویی های به 
عمل آمده به کالهبرداری از این 
افراد مجموعاً به مبلغ ۲ میلیارد 
یال اعتــراف کردنــد و موضوع 
همچنان در دست بررسی است.

رئیــس پلیــس فتا اســتان 
مازندران در خاتمه با بیان اینکه 
متهمان پس از تشــکیل پرونده 
به مرجع قضائی معرفی شــدند، 
از شــهروندان خواســت: ضمن 
حفظ هوشیاری در هنگام خرید 
کاال و خدمات از افراد ناشــناس 
و دوره گردان هــا بــا اســتفاده 
از دســتگاه های کارتخــوان، در 
مورد  هرگونه  مشــاهده  صورت 
مشکوک در حساب بانکی خود، 
موضوع را در اسرع وقت به پلیس 

۱۱0 اطالع دهند.

خبرخبر
خبرخبر

معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خبر داد:
 اجرای عملیات خط کشی

 48۰ کیلومتر از راه های ارتباطی مازندران
راهداری  معــاون 
راهــداری  کل  اداره 
و حمــل و نقل جاده 
ای اســتان مازندران 
از خــط کشــی۴۸0 
کیلومتــر از راه های 
ارتباطــی مازنــدران 
از ابتدای ســال تا به 

امروز خبر داد.
گــزارش صبح  به 

آمل و به نقل از رکنا از مازندران، مهندس اسماعیل فوالدی ضمن 
اعالم این مطلب گفت: نهضت ایمن سازی جاده های مازندران ) راه 
های اصلی ، فرعی و روستایی ( با شتاب مضاعف در حال اجراست.

وی اظهار داشــت: خط کشی راه ها که از مقرون به صرفه ترین 
نوع عالئم ایمنی محسوب می گردند مستقیما« در دید راننده قرار 

گرفته و با وی یک حس نزدیک و متقابل برقرار می نمایند.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
مازندران یکی از اهداف اجرای خط کشی در سطح محورها را تعیین 
محدودیتهای حرکت برای هریک از کاربران عنوان و خاطر نشــان 
ساخت: محورهای ارتباطی هراز، کندوان، سوادکوه، کیاسر، حمزه 
کال- خشــرودپی، جواهرده،۲هزار و ۳هزار تنکابن، ساری-جویبار، 
ساری-دریا، نور -چمستان ، نیروگاه ،بابل-بهنمیر، احمد چاله پی  
بابل ، آمل-محمود آباد ،محمــود آباد -نور، کمربندی فریدونکنار 
و جاده قدیم بابل-آمل، ساری –ســورک، جاده فرودگاه برخی از 

محورهایی بوده که عملیات خط کشی در آنها صورت پذیرفت.
فوالدی در ادامه به عملیات گســترده روکش آسفالت در سطح 
محورهای استان اشاره و ادامه داد: با توجه به اجرای عملیات روکش 
آسفالت در ســطح محورهای مواصالتی ، این اداره کل به منظور 
افزایش ایمنی محور ، هدایت وسایل نقلیه ، تفکیک باندهای رفت 
و برگشت در نقاط بدون جدا کننده وسط و کاهش میزان تصادفات 
و سوانح رانندگی ، عملیات اجرای خط کشی محورهای مذکور را 
بالفاصله در دســتور کار خود قرار می دهد. گفتنی است مازندران 

دارای ۱0۴00  کیلومتر  راه اصلی ، فرعی و روستایی است.

مدیرعامل سازمان همیاری ها و شهرداری های مازندران:
 ۲ میلیارد تومان اعتبار

 برای هر طرح سالمسازی دریا نیاز است
مــل  عا یر مد
ســازمان همیاری ها 
هــای  شــهرداری  و 
مازندران با اشــاره به 
طرح  اجرای  عملیات 
دریا  سالمسازی  های 

گفت: برای اجرای هر طرح دو میلیارد تومان اعتبار الزم است.
بــه گزارش صبح آمل و به نقل از مهر جبار فرجی با بیان اینکه 
طبق دستور استاندار قرار شد ظرف ۲0 روز الگویی به عنوان طرح 
سالمسازی دریا تهیه و اجرایی شود، گفت: کلیت این طرح به تائید 

رسید و این الگو به شهرستان ها ابالغ شده است.
وی اســتفاده از اراضی پسکرانه پشــت طرح های دریا را الزمه 
اجرای طرح های الگویی بیان کرد و گفت: قرار شد هماهنگی های 
الزم با دســتگاه های ذیربط صورت گیرد اما این طرح در هشــت 

شهرستان ساحلی استان عملیاتی و اجرایی شده است.
مدیرعامل ســازمان همیاری ها و شــهرداری هــای مازندران 
گفت: تجهیز نوار و حریم ســاحلی ۶0 متر برای بهره مندی مردم 
و مسافران در دستور کار قرار گرفت و و به دلیل موانع اجرایی هنوز 
موفق نشدیم هماهنگی الزم را برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران 
به عمل آوریم. فرجی با اشــاره به اجرا و عملیات طرح سالمسازی 
دریا یادآور شــد: در این پروژه هــا، امکانات و تجهیزاتی برای بهره 
مندی مردم از طرح های دریا ایجاد شود و این طرح ها طی دو هفته 

به فرمانداری ها تحویل می شود.
مدیرعامل سازمان همیاری های مازندران تصریح کرد: برای هر 
یک از طرح های سالمسازی دریا دو میلیارد تومان اعتبار نیاز است 

و در مجموع برای هشت طرح ۱۶ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران:

 کشف و توقیف ۱۰ هزار قلم کاالی سالمت محور 
در مازندارن

معــاون غذا و دارو 
دانشگاه علوم پزشکی 
بیش  گفت:  مازندران 
از ۱0هزار قلم کاالی 
ســالمت محــور در 
مازنــدارن در ۳ماهه 
بهار کشــف و توقیف 

شده است.
به گزارش صبح آمل و به نقل از فارس، ابراهیم صالحی فر اظهار 
کرد: رهنمود مقام معظم رهبری چراغ راه مســووالن بوده و نقش 
آنان را در مبارزه با پدیده شوم و مخرب قاچاق اقالم سالمت محور 
روشــن می کند. وی افزود: طی بازرسی های به عمل آمده از ابتدای 
سال جاری توســط واحد مبارزه با قاچاق کاالهای سالمت محور 
معاونت غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران، از واحدهای 
توزیع به ارزش  ۳ میلیارد و ۲00 میلیون ریال کاالی سالمت محور 

قاچاق و تقلبی کشف، ضبط و معدوم شد.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: این اقالم 
می تواند در کوتاه مدت و درازمدت آسیب های جدی بر سالمت وارد 
کند، لذا باید قبل از خرید هر گونه کاالی سالمت محور نسبت به 

اصالت آن اطمینان کامل حاصل کرد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران: 

سالم فرمانده فلسفه انتظار را تقویت کرد

مدیر دارالقرآن تبلیغات اسالمی مازندران خبر داد؛

استقرار گروه های تبلیغی در سواحل مازندران

مدیر دارالقرآن تبلیغات اسالمی مازندران گفت: ۱۱ گروه تبلیغی 
از روحانیان اســتان و اعزامی از قم در سواحل استان برای کارهای 

فرهنگی و تبلیغی مستقر می شوند.
به گزارش صبح آمل و به نقل از مهر، حجت االســالم اسماعیل 
رمضانی از حضور ۱۱ گروه تبلیغی از روحانیون اســتان واعزامی از 
قم در سواحل شهرهای استان از ۱0 تیرماه خبر داد و افزود: در این 
طرح که نخســتین بار در سطح سواحل کشور امسال در شهرهای 
ســاحلی مازندران اجرا خواهد شد، بیش از ۱۲0 روحانی با حضور 
در تفرجگاه های ســاحلی برنامه های تبلیغی و دینی، گفتمان های 

فرهنگی وهنری را تبیین وتشریح خواهند کرد.
وی، این اقدام را در راســتای حفظ شئونات اسالمی در سواحل 
مازندران و کرامت خانواده ها و مسافرانی که از مناطق مختلف کشور 
در تعطیالت تابستان به این استان سفر می کنند، بیان کرد و افزود: 

این طرح تا پایان شهریورماه ادامه خواهد داشت.



۴۴اخبار آملنیمه اول تیر ماه ۱۴۰۱   سال هشتم    شماره ۱۲۲

مقصد این هفته ما اجبارکال یا اجوارکال مرکز بخش دشــت ســر 
شهرستان آمل و یکی از قدیمی ترین روستاهای مازندران با بیش از 
2000 سال قدمت می باشد که اکنون تبدیل به شهر شده است. سفری 
برای گفت گو با یکی از مهربان ترین مردان ما را بر آن داشت تا سفری 
کوتاه به آنجا داشته باشیم برای همین آمل را به مقصد اجوارکال ترک 
کردیم و با عبور از جاده زیبایی که دو طرفش مزارع سرسبز شالیزاری 
است وارد محله می شــویم و از آنجا سراغ حاج حبیب را می گیریم 
که در چشم به هم زدنی و بدون سوال و پرسشی ما را به سمت دکان 
کوچکش راهنمایی کردند. هشــتاد ســال از خدا عمر گرفته اما پای 
حرفهایش که می نشــینی بزنم به تخته فکر می کنی جوانی مقابلت 
نشسته و مشکالت از یاد می بری، همچنان سرحال و پر انرژی مشغول 
به کار و زندگی اســت و از کســی هم توقعی ندارد و تنهایی اش را با 
عکس هاي  قدیمی تقسیم می کند. گنجینه ای از تجربه و برکت زندگی 
امروز و آئینه فردای ماست. زندگی سخت و دشوار خودش را در فراهم 
نمودن شرایط زندگی بهتر برای فرزندان خود گذرانده و به دوران پیری 
رسیده ، همه او را می شناسند و به خوش خلقی معروف است. با اینکه 
سواد نوشتن و خواندن ندارد اما حساب و کتاب زندگی خوب دستش 
است و بی گدار به آب نمی زند و همین صبح آمل را بر آن داشت تا پای 
صحبت های وی بنشیند که نظرتان را به مطالعه آن دعوت می کنم. وی 

اینگونه خود را معرفی می نماید؛
حاج حبیب نعمتی هســتم، سال ۲۲ در روستای اجوارکال بخش دشت سر 
شهرســتان آمل به دنیــا آمدم پدرم حاج احمدعلی و مــادرم آمنه خاتون نام 
داشتند و هر دو هم بیسواد بودند و حاصل زندگی شان هم پنج پسر و دو دختر 
شــد. پدرم با ۵ هکتار زمین در دوره خودش مالک بزرگی بود و با این وجود 
سخت برای زندگی و حفظ آبرو کار می کرد و با گاو آهن چوبی زمین را شخم 
می زدند و تعداد زیادی گوسفند به همراه چند راس گاو در خانه نگهداری می 

کرد.           
از ویژگی های اخالقی مادر بگوئید؟

مادرم زنی ســاده، مهربان و مظلوم و ســختکوش بود و به جز خانه داری و 
نگهداری از فرزندان رسیدگی به امور دامها و تبدیل شیر به لبنیاتی مثل ماست 
و دوغ و پنیر و کره را هم انجام می داد و در این باره بســیار دســت و دلباز بود 
و دوغ را به صورت رایگان در اختیار همسایه ها و محلی ها قرار می داد تا آنجا 
که خانمها دبه و ظرف را تا صف بیســت متری ردیف و پشت سر هم قرار می 

دادند و به نوبت هم به آنها می رسید و محال بود کسی دست خالی برگردد. 
چقدر سواد دارید؟

زمان ما افراد با سواد خیلی کم بودند و حتی بیشتر با رفتن به مکتب خانه 
دارای سواد قرآنی شدند و خانواده من هم برای اینکه پسر کوچکترشان حداقل 
درسی خوانده باشد مرا به مالخانه فرستاد که به چند روز هم نکشید و زمزمه 
رفتن به کربال در پدر قوت گرفت و به این ترتیب درس و مشــق کنار رفت و 

نتوانستم سر کالس مالباجی بنشینم و بیسواد ماندم.
پدر سیاست داشت؟

در خانواده ما حرف اول و آخر را پدرم می زد و کســی جرات نداشت حرفی 
بزند و سیاستش سر جایش بود تا جائی که اگر چند نفر مهمان به خانه ما می 
آمدند با یک اشاره چشمش ما باید از جای خود بلند و به اتاق دیگری می رفتیم.

اولین سفرت به کجا بود؟ 
ســال ۱۳۳۸ بخاطر فقر مالی و وضع بد زندگی کمتر کسی می توانست به 
ســفر آنهم خارج از کشور برود ولی وقتی خدا که بطلبد بنده اش چکاره است 
همانطور که این اتفاق برای ما هم افتاد و لطفش شــامل حال پدرم شــد و در 
سن هشت سالگی به خواسته ایشان راهی کربال شدیم و با هزار تومان پول ۳۵ 
روز این سفر ما طول کشید و البته با خورد و خوراک و دیگر هزینه های جانبی 

دویست تومان هم اضافه آوردیم.
برای حرکت از روستا به سه پل و از آنجا به مکان فعلی شهرداری آمل رفتیم 
و از تهران با ماشین وارد کاظمین و سپس کربال شدیم و همه مایحتاج راه مثل 
برنــج و لباس و خوراکی را داخــل گونی با خودمان بردیم و فقط کرایه رفت و 
برگشت ۶0 تومان شــد. قبل از رفتن حاج مرتضی موسوی چاووشی خوان ما 

بود که به عنوان تبرک بعد از سفر مهر و تسبیح یا زیرپیراهن انعام می دادند.
چاووش خوانی چیست و از چه زمانی مرسوم شد؟

چاووش خوانی ، یکی  از آیینهای  استقبال  و بدرقه  حاجیان  و زائران  عتبات  و 
مشهد اســت و چاووش خوانان  افرادی  خوش صدا و به  اشعار مذهبی  و مدایح  و 
مراثی  آشــنا بودند و هنگامی  که  کاروانی  قصد عزیمت  به  حج  یا زیارت  عتبات  
داشت ، با خواندن  اشعار در کوی و محله ها مردم  را مّطلع  و آنان  را برای  پیوستن  
به  کاروان  تشویق  می کردند و به  این  منظور، در محل  تجمع  مردم ، سوار بر اسب  
یا پیاده ، در شهر و ده  می گشتند و اَشعار ویژه ای  را با صدای  بلند می خواندند. 

مهم ترین  و معروف ترین  مضمون   اشعار چه می باشد؟
اشــعار چاوشی ســاخته ذوق و تخیل عالقه مندان و عامیانه  است و بیشتر 
مربوط  به  زیارت  امامان  علیهم الســالم ، عالوه  بــر بیان  ویژگی های  هر یک ، بر 
شکوه  بارگاه  و مقبره ایشان  تأکید می شود. با این  حال  مهم ترین  و معروف ترین  
مضمون  این  اشعار دعوت  مردم  به  سفر زیارتی  است  که  معموالً در مورد زیارت  
مزار امام  حســین  علیه الســالم  با این  مصراع آغاز می شود: »هر که  دارد هوس  
کرب  و بال بسم اهللّ  و به  یک  تا چهار مصراِع صلوات  ختم  می شود )اول  به  مدینه  
مصطفی  را صلوات ، دوم  به  نجف  شــیر خدا را صلوات ، در طوس  غریب الغربا را 

صلوات  پس  کشته شهر نینوا را صلوات
آیا به چاووش خوان انعام هم می دادید؟

چاووشان معموال پیشــه  خاصی نداشتند و هر زائر، به تناسب وضع مالی و 
مقام اجتماعی خود، در ازای این خدمات، مبلغی به چاووش خان می پرداخت. 
بعضــی چاووش خوانــان از نوجوانی وارد این کار می  شــدند و با طی مراحل 
نوچگــی، خواندن از روی متن، خواندن از حفــظ و همراهی با چاووش خوان، 
مهــارت پیدا می کردند. در برخی خانواده ها هم این حرفه ارثی بود و اهل این 
حرفه پوشــاک و ابزار ویژه ای نداشتند، ولی معموالً شال سیاهی را بر سینه و 

سادات هم شال سبزی بر گردن می انداختند.
عقیده ها در قدیم به چه صورت بود؟

ظاهر و باطن و در واقع عقیده مردم مثل آب صاف و ساده بود و کمتر کسی 
دروغ می گفت و حتی در بدترین شرایط دست همدیگر را می گرفتند و در غم 

و اندوه کنار هم بودند و مشکالت را از میان بر می داشتند.
احترام به والدین در قدیم بیشتر بود یا االن؟

تا از قدیما صحبت می شود بعضی ها می گویند آن وقتها مگه ما جرات می 
کردیم، این طوری با بزرگ ترها رفتار کنیم. حرمتی بود، احترامی بود، اما االن 

چــی؟ دیگر بزرگی و کوچیکی کنار رفته و هیچ خبری از احترام به پدر و مادر 
نیســت، در حالی که تا دلتان بخواهد آیه و حدیث در مورد احترام به والدین 
داریم. بیشــتر جوانهای دیروزی، بی چون و چرا از پدر و مادرشان اطاعت می 
کردند؛ چون هم دســتور خداســت و هم اینکه به ارزش ها پای بند بود و باور 
داشت که هیچ کسی مهربان تر و دلسوزتر از پدر و مادرش نیست و ایمان داشت 
که پدر و مادر، صالح فرزندشــان را می خواهد و هر توصیه ای هم می کنند، 
حاصل سال ها تجربه است که به این آسانی ها به دست نیاوردند اما بعضی از 
جوانان امروزی، خودشان را عالمه دهر می دانند و تصور می کنند هیچ کسی 
غیر از خودشان درست نمی گوید. آنها می خواهند مستقل باشند، مستقل فکر 
و عمل کنند، تصور می کنند اگر استقالل داشته باشند، اعتماد به نفس باالتری 
پیدا می کنند و مشکالتشان را به راحتی حل می کنند. این احساِس استقالل، 
زمانی خوب اســت که اگر جوانی تصمیمی می گیرد یا کاری انجام می دهد، 
عاقالنه و منطقی باشد تا خدای نکرده، مشکالت جبران ناپذیری به وجود نیاید. 
حاال بعضی وقتا این احساس استقالل آنقدر گل می کند که توقع دارند پدر و 

مادر، برایشان خانه مجردی بگیرند تا مستقل زندگی کنند. 
همبازی های شما چه کسانی بودند؟

بچه محلها در ســن و سال خودم زیاد بودند که در همین کوچه پس کوچه 
های خاکی روســتای اجوارکال  با هم بــازی می کردیم و زمین می خوردیم و 
حتی ســر چیزهای بی خود دعوا می افتادیم و شور و حال زیادی وجود داشت 
اما تعداد زیادی از آنها به رحمت خدا رفتند و امروز در میان ما نیســتند مثل 
مشت آقاجان، حاجی رضا، تقی عباسی و ... که اسم شان یادم نیست و فقط من 

ماندم )با خنده می گفت تیم طال بیمه(
اولین کاری که شروع کردی؟

حدود ۳00 راس گوسفند داشتیم و پدرم در همان کودکی مسئولیت همه 
آنها را به عهده من گذاشت.  

چه راه حلی برای از بین رفتن شکاف بین فرزندان و پدر و مادرها دارید؟
برای از بین بردن شــکاف بین والدین و بچه ها، بهتر اســت پدر و مادرها با 
مسائل روز آشنا شــوند تا بتوانند جوانها را بیشتر درک کنند و برای پیشرفت 
کردن و رســیدن به مراتب باال آنها را حمایت کننــد، جوانان امروزی هم باید 
ارزش ها و اعتقادات ملی و دینی شــان را حفظ کنند و کمتر از فرهنگ های 
کشورهای بیگانه الگوبرداری کنند، چون فرهنگ هر کشوری مختص مردم آن 
کشــور است. خالصه اینکه از بهترین شیوه های تفاهم و نزدیک شدن بین دو 
نســل، درک متقابله؛ یعنی هم پدر و مادرها شرایط روحی و روانی و روزگاری 
را که بچه هایشــان در آن هستند، را درک کنند و هم آنها به این نکته برسند 
که پدر و مادرانشان، حتی اگه بعضی وقتا درباره آنهانا اشتباه هم کنند، باز هم 
خیر آنها را می خواهند و اینکه در واقع هیچ کس دلسوز تر از پدر و مادر، برای 

شان نمی شود.
چوخر نام کدام وسیله بود و با آن چه می کردند؟ 

زمان قدیم کفش و کتونی مثل االن وجود نداشت و بخاطر فقر برای رفت و 
آمد در محله خصوصا زمین های کشاورزی از ُچوَخر که با دو چوب بلند درست 
میشد راه می رفتند که بعضی وقتها هم جنبه تفریحی داشت و همچنین از کال 

چرم هم استفاده می کردند..
مغازه دار روستا را به یاد دارید؟

مغازه دار خیلی کم و در حد یک یا دو نفر آنهم در فضایی بســیار کوچک 
وجود داشــت که مایحتاج ضروری مثل چای و قند و شــکر و صابون و ... را به 
صورت نقد و نسیه یا پایاپای در اختیار مرم قرار می داد و در روستای اجوار کال 
هم حاجی کمیلی و حاجی یزدان پناه دکون کوچکی داشــتند و در واقع همه 

چی فروشی بود. 
قدرت خرید مردم چطور بود؟

لوازم و مایحتاج آنقدر ارزان بود که مثال یک یک گونی قند را هفتاد تومان 
می خریدیم در حالی که االن سه کیلو را صد و خوردی می خریم که کمرشکن 

شده است.
قیمت زمینها چطور؟

ســال ۴۳ برای خریدن زمین یک هکتــاری ۵00 تومان پول به صاحب آن 
دادیم که رقم زیادی نبود اما االن با همین مبلغ هیچ کاری نمی شود انجام داد.

شیطنت کودکی داشتی؟
اصال شلوغ نبودم و برعکس آنقدر مظلوم بودم که پدرم بخاطر همین موضوع 
در ســن کم بین برادران و خوهرانم مرا با خودش به زیارت امام حسین)ع( در 
کربال برد که همچنان با تعریف کردن آن حس خوبی به من دست می دهد.   

چطور شد که به چوپانی مشغول شدید؟
سن و سال زیادی نداشتم و حدودا نه سالگی زیربار مسئولیت سنگینی رفتم 
و پدرم تعداد زیادی گوسفند را به دست من سپرد و به قول خودش باید چهار 
چشمی حواسم فقط به آنها بود تا مبادا خدای ناکرده یکی مریض شود یا گرگ 
بــه گله بزند و بدون مزد و مواجب هــم آن را انجام می دادم و در عوض برایم 

رخت و لباس می خرید.
از چه تعداد گوسفند مراقبت می کردید؟

در ابتدا پانزده تا بیشــتر نبود اما به مرور زمان و طی چند سال با زاد و ولد 
تعدادشــان به ۳00 تا رسید و خودم به تنهایی از صبح سحرخوان خروس گله 
را از خانه به سمت زمینهای بایر می بردم )هرسال قسمتی از زمینها دایر و بایر 
بود( و قبل از آن بره های کوچک تازه متولد شده را شیر مادرشان می دادم )َورِه 
رِ مار داِمه( در قســمتی که سبز بود برای خودشان چرا می کردند و هیچوقت 

ییالق و قشالق نمی کردم.
تغذیه گوسفندان به چه صورتی بود؟

غذای گوسفندان در تمام طول سال فقط علف بود و خیلی کم از سبوس و 
کنسانتره و ... استفاده می کردند و در زمستان بخاطر سردی و برف فراوان، اگر 
با کمبود علف مواجه می شدیم آن قسمت از زمین را ُقُرق می کردیم و با کمک 
تعدادی از فامیل و محلی با پارو)فییه( برفها را کنار می زدیم و گوســفندان با 

ظاهر شدن علف آنجا جمع می شدند و از آن می خوردند.
چطور به تنهایی از پس کارها بر می آمدی؟

تمام کارها از پاک کردن طویله تا غذا دادن را خودم انجام می دادم اما برای 
دوشیدن زنداداشم که دخترعموی من هم می شد به من کمک می کرد و این 
کار حدود دو ساعت و نیم طول می کشید و در پایان هر دوشیدن حدود دو تا 
َکَرک شیر جمع می شد. سپس آن را می پختیم و ماست مایه می زدیم و دوغ 
و پنیر و کره می گرفتیم که قسمتی را برای مصرف خانه و مابقی را به مشتری 

ها می فروختیم.
صبحانه و ناهار چه می کردید؟

چوپانی شــغلی بود که صبح خیلی زود قبل از حرکت گوسفندان به صحرا 

کمی نان و پنیر و چای می خوردم و همین صبحانه من حساب می شد و ساعت 
یک بعدازظهر هم داخل بقچه ناهارم را می آوردند.

برای درمان گوسفندان بیمار آیا دامپزشک می آوردید؟
زمانی که گوسفند یا بره مریض می شد مثل االن دامپزشک نبود و هر کسی 
با علم و تجربه خودش دست به خود درمانی می زد و من هم چون از کودکی 
از آنها مراقبت و نگهداری می کردم چیزهایی را یاد گرفته بودم و هنگامی که 
شکم گوســفند باد می کرد گوشش را می بستم و رگ گوشه چشم حیوان را 
کمی با چاقو خراش می دادم که با جاری شــدن خون نفســش آزاد می شد و 
ورم هم آرام آرام از بین می رفت و موقع زایمان هم بعضی از گوسفندان بدون 
درد بره را به دنیا می آوردند و بعضی دیگر هم که دچار سختی می شدند کنار 

گوسفند مادر می ماندم تا بچه اش به دنیا بیاید.
آیا به غیر از چوپانی کار دیگر هم انجام می دادید؟

شــغل من فقط چوپانی و مراقبت و مواظبت از گوســفندان بود که بخاطر 
سختی و مسئولیت سنگین آن نمی توانستم لحظه ای از گله غفلت کنم بخاطر 
همین حدود ۲0 سال در آن ماندم و در عوض برادرانم کنار دامداری و نگهداری 

از گاو در زمین کشاورزی هم به پدر کمک می کردند.
از خدمت سربازی بگوئید؟

سال ۴۵ در حالی که بخاطر ترس از رفتن به خدمت مرتب در حال فرار بودم 
و آنها هم همه جا مثل سایه دنبال من می گشتند که در یکی از این تعقیب و 
گریز حدود هفت مامور ژاندارمری و یک سرهنگ به صورت گروهی وارد مسجد 
روستای ما شدند و اعالم کردند دنبال حبیب نعمتی هستیم غافل ار اینکه من 
بین آن همه جمعیت پنهان شدم که ناگهان متوجه حضورم شدند و به سمتم 
حمله کردند که با استفاده از تاریکی هوا پا به فرار گذاشتم و آنها هم پشت سر 
من غافل از اینکه نزدیکی خانه حاج روح اهلل زمین آغشته به گازوئیل است و از 
شانس خوش سرهنگ فرش زمین شد و این اتفاق چند بار تکرار شد تا اینکه 
سال ۵۳ برای سربازی به خرم آباد لرستان رفتم و در صف هنگام معاینه چون 
دســتم در جیبم بود سرهنگ زیر گوشــم را زد و بعد از پایان معاینه که برای 
صرف ناهار رفتند از فرصت اســتفاده کردم و به خارج از پادگان آمدم و ســوار 
تاکســی شدم و به سمت ایستگاه قم روانه شدم و از آنجا هم به شمال آمدم و 

دیگر دست شان به من نرسید و با شروع انقالب اسالمی اصال خدمت نرفتم.
کدخداهای روستا را نام ببرید؟

حاجی خراســانی از مردان نیک روزگار خودش بود که در کار خیر پیشقدم 
بود و در زمان حیاتش دســت خیلی ها را گرفت و از زمین بلند کرد و با اینکه 
قدرت زیادی داشت اما بر خالف اعتقاداتش هرگز زور نگفت و امروز با گذشت 
ســالها همه به نیکی از او یاد می کنند و اگر بگویم هر شــب بیش از نیمی از 
جمعیت روســتای اجوارکال در جهت یادآوری و شادی روحش برایش نماز می 

خوانند دروغ نگفتم.
بخاطر چه انتخاب شد؟

 از دالیل انتخاب وی به عنوان کدخدا داشتن سواد و قدرت و نفوذ بین اهالی 
و بزرگان بود برای همین کسی جرات نمی کرد حرف روی حرفش بزند و حتی 
در مورد انتخاب و تعداد سرباز از حاجی خراسانی مشورت می گرفتند و او هم 
به تشخیص و ظن و گمان خویش اعمال نظر می کرد بنابراین جایگاه ویژه ای 

بین مردم داشت.
ماندگارترین کار مرحوم خراسانی چه بود؟

مرحوم خراسانی متولی و موسس شرکت بزرگ نساجی بابکان در روستای 
اجوارکالی بخش دشت سر آمل بود که سال ۵۲ با تاسیس آن خیلی از جوانان و 
مردان آمل و مازندران خصوصا بومی های روستایی را مشغول به کار کرد. زمین 
این شــرکت بزرگ ریسندگی حدود ۱00 هکتار می باشد که متعلق به اهالی 
همین روستا بوده که به مدیرعامل و دست اندرکاران امر فروختند و ما برادران 
هم پنج هکتار زمین خود را هر هکتار ۱۵ تومان)هر متری پونزده زار( فروختیم.

ارباب هم داشتید؟
بله ارباب روستای ما مرحوم نوشیروانی بابلی و امیری و نیاکی بود که از نظر 
شان و منزلت اجتماعی باالتر از کدخدا بود و کمتر فردی زمین شخصی داشت 
از اینرو ما زمینها را از ارباب هکتاری هشتصد کیلو)هشت بار(اجاره می کردیم و 
پس از برداشت حدود هشتصد کیلو)هشت بار( شلتوک را به او می دادیم به این 
صورت که تمام عائدات زمین را جمع و در اختیار کدخدا می گذاشتیم و ایشان 

هم مقداری را برای خودش و مابقی را به ارباب می داد.
از چه برنجی استفاده می کردید؟

زندگی در گذشــته ها بقدری سخت بود که سرپرستان خانوار قدرت خرید 
چند کیلو برنج را هم نداشتند تا جائیکه بجای برنج از گندم استفاده می کردند 

و آن را با کمی نمک مزه دار کرده و می پختند و به اجبار می خوردند.
نوع ظروف چه بود؟

قالب ظروف از جنس مس و روی و بشقابها هم عموما مالمین و پالستیکی 
بود و هنگام ناهار در خانه تمام اعضا حاال هر چند نفری که بودند داخل یه قاب 
چوبی گندم یا برنج را به همراه تخم مرغ می ریختند و هر نفر با دســت خود 
سهم خودش را می خورد و برای بزرگترها داخل کاسه اب می ریختند و با یک 

حوله یا پارچه که بعد از غذا دستش را بشوید.
قدیم غذا خوردن با محوریت پدربزرگ و مادربزرگ ها بود توضیح دهید؟

برخی آداب و رسوم گذشته میان هیاهوی زندگی امروزی به فراموشی سپرده 
شــده و شاید مشــغله کاری زیاد و درگیر شدن با مسائل روزمره باعث شده تا 
بعضی سنت هایی همچون دور هم جمع شدن و طرح مسائل و خوش و بش با 
اعضای خانواده که در قدیم با محوریت پدر بزرگ و مادربزرگ ها انجام می شد 
و همیشــه هم در کشور ما به تحکیم خانواده کمک می کرده است، االن دیگر 
در برخی خانواده ها جای چندانی ندارد و هر از گاهی در مناسبت های خاص 
دوبــاره بروز می کند. چنانچه غذا خوردن با هــم ، به عنوان یک خانواده ، راه 
حل عاقالنه ای برای خانواده هاست که در آن حتی اعضای جدید خانواده مانند 
عروس یا داماد می توانند با سایرین رابطه واقعا خوبی برقرار کنند و از ذره ذره، 

لحظاتی که در کنار خانواده سپری می کنند لذت ببرند.
وضعیت نان در زمان شما به چه صورت بود؟

نانوایی به تعداد خیلی کم آنهم در شــهر وجود داشــت و در روستایی مثل 
محــالت ما زنان در تنور نان خانگی می پختند اما گندم برای این کار به وفور 
وجود نداشت و در واقع باید قناعت می کردیم که یادم می آید که بنده خدایی 
که پیش ما قرار بود بعد از ناهار مقداری ته دیگ را درون جیبش می گذاشت 
تا هنگام کار و گرسنگی از آن استفاده کند و بیشتر وقتها به دکون دار که برای 
خریــد به آمل می رفت پول می دادیم تا به اصطالح آملی نان بیاورد. از طرفی 
بیشــتر وقتها شبها برنج شاهک)شاهک دونه( را زیاد درست می کردند و صبح 
به عنوان صبحانه از آن بخورند به این صورت که برنج سرد را یا با پنیر خیکی 

و مغز گردو)اَُغوذ ِچِکه(می خوردند یا روی آتش گرم می کردند و از آن استفاده 
می کردند.

آیا به شما جیره هم می دادند؟
بخاطر فقر و نداری و هزینه های سنگین زندگی جیره غذایی معموال شامل 
حال اقالم غذایی می شد و در خانه ما هم مادرم روزانه پنج حبه قند را به من 
می داد که می بایســت تا غروب آن را نگه می داشتم و هر استکان که دوست 
داشــتم با آن چای می خوردم حال یک یا ده استکان و اینطور نبود که دل به 

خواه کاری را انجام بدهید.
 در ناهار بیشتر چه غذایی پخت می شد؟

وعده شام و ناهار زیاد تشکیالتی و یا با چند مدل غذا حتی برای مهمان هم 
نبود و غذاها هم عموما شــامل کوکو و اسفناج و گوجه و بادمجان می شد اما 
در پذیرایی از مهمان یا برای کایر و کارگر ســر زمین کشاورزی یک عدد مرغ 
محلی را به صورت شــکم پر سر ســفره همراه با ماست و کره می گذاشتند و 
بیشــترین بریز به پاش آنها همین بود و نکته مهم اینکه وضع اکثر خانواده ها 

به همین صورت بود.
سحرخوانی در قدیم چطور انجام می شد؟

در گذشته به علت نبود امکاناتی مثل برق، تلفن، دستگاه های ارتباط جمعی 
و بویژه خســتگی مردم به خاطر کار در شالیزار و فعالیت های کشاورزی ممکن 
بود که عده ای، سحر را خواب بمانند. بنابراین بعضی از مؤمنان و ریش سفیدان 
محل با حرکت در کوچه  پس  کوچه های روستاها و فریاد »سحر برخیز«، »سحر 
برخیز که صبح صادق آمد« و »ســحر شد بپا خیز هنگام نماز است« مردم را 
برای خوردن ســحری و روزه گرفتن از خواب بیدار می کردند و اگر همسایه  ای 
چراغ، لمپا )چراغ گردسوز(، یا فانوس همسایه را خاموش می دید بالفاصله بر در 

خانه اش را می  کوبیدند و آنها را از رسیدن سحر، آگاه می کردند. 
امکانات سحرخوانها چه بود؟

امکانات سحرخوان ها در گذشته تنها یک پیت حلب ۱۷کیلویی روغن و یک 
قاشق چوبی به همراه یک فانوس بود که یا بر روی بام خانه می رفتند و یا در 
کوچه پس کوچه ها نوای ملکوتی سحرخوانی را سر می دادند. سحر خوانی های 
قدیم حال و هوای خاصی داشت و مردم اعتقاد زیادی به مناجات ها و دعاهایی 
که به نیابت از آنها به درگاه خدا خوانده می شد، داشتند و در بیشتر مواقع آنها 
را منقلــب می کرد و به گریه مــی انداخت و لذت قدم زدن در کوچه باغ های 
تنگ و تاریک روســتاها و بیدار کردن مردم برای سحر غیر قابل توصیف بود و 
االن با آمدن ماه رمضان دلتنگ آن روزها می شوم و خاطرات شیرین گذشته را 
از پشت پنجره خانه ام مرور می کنم و زیر لب اشعار و دعاهای سحر خوانی را 
زمزمه می نمایم چرا که االن زمانه تغییر کرده و مردم با آمدن تلویزیون، رادیو 

و تلفن نیاز چندانی به سحرخوانی نمی بینند. 
افطار و سحر از چه غذایی استفاده می کردند؟

شــیر آش یا شیربرنج ، راغون دشو، شــکر پال، آش دوغ محلی مازندرانی، 
کوکو، فرنی، تخم مرغ و برنج از غذاهای محلی مازندران بود که اعتقاد داشتند 
خوردن این غذاها در طول روز مانع گرســنگی و ضعف می شود. مازندرانی ها 
ترجیح می دادند افطارشــان را هر قدر هم که ســاده باشد، با خانواده و فامیل 
شریک شوند، بنابراین تقریبا هر شــب مهمانی افطار برپا بود و بومیان ساکن 
مازندران می دانســتند با در نظر گرفتن شــرایط آب و هوایی و با توجه به کار 
سخت کشاورزی، دامداری و طوالنی بودن روز در زمان روزه داری از کدام مواد 
طبیعی با چه ترکیبی خوراک تهیه کنند تا تحمل این ایام برای آنان آسان شود. 
بومیان مازندرانی برای سحر تابستان های ماه مبارک رمضان نیز غذایی کامل و 
از نظر طبع غذایی ســرد را در نظر می گیرند. شکر پال شامل مخلوطی از شکر 

قرمز و برنج است که میزبان روزه داران می شود.
اشعار از چه کتابهایی بود؟

مناجات های ســحرخوانان بیشتر از ســوره فجر، دعاهای مفاتیح الجنان، 
صحیفه سجادیه و یا اشعار خواجه عبداهلل انصاری و یا سروده های دیگر انتخاب 

می شد و اکثر آنها بیان طلب بخشش و مغفرت از درگاه الهی بود مانند:
بسیاری از سحر خوانان بیشتر اشعار مذهبی می خواندند و از شاعران بزرگ 
و مناجات نامه خواجه عبداهلل انصاری اســتفاده می کردند که در این میان می 

توان به برخی از آنها اشاره کرد :
یارب مرا به چنگ بال مبتال مکن دست مرا ز دامن لطفت جدا مکن

یارب دل مرده مرا احیا کن بر روی گدایی نیمه شب در وا کن
سوگند به قطره قطره خون علی پرونده اعمال مرا، امضا کن

الهی العفو ، الهی العفو
خدایا تو بخشنده هر گناهی به جز تو نباشد پناهی
به این بنده ناتوان مدد کن که ابلیس دارد سپاهی 

الهی العفو ، الهی العفو
به خوان کَرم آشیانم بده سگ رو سیاهم، پناهم بده

ز بیگانگانم حسابم مکن اگر بد بودم من، جوابم مکن
یارب به محمد و علی و زهرا یارب به حسین و حسن و آل عبا 

هست خلق یا علی اعال از لطف برآر حاجتم در دو سرا 
یا رب به حق مصطفا آن شافع روز جزا 
حق علی شاه نجف آن صدر ایوان نجف 

عمرم به عصیان شد تلف استغفراهلل العظیم 
خداوندا تو ســتاری همه خوابن تو بیداری به حق ال اله اهلل، همه عالم نگه 

داری
برای ازدواج آیا مستقیم موضوع را با پدر مطرح کردید؟

ازدواج در هر منطقه ای، وابســته به رسم و رسومات همان منطقه است که 

حاج حبیب نعمتی از قدیمی های اجوارکالی بخش دشت سر شهرستان آمل در گفت گو با صبح آمل:

دلتنگ قدیم و رسم و رسوماتش هستم 
تمام دلخوشی من زن و بچه هایم هستند
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روستای ما هم رسم های خاص خودشان را در عروسی ها داشت. برای مثال در 
مرحله اول، داماد به خواســتگاری عروس نمی رفت! بلکه یکی از نزدیکان داماد 
به خواســتگاری عروس می رفت؛ اگر خانواده عروس و خود عروس رضایت می 
دادند، خانواده داماد شیرینی و شامی را تهیه  و برای عروس می فرستادند. ابته 
کســی جرات نداشــت با پدر موضوع را در میان بگذارد برای همین از طریق 
زنداداشم به من گفتند که دختری را برایت در نظر گرفتند آیا میل داری؟ که 
در این میان جرات نداشتیم نه بگوئیم)نه مثل االن که با گوشی با همدیگر در 

ارتباط هستند( و خانواده هم مقدمات کار را شروع کردند.
در کیجاوین آیا شما حضور داشتید؟

مراســم به این شــکل بود که مادرم به اتفاق یکی از نزدیکان، بعد از تایید 
دختــر، به یک بهانه ای به خانه عروس رفتنــد و این کار برای این بود که مثال 
ببیند عروس چقدر در کار منزل ماهر است و یا اینکه اخالق و برخورد آن چطور 

است؛ بنابراین من نرفتم و از طرف مادرم همه چی اوکی بود.
اره گیرون در مازندران چگونه بود؟

از این مراسم با نام های دیگری همچون “بله برون یا شیرینی خوار شو” یاد 
می کنند و در واقع اره گیرون مراسمی است که عروس را با یک هدیه که معموال 
هم انگشتر است، برای داماد نشان می کردند بعد از اره گیرون یا همان بله برون، 
دوران نامزدی شروع می شد )مراسم نامزدی هم گرفته می شود( که پدرم و رضا 

پیرمرد و چند تن از بزرگان؛ بله را از پدر عروس گرفتند. 
در دوران نامزدی آیا می توانستی به دیدن همسرت بروی؟

زمان ما رفتن به خانه عروس آنهم در دوره نامزدی و با اینکه محرم بودیم کار 
آسانی نبود و این به اعتقاد خانواده ها و حساسیت آنها بر می گشت که به قول 
گفتنی بعضی از پدران شکاک)بَدِدل( بودند و نمی گذاشتند برای همین بیشتر 
وقتها با استفاده از تاریکی شب و بدون سر و صدا نزدیکی خانه کمین می کردیم 

و در فرصتی مناسب از پشت پنجره همدیگر را می دیدیم.
دوست داشتی همسر ایده آلت چه ویژگی هایی داشته باشد؟

یک زن خوب باید به خانواده اش احترام بگذارد و شخصیت مستقل داشته 
مســئولیت پذیر و قابل اعتماد باشد و موجب ارتقا شوهرش شود، به خانواده و 
خانه اهمیت دهد، مهربان و سخاوتمند باشد، همیشه در حال تالش کردن برای 
بهتر شــدن باشد و به وضعیت مالی اهمیت دهد، در دعواها آرام بماند و طرف 

مقابلش را هم آرام کند و کینه ای نباشد و مهم تر اینکه آبرودار باشد
کجا عقد کردید؟

خونه پدر زنم توســط حاجی کیقبادی از روســتای پاشاکال خطبه عقد ما 
خوانده شــد به این صورت که برادرم با اسب به دنبالش رفت. میزان شیرینی 

)همان زر و یا مهریه خودمان( در این مراسم مشخص می شود.
سال چند عروسی کردید؟

ســال ۴۴ مراسم عروسی را با تعداد زیادی از میهمانان و با یک شام و ناهار 
ساده اما بسیار زیبا برگزار کردیم اما بدون تجمالت و در چند شبانه روز همسایه 

ها و فامیالن نزدیک در خانه ما بودند.
خیاط سر که بود؟

استاد روح اهلل روح اهلل زاده خیاط قابل زمان ما بود که با یک چرخ خیاطی و 
شاگردش حدود یک هفته در خانه عروس و داماد می ماندند و حدود یک یا دو 
تومن به او انعام می دادند و به اصطالح چرخ را سفید می کردند اما با گذشت 
چند ســال هر چقدر شیرینی را که فامیل و خانواده عروس و داماد روی چرخ 

می گذاشتند همان را حساب و دیگر صاحبخانه چیزی نمی داد. 
رقص با گهواره)گهره( به چه صورتی انجام می شد؟

آقای روح اهلل روح اهلل زاده استاد رقص بود به این صورت که گهواره را سوار 
می شد و میان جمعیت زیاد تماشــاچیانی که برای دیدن عروس و داماد می 
آمدند با ســوت و کف و هلهله حرکات نمایشــی انجام می داد که بسیار زیبا و 

سرگرمی خوبی بود.
رسم و رسوم خاصی هم در عروسی شما بود؟

فاصله خانه ما و پدرخانمم با اینکه خیلی کم بود اما با اسب عروس خانم را 
آوردند و بعد از پرت کردن سیب سمت او فانوس)لَمپا( بین عروس و داماد دست 
به دســت می شد و در آخر اگر عروس باالی پایه را می گرفت کارش به طالق 

می کشید و این جزو رسومات و اعتقادات مردم آن دوره بود.
شب نشینی به چه صورت برگزار می شد؟

آن زمان که در روستاها از تلویزیون، ماهواره، تلفن همراه، اینترنت و... خبری  
نبود عقده، حسادت، کینه و چشم همچشمی هم وجود نداشت. به همین دلیل 
مردم با همان امکانات ابتدایی و خانگی با دور هم نشستن ها، تنهایی خود را پر 
می کردند. این شب نشینی ها، اغلب با شب شره کنس، به، چای، توت خشک، 
سنجد، کشمش و گندم از آن جمله بود و شب نشینی ها گرچه زمان و فصل 
معینی نداشــت ولی در شب های زمستان، معنای بیشتری می یافت و بزرگ 
ترها برای بچه ها قصه تعریف می کردند یا اینکه با همدیگر از هر دری سخن 
می گفتند. نتیجه آن هم زیاد شــدن صفا وصمیت ، از حال هم باخبر شدن ، 

انتقال تجربه و... بود.  
للـه وا چیست و چگونه دمیده می شود؟

نی نوازی چوپانی نوعی موســیقی سنتی است و شاید در بیشتر روستاهای 
ایران و در هرجایی که دامی باشد و چوپانی، رواج داشته و چوپانانی که اهل دل 
هستند، نفس خود را درون للـه وا دمیده و صدای زیبای نی چوپانی را به گوش 
طبیعت می رسانند، به طوری که حتی گوسفندان با شنیدن صدای نی آرام شده 
و به دور چوپان حلقه می زنند. وقتی انسان دلش از کسی یا چیزی می گیرد و 
شــروع به نواختن نی می کند دیگر این نی است که سوز و گداز درون نوازنده 
را به بیرون می ریزد و انگار نفس نوازنده دیگر کاره ای نیســت و اینگونه است، 
پس از نواختن آن، دلت خالی از هرگونه غم و روحت آرام می شــود. من هم از 
کودکی در بعضی از شب نشینی ها، نی نواختم و برای آموختن این ساز، استادم 
طبیعت و کوه، جنگل و دام بود و در طی سال ها آموختم که چگونه با نواختن 
نی، شــادی ها، دردها، کینه ها و تمامی داشته و نداشته های دلم را با نفسی در 

نی می ریزم و همراه با صدایی خوش به بیرون بریزم و این راز آرامش من است.
تپه ِکتی سر ُزوِمه له له وا      دایی ِدتِر رِه ِکرِدِمه َونگ و وا

پرچیم لوش چه کاربردی داشت؟
در گذشته های دور پس از حصار اطراف زمین های کشاورزی و یا خانه ها، با 
سِرهم چیدن چوب و شاخه های درخت، قسمتی را برای ورود و خروج در نظر 
می گرفتند پس از آن )حتی در حال حاضر( اهالی اطراف زمین ها را با پرچین 
که یک ســازه چوبی منظم و بادوام تر است، حصار می کردند یعنی در فاصله 
های معینی تیرهای چوبی به موازات هم و با فاصله می کاشتند، سپس شاخه 
ها و خارها را در میان آنها قرار می دادند تا شبیه دیواره ای از شاخه و خار شود، 
این ســازه کارایی بهتری داشت و جلوی ورود حیوانات وحشی به مزارع را می 
گرفت. رفته رفته ســازه ای چوبی به نام َکلِک )چو َکلِک( جای قلت را گرفت. 
در جایی که َکلِک ساخته می شد، پرچین مقاوم تر بود و از روی هم گذاشتن 
چوب های کلفت تر، بین شــیار ایجاد شــده توسط ستون های کاشته شده با 
موازات هم در دو انتهای آن ساخته می شد .سازه ی دیگر لُش بود که در واقع 
نوعی دروازه چوبی است که از قطعات چوب تراش داده شده با تبر که به صورت 
تخته در آمده و یا تخته های اره بری شده است که به صورت مربعی روی هم 
قرار گرفته و میخ می شوند . لوش به صورت لوالیی باز و بسته می شود و عبور 

و مرور را راحت می کرد.
بعد از ازدواج خانه داشتید؟

بعد ازدواج ما به اتفاق برادران و زن و بچه شــان در یک خانه و هرکدام به 
اتفاق خانواده در یک اتاق زندگی می کردیم و آنقدر صمیمیت بین ما برقرار بود 
که کدورتها کمتر به چشم می آمد و این زمانی بود که تازه آجر باب شده بود 
و ما با بیســت تومن پول در ۱۲0 متر زمین خانه با پنج اتاق ساختیم که یکی 
مختص مهمان بود و در واقع هر کدام از ما برای پذیرایی از فامیل و آشــنایی 
که می آمدند به صورت مشــترک از آن استفاده می کردیم و خدا را شکر این 
مهر و محبت بین ما باعث شد بیش از هفده سال در کمال آرامش و محبت با 

هم زندگی کنیم.
نظر شما در مورد ناسازگاری بعضی از خانواده ها چیست؟

به نظرم ریشه همه ناسازگاری و دعواها در غرور و بی حوصلگی است و اگر 
آدمی کمی صبور باشد و خشم خودش را کنترل کند هیچگاه دچار عصبانیت و 
درگیری نمی شود و نکته مهم اینکه بزرگترها همیشه باید با آرامش و سادگی 
و دور از سیاست بچه ها را کنار خود نگهدارند و سر آنها را هم بیاورند چرا که 

خوبی همیشه خوبی و بدی هم بدی می آورد.
بعد از چوپانی سراغ چه کاری رفتی؟

پس از چوپانی و زمانیکه ازدواج کردم دیگر می بایست سراغ شغلی می رفتم 
که درآمد بیشتری داشته باشد برای همین کشاورزی را انتخاب کردم و با پنج 
هزار متر)هر هزار متر یک خویز می باشد( زمین ارثی پدر مشغول کشت برنج 
شدم و بعد از آن سال ۵0 توانستم با اندک سرمایه حدود پنج هزار متر دیگر را 
با هشت تومن بخرم و به همسرم هم سه خویز ارثیه رسید که در مجموع با دو 
هزار متر دیگر یک هکتار و پانصد متر می شــود . کنارش هم کارگری مردم را 
می کردم و با اسب در خرمن کوبی شالی ها به صاحب زمین کمک می کردم و 
در ازای آن )هر خروار یک کیله( دستمزد می گرفتم و کارگری ساده هم روزی 

دو یا سه تومن بود و هیچ فصلی بیکار نبودم.
چند بار در زمین کشاورزی برنج می کاشتید؟

زمان قدیم کشاورزی با تاخیر انجام می شد و فقط یک بار کشت می کردیم 
از همین رو زمین فرصت داشت تا نفس بکشد و این به نفع خاک بود اما امروز 

سه مرتبه برنج کشت می کنند و این بدترین نوع بهره برداری است.
تیم َسری چه رسمی بود؟

زمانی که کشــاورز می خواســت بذر را در خزانه شــالی بریزد شب قبلش 
کدبانوی خانه کماج درست می کرد )نوعی نان محلی( به عنوان شیرینی همراه 
با صبحانه به سر زمین می فرستاد و آنجا هم همسایه ها)َورَهماز( و کایرون از 
آن می خوردند و تبریک می گفتند و از خدا طلب برکت بیشــتر برای صاحب 

زمین می کردند.
افرادی که قرار می شدند چه کسانی بودند؟

تعدادی از کارگران بودند که از بهار تا پاییز به صورت دائم با صحبت زبانی و 
بدون نوشته و کاغذی نزد یک کشاورز زمیندار قرار می شد و در همه کارهای 
به او کمک می کرد و شــام و ناهار هم آنجا می ماند و اگر جای خواب نداشت 

اتاقی را هم به او برای شب مانی و استراحت می دادند.
اولین ماشین روستای اجوارکال متعلق به چه کسی بود؟

آن زمانها بیشتر مردم از روی فقر و نداری با پای پیاده به شهر رفت و آمد می 
کردند و گاهی وقتها هم وسیله نقلیه شان اسب بود تا اینکه پسرعمه من آقای 
روح اهلل وفایی ماشین فردگاز را خرید و به روستای ما آورد که با دست هندل 
می زد و مخصوص حمل شن و سنگ بود و ما هم از اینجا پیاده به کهنه خط و 
سه پل می رفتیم)خط آمل به بابل باب نبود( و اگر قصد بابل داشتیم یک تومن 

و تا آمل پنج زار کرایه می دادیم.

بیغاری هم بود؟
مادر خدابیامرزم نقل می کرد که چند بار او را برای بیغاری به نظام آباد بردند 
و حتی روســری را هم از سر من می کشــیدند و حرف شان این بود که نباید 

حجاب داشته باشم و این اجباری بود.
برای زیارت امام رضا مستقیم از آمل حرکت می کردید؟

بخاطــر نبود مینی بوس در آمل برای زیارت امــام رضا)ع( باید به بابل می 
رفتیم و از آنجا به ســمت مشــهد مقدس حرکت می کردیم که بخاطر عشق 

آقاجان سختی ها اصال به چشم نمی آمد.  
قابله محل که بود؟

قابله به خانمی گفته می شــد که بصورت تجربی، در کار زایمان زنان استاد 
بود و به زائوها در زائیدن طفلشان کمک می کرد و در زمانه ای به کمک مادران 
نیازمند در روستای خود و روستاهای اطرافشان می شتافت که نه بیمارستان و 
پرستار و پزشک در دسترس آنها وجود داشت و نه وسایل نقلیه آن روزگار چنان 
بود که در صورت نیاز بتوان زائو را به نزدیک ترین مرکز درمانی و یا زایشــگاه 
رساند. مش صغری زن بسیار وظیفه شناس و کار بلدی بود که بیشتر بچه های 
زمان ما را با تجربه های گرانبهایش به دنیا آورد و با اسب هم رفت و آمد می کرد.

اگر کسی دست و پایش می شکست دکتر حاذق داشتید؟
معموال وقتی فردی برای مداوای محل شکستگی یا در رفتگی به تقی چوپان 
مراجعه می کرد با رضایت از نحوه درمان او را به آشــنایان و دوســتانش هم 
معرفی می کرد وقتی تشخیص داد استخوانی شکسته شده و یا مثال خرد شده 
باشــد با دست استخوانهای خرد شده را جابجا می کرد تا سرجایش قرار گیرد 
بعد از جا انداختنش با یک ضماد دســتی روی پارچه می ریخت و روی موضع 
شکسته شده محکم می بست و بعد تخته چوبی را به حالت آتل دو طرف محل 
شکســتگی می گذاشت تا ۱۵ روز این ضماد باید می ماند بعد از آن بیمار باید 
دوباره مراجعه می کرد تا محل شکستگی را بررسی کند اگر خوب نشده بود و یا 
به اصطالح استخوان نگرفته بود دوباره همین دارو و ضماد را درست کرده مثل 
دفعه اول اقدامات آتل بندی را انجام می داد و در ازای آن دستمزدی هم نمی 

گرفت و به یک فاتحه قانع بود.
از دوستانت چه کسانی ماندند؟

بیشــتر هیجده نفر رفقا و همسفرهای مکه ما به رحمت خدا رفتند و من و 
حاج علی نیکپور ماندیم که روح درگذشتگان شاد و انشاءاهلل این عزیز من هم 

عمری با عزت داشته باشد.
چه سفرهایی تا به امروز رفتید؟

سال ۶0 با ۲۲ هزارتومان به سفر حج تمتع رفتم و جالب اینکه دو هزار و پانصد 
ریال پول عربستان هم به ما دادند و حدود ۳۵ روز در آنجا ماندیم و یک مرتبه هم 
به عمره رفتم. همچنین هفت سفر به کربال، پنج سفر سوریه و مشهد که ۱۵0 
مرتبه مشرف شدم و به عشق آقا امام رضا)ع( حداقل سالی دو مرتبه باید بروم.  

چند فرزند دارید؟ 
ثمره همه ســالهای زندگی من شش فرزند شامل چهار دختر و دو پسر می 

باشند که خدا را شکر بسیار خوب و صالح می باشند.      
از همسرت راضی هستید؟

همسرم حاجیه منصوره قاسمی زنی پاکدامن و بسیار با آبرو و مهمتر مهمان 
نواز اســت و آنچه دارد را برای پذیرایی از آنها مهیا می کند حتی در این ســن 
بخاطــر مهربانی و صبوری اش لحظه ای بــدون او نمی توانم زندگی کنم و به 
قول گفتنی چراغ خانه من اســت و انشاءاهلل برایم بماند چرا که اگر زن نباشد 

دنیا هم نباشد. 
اعتقادات در گذشته آیا سست بود؟

زمانی که من چوپان بودم برای چرای گوسفند به تونه مزدار در داوودکال)وسط 
شالیزار یک هکتاری درخت بزرگی به نام مزدار است( می رفتم و به چشم خودم 
مــی دیدم که هالــه ای از نور به داخل آن رفت و آمد می کرد و حتی خانم ها 
پارچه ســبز )ِجل( به آن می بستند و شــمع و فانوس روشن می کردند و چه 
حاجتها که نمی گرفتند. چنانچه در روزی یکی از دوستانم یکی از شاخه های 
)خال(درخت مزدار را برید تا با آن )تاقِلِه( درست کند و هنگامی که اسب را بار 
می کردند برای محکم بســته  شدن بار از آن استفاده می کردند که ده دقیقه 
طول نکشید یکی از گوسفندانش مثل سگ روی زمین نشست که همان لحظه 
دعا کرد اگر حیوانم خوب شد مقداری نفت می آورم تا در فانوس و فنر بریزند 

که دو ساعت طول نکشید خوب شد و این همان اعتقاد قدیمی ها بود.
برای مصرف آب شرب چه می کردید؟

در روستای اجوار کال چشمه های متعددی وجود داشت که بخاطر تمیزی 
و صاف بودنش برای شست و شو و خورد و خوراک همزمان استفاده می شد تا 
زمانی که سال ۶0 بیشتر محل لوله کشی شد از طرفی در روستای نجار محله 
منبع آب هم داشــتیم که از آن هم به خانه ها لوله کشی کردند و بعدها هم با 
همت و همراهی مجدانــه مرحوم کاظم نوروزی نماینده مردم آمل در مجلس 

شورای اسالمی آب سالم را از آمل به اینجا از طریق لوله آوردند.
از بزرگان اجوارکالیی ذی نفوذ را نام ببرید؟

کربالیی موســی، شــیخ محمدآقا، حاج احمدعلی، علی دعو، رضا پیرمرد و 
حاجی نیکپور از بزرگان ذی نفوذ روســتای اجوار کال بودند که به جهت اعتبار 
باالی شان حرف شــان نزد مردم و دیگر بزرگان خریدار شد و خصوصا هنگام 

دعوا و نزاع بین مردم و خانواده ها با وساطت سر آنها را هم می آوردند.
قدیمی ترین حمامی شما که بود؟ 

غالمرضا رضایی از حمامی های با اعتماد و بسیار با اخالق روستا از آنجائیکه 
مورد امین مردم بود ســعی می کــرد تا کارش را به نحو احســن انجام دهد 
و امانتــدار خوبــی از هر جهت برای هم محلی ها باشــد بنابراین با احتیاط و 

حساسیت خاصی مشغول کارش بود. 
مراسم باقال خوران )باِکله خورون(

در سال هاي بسیار دور، مراسم شب حنابندان )حنا بندنه شو( و مراسم باقال 
خوران )باکله خورون( در یک شــب انجام مي شــد. یعني پس از مراسم شب 
حنابندان پذیرایي از مهمانان با  باقال و هزینه تهیه و تدارک آن توسط خانواده 
عروس بود. در شب حنابندان عروس و داماد جداگانه در خانه خودشان برگزار 
مي شد. چهارشنبه خانه عروس و پنجشنبه خانه داماد. خانه عروس، خواهر یا 
یکي از دوســتان عروس که مجرد بود، حنا در دست عروس مي گذاشت و در 
خانه داماد نیز یکي از دوستان داماد که مجرد بود در دست او حنا مي گذاشت.

در این شب از سوي بســتگان عروس از جمله خاله و عمه مجمعه اي درست 
مي کنند و براي پذیرایي حاضران به مهمانان تعارف مي کند که شــامل میوه، 

شیریني، تخمه و ... می باشد.
موذن خوش لحن که بود و چه اشعاری را در سحرخوانی می خواند؟

دایی محمد خالقی و محمد نعمتی و قریشی از موذن های روستای ما بودند 
که خالصانه و بی ریا و بی چشمداشــتی در سردی و گرمی بدون هیچ بلندگو 
و تشــکیالتی اذان می گفتند. مرحوم آقا یوســف هم در کوچه پس کوچه ها 

سحرخوانی می کرد
شهر بابکان از چه روستاهایی تشکیل شده است؟

نفرخیل، خونی سر، هارونکال و اجوارکال روستاهایی بودند که با تجمیع آنها 
به شــهر تبدیل شده است اما به نظر من ایکاش هیچوقت این اتفاق نمی افتاد 
و همان روستا بود چرا که نه تنها به جز یکی دوتا اداره ارگانی در اینجا مستقر 
نشد بلکه ما از داشتن حتی آتشنشانی و اورژانس اجتماعی و نیروی انتظامی که 
شــاکله یک شهر اجتماعی است هم بی نصیبیم و فقط اسما شهر شد و رسما 
نه تنها مزیتش این اســت که برای ساخت و ساز و دادن پروانه از مردم بیچاره 
پولهای کالنی می گیرند که اصال منطقی نیست و شهرنشینی به کار ما نمی آید.

چند سال است که این مغازه را دایر کردی؟ و دلخوشیت چه هست؟
بیشــتر از ۳0 سال است که این مغازه را بنا کردم و در همان سبک قدیمی 
و سنتی مانده اســت و بیشتر مایحتاج ضروری را از آمل می آورم و در اختیار 
مشتری ها قرار می دهم و چون سواد ندارم) اما مغزم خوب کار می کند( نسیه 
قبول نمی کنم. دلخوشــی من همین زندگی و بچه ها و نوه هایم هستند و با 
دیدن شــان خیلی شاد می شوم از طرفی مشتری ها و همسایه ها در مغازه ام 
از من می خواهند که برای آنها نی بزنم اما نفسم تنگ می شود و سختم است.

اهل تماشای تلویزیون هستید؟
زیاد نه اما گاهی اوقات شبکه مازندران خصوصا برنامه مازرونی شو و آوازهای 

محلی را تماشا می کنم و لذت می برم.   
به روزی حالل اعتقاد دارید؟

روزی حالل یرکت زندگی اســت و آثارش تا سالها در جان و مال آدمی می 
ماند و به قول گفتنی بار کج به منزل نمی رســد و با یک تومن حرام میلیونها 

تومن از زندگیت می رود و بی اعتباری می آورد.
چه آرزویی داشتید؟ و آیا به آن رسیدید؟

از بچگی تا به امروز با تالش و کوشــش آبرومندانه زندگی کردم و بچه های 
خوبی دارم و از لطف حق کنار آنها و همسر عزیزم روزها را سپری می کنم و به 

آرزوهای خودم که همانا سالم زیستن است رسیدم.
آیا برای مرگ آمادگی دارید؟

مرگ حق است و هیچکس را فراری از آن نیست و روزی روزگاری و در هر 
جایی خواه ناخواه به ســراغ آدم می آید و چه خوب که درست زندگی کنیم تا 
وقت رفتن نگران چیزی نباشــیم و من هم آمادگی کامل برای این سفر دارم و 
ایمان دارم که مرگ فقط برای همسایه نیست که ما را هم با آن کار است و در 

واقع پیش و دنبال است.
این مصاحبه چطور بود؟

سواالت مصاحبه طوری بود که مثل سریال لحظه لحظه زندگی ام را جلوی 
چشانمم آورد و خاطرات گذشته برایم زنده شد و مطمئنم در نبودم وقتی این 

روزنامه به دست فامیل و بستگانم برسد می گویند خدا بیامرزدش.
چه حرفی با مردم دارید؟

با همدیگر مهربان باشند و در هر لحظه از زندگی فقط به خدا توکل کنند و 
از جوانان عزیز می خواهم به پدر و مادر خود احترام بگذارند که بهترین سرمایه 

برای شان هستند. 



66اخبار آملنیمه اول تیر ماه ۱۴۰۱   سال هشتم    شماره ۱۲۲

حدود 23 سال از تأســیس اورژانس اجتماعی کشور و نزدیک به یک دهه از 
عمر پایگاه آن در شهرستان آمل می گذرد، اما به گفته مسئوالن هنوز ۷0 درصد 
مردم از خدماتی که اورژانس اجتماعی ارایه می دهد اطالعی ندارند. سال ۷۸ بود 
که اورژانس اجتماعی به عنــوان یکی از برنامه های مداخله  ای با هدف به حداقل 
رســاندن زمان دسترســی مردم به منابع اجتماعی و کاهش میزان آسیب های 
اجتماعی وارده به افراد، در ســازمان بهزیستی ایجاد شد و در سراسر کشور و در 
مراکز شهرســتان ها وجود دارد و دارای ماشین گشت در مکان های عمومی است 
و وظیفه اش مداخله در بحران هایی نظیر کودک آزاری؛ همســر آزاری؛ خشونت 
و… و متشکل از گروهی روان شناس و مشاور و مدکار است. اورژانس اجتماعی با 
نیروی انتظامی هم هماهنگ هستند تا در مواقع لزوم از آنها کمک بگیرند. مرکز 
اورژانس اجتماعی یا فوریت های اجتماعی از طریق سه بخش خط 123 و تیم سیار 
و مرکز مداخله به جامعه هدف خدمت رسانی می کند این شماره در کل کشور ثابت 
و تمام خدمات اورژانس اجتماعی رایگان است. این مطالب را کبری اسفندیاریان 
رئیس بهزیستی شهرستان آمل در گفتگو با خبرنگار صبح آمل بیان داشت و گفت: 
اورژانس اجتماعی که با گرفتن شــماره تلفن 123 شبانه روزی در دسترس آحاد 
مردم قرار دارد ابزاری موثر برای جلوگیری از خشونت هایی همچون کودک آزاری، 
همسرآزاری، سالمندآزاری و آسیب های اجتماعی ناشی از خودکشی و فرار از منزل 
است که سازمان بهزیستی در چارچوب فعالیت اورژانس اجتماعی مامور رسیدگی 
به آالم شهروندانی از همه سنین است که دچار بحران و آسیب های روحی، جسمی، 
خانوادگی یا فردی شده و برای رهایی از آسیب یا صدمه بیشتر نیازمند کمک فوری 
هستند. به این ترتیب کارشناســان و مددکاران آموزش دیده سازمان بهزیستی 
در میانه چنین رخدادهای ســخت و طاقت فرسا تنها یاوران توانمند شهروندانی 
هستند که صدای مظلومیت و کمک خواهی شان در چهار دیواری خانه می پیچد 
و تماسهای مردمی با شــماره تلفن 123 است که می تواند نجاتبخش این آسیب 

دیدگان باشد.
این مرکز در چه سالي تشکیل شده و پرسنل آن را چند نفر تشکیل مي دهد؟

ابتدا در مورد سابقه تشکیل اورژانس اجتماعي در کشور باید بگویم که این مراکز ابتدا در 
سال ۱۳۷۸ در هشت استان کشور فعالیت خودش را آغاز کرد و این مرکز در آمل نیز در سال 
9۴ راه اندازی و شروع به فعالیت نمود و در واقع هدف از تاسیس اورژانس در کل کشور، ارائه 
خدمات تخصصی، به موقع و در دسترس بودن است که همین سه آیتم در واقع اورژانس را 
متمایز می کند. همکاران ما متشکل از مسئول اورژانس اجتماعی، روانشناس مددکار، مسئول 

پذیرش راننده مي شوند.
اورژانس اجتماعی را تعریف کنید؟

اورژانس اجتماعی کشــور در سازمان بهزیســتی یکی از واحدهایی است که درسال ۷۸ 
با هدف به حداقل رســاندن و کاهش میزان آسیب های اجتماعی وارده به افراد، در سازمان 
بهزیســتی تشکیل شد و با همکاری با سایر دســتگاه ها و ارگان ها همچون نیروی انتظامی، 
اورژانس و دستگاه قضا به ارائه خدمت پرداخت و سامانه ۱۲۳ هم ویژه اورژانس اجتماعی به 
سمت ارائه خدمات تخصصی گام برداشته است و توسط مددکاران، کارشناسان و روانشناسان 
اجتماعی مجرب به افرادی که در معرض بحران و آســیب های اجتماعی قرار دارند خدمات 
تخصصی می دهد. مهمتر اینکه اورژانس اجتماعی پلیس نیســت. گشت و ارشاد هم نیست 
بلکه یک منبع اجتماعی برای کمک به کســانی اســت که به هر دلیلی در معرض آســیب 
هستند و یا دچار آسیب اجتماعی شده اند؛ اورژانس کمک می کند که آن پیشگیری از وقوع 

جرم هم انجام شود.
برای ارائه خدمات چند وظیفه دارد؟

اورژانس اجتماعی برای ارائه خدمات خود ۳ وظیفه مهم و اصلی را در دســتور کار قرار 
داده اســت که با گذشت سالها از تاسیس آن همچنان خود را به این اصول سه گانه رویکرد 
تخصصی بودن، به موقع بودن و در دســترس بودن وفادار می داند و اورژانسی که تخصصی 
نباشد و به خوبی در دسترس نباشد و به موقع در محل حادثه حاضر نشود مصداق اورژانس 
نیست. اورژانس باید حرفه ای باشد و برای همگان در دسترس بوده و تماس با آن رایگان و 
آسان باشد و شاید به همین خاطر است که شماره ۱۲۳ که راحت ترین وضعیت برای شماره 

گیری است برای آن در نظر گرفته شده است.
اولویت اورژانس اجتماعی بیشتر چه موضوعی است؟

مسئله یابی اولویت اورژانس اجتماعی است.
اورژانس اجتماعی به عنوان یکی از مهم ترین منبع چه کمکی می تواند به 

کاهش جرم و یا پرونده های قضایی داشته باشد؟
یکــی از مهم ترین منبعی که می تواند در این بخش کمک کننده باشــد همین اورژانس 
اجتماعی است؛ باید کمک کرد تا اورژانس فراگیر شود؛ چرا که اوژانس پرونده های قضایی را 
کاهش می دهد و کمک می کند هر کسی به هر دلیلی که دچار اشتباه شده برچسب مجرم 
نخورد که این بر چسب در خیلی از جاها به عنوان مانع و سدی برای فرد خاطی است. فردی 
که در زندان باشــد تا آخر عمر خودش زندانی است همسرش همسر زندانی است. فرزندش 

فرزند زندانی است؛ لذا اورژانس کمک می کند فرد وارد پیچ و خم قضا نشود.
اهداف تشکیل اورژانس اجتماعی چیست؟

کنترل و کاهش بحران های فردی، خانوادگی و اجتماعی از اهداف کلی تشکیل اورژانس 
اجتماعی می باشــد و اهداف اختصاصی آن نیز در دســترس قرار دادن خدمات تخصصی و 
اورژانســی سازمان بهزیســتی به آحاد جامعه، ارتقا توانمندی های افراد در معرض آسیب و 
آسیب دیده اجتماعی جهت مقابله با مسائل اجتماعی در شرایط بحرانی از طریق ارائه خدمات 
تخصصی و به موقع، ایجاد زمینه مشــارکت مردم و ســازمان های غیردولتی، ارتقا آگاهی و 
شناخت خانواده و اجتماعی نسبت به نیازهای مراجعان به منظور تسهیل فرایند حل مسئله 
در شــرایط بحرانی، شناسایی مناطق و کانون های آســیب زا و اقدامات تخصصی در بحران 
زدایی، شناسایی آسیب های اجتماعی نوپدید و بازپدید، مداخله مؤثر به منظور کاهش جرایم 
و جلوگیری از تشــدید بحران و آسیب های اجتماعی و کاهش صدمات بر اقشار در معرض 

آسیب و آسیب دیده اجتماعی می باشد.
گروه های هدف اورژانس اجتماعی چیست؟

با توجه به گســتردگی اهداف، ســازمان بهزیستی به طور اختصاصی گروه های هدفی را 
برای خود تعریف کرده که مهمترین آن ها عبارتند از زوجین در حین یا معرض طالق برای 
انجام مشاوره، یا افراد طالق گرفته برای مداخالت بعدی و زندگی پس از طالق جهت گرفتن 
راهنمایی از کارشناسان، زنان و دختران در معرض آسیب اجتماعی یا آسیب دیده اجتماعی، 
افرادی که قصد خودکشــی دارند یا اقدام به خودکشــی کرده اند، کودکان خیابانی و کار، 
همسران آزار دیده، کودکان آزار دیده، مبتالیان به اختالل هویت جنسی، دختران و پسران 
فراری از منزل، سالمندان و معلوالن، سایر افراد در کلیه سنین که در شرایط بحرانی ویژه قرار 
دارند، در صورت مشــاهده هرگونه کودک آزاری، همسرآزاری و یا فردی که قصد خودکشی 
دارد به جای تماس با ۱۱0 با اورژانس اجتماعی ۱۲۳ تماس گرفته شــود تا کارشناسان این 

اورژانس نسبت به رفع این موارد اقدام کنند.
چه کسانی می توانند با اورژانس اجتماعی تماس بگیرند؟

جامعه هدف این مرکز شــامل کودک آزاری؛ همسرآزاری؛ اقدام به خودکشی؛ بازمانده از 
تحصیل؛ اعتیاد؛ دختران و زنان آسیب دیده و در معرض آسیب؛ دختران فرار از منزل؛ افراد 
بدسرپرست و کودکان بی سرپرست و تمام افرادی که در شرایط بحرانی قرار می گیرند؛ است. 
ضمنا خدمات اورژانس برای افراد متقاضی طالق هم اســت. بعضی وقت ها خانم ها به دلیل 
همسرآزاری یا تقاضای طالق مراجعه می کنند که نیاز به مشاور حقوقی است و این خدمات 

هم خوشبختانه در این مراکز برای خدمت گیرندگان ارایه می شود.
مرکز اورژانس اجتماعی چه خدماتي را ارائه مي دهد؟

اورژانس اجتماعی در چهار سطح خدمات می دهد. خط ۱۲۳، مرکز مداخله در بحران، تیم 

ســیار و پایگاه های اجتماعی در مناطق حاشیه. خط ۱۲۳ در طول شبانه روز هر شهروندی 
هر مســاله و مشکلی از قبیل همســر آزاری، کودک آزاری، سالمندآزاری، معلول آزاری و ... 
می توانند با این خط تماس بگیرند و در واقع این خط در طول روز روی گوشی همکارانی که 
آنکال هستند دایورت می شود و آنها هم به موقع به محل اعزام می شوند و گروه سیار نیز در 
واقع با میز خدمات تخصصی در داخل ماشین راهکارهای الزم را به فرد مراجعه کننده ارائه 
می کند که در صورت امکان اگر بتوانند موارد را همانجا حل و فصل نمایند راهنمایی الزم را به 
شهروند می دهند و سپس برای ادامه خدمات به اورژانس هدایت می کنند اما اگر موارد خیلی 
حاد و نیاز به مداخله همکاران و مداخله از طریق دادستانی داشته باشد، با حکم دادگستری 
فــرد مراجه کننــده را تحویل مرکز مداخله در بحران می دهنــد و اگر در مرکز مداخله آن 
خدماتی که باید داده شــود و فرد بتواند به آن راهکار الزم برسد و آن خدمات در اختیارش 
گذاشــته شود که بعد از مدتی به خانواده برگردانده میشود اگر نه که شرایط و خانواده موثر 
وجود نداشته باشد و فرد هم شرایط الزم را نداشه باشداز همان مداخله در بحران به خانه امن 

سالمت یا مرکز تالش یا مرکز کودکان کار خیابانی ارجاع داده می شود. 
ساختار سازمانی اورژانس اجتماعی چگونه است؟

مرکز مداخله در بحران های فردی، خانوادگی و اجتماعی، پایگاه خدمات اجتماعی، خط 
تلفن اورژانس اجتماعی )۱۲۳( و خدمات سیار اورژانس اجتماعی ساختار سازمانی اورژانس 

اجتماعی را تشکیل می دهند.
قضازدایی اورژانس اجتماعی به چه معناست؟

اورژانــس اجتماعی قــرار بود حد فاصل بین خانه تا کالنتــری را با مداخالت اجتماعی 
جایگزین کند. به عبارت دیگر قرار بود این اورژانس غیر انتظامی تشــکیل شــود تا برای هر 
موضوعی برای مردم پرونده قضائی ایجاد نشــده و پای آنها به کالنتری باز نشود. راه اندازی 
اورژانــس این فرصت را ایجاد می کند تــا قبل از اینکه افراد درگیر حوزه قضائی شــوند با 
مداخالت اجتماعی زمینه بازگشــت و حل مشــکالت آنها فراهم شود، ضمن اینکه این کار 
خــودش به کاهش پرونده های قضائی و حتی پیشــگیری از وقوع جرم کمک می کند. باید 
مردم ما یاد بگیرند برای زندگی بهتر از ظرفیت متخصصان اجتماعی استفاده کنند تا اگر به 
هر دلیلی دچار مشکل شدند خط ۱۲۳ را بر ۱۱0 ترجیح دهند. نه به دلیل اینکه خط ۱۱0 
ناکارآمد است بلکه به دلیل اینکه خط ۱۱0 خط انتظامی است و باید بتوانیم از ظرفیت های 
اجتماعی در حل معضالت اجتماعی و آســیب های اجتماعی که در کشورمان وجود دارد به 
بهترین شــکل بهره بگیریم. اورژانس اجتماعی شاید بیش از هر نهاد دیگری در جلوگیری 
از بازشــدن پای همه افرادی که به هر دلیلی جرمی را مرتکب می شوند به مراجع قضایی و 

دادگستری نقش دارد و در واقع حد فاصل منزل تا کالنتری قرار دارد.
نحوه پذیرش و ارائه خدمات در اورژانس اجتماعی به چه شکل است؟

ارائه خدمت در اورژانس اجتماعی به دو شکل خودمعرف و ارجاعی )از سوی خط اورژانس 
اجتماعی ۱۲۳، خدمات سیار اورژانس اجتماعی، سایر مراکز بهزیستی، مراجع قضائی، نیروی 

انتظامی و سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی( و به شکل سرپایی و نگهداری است. 
نحوه ترخیص به چه صورت است؟

ترخیــص پس از اتمام مدت نگهداري به طریق ذیل صورت مي گیرد بازگشــت یا پیوند 
مجدد به خانواده که مهمترین هدف مرکز اســت یا تحویل به اقوام نزدیک، اعزام به ســایر 
مؤسسات و مراکز درماني، مراقبتي )مرکز بازپروري و خانه سالمت، کودکان خیاباني که در 
مرکز مستقر مي باشند( و حمایتي یا بهزیستي سایر استان ها با توجه به شرایط و نوع مشکل 

ایجاد اشتغال، کاریابي تشکیل زندگي مستقل، ازدواج و تشکیل خانواده
از جمله وظایف تیم بعد از ارجاع از تماس و گزارش، چه می باشد؟

اعزام به محل آسیب یا گزارش بوده و پس از آرام سازی و بررسی موضوع و تحقیق در خصوص 
آن بحران در صورت نیاز با دیگر مانند فوریت های پلیســی و یا اورژانس هماهنگ می کنند.

بیشترین تماس مردم با اورژانس اجتماعی در خصوص کدام مورد است؟
در رتبه اول به دلیل کودک آزادی و در رتبه دوم به علت همسر آزاری است.

از شرایط تحقق اهداف در اورژانس اجتماعی چه مواردی می باشد؟
حذف آسیب های اجتماعی ممکن نیست اما با برنامه ریزی مناسب می توان آن را کنترل 
کرد لیکن خدمات تخصصی در ســایه مددکاری، روانشناســی تربیتی، حقوقی، فرهنگی و 
آموزشی از اصول اورژانس اجتماعی استان است و شرایط تحقق اهداف در اورژانس اجتماعی 
اطالع رســانی و آگاه ســازی به آحاد جامعه، ایجاد هماهنگی با سازمان های مرتبط، نظارت 

مستمر، آسیب شناسی، تهیه بانک اطالعاتی است.
راه اندازی خط 123 در چه حوزه ای می باشد؟

شماره ۱۲۳ جهت تماس با کارشناسان سیار اورژانس اجتماعی در نظر گرفته شده است 
و با راه اندازی آن در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی، اقدامات پیشگیرانه موثری در 
طی ســال های گذشته صورت گرفته است و بر اساس آمار موجود در چند سال اخیر شاهد 
افزایش خدمات اورژانس اجتماعی هســتیم و دلیل این افزایش آمار ناشی از شناخته شدن 
خــط ۱۲۳ و اورژانس اجتماعی به عنوان نهاد حمایت کننــده و اعتماد جامعه به حمایت 
کنندگی این نهاد اســت و بخشــی دیگری از این میزان نیز به دلیل آسیب نو پدید فضای 

مجازی و اینترنت و ماهواره است.
چه عواملی موجب افزایش امار طالق می باشند؟

عدم توافق اخالقی و مشکالت اقتصادی، عدم آموزش مهارت های قبل از ازدواج به زوجین 
از دیگر دالیل تاثیرگذار در افزایش آمار طالق است. همچنین برخی از زوجین به دلیل اینکه 
قبــل از ازدواج مهارت های زندگی را آمــوزش ندیده اند و با ورود به زندگی و به وجود آمدن 
برخی نارضایتی ها و ناکارآمدی های و تفاوت فرهنگی، و.. دچار چالش شــده و رو به طالق 
می آورند لذا با این وجود آســیب های اجتماعی زنجیره وار هســتند و با افزایش یک آسیب 
اجتماعی آسیب های دیگر نیز افزایش پیدا می کند، مثاًل با افزایش اعتیاد و مشکالت اقتصادی 

و معیشتی و.. طالق نیز افزایش می یابد.
در جهت کاهش آن چه باید کرد؟

ضرورت ایجاد جلب اعتماد عمومی مردم نسبت به خدمات رسانی نهادهای حمایتی بسیار 
مهم است و شناسایی آسیب های اجتماعی براساس پژوهش ها و آمارها و آموزش مهارت های 
مرتبط با پیشگیری، می تواند نقش کمک کننده ای در کاهش آسیب های اجتماعی داشته باشد 
چنانچه عوامل آسیب های اجتماعی بسیار زیاد است و در بررسی مسائل و آسیب های اجتماعی 
باید عوامل زیستی، روانی، محیطی که تاثیر گذارند مورد بررسی قرار گیرد و علت به وجود آمد.

نقش صدا و سیما در معرفی اورژانس اجتماعی چه می باشد؟
در همه جوامع با توجه به شرایط آن جامعه، تنش ها و اختالفاتی در زندگی افراد به وجود 
می آید که متأســفانه گاهاً تبدیل به یک عضو الینفک می شــود. در شرایط بحران، اورژانس 
اجتماعی با ارائه خدمات تخصصی و به موقع به دنبال بهبود وضعیت افراد و جامعه اســت و 
برای تبیین اهداف و مأموریت های اورژانس اجتماعی برای مردم زمان مناســبی به خصوص 
در صدا و سیما اختصاص داده نشده است و دولت ها هم برای کنترل عوامل تنش زا و ایجاد 
آرامش و همچنین ارتقا سطح بهداشت درمانی سیاست گذاری های مختلفی دارند. در ایران 
نیز سازمان بهزیستی به عنوان یک ارگان تأثیرگذار در امور اجتماعی، با ارائه برنامه اورژانس 
اجتماعی به این امر ورود کرده است و تا حدود زیادی نیز موفق بوده است. اما طبق تحقیقات 
و نظر سنجی ها هنوز بخش قابل توجهی از جامعه از خدمات اورژانس اجتماعی اطالعی ندارند 
که بخشی از این مسئله به قصور بعضی از دستگاههای ذی ربط در اطالع رسانی خدمات به 
آحاد جامعه برمی گردد. البته سازمان در سطوح مهدهای کودک، مدارس و انجمن اولیاء و 
مربیان عالوه بر معرفی این خدمات، نحوه فرزندپروری و غربالگری مثبت را آموزش می دهد و 
چندین جلد کتاب نیز در سطح مهدکودک مانند »الو ۱۲۳« و در قالب شعر نوشته شده است.

ویژگی مهم اورژانس اجتماعی چیست؟
 مهــم تریــن ویژگــی اورژانس اجتماعــی تخصصی بــودن، بــه موقع بــودن و در 
دســترس بودن اســت و قصد داریم در اورژانــس اجتماعی این خدمــات را برای همه در 
دســترس قرار دهیــم و راهبرد اصلی این برنامــه قرار دادن مداخــالت روانی و اجتماعی 

قبــل از مداخــالت قضائــی و انتظامــی و یــا در حین آن اســت 
بنابرایــن در شــرایط بحــران اورژانس اجتماعی بــا ارائه خدمات تخصصــی و به موقع به 
دنبــال بهبود وضعیــت و ارتقــا توانمندی های افراد در معرض آســیب اجتماعی اســت.

مشکالت مرکز کدامند؟
یکی از مشکالت مرکز ما تأمین اعتبارات آني است، چون بعضي از مواقع احتیاج ضرور به 
اعتبار و پول داریم که متأسفانه در آن لحظه در دسترس نیست همچنین پذیرش مرکز به 

عنوان واحدي اورژانسي در بین سازمان بهزیستي و دیگر ارگان ها می باشد.
معموال کودک آزاری ها بیشتر از ناحیه والدین است یا ؟

متاسفانه حدود ۸0 درصد از کودک آزاری ها از ناحیه والدین و بعد از آن از طریق ناپدری 
و نامادری است و برخی ها هم توسط افراد غریبه و خارج از خانواده انجام می شود.

با اشاره به قانون »حمایت از حقوق کودکان و نوجوان« آیا حتی والدین مجاز 
به کتک زدن آنها می باشند؟

طبق این قانون هیچ والد و مراقبی حق زدن فرزند خود را ندارد. تهدید ســالمت و رفاه 
کودک در ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، جسمی و روانی جرم محسوب می شود.

بیشترین آمار اورژانس اجتماعی در چه حوزه ای است؟
 حــوزه کــودک آزاری و بعد از آن به ترتیب در حوزه همســرآزاری، ســالمندآزاری و 

معلول آزاری است.
در رابطه با زمان رســیدگی اورژانس اجتماعــی و حضور در محل حادثه 

توضیح دهید؟ 
این موضوع بســته به نوع مراکز استانی و شهرستان ها متفاوت است. ما خدمات را سطح 
بندی کردیم. به عنوان مثال سطح یک مربوط به مرکز استان است که عالوه بر مرکز اورژانس، 
مراکز آســیب دیدگان اجتماعی به عنوان مراکز ساماندهی و پذیرش نیز فعالیت می کنند. 
»مراکز سالمت« ویژه دختران فراری، »مراکز بازپروری« ویژه زنان آسیب دیده و زنان خیابانی، 
کودکان کار و خیابانی و »خانه امن« ویژه ساماندهی زنان خشونت دیده و فرزندان آنهاست.
فعالیت تیم های سیار اجتماعی با خودروهای مناسب در شهر  به چه صورتی 

می باشد؟
این تیم های ســیار در صورت وقوع مواردی از خشــونت خانگی اعــم از کودک آزاری، 
سالمندآزاری و معلول آزاری، والد آزاری و حتی خودکشی در محل حادثه حاضر می شوند و 
بعد از تایید صحت موضوع و بررسی های میدانی و هماهنگی با قوه قضائیه و نیروی انتظامی 

اقدام می کنند.
آیا قبول دارید که نیاز به تولید ادبیات در حوزه اورژانس اجتماعی داریم؟

یکی از ضعف هایی که در حــوزه اورژانس اجتماعی وجود دارد ضعف در ادبیات موضوع 
است. ما نیازمند توسعه ادبیات در این موضوع هستیم. اورژانس اجتماعی به دنبال کاهش جرم 
و بزه نیست. اصال اورژانس اجتماعی برنامه ای برای کاهش بزه و جرم ندارد. ما خدمتی ارائه 
می دهیم که سطح رفاه اجتماعی را توسعه می دهد. این هدف با ابزار حمایتگری از افرادی که 
ظرفیت دفاع از خودشان را در برابر آزار و خشونت ندارند. جامعه هدف مثل سالمند، معلول، 
کودک، زن یا دختر خشونت دیده و حتی مردی که خشونت دیده آسیب پذیر است. اولین 
مســئله ما یک مدل حمایتی است، دومین مسئله ای که در حوزه توسعه اورژانس اجتماعی 
بایســتی به آن توجه شود آن است که مدل ما مدل مددکاری اجتماعی است. درست است 
که از روان شناس، فرد حقوق دان و وکیل بهره می بریم اما همه این خدمات پر کننده خال 
مدل مددکاری اســت. در این مدل این خدمات در کنار مــددکار معنا پیدا می کنند. مدل 
مداخله ما در اورژانس اجتماعی مدل مداخله مددکار اجتماعی اســت. ما رفتار پلیسی نباید 
از اورژانس اجتماعی انتظار داشــته باشــیم. نباید رفتار چکشی انتظار داشته باشیم. به طور 
مثال می گویند بیایید کودک کار را بگیرید و ببرید. این واژه ها در ادبیات اورژانس اجتماعی 
نمی گنجد. در ادبیات اورژانس اجتماعی به صورت همدالنه به مشــکل و مســئله رسیدگی 
می شــود و این که این کودک کار چه حمایت هایی الزم دارد. اگر کودک کار نیاز به سرپناه 
داشته باشد بایستی به آن سرپناه داده شود. مسئله اورژانس اجتماعی نگاه های غلطی است 
که به آن می شــود یعنی نگاه غلــط، انتظار غلط در پی دارد. ســومین موضوعی که ما در 
اورژانس اجتماعی با آن دست و پنجه نرم می کنیم ربطی به جامعه هدفمان ندارد و به مسائل 
درونی اورژانس اجتماعی بر می گردد که این رفتار حاکمیتی اســت، ولی الگو های اقدام آن 
حاکمیتی نیست. یعنی خودرو ها و نیرو های اورژانس هم به صورت سالیانه افزایش پیدا کند.
نقش نیرو های حمایتی همچون اورژانس اجتماعی در حوادث غیر مترقبه 

چه می باشد؟
در بحران های اجتماعی مثل کرونا و یا سیل و زلزله ما شاهد از دست دادن پدران و مادران 
و یتیم شدن فرزندان می شویم. در چنین شرایطی نقش نیرو های حمایتی همچون اورژانس 
اجتماعی نمود پیدا می کند. نیروی اورژانس اجتماعی نه تنها به مرور زمان فرسوده نمی شود 
بلکه بالنده و توانمندتر می شود. چون با یک بار مداخله در یک آسیبی برای دفعات دیگر تجربه 
انــدوزی می کند؛ لذا حضور نیروی آموزش دیده و بــا تجربه بیش از آنکه برای خود کارمند 
اهمیت داشته باشد برای گروه های هدف اهمیت دارد چرا که با جذب این نیروی با تجربه در 
سازمان و وزارت خانه دیگر اتفاق خاصی برای آن نیرو نمی افتد، ولی گروه های هدف از یک فرد 
متخصص و با تجربه محروم می شوند و ممکن است خدمتی از یک فرد کم تجربه دریافت کنند 
که به آنها آسیب وارد کند. ما سامانه ای داریم که می توانیم میزان خدمات اورژانس اجتماعی 
که به یک فرد ارائه شده است را ارزیابی و مشخص کند. به طور مثال یک فرد می تواند همزمان 
پرونده کودک آزاری یا همسر آزاری یا اقدام به خودکشی داشته باشد که هم برای کارشناسان 
و تحلیلگران قابل ارزیابی اســت و هم می تواند برای محاکم قضایی و قضات ارزشمند باشد.
یکی از چالش های اساسی در حوزه اورژانس اجتماعی وجود بحث حقوق، 

مزایا و وضعیت قرارداد کارکنان است توضیح دهید؟
یکی از چالش های اساسی در حوزه اورژانس اجتماعی وجود بحث حقوق، مزایا و وضعیت 
قرارداد کارکنان اســت که در همه جا خصوصا کارکنــان اورژانس اجتماعی وجود دارد ولی 
این مسئله باعث نمی شود که در کارشان تاثیر سویی بگذارد و در واقع جانفشانی می کنند و 

وظایف انسانی و اسالمی خود را انجام می دهند.
در خصوص میزان فعالیت اورژانس اجتماعی در ســال 1400 چند ماموریت 

انجام شده؟
 نیرو هــای اورژانس اجتماعی حدود ۸۶۵ هزار ماموریت داشــته اند. تماس های مرتبط 
با اورژانس اجتماعی در ســال مذکور بیش از ۵00 هزار بوده اســت. خدمات سیار اورژانس 
اجتماعی بیش از ۲00 هزار ماموریت داشته است. مراکز مداخله در بحران که افراد خودشان 

داوطلب به دریافت خدمات هستند بیش از ۷۲ هزار مورد مراجعه کننده داشته است.
نقش رســانه ها و جراید در معرفی خط تلفــن اورژانس اجتماعی چگونه 

می باشد؟
نقش رسانه ها و جراید در معرفی خط تلفن اورژانس اجتماعی بسیار مهم است. مردم باید 

در جریان خدمات و تفاوت های اورژانس اجتماعی باشند.
نخستین آسیب در اورژانس اجتماعی چیست؟

کودک آزاری با اختالف قابل توجهی با دیگر آسیب ها شامل معلول آزاری، همسر آزاری 
و سالمندآزاری قرار دارد و امســال تقریبا ۲ برابر گروه همسر آزاری در حوزه کودک آزاری 

تماس داشتیم.
در خصوص آسیب های اجتماعی کدام مورد در اولویت است؟  

تمامی آســیب های  اجتماعــی در حیطه وظایف مجموعه  آســیب دیدگان اجتماعی و 
اورژانس اجتماعی مهم بوده، اما در شرایط کنونی با توجه به دستورالعمل تقسیم بندی کار 

ملی انجام گرفته موضوع کودکان کار و خیابانی اهمیت بیشتری دارد.
آیا خط ملی 1۵۷0 راه اندازی شده است؟

راه انــدازی خط ملــی ۱۵۷0، برای ارتباط ســریع و مداخله به موقــع همکاران ما در 
فوریت های روانی واجتماعی دانش آموزان، خانواده آنها و همکاران اســت. با توســعه اجرای 

طرح ملی نماد در مدارس، هنوز این خط راه اندازی نشده است.
یکی از مسایل جدی دختران فرار از خانه می باشد توضیح دهید؟

یکی از مسایل جدی دختران فرار از منزل است که ما از آن به عنوان سومین آیتم آسیب 
زنان و دختران یاد می کنیم، معاونت امور زنان می تواند آموزش های عمومی در سطح جامعه 
را با همکاری رسانه های کشور انجام دهد و حتی از ظرفیت شورای عالی انقالب فرهنگی نیز 

می توان در این راستا استفاده کرد.
از عوامل بروز کودک آزاری کدام است؟

باورهای فرهنگی اشــتباه یکی از عوامل بروز کودک آزاری و از انواع خشونت خانگی به 
شــمار می رود که همانگونه که از اسم آن مشخص است در کانون خانواده صورت می گیرد. 
براساس تحقیقات انجام گرفته در کشورهای حتی توسعه یافته، بر خالف تصور اولیه، احتمال 
اینکه کودک در خانواده در معرض خشونت قرار گیرد بیشتر از محیط بیرون از خانواده است 
و این موضوع ضرورت آگاهســازی و انواع مداخالت تخصصی را جهت پیشگیری از کودک 

آزاری، روشن می سازد.
بیشترین موارد کودک آزاری از سوی چه کسانی است؟

بررسی های ما نشان می دهد که 90 درصد موارد کودک آزاری از سوی والدین و فامیل و 
سایر اعضای خانواده و مابقی از سوی غریبه ها اتفاق می افتد و این واقعیتی است که در تقریبا 

همه جای دنیا اتفاق می افتد و مختص ایران نیست.
پس به نظر شما افزایش تماس به معنای افزایش آسیب ها نیست؟

نه. اینکه بگوییم این آزار بیشتر شده درست نیست. افزایش تماس لزوما به معنای افزایش 
آسیب نیســت. کودک آزاری قبال هم اتفاق می افتاده ولی گزارش نمی شده. ولی به هر حال 
من نظر قطعی نمی توانم بدهم و در حال حاضر این موضوع خیلی روشن نیست مگر اینکه 
پژوهش آماری انجام شود. من حسب شواهد می گویم تماس افزایش یافته و البته به خاطر 
برخی فاکتورهای اقتصادی، مقداری هم آســیب زیاد شــده است. یک مسئله  دیگر هم که 
نســبت به قبل، کمی بیشتر شــده تماس های غیر مرتبط است. با عمیق تر شدن مشکالت 
اقتصادی مردم، مسائلی مانند بیمه، بیکاری، وام و مواردی از این دست، ارتباطی به اورژانس 

اجتماعی ندارد و به همین جهت به جاهای دیگر ارجاع می شود. 
از وقتی که کارشناس خط، موضوع را به سوپروایزر منتقل می کند تا وقتی 

که خودرو به محل می رسد چقدر طول می کشد؟
قبل از پاســخ به این سؤال باید بگویم که مأموریت ها یا مداخالت ما سه نوع آنی، فوری، 
عادی هســتند. در مداخالت آنی سه تا شش ساعت فرصت داریم که موضوع را حل و فصل 
کنیم. در مداخالت فوری از ورود تا ســاماندهی ۲۴ ساعت مهلت هست و در موارد عادی یا 

دارای فوریت کم، می توانیم مسئله را طی دو یا سه روز به نتیجه برسانیم.
یعنی اگر مداخله آنی تشخیص داده شود، ما با خیال راحت و در طول سه 

ساعت به محل می روید؟
نه. اول اینکه تشخیص نوع مداخله با کارشناس خط، گزارش داده شده توسط مردم، و در 
نهایت با سوپروایزر اورژانس است که کل عملیات را مدیریت می کند. اما به هر حال زمانی که 
تشخیص مداخله آنی داده شد، از حرکت خودرو تا رسیدن به محل بسته به مورد، ترافیک، 
ســطح دسترسی و سایر مشکالت، حداقل تا ۳0 دقیقه زمان می برد. اینکه می گوییم سه تا 
شــش ساعت فرصت یعنی تا رســاندن موضوع به یک نتیجه  حل و فصل مشکل، ارجاع به 
پلیس، دستگاه قضایی یا بردن شخص آزرده یا در معرض آسیب، به بیمارستان، بیمارستان 

روانی، مرکز قرنطینه یا مداخله در بحران را شامل می شود.
وقتی به شما گزارش می شود که کودک آزاری اتفاق افتاده، آیا پس از اثبات 

موضوع، بچه را جداسازی می کنید؟
تالش ما این است که تا حد امکان، کودک را از خانواده جدا نکنیم مگر اینکه حیات بچه 
در خطر باشد یا شرایط واقعا قابل کنترل نباشد. مثال فرض کنید خانواده ای داریم که والدین 
دچار اعتیاد هستند اما هر دو پدر و مادر توجه دارند که به فرزندشان آسیبی نرسانند. کودک 
به مدرسه می رود و کتک و شرایط بدی هم در کار نیست و سر و لباس بچه هم مشکل ندارد 
که در این موارد ما کودک را جداســازی نمی کنیم و نیازی به این کار نیست. چون با وجود 
شرایط نامناسب خانواده، وضعیت کودک، نزدیک به شرایط نرمال است و نیاز نیست او را از 

وجود خانواده محروم کنیم.
پس هر پدر و مادر معتاد یا عصبی، لزوما سرپرست بد نیست؟

بدسرپرستی تعریف خاصی ندارد و در خیلی موارد جداسازی راه حل خوبی برای مشکل 
کودک نمی باشد. بعضی اوقات نیاز به آموزش های اجتماعی هست و زمانی هم در یک دوره 
که والدین معتاد برای ترک برده می شــوند بچه مدتی در بهزیستی می ماند و با رفع شرایط 
خاص، کودک به خانواده برگردانده می شــود. ما اعتقــاد داریم بهترین محیط برای کودک، 
خانواده  خودش اســت ضمن اینکه به والدین هم آموزش می دهیم که فالن رفتارها مصداق 
کودک آزاری اســت و نبایــد انجام دهند. بعضی اوقات هم رفع کامل مشــکالت کودک در 
خانواده، مستلزم تغییر شرایط اجتماعی اقتصادی جامعه است و با جداسازی و سپردن کودک 

به مرکز نگهداری، مشکل نه تنها حل نمی شود بلکه ممکن است بدتر هم شود.
خشونت خانگی همان خشونت علیه زنان است؟

خشونت علیه زنان، ســرفصل جداگانه ای ندارد و ما در اورژانس، آن را در خشونت های 
خانگی طبقه بندی می کنیم. در مورد آمار خشونت، پسر و دختر فرق چندانی ندارد ولی رفتار 
خشــونت آمیز علیه دختران، تبعات و آثار بدتری دارد. فرار از خانه در اثر فشارهای روانی یا 
جسمی، امکان سوء استفاده از دختران و انحراف اخالقی و یا درافتادن به دام باندهای فساد، 

از جمله تبعاتی است که متوجه دختران است.
مواردی که از خانواده جداسازی می شود چه دختر، چه خانم و چه کودک، 

اینها به کجا ارجاع می شوند؟
در اورژانس اجتماعی ســه مبدأ ورودی مرکــز مداخله در بحران، مرکز قرنطینه و مرکز 
کودکان داریم کــه در مراکز قرنطینه و مداخله در بحران، مددجو چند هفته ای مهمان ما 
نیست و پس از این مرحله یا به خانواده برمی گردد یا به مرکز نگهداری و بازپروری می رود و 

یا به خانه های فرزندان در بخش غیر دولتی که تحت نظارت بهزیستی قرار دارد.
به زندان یا کانون اصالح و تربیت چطور؟

اصوال نگاه ما حبس و زندان نیســت. ما دنبال حل مشکل افراد هستیم. بنا بر این ما نه 
معرفــی به زنــدان داریم و نه کانون اصالح و تربیت. دختــران و زنان، پس از قرنطینه یا به 
خانواده برمی گردند یا به مراکز امن و یا مرکز بازپروری. پســران هم اگر زیر ۱۸ سال باشند 
به خانه های فرزندان و اگر باالتر باشند ترخیص می شوند مگر بیمار روانی یا معتاد باشند که 
داستان متفاوت است. اساسا ما معتاد و بیمار روان در مراکز اورژانس پذیرش نداریم. تقسیم 
کار شــده و این قســمت ها مربوط به معاونت های توانبخشی و پیشگیری بهزیستی است و 
اورژانس محسوب نمی شود. مگر اینکه بیمار روانی یا معتاد، باعث یک درگیری و آسیب در 

خانواده شده باشند که ما مداخله می کنیم.
شرایط کار شــما و همکاران تان عادی نیست. ممکن است که ساعات غیر 

اداری هم درگیر کار باشید؟
بله. من و همکارانم در همه  ساعات شبانه روز در خدمت مردم عزیزمان هستیم. گاها پیش 
می آید که در مورد یک مددجو و پذیرش او به صورت شبانه روز هم درگیر باشیم و تلفنی یا 

حضوری، مسائل را پیگیری کنیم به هر حال نحوه  کار ما این است.
سخن آخر

اورژانــس اجتماعی نقش یک رابط اجتماعی دارد. اگر کودکی در معرض خطر باشــد و 
مددکاران اجتماعی اورژانس تشخیص بدهند که فرد در معرض خطر است می توانند مداخله 
کنند و بعد کارهای قضایی مربوط انجام شــود. مداخله اورژانس اجتماعی در آســیب های 
اجتماعی یا باید خود معرف باشد یعنی که خود مردم باید زنگ بزنند و در را باز کنند، یا باید 
حکم قضایی داشته باشد و سیستم قضایی در مواقعی که ضروری است باید حمایت کند و 

نیز ناجا در مواقعی که تشخیص داده شود باید ورود پیدا کند.

رئیس بهزیستی شهرستان آمل در گفت گو با صبح آمل در خصوص فعالیت های اورژانس اجتماعی خبر داد:

بی تفاوت نباشیم اختالفات حاد خانوادگی 
صدر جدول تماس اورژانس اجتماعی آمل 

نگاه اورژانس اجتماعی حبس و زندان نیست، کاهش جرم و پرونده قضایی است 
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معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویژه 
شهرســتان آمل در میزبانی از گروه زبان 
و ادبیات فارســی دانشگاه های هند که با 
حضور مجیدی کیا رییس شــورای شهر 
آمل و قاســمی معاون پژوهشی دانشگاه 
مازندران صورت گرفــت، از عالقه مندی 
این شهرســتان برای انعقــاد تفاهم نامه 
خواهرخواندگــی با شــهر » آگرا« محل 
دفن شاعر بلندآوازه طالب آملی خبرداد 
و گفت: رابطه بین ایران و هند قطعا یکی 
از کهن ترین روابط تاریخی دنیاست که 
مبادالت بسیار زیادی را به همراه داشته 
است و محور این مبادالت فرهنگ، کتاب، 

شعر و ادبیات بود. 
به گزارش صبح آمل دکتر سید عباس 
حسینی با اشاره به اینکه میزبانی از اساتید 
دانشگاه های هند سرآغاز تبادالت علمی و 
پژوهشی این شهرستان با شهرهای این 
کشــور خواهد بود، اظهار داشت: پیشینه 
تاریخــی و فرهنگی میان ایــران و هند 
دیرینه است و مشترکات ادبی و فرهنگی 
میان دو کشــور ایجاب می کند بتوان در 

فصول مشترک میان شهرهای این شهر 
و ایران، به تولید آثــار علمی و فرهنگی 

بیشتری پرداخت.
وی زبان فارسی را از مولفه های جدی 
در توسعه دین دانست و افزود: با ورود به 
حوزه حکمرانی و دینداری یکی از مولفه 
های جدی در توسعه و بسط دین اسالم 
در هندوســتان زبان فاخر فارسی است و 
ایــن مبادالت همچنان ادامــه دارد و به 
عنــوان یکی از نقاط قوت جدی بین این 

دو همسایه به شمار می رود.
معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویژه 
شهرستان آمل افزود: دنیای جدید و قرن 
اخیر مواردی که بــه عنوان حکمران در 
دنیا از آن نام برده می شود فرهنگ است 
و بازگشت به حوزه فرهنگ به عنوان منشا 
قدرت اســت و چرخش قدرت در روایات 
آخرالزمان که ما شــیعیان به آن معتقد 
هستیم از غرب به شــرق بسیار مشهود 

است.
حسینی با بیان اینکه شاعر بلندآوازه 
آملــی، طالب که در میــان مازندرانی ها 

جایگاه ویژه ای دارد، فصل مشترک آمل 
با شهر تاج محل هند و منطقه آگرا است، 
تصریح کرد: خواهرخواندگی میان دو شهر 
را بــه منظور افزایش تبــادالت فرهنگی 

پیگیری می شود.
معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویژه 
شهرســتان آمل وی به نگاه ویژه رئیس 
جمهور به شرق اشاره کرد و اظهار داشت: 
دولت آقای رئیسی نگاه ویژه به شرق دارد 
و مبادالت فرهنگــی، اجتماعی، تجاری 
با همســایگان به ویژه با کشور دوست و 
همسایه هند وظیفه ما را سنگین تر می 
کند و در شــکل دهی این مبادالت قطعا 
روابــط و مراوداتی که براســاس آداب و 
فرهنگ و سنن شکل بگیرد پایدار و بلند 

مدت خواهد بود.
حســینی تصریــح کرد: یــک رابطه 
تاریخی بین آمل و هندوستان وجود دارد 
و آن شــخصیت چند وجهی طالب آملی 
است که از یک سو دلبستگی عجیبی به 
شــهر آمل و دلدادگی به هندوستان نیز 
دارد که این نشان دهنده دلبستگی این 

مرد بزرگ به دو اقلیم و دو فرهنگ و دو 
ماهیت تاریخی است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه همزمان 
با برگــزاری همایش بزرگداشــت طالب 
آملی، همایشــی متناظر با آن را در آمل 
برنامه ریزی می کنیم، افزود: رونمایی از 
تندیس طالب آملی و مقبره طالب در میز 
آمل پژوهشی این شهرستان نیز پیگیری 
می شــود. معــاون اســتاندار و فرماندار 
ویژه شهرســتان امل ابراز امیدواری کرد 
که بتوان با همکاری دانشــگاه های آمل 
مجموعه مقاالت علمی فرهنگی مشترک 
با اســاتید حاضر تدارک دید. حســینی 
خاطرنشان کرد: انتشــار کتاب مشترک 
مجموعــه مقــاالت علمــی فرهنگی با 
موضوعات مشترک در دستور کار بعدی 

قرار دارد.
حســینی در پایان اظهــار امیدواری 
کرد:امیدواریــم این نشســت و همراهی 
شــکل گرفته منجر به یکسری تبادالت 
فرهنگــی اجتماعی و تجاری بین شــهر 
آمل، اســتان مازندران و دیگر استانهای 

مقصداســاتید زبــان و ادبیات فارســی 
دانشــگاههای هند و سرفصل و آغاز یک 

اتفاق نو در  این حوزه شود.
رییس شــورای اسالمی شهر آمل نیز 
با اشاره به اینکه آمل در ماه های گذشته 
میزبان مهمانانی از کشــور یمن بودیم و 
وجود بقعــه ناصر الحــق در آمل زمینه 
فعالیت در حوزه اشــتراکات فرهنگی را 
فراهم کرده است، گفت:  آمل اشتراکات 
فرهنگی در تاجیکســتان ازبکســتان در 
حــوزه و اقلیم زبان فارســی دارد و می 
تــوان از این فرصت ها برای فعالیت های 

موردنظر استفاده کرد.
حسن مجیدی کیا با تمجید از ارادت 
شــیعیان هند در پیاده روی در صحن و 
صحرای اباعبداهلل)ع( از قرابت های دینی 
نیــز به عنوان زمینه بــرای فعالیت های 
فرهنگی و علمی نام برر و گفت: در زمینه 
اشتراکات فرهنگی به ویژه در حوزه طالب 
آملی آماده کارهای مشــترک هستیم و 
زمینــه های تبادالت فرهنگــی را با این 

کشور افزایش خواهیم داد

 معاون استاندار و فرماندار ویژه آمل

 در دیدار با اساتید زبان و ادبیات فارسی دانشگاه های هند خبر داد:

 نخستین تندیس طالب آملی 
در آمل ساخته می شود

نماینده ولی فقیه در مازندران 
فرهنگ سازی برای افزایش جمعیت:

جمعیت هراسی نداریم

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران:

اعتبارات اندک، پاسخگوی 
مراقبت از شناگران در دریا نیست

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان آمل خبر داد:
 ۷۰ دهیار برای نخســتین بار در جلســه شورای 

شهرستان آمل شرکت کردند

نماینده ولی فقیه در مازندران فرهنگ سازی 
برای افزایــش جمعیت را الزم دانســت و گفت: 
جمعیت هراســی نداریــم. آیــت اهلل محمدباقر 
محمدی الئینی پیش ازظهر شنبه در گردهمایی 
ائمه جماعات دانشگاه علوم پزشکی استان با تاکید 
جوانی جمعیت و افزایش آن اظهار داشــت: ازدیاد 
جمعیت همانند ازدیاد مال اســت و از نظر دین، 
افزایش جمعیت یک فرصت محســوب می شود 
نه تهدیــد. وی با عنوان اینکه جمعیت هراســی 
نداریم، تصریــح کرد: جمعیت بــرای ما فرصت 
اســت و کســی بخواهد جمعیت را نابود و نقض 
کند، تهدید محسوب می شود. نماینده ولی فقیه 
در مازنــدران بهانه کردن مشــکل اقتصادی را به 
عنوان مانع افزایش جمعیت غیرمنطقی دانست و 
گفت: استان های مازندران و گیالن از نظر اقتصاد 
دارای وضعیت مناسبی هستند ولی در بعد سرانه 
جمعیت در راه های آخر قرار دارد. آیت اهلل محمدی 
الئینی با تاکید بر آن که اقتصاد را باید سامان داد و 
معضل بیکاری را رفع کرد، افزود: مشکل جمعیت ما 
اقتصادی نیست بلکه مانع اصلی فرهنگ غلطی بوده 
که در جامعه رواج یافته است. امام جمعه ساری با 
اظهار اینکه فرهنگ صحیح دینی و ازدواج آسان را 
در جامعه نهادینه کنیم، اظهار داشت: این فرهنگ 
باید پشتوانه اجرایی و عملی داشته باشد و ازدواج 
جوانان باید به یک ارزش تبدیل شــود. وی گفت: 
باید برای جوانان متأهل مشوق هایی از جمله اولویت 
در استخدام در نظر گرفته شود و به پدیده سقط 
جنین به عنوان یک معضل نگریسته شود و برای 
جلوگیری از این رویه غلط فرهنگ سازی شود. مهر

مدیرکل پزشــکی قانونی مازندران با اعالم این خبر گفت: استان 
مازندران با اعتبارات اندک، پاســخگوی حجم مسافران و در نتیجه 

مراقبت از شناگران نیست.
به گزارش صبح آمل و به نقل از خبرگزاری صدا و سیمای 
مازندران، دکتر علی عباسی با بیان اینکه در دهه ۸0 با تعداد 
۲ هــزار و ۱۸۳ غرقی روبرو بودیم کــه در دهه 90 به هزار و 
۳۶9 نفر رسید گفت: باید پذیرفت که این طرح ها تنها طرح 

کاهش غریق است.
وی بــا بیان اینکه ۸۷ درصد غریق در مازنــدران افراد غیربومی 
هســتند؛ افزود: مسئله دریا در مازندران با توجه به مسافران هفتگی 
مســئله ای ملی است و اســتان با اعتبارات اندک پاسخگوی حجم 

مسافران و در نتیجه مراقبت از شناگران نیست.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران اظهار داشت: موج های شکافنده 
ممکن است در ۱0 متری سبب غرق شدگی مسافران شود و هرگونه 
ســرمایه گذاری در حــوزه بازی های آبی ممکن اســت با توجه به 

وضعیت دریا امکان پذیر نباشد.
عباسی همچنین گفت: بیشترین غریق در مازندران از استان های 
تهران و خراســان هســتند و مســافران در طرح دریا و خارج طرح 
دریا خود را به امواج می ســپارند که اســتانداری بــه عنوان متولی 
باید حساســیت ها را افزایــش داده و طرح هــای مختلف مطابق با 

استاندارد های روز دنیا اجرا کند.
وی تصریح کرد: بررســی ها نشــان می دهد بیــش از ۸0 درصد 

گردشگران با خانواده در سواحل حضور داشته و غیر بومی اند.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با بیان اینکه سه چهارم مهمانان 
مراجعه کنندگان در فصل تابستان هستند یادآور شد: در محمود آباد، 

نور، بابلسر، نوشهر و چالوس بیشترین غرقی را داریم.
وی با بیان اینکه ۶0 درصد غرقی ها در زمانی که طوفان بود غرق 
شــده اند؛ گفت: وجود امکانات اورژانسی؛ استقرار ۱۱۵ اورژانس در 

ساحل برای احیا ریوی و قلبی ضرورت دارد.

 در دومین جلسه شــورای اداری شهرستان 
که با حضور سید عباس حسینی معاون استاندار 
و فرماندار ویژه شهرســتان آمل، حجت االسالم 
مرتضــوی امام جمعه شهرســتان آمل، حجت 
االســالم حســین زاده برســمنانی امام جمعه 
امامزاده عبداهلل)ع( و حسین شهابیان سرپرست 
مدیریت اطالعات و شــبکه دولت اســتانداری 
مازندران برگزار شد، پنل اختصاصی فرمانداری 

در شــبکه دولت با حضور ویدئوکنفرانســی معاون منابع انسانی اســتانداری مازندران رونمایی و برای 
نخستین بار ۷0دهیار از اقصی نقاط شهرستان در جلسه شورای اداری شرکت کردند.

به گزارش صبح آمل، ســید عباس حسینی در این جلســه با اشاره به اینکه توسعه روستامحور در 
برنامه های این شهرســتان قرار دارد و ارتباط مستمر با دهیاری ها و شوراهای روستا به منظور تدوین 
و ارائه برنامه توسعه روستایی پیگیری می شود، تصریح کرد: در این برنامه بازدید هفتگی از روستاها و 
نشست مستمر با دهیاران و شورای اسالمی روستاها در دستور کار قرار دارد. وی با بیان اینکه از این پنل 
اختصاصی ویدئو کنفرانسی، به منظور هدایت طرح های توسعه روستایی به ویژه در حوزه پسماند بهره 
گرفته می شــود، عنوان کرد: روستاها باید برای مدیریت به مسائلی بیش از ساخت و ساز روی آورده و 
از این مسیر توسعه یابند. معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان آمل با اشاره به اینکه نتایج میزهای 
تخصصی فرمانداری آمل به خوبی نشان می دهد حکمرانی مردم محور کلید توسعه و پیشرفت در این 
شهرستان است، از استمرار برگزاری این جلسات در هفته های آتی خبر داد. حسینی تصریح کرد: میز 
پسماند و میز آمل شناسی و نیز میز تخصصی روستا در فرمانداری آمل از اقبال مناسبی برخوردار است و 
از این مسیر به خوبی به نتایج خوبی و محصول قابل ارائه با حضور و مشارکت مردم دست خواهیم یافت.

سرپرســت مدیریت فناوری اطالعات امنیت فضای مجازی و شــبکه دولت استانداری مازندران نیز 
در ادامه گفت: راه اندازی و اتصال فرمانداری به شــبکه دولت الکترونیک با هدف شفاف سازی، نظارت 

خودکار، توزیع اطالعات و تسهیل در امورات اداری دولت انجام شد.
مهندس حسین شهابیان با تاکید بر اجرای دستورات حسینی پور استاندار مازندران مبنی بر توسعه 
خدمات الکترونیکی و هوشمندسازی کلیه فرایندهای قابل ارائه به مردم اظهار داشت:با اتصال به شبکه 
دولت الکترونیک، امکان پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری به صورت برخط و واکنش سریع انجام 
می شــود لذا به دنبال این هستیم مصوبات سفرهای شهرستانی استاندار به صورت ویدئو کنفرانسی و 
واکنش سریع انجام می شود. وی افزود: در این پنل فرمانداران می توانند تمام پیگیری هاو جلسات خود 

را به صورت آنالین و نامحدود اجرا کنند.
سرپرســت مدیریت فناوری اطالعات امنیت فضای مجازی و شــبکه دولت اســتانداری مازندران 
خاطرنشــان کرد: دهیاری ها و تمام پرســنل دولت می توانند وارد این پنل شــوند و به صورت ویدئو 
کنفرانس شــرکت کنند. شهابیان در ادامه افزود: به منظور تسهیل و تسریع دسترسی مردم، بنگاه ها، 
کارکنان و دســتگاه های اجرایی به خدمات دولتی فارغ از زمان و مکان این اقدام الزم بود که با دستور 
ویژه استاندار محقق شد. وی در پایان گفت: حدود ۲۵0 نفر همزمان می توانند به صورت واکنش سریع 

با هم ارتباط داشته باشند.

مدیرکل دفتر اجتماعی اســتانداری مازندران با 
اعالم این خبر گفت: استفاده از دریا برای عموم مردم 

رایگان است
 علی رجبی اظهار داشت: با دستور رئیس جمهور 
استفاده از دریا رایگان است و هرگونه اخذ وجه برای 
ورودی پارکینگ ها ممنوع است. وی اعتبار مورد نیاز 
ناجیان غریق را امسال ۲0 میلیارد تومان عنوان کرد 
و افزود: ۲۷0 نجات یافته در سواحل با خدمات جت 

اسکی داران و قایق داران نجات یافته اند.
مدیرکل دفتــر اجتماعی اســتانداری مازندران 
رعایت شئونات اسالمی در سواحل را از دیگر اقدامات 
اساســی عنوان کرد و گفت: قرارگاه امداد و نجات با 
ورود نیروی انتظامی و استقرار ۱۵ پست ثابت هالل 
احمر و ۲۴ آمبوالنس اورژانس در ســواحل مســتقر 

است.
رجبــی تصریح کرد: هنــوز متولــی اصلی دریا 
مشخص نیســت و با وجود اینکه از سال 9۳ متولی 
دریا وزارت کشــور است، اما همچنان تولی گری در 

زمینه دریا معلوم نیست.
وی با اشــاره بــه اینکه طرح ســازمان عمران و 
سواحل به مجلس ارائه شــد تا بر این اساس متولی 
واحدی برای دریا و طرح های سالمسازی فراهم شود 

تا در حوزه شهری واگذاری به شهرداری ها و در حوزه 
روستایی نیز واگذاری به روستا ها صورت بگیرد.

مدیرکل دفتر اجتماعی اســتانداری مازندران به 
آزادســازی دریا با دســتور رئیس جمهور اشاره کرد 
و افــزود: تنهــا در برخی نقاط خاص ســاحل دریا 
آزادســازی نشده است، اما در همه نقاط دیگر حریم 

دریا آزادسازی شد.
رجبی بر لزوم ایجاد امکانات در همه سواحل و در 
اختیار قرار دادن پس کرانه ها برای ســرمایه گذاران 
حوزه ســاحل تاکید کرد و اظهار داشــت: با برنامه 
ریزی اســتاندار مازندران تا تشکیل سازمان عمران 
سازمان همیاری و شهرداری از زیر مجموعه معاونت 
عمرانی متولی دریا و ساحل است. مدیرکل اجتماعی 
اســتانداری مازندران تصریح کرد: افرادی که صاحب 
طرح تایید شــده هستند با بازه زمانی ۱0 ساله مورد 
درخواست بیشتر ســرمایه گذاران می توانند از سال 

۱۴0۲ طرح ها را اجرایی کنند.
وی بیان داشــت: نگاه ما در اســتان اینست که 
طرح های دائمــی دریا راه اندازی شــود چرا که در 

مازندران در همه فصل ها پذیرای مهمان هستیم.
مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری مازندران خاطر 
نشــان کرد: همه ســرمایه گذاران تا زمان تشکیل 

ســازمان عمران از پنجره واحد ســازمان همیاری و 
شــهرداری ها مجوز های الزم را اخــذ می کنند و به 
دستور استاندار و با تصویب در شورای تامین ضمانت 

اجرایی های الزم اخذ شده است.
رجبــی ادامه داد: پروژه سلمانشــهر از طرح های 
تصویبی طرح سالمســازی نیســت و ملک شخصی 
افراد اســت و ما در حریم ۶0 متر آزادسازی داریم و 
برای نمونه طرح فرح آباد ساری که سپاه کربال آن را 
اجرا کرده اســت و طرح سیترا در نوشهر را پیشنهاد 
می کنیم. وی با بیان اینکه قرار شــد در جلســه ای 
تصمیم گیری در خصوص اراضی پس کرانه ۶0 متر 
با حضور استاندار مازندران، منابع طبیعی و امور آب 

انجام شود خاطرنشان کرد: بلندمرتبه سازی سرخرود 
و سلمانشــهر امکان اجرای طرح برای بانوان را سلب 

کرده است.
مدیرکل دفتر اجتماعی اســتانداری مازندران به 
وجود ۴۷۳ کیلومتر ســاحل در مازندران اشاره کرد 
و گفت:۲۴ شهر در ۱۵ شهرستان از موهبت سواحل 
دریا برخور دارند و با طراحی نقشــه در شــهر های 
ســاری، چالوس، نوشهر و بابلســر در حریم ۶0 متر 
پیاده رو ســاحلی برای جلوگیری از پیش روی دریا 

ساخته شد.
رجبی لزوم اجرای طراحی ســاخت و ساز اطراف 
ساحل را ضروری دانســت و از تدوین دستورالعمل 
ویــژه اراضی، پس از ۶0 متر حریــم دریا خبر داد تا 
سرمایه گذاران بتوانند در فضای تعریف شده امکانات 

را ایجاد کنند
وی گفت: قرار شــد در ایام تابستان با طرح های 
موقت مدیریت ساحل انجام شود و از پاییز با سرمایه 

گذاران در خصوص اجرای طرح ها مذاکره نماییم.
این مسئول در ادامه خاطرنشان کرد: اگر طراحی 
دائم با حضور ســرمایه گذاران صورت بگیرد نیاز به 
کسب بودجه و اعتبارات نیســت. خبرگزاری صدا و 

سیمای مازندران

رئیس هیات نجات غریق 
مازندران:

8۰ درصد غرقی های 
دریای مازندران غیر 

بومی هستند

رئیــس هیــات نجــات غریق 
مازنــدران با بیان اینکــه از ابتدای 
خــرداد ۴۵0 نفــر از ناجیــان در 
ســواحل مازندران مســتقر شدند، 
گفت: این تعداد ناجی در ۴۲0 نقطه 

استقرار یافتند.
نقی کریمیــان با بیان اینکه ۶0 
طــرح دریا در مازندران فعال شــد 
افــزود: 9۶ طــرح در مازندران باید 
راه اندازی شود و با مسئوالن استان 
درصدد مدیریت سواحل آزادسازی 

شده هستیم.
وی ادامــه داد: در ابتدای خرداد 
۴۵0 نیــرو مســتقر شــدند و بــا 
درخواست اســتانداری ویژه تیرماه 
۵0 درصد مجدد اضافه نیرو داشتیم 
تا در سواحل آزادشده به ۱۲00 نیرو 

برسیم.
رئیــس هیــات نجــات غریق 
مازندران به شــمار نجات یافتگان 
از دریا اشــاره و بیان کرد: از ابتدای 
خرداد تاکنون ۲۴۶ نفر در سواحل 
نجات یافته اند که بیش از ۱90 نفر 
از ایــن تعداد آقایان و ۵۶ نفر بانوان 

هستند.
کریمیان در خصوص جانباختگان 
نیز تصریح کــرد: ۱۵ نفر طی این 
مــدت در دریای خزر غرق شــده 
اند که در خصوص ۵ نفر مشــکوک 
به خودکشــی و یا تصادف دریایی 
هســتیم و قرار شد دســتگاه های 
ذیربط نظرات کارشناسی خود را در 

خصوص مغروقین اعالم کنند.
وی با بیان اینکه آزادسازی دریا 
را داشتیم و دوستان پا به کارند، اما 
هنوز ناجیان غریق در سواحل لباس 
را تحویل نگرفتند یادآور شــد: در 
حال حاضر منتظریم تکلیف حقوق 

ناجیان غریق مشخص شود.
رئیــس هیــات نجــات غریق 
پرداخت نشدن حقوق  به  مازندران 
ناجیان در خرداد امسال اشاره داشت 
و گفت: بخشــی از این پرداخت ها 
مربوط به استانداری و بخشی مربوط 

به فرمانداری هاست.
کریمیــان در زمینــه پرداخت 
حقــوق ناجیانی که زیــر مجموعه 
استانداری هستند یادآور شد: ۱۵0 
نفــر از حقوق این ناجیــان را باید 

استانداری مازندران پرداخت کند.
وی خاطرنشــان کرد: از ابتدای 
نیرو هــای  از  نفــر   ۷00 تیرمــاه 
استقرار یافته در سواحل مربوط به 
استانداری است؛ و دلیل اصلی این 
تقسیم بندی نیرو ها نیز تعداد افراد 
بهره برداری اســت کــه در مناطق 

ساحلی فعالیت دارند.
به گفتــه رئیس هیــات نجات 
غریــق مازنــدران ، مــا نگاهمان 
اینســت افراد بهره بردار باید حقوق 
ناجیان را پرداخت کنند که شــامل 
هتل داران، متل داران، مراکز تفریحی 

و گردشگری است.
کریمیــان ادامــه داد: در حال 
حاضر تنهــا از ۵0 درصد ظرفیت 
گردشگری بهره برداران ساحلی در 
بحث سواحل استفاده می شود و در 
۷ هــزار و ۵00 نقطه نقطه گذاری 
بر مبنای GIS انجام شــده است و 
در ۶00 نقطه باید ناجیان مســتقر 
شــوند. وی با تشــریح این مطلب 
که اگر بهره برداران گردشگری در 
نقاط مختلف ورود پیدا کنند امنیت 
بیشتر می شود  مردم در ســواحل 
تاکیــد کــرد: مشــکلی در تامین 
ناجیان وجود ندارد و این مســتلزم 
اینست که برای اعتمادسازی حقوق 
ناجیان پرداخت شود. رئیس هیات 
نجات غریق مازندران از مســئوالن 
نیز خواســت در حــال حاضر که 
ناجیان با بی اعتمادی در ســواحل 
فعالیت می کنند و هنوز حقوق آنان 
پرداخت نشده و لباس کار نیز داده 
نشده است همه مسئوالن پای کار 

بیایند.

خبرخبر
خبرخبر

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران:
 افت کیفیت اینترنت و خدمات اینترنتی

 با توسعه شبکه فیبر نوری بر طرف می شود
معاون توســعه مدیریت و منابع اســتانداری مازنــدران، گفت: با تاکید بر 
اهمیت توسعه شبکه فیبر نوری در استان و کشور افزود: افت کیفیت اینترنت 

و خدمات اینترنتی نیز با توسعه شتابان شبکه فیبر نوری بر طرف می شود.
به گزارش صبح آمل و به نقل از پایگاه اطالع رســانی استانداری مازندارن، 
امید محبی، در جلسه کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری 
استان مازندران که با حضور شــهرداران استان، مدیرکل ارتباطات و فناوری 
اطالعات، مدیرکل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال 
و نمایندگان شرکت آسیا تک و صبانت برگزار گردید، با عنوان اینکه ضرورت 
توســعه خدمات مبتنی بر اینترنت به ویژه فیبر نوری، اف تی تی اچ و اف تی 
تی سی و بسترهای مخابراتی بر کسی پوشیده نیست، خاطرنشان کرد: شبکه 
ملی اطالعات بستر مناسبی برای ارائه خدمات پر سرعت و ارزان به مردم است 
که این مهم با توسعه شبکه فیبر نوری اف تی تی اچ میسر می شود، بطوریکه 
دولت از ســهم خودش در حوزه اپراتور صرف نظر کرد تا شــبکه فیبر نوری 

تقویت و توسعه پیدا کند.
وی با تاکید بر اهمیت توســعه شبکه فیبر نوری در استان و کشور افزود: 
افت کیفیت اینترنت و خدمات اینترنتی نیز با توســعه شــتابان شبکه فیبر 
نوری بر طرف می شــود. معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران 
ادامه داد: اراده دولت بر ارائه خدمات هوشــمند، ارزان، ایمن، ســریع و کیفی 
به مردم اســت و یکی از پارامترهای مهم ســالمت اداری، الکترونیک کردن 
و هوشــمند نمودن ارائه خدمات به مردم  اســت که موجب افزایش سرعت و 
کیفیت در   ارائه خدمات می شــوند که البته همه این موارد در گرو توســعه 
شــتابان بستر و زیرســاخت های الزم به ویژه فیبر نوری است. رییس کمیته 
توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی استان مازندران با بیان اینکه توسعه 
دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری بعنوان یک اولویت اساسی برای دولت 
و استاندار مطرح است، گفت: یکی از مهم ترین سیاست های ما در سال ۱۴0۱ 
هوشمندسازی فرایندها در دســتگاه های اجرایی و توسعه فیبر نوری است . 
معاون اســتاندار مازندران با اشاره به اینکه ارائه خدمات الکترونیک ارزان حق 
مردم و مورد انتظار ماست، گفت: بر أساس تفاهم فناوری اطالعات استانداری 
با شهرداری ها می بایست ۸۳ خدمت شهرداری ها به دفاتر پیشخوان واگذار 
می شــد؛ لذا هیچگونه کوتاهی در این راســتا را نمی پذیریم و انتظار داریم 
اکثر خدمات شــهرداری ها الکترونیک و هوشمند شود. محبی ضمن تشکر از 
اپراتورها و شرکت های ارتباطات ثابت)fcp( که به منظور توسعه شبکه فیبر به 
کمک دولت آمده اند، گفت: مازندران در توسعه شبکه فیبر نوری در کشور می 
بایست پیشتاز شود و در این راستا حمایت های کامل از fcpها صورت می گیرد 
و شهرداران سراسر استان نیز حتما برای تخقق این مهم تمام قد وارد میدان 
شوند و بدانند که این موضوع در ارزیابی عملکرد شهرداران مالک عمل قرار می 
گیرد. وی در پایان با اشاره به الکترونیک شدن خدمات در استانداری مازندران 
اظهار کرد: جنس اقدامات خدمات محور در شهرداری ها بسیار بیشتر از سایر 
دستگاه ها است، مثال در استانداری مازندران ۱۱۴ فرآیند احصا شده است که 
بدلیل آنکه بخش قابل توجهی از این فرایندها خدمات محور نیست، هوشمند 
کردن و الکترونیک کردن آن دشــوار است، اما به یاری خدا فرآیند کمیسیون 

ماده 99 در سال جاری حتما الکترونیک می شود.

نائب رئیس انجمن دوستداران دماوند کوه:
بساط معادن در دماوند برچیده شد

نائب رئیس انجمن دوستداران دماوند کوه گفت: دماوند از سال ۸۷ تاکنون 
همچنان در محاق ثبت جهانی است که ضرورت دارد مورد توجه قرار گیرد.

بــه گزارش صبح آمل و به نقل از فــارس، دماوند بلندترین قله ایران و 
به عنوان یکی از قله های مخروطی شــاخص در جهان و زیست بوم بی نظیر 
است که با توجه به زیبایی های طبیعی ۱۳ تیر ماه سال ۸۷ در فهرست آثار 
طبیعی ایران قرار گرفت. مهدی مســچی در این باره اظهار کرد: قله دماوند 
نماد اسطوره ای فرهنگی، تاریخی و اقتصادی و همچنین منبع آب چندین 
رودخانه مهم و نماد ملی ما ایرانیان اســت. وی افزود: دماوند نخستین اثر 
طبیعی ملی اســت که در فهرست یونســکو پیشنهاد شد ولی همچنان در 
محاق انتظار برای ثبت جهانی است. نائب رئیس انجمن دوستداران دماوند 
کوه با اعالم مشکل معدن کاوی در دماوند نداریم، اضافه کرد: براساس قانون 
باید معادن تســطیح و یا احیا می شدند ولی تخریب های معادن باقیمانده و 

نمی دانیم تکلیفش چیست؟!
مسچی افزود: مشکل دیگر در ارتباط با معادن اینکه مخزن برخی از معادن 
بدتر از معدن کاوی اســت و تبدیل به مکانی برای دپوی زباله شــده است که 
نگران کننده است. وی با هشــدار نسبت به افزایش ساخت ویالها در قسمت 
شــمالی دماوند، تصریح کرد: جاده  موجود در قسمت شمالی و افزایش دامنه 
ویالها و ذی نفعانی که بر وجود این جاده چنگ انداختند، باعث شد ارج و قرب 

این کوه سترگ زیر سوال رود.

رئیس اداره امور فناوری های جهاد کشاورزی مازندران:
۱۳۰ میلیون لیتر سوخت در بخش 

کشاورزی مازندران نیاز است
رئیس اداره امور فناوری های مکانیزاسیون جهاد کشاورزی مازندران میزان 
نیاز بخش کشاورزی استان به سوخت را ۱۳0 میلیون لیتر در سال ذکر کرد.

بهمن نادری با اشاره به اهمیت و جایگاه بخش کشاورزی گفت: در بخش 
کشاورزی نهاده ها حرف اول می زنند و امروز عالوه بر تأمین ارز، سوخت برای 
بخش کشاورزی اهمیت زیادی دارد زیرا روند مکانیزاسیون توسعه یافته است. 
وی اظهار داشــت: نیاز به سوخت با توسعه مکانیزاســیون در باغات و مزارع 
افزایش یافته است و در حال حاضر با توجه ضریب نفوذ ماشین، تأمین سوخت 
کافی و به موقع برای حوزه کشــاورزی اهمیت باالیــی دارد. رئیس اداره امور 
فناوری های جهاد کشــاورزی مازندران با اشــاره به مشکالت فراروی تأمین 
سوخت کشــاورزی گفت: در حال حاضر استفاده از سامانه ها برای کشاورزان 
چندان ملموس نیســت و فرهنگ ســازی در این زمینه مسئله مهم به شمار 
می رود. نادری یادآور شــد: در مراحل کاشت، داشت، برداشت و پس از آن در 
حوزه کشاورزی نیازمند تأمین سوخت هستیم و کشاورز برای هر بار تأمین باید 

به سامانه مورد نظر و تائید ثبت درخواست مراجعه کند.
رئیس اداره امور فناوری های مکانیزاسیون جهاد کشاورزی مازندران تصریح 
کرد: هدف از طراحی ســامانه ها، توزیع مناسب سوخت و جلوگیری از قاچاق 

آن در خارج از شبکه است.
وی با اشاره به محدودیت های موجود در سامانه ها سبب می شود تا اهداف 
آنها زیر سوال برد، گفت: دریافت سوخت از طریق سامانه سبب بروز مشکالت 

و اعتراض کشاورزان شده است.
نــادری با بیان اینکه ۴۴0 هزار هکتار اراضی زراعی و ۱۶0 هزار هکتار 
اراضی باغی در اســتان گفت: طبق بررســی های فنی و براســاس سطح 
زیرکشــت و ماشین آالت موجود، ۱۳0 میلیون لیتر سوخت نیاز داریم اما 

اکنون ۷۸ میلیون لیتر سوخت به استان تخصیص داده می شود.

مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری مازندران:

استفاده از دریا رایگان است
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آسفالت خراب و مسئوالن 

تماشاچی شهرداری!!!
شــهر آمــل از کیفیت پایین 
خیابان هــای شــهری برخوردار 
اســت و می توان گفت از کیفیت 
پایین آسفالت معابر رنج می برد 
و برخی از معابر شــهری آنچنان 
برخوردار  نامناســب  وضعیت  از 
است که این امر سبب نارضایتی 
شــهروندان شــده اما مسئوالن 
شهرداری انگار نه انگار! و همانند 

همیشه تماشاچی هستند!
چاله چوله های  در خصــوص 
خیابان های سطح شهر  و  معابر 
پلیس بیشــتر از شــهروندان از 
وضعیت آســفالت شهر ناراضی  
اســت چرا کــه بیشــتر مردم 
گرفتــار این چاله ها می شــوند. 
چنانچــه برخی از ایــن چاله ها 
فاضالب  و  آب  توسط شــرکت 
با خاک و ماســه پر و رها شده 
اســت و بخشــی هم از گذشته 
بوده و بخشــی نیز بــا بارندگی 
به وجود آمده اســت و برخی از 
تصادفات رخ داده به دلیل قصور 
شــهرداری در ایمن سازی معابر 
رسیدگی  است.خواهشــمندیم 

نمائید.
ن س شهروند آملی

 توزیع نامناسب نان

 در نانوائی ها
یکی از ساکنین روستایی در 
دابودشت هســتم که نسبت به 
توزیع نامتناســب نان از ســوی 
برخی نانوایان شــاکی هســتم. 
چند روز پیش برای گرفتن چند 
قرص نان وقتی به نانوایی مراجعه 
کردم کمتر از عدد خواسته شده 
به مــن نان دادند امــا در همان 
لحظه شــخص دیگری دو برابر 
آن را گرفــت و رفت و وقتی گله 
کردم در کمال خونسردی عذر ما 
را خواستند. پس اینهمه نظارت 

نتیجه اش چه می باشد؟
حسینی از ساکنین 
دابودشت آمل 

مدیر کانون های فرهنگی و هنری مساجد مازندران:
۳۰۰ کتابخانه در مساجد مازندران فعال است

مدیر کانون فرهنگی و هنری مساجد مازندران با اشاره به فعالیت ۳00 کتابخانه در مساجد استان، به روزرسانی 
کتاب های آن را الزم دانست.

به گزارش صبح آمل و به نقل از مهر آمل و به نقل از آحجت االسالم رجب نعمتی قرا با اشاره به فعالیت و وجود 
هزار و ۱9۸ کانون فرهنگی وهنری در مساجد استان اظهار داشت: از این تعداد ۷۱۴ کانون شهری و مابقی روستایی 

هستند.
وی به اجرای طرح ســفیران اجتماعی افزود: در این طرح مســائل آموزشی، عفاف و حجاب و غیره مدنظر قرار 

می گیرد.
مدیر کانون های فرهنگی وهنری مساجد مازندران طرح تالوت نور را از دیگر طرح ها و برنامه های کانون مساجد 

بیان کرد و افزود: در قالب این طرح قرائت کالم اهلل مجید به همراه ترجمه پس از اقامه نماز صورت می گیرد.
حجت االســالم نعمتی شمار کتابخانه های فعال در مساجد استان را ۳00 واحد ذکر کرد و گفت: به روزرسانی 

کتاب کتابخانه ها پس از دو سال صورت گرفته است.
وی صدای کتاب را از دیگر طرح های در دست اقدام در مساجد استان بیان کرد و گفت: برای به روزرسانی مخازن 

کتابخانه های مساجد به سه هزار جلد کتاب جدید نیاز داریم.
حجت االسالم نعمتی با عنوان اینکه بیشتر کتاب هایی که برای عرضه در کتابخانه های مساجد ارسال می شود، 
متناسب و تخصصی و فراخور نیازهای مخاطبان مسجد نیست، گفت: الزم است کتاب های موجود در کتابخانه های 

مساجد علمی و آموزشی باشد.

در بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه آمل از اورژانس اجتماعی 321 عنوان شد؛
ضرورت به کارگیری همه ظرفیت ها برای کاهش آسیب های اجتماعی در آمل 

معاون استاندار و فرماندار ویژه آمل از اورژانس اجتماعی بهزیستی شهرستان آمل بازدید کرد و در این بازدید بر ضرورت به 
کارگیری ظرفیت ها برای کاهش آسیب های اجتماعی در آمل تاکید کرد. 

به گزارش صبح آمل، ســید عباس حسینی ضمن  تقدیر و تشکر از کارکنان مرکز اورژانس اجتماعی با بیان اینکه دستیابی 
به ســالمت اجتماعی مطمئنا به یک بســیج و همت همگانی نیاز دارد؛ گفت: با توجه به شــرایط امروز جامعه و تنوع آسیب ها 
ی اجتماعی، کاهش ســن افراد در معرض آسیب وگســترش آسیب های اجتماعی ناشی از فضای مجازی الزم است مددکاران 

وکارشناسان اورژانس اجتماعی به عنوان سفیران سالمت اجتماعی اهتمام الزم را با رویکردهای اجتماعی داشته باشند.
وی یکی از مهمترین وظیفه اورژانس اجتماعی را حساس سازی مستمر مردم ومسئوالن در زمینه کنترل وکاهش آسیب های 
اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: اورژانس اجتماعی بهزیستی شهرستان باید خدمات تخصصی را با بهره گیری از سازمان های 
مختلف، مشارکت اجتماعی وظرفیت دانشگاه ها، مدارس وتشکلهای اجتماعی و فرهنگی انجام دهند که این مسئله عالوه بر آگاه 

سازی موجب افزایش سرمایه و اعتماد اجتماعی می شود. 
رییس اداره بهزیســتی شهرستان نیز بیان داشت:  یکی از رســالت های اصلی و مهم سازمان بهزیستی در راستای سالمت 
اجتماعی است و به واقع یکی از سازمان های تاثیر گذار در حوزه مسائل اجتماعی است و هدف نهایی این سازمان، بهینه زیستن 

می باشد واین زمانی محقق می گردد که تمام مولفه های اجتماعی  درآن نقش داشته باشد.
کبری اسفندیاریان با اشاره به نقش مهم اورژانس اجتماعی در پیشگیری و کاهش آسیب  های اجتماعی بیان نمود مداخالت 
فوریت های اجتماعی با توجه »تخصصی بودن«،«به موقع بودن«،  »در دســترس بودن« و اســتفاده از کادر مجرب مددکار و 

روانشناس منجر به کاهش و جلوگیری از آسیب های اجتماعی بیشتر در شهرستان می شود. 
وی ضمن تقدیر از دادستان عمومی و انقالب و پزشکی قانونی خواستار همکاری بیش از پیش سایر دستگاهها با این اداره شد.

تذکر جدی رییس شورا به شهردار آمل
 شورا هم از دست شهردار به تنگ آمد

رییس شورای اسالمی شهر آمل طی ارسال نامه رسمی به شهردار، تذکرات الزم را به وی ابالغ کرد.
به گزارش صبح آمل و به نقل از روابط عمومی شــورای اســالمی شهر آمل، حسن مجیدی کیا بر طبق تذکرات 
شــفاهی اعضای شورای اسالمی شهر به شهردار آمل در جلسات رسمی با عناوین اقداماتی که از بدو شروع به کار 
شهردار در این مسئولیت می بایستی انجام می شد ارسال گردید و وی باید پاسخ آن را در یک بازه زمانی مشخص 

به شورا اعالم نماید.
وی افزود: مدت ۱0 ماه از زمان آغاز فعالیت شــورای دوره ششــم می گذرد و همکارانم در صحن شورا برخی از 

تذکرات را بیان می کنند اما متاسفانه این تذکرات همچنان ابتر مانده و پیگیری نشده است.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان، روستائیان و عشایر از افزایش ۶0 درصدی سطوح 
درآمدی در صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان در ســال جاری خبر داد و گفت: این اقدام در تاریخ 

صندوق بی سابقه بوده است.
به گزارش صبح آمل و به نقل از فارس، بیت اهلل برقراری در پنجمین جلسه شورای هماهنگی تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی مازندران  با اشاره به اهمیت وزارت تعاون، رفاه و امور اجتماعی ، اظهار کرد: بیش 

از ۸0 درصد مردم در زمینه های معیشت و رفاه با حوزه های اجتماعی ارتباط مستقیم دارند.
وی با اشاره به اینکه فکر و اندیشه ما حل مشکالت مردم است، افزود: حتما با مردم ارتباط داشته 

باشیم چرا که مردم ولی نعمت ما هستند.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر با اعالم اینکه تمام تالش مسئوالن 
در راســتای خدمت به مردم باشد، ادامه داد: شبانه روز باید در خدمت مردم باشیم و تالش داریم در 

دولت انقالبی و مردمی باید کارهای تحولی انجام دهیم.
برقراری، تحقق عدالت اجتماعی را از رسالت های این صندوق عنوان کرد و گفت: حدود ۳0 میلیون 

نفر جامعه هدف ما در صندوق بیمه هستند. 
وی با اعالم اینکه باید با رویکرد جهادی و انقالبی مشــکالت مردم را رسیدگی و حل کنیم، ادامه 
داد: جامعه هدف ما از مهم ترین اقشــار کشور هستند و برای ایجاد تحول باید همگی تالش بی وقفه 

داشته باشیم.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان، روستائیان و عشایر از افزایش ۶0 درصدی سطوح 
درآمدی در صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان در ســال جاری خبر داد و گفت: این اقدام در تاریخ 

صندوق بی سابقه بوده است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به فعالیت ۱۸00 کارگزاری در سراسر کشور، افزود: 

سند راهبردی صندوق با مشارکت جمعی تدوین شده است.
برقراری ادامه داد: طی برنامه ریزی صورت گرفته امسال یک میلیون بیمه شده جدید جذب داریم 

و این افراد تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر بیان کرد: ۳0 هزار مربی قرآن در 

کشور بیمه شدند و مشکل ۲0 سال آنها حل شده است.
علی باقری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران نیز در ادامه این جلسه اظهار کرد: بیش از 

۸0 درصد مردم با وزارت تعاون در ارتباط هستند و خدمات مهمی ارائه می کنند.
وی با اشاره به اینکه وحدت رویه خوبی بین مدیران استان برای ارائه خدمات به جامعه هدف وجود 
دارد، تصریح کرد: همکاران ما با تالش شبانه روزی در حال خدمت به مردم هستند و باید پشتیبانی 

بیشتری از مجموعه صورت گیرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به اینکه ۷هزار و ۶00 تعاونی فعال در استان 
داریم، افزود: با توجه گســتره کاری نیازمند توجه ویژه از لحاظ بودجه ای هستیم تا پاسخگوی مردم 

باشیم.
رئیس شورای هماهنگی تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره ضرورت تعامل بین مدیران، 

تصریح کرد: مدیران باید با تعامل و هم افزایی خدمات بی وقفه به مردم شریف ارائه کنند.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر مازندران:

افزایش ۶۰ درصدی سطوح درآمدی در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان

رئیس اداره محیط زیســت شهرستان آمل با اعالم این خبر گفت: ماموران یگان حفاظت محیط 
زیست ۶ متخلف شکار و صید را در آمل دستگیر کردند.

به گزارش صبح آمل، وحید رضائیان اعالم کرد: ماموران یگان حفاظت محیط زیســت آمل طی 
یک هفته گذشــته حین گشت و کنترل در حوزه اســتحفاظی ۶ متخلف شکار و صید را دستگیر 

کردند.
وی افزود: ماموران یگان حفاظت محیط زیســت آمل با همــکاری ماموران نیروی انتظامی این 
شهرستان حین گشت و کنترل در منطقه امامزاده عبداهلل )ع(، کوسه رز و دابودشت چهار شکارچی 

غیرمجاز را به همراه ۴ قبضه سالح شکاری دستگیر کردند.
رئیس اداره محیط زیســت شهرستان آمل خاطرنشــان کرد: در ماموریت دیگری ماموران یگان 
حفاظت محیط زیســت آمل حین گشــت و کنترل در رودخانه گرمرودبخش دشتسر و دابودشت 

۲ صیاد غیر مجاز را به همراه یک رشته تور ماهیگیری سالیک و ۲قطعه ماهی دستگیر کردند.
وی در پایان گفت: هر۶ متخلف با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

رئیس اداره محیط زیست آمل:

بازداشت ۶ متخلف شکار و صید در آمل

صدای شهروندصدای شهروند


