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

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی مازندران:

زیرساخت های مازندران 
برای جذب دانشجویان 

خارجی مناسب است

معاون فرهنگی و مطبوعاتی 
فرهنگ و ارشاد مازندران 

برکنار شد

سرپرست بهزیستی مازندران:

 ۲۷ هزار توانخواه مازنی
 از معلولیت جسمی حرکتی 

رنج می برند

۲ رقم جدید برنج در آمل 
معرفی شد

نیمه دوم تیر ماه ۱۴۰۱   سال هشتم    شماره ۱۲۳

استاندار مازندران بر فعال سازی واحدهای تولیدی راکد تاکید کرد و 
گفت: برای رفع موانع تولید در استان باید تالش کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حســینی پور در جلســه کارگروه 
ســتاد تسهیل و رفع موانع تولید استان با اعالم اینکه مسئولی که اراده 
و سیاست رفع مســئله مردم را نداشته باشد وحتی منصوب این دولت 
باشد، نیز باید برکنار شود، افزود: برای حل مسئله مردم نیازمند همکاری 

و همدلی دلسوزانه مسئوالن استان است.
وی واژه تولید را یکی از پتانســیل های فعال استان برشمرد و گفت: 
هدف از سفرهای استانی رفع موانع تولید در مراکز مهم اقتصادی است.

اســتاندار مازندران به فعال سازی دوباره واحدهای تولیدی راکد در 
اســتان تاکید و اظهار داشت: در جلسات ستاد تسهیل تا آنجایی که در 
توانمان باشد برای رفع موانع تولید واحدهای صنعتی تالش خواهیم کرد.

این مقام عالی استان با اشاره به اینکه شانیت این جلسات حل مسئله 
تولید و رفع موانع آن است، گفت: نباید بدنبال معجزه ای باشیم بلکه ما 
مسئولین که منتخب این مردم هستیم به مسائل و مشکالت آنان با جان 

و دل رسیدگی کنیم.
حسینی پور اولویت نخست شهرســتان جویبار را تسهیل در ورود 
ســرمایه گذار بیان کرد و افزود: ورود ســرمایه گذار در رشد اقتصادی 

استان اثرات جدی به همراه خواهد داشت.
استاندار مازندران مشکل این شهرستان را نبود پول و اعتبار ندانست 
و ادامه داد: فضای این شهرســتان به گونه ای نیست که سرمایه گذار با 

انگیزه و رغبت برای سرمایه گذاری به جویبار بیاید.
وی خاطر نشان کرد: باید یک همت تمام عیار در مدیران شهرستان 
و هدایت ســتادی برای تحول همه جانبــه جویبار رقم بخورد. محمود 
حسینی پور با اعالم اینکه این شهرستان ظرفیت های بسیار با الیی برای 
سرمایه گذاری دارد، بیان کرد: شخصاً از سرمایه گداری بخش خصوصی 

در این شهرستان حمایت خواهم کرد تا هیچ همشهری بی کار نباشد.

دادستان دادسرای عمومی و انقالب آمل با اعالم این خبر گفت: قلع و قمع مستحدثات 
غیــر مجاز در قالب تبصره ۲ ماده ۱۰ )به صورت دیوارکشــی و بنــای نیمه کاره( و ماده ۳ 
قانون اصــالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها )بصورت ویالی الکچری( در حوزه 
قضایــی آمل، با این قلع و قمع ها، ۶ هزار و ۴۸۵ متر مربع از اراضی کشــاورزی به چرخه 

تولید بازگشت.
به گزارش صبح آمل، مهدی محمدی اظهار داشــت: این ســاخت و ســازهای غیرمجاز در 
روســتاهای آهن کتی، سرهنگ کتی، درکاپی و تازه آباد )بخش مرکزی آمل( توسط اکیپ اجرای 
احکام قضایی شــامل نماینده مرجع قضایی، کارشناسان اداره امور اراضی، یگان حفاظت و واحد 
حقوقی مدیریت جهاد کشاورزی آمل و مرکز جهاد کشاورزی مرانده و همچنین عوامل انتظامی 
پاسگاه آغوزبن به مورد اجراء درآمده و جمعاً بیش از ۳۰۰۰ متر مربع از اراضی کشاورزی و باغی 

آزاد شد.
وی افزود: با هرگونه ســاخت و ساز غیر مجاز در زمین های کشاورزی که منابع تامین کننده 
امنیت غذایی را تهدید کند طبق قانون حفظ کاربری برخورد خواهد شــد. دادســتان دادسرای 
عمومی و انقالب آمل به نقش موثر کشاورزی در ارتقاء درآمد اشاره کرد و گفت:  توسعه و تقویت 
کشاورزی به عنوان فعالیت های اقتصادی می تواند نقش موثری در ارتقاء در آمد و تحقق اهداف 

توسعه کشاورزی پایدار داشته باشد.
محمدی تاکید کرد: حفظ بستر تولید محصوالت کشاورزی شوخی بردار نیست و در این راه به 

پشتوانه قانون با تمام قوا ایستاده ایم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با متصرفان و ساخت وسازهای غیرقانونی برخورد 

قاطع دارد و در راستای اجرای قانون هیچگونه مماشاتی با متخلفان نخواهد داشت.

رئیس دفتر نظارت و بازرســی انتخابات مازندران دخالت نامناسب 
نمایندگان در عــزل و نصب ها را از جمله دغدغه ها برشــمرد و گفت: 

گزارش هایی از دخالت نمایندگان استان در این زمنیه وجود دارد.
حجت االســالم علی اصغر زکوی با اشاره به اینکه حفظ اسالمیت و 
جمهوریت نظام اســالمی برعهده شورای نگهبان است، افزود: نظارت بر 

انتخابات مجلس شورای اسالمی از جمله وظایف است.
وی با اشــاره به دخالت نمایندگان در عزل و نصب های مســئوالن 
اظهار داشــت: نمایندگان از نظر قانونی حــق دخالت در عزل ونصب ها 
را ندارند زیرا آنان مرد قانون هســتند و چنین وظیفه ای را قانون محول 

نکرده است.
رئیس دفتر نظارت و بازرســی انتخابات مازندران با اشاره به وجود 
شــواهدی مبنی دخالت نامناســب برخی نمایندگان در عزل ونصب ها 
یادآور شــد: مقام معظم رهبری دو بار به نمایندگان مجلس هشدار داد 

که در عزل و نصب مدیران اجرایی دخالت نکنند و کار را دشوار نکنند.
حجت االســالم زکوی به گزارش هایی مبنی بر دخالت نمایندگان 
در عزل ونصب ها در شرق و غرب استان اشاره کرد و گفت: همچنین 
دســتگاه های اجرایی نیز از این مســئله گالیه و شکایت دارند و اینها 
نشــانه هایی مبنی بر دخالت اســت. وی  درباره اینکه چرا شــورای 
نگهبــان جلوی دخالت های برخی از نماینــدگان را نمی گیرد تا یک 
شهرستان یکســال گرفتار انتخاب رئیس اداره نباشد، افزود: شورای 
نگهبــان بارها توصیــه و نصیحت کــرد ولی برخی هــا همچنان به 

دخالت ها ادامه می دهند.
رئیس دفتر نظارت و بازرســی انتخابات در مازندران با اظهار اینکه 
هشــدارهای الزم به نمایندگان داده شده اســت، تصریح کرد: شورای 
نگهبان قانون گذار نیســت و قانون انتخابات هیچ وظیفه ای را برای این 

شورا نگذاشت تا نظارت مستمر بر عملکرد نمایندگان داشته باشد.
حجت االسالم زکوی ادامه داد: تنها کاری که می توانیم انجام دهیم 
که گزارش های درباره عملکرد نمایندگان را برای انتخابات آینده و احراز 
صالحیت ها مدنظر و تأثیر قرار خواهیم داد. وی با عنوان اینکه نظارت بر 
انتخابات شــورای شهر و روستا بر عهده شورای نگهبان نیست و در این 
زمینه وظیفه ای ندارد، افزود: دخالت نمایندگان در عزل و نصب از جنس 

مستشاری و جلوگیری از ورود نااهالن به مدیریت باشد، خوب است.
حجت االســالم زکوی تحــول در حکمرانی و معیشــت مردم را از 
مهمترین نیازها بیان کرد و گفت: نباید فرصت ســوزی کرد و باید عزل 

ونصب ها را دقیق انجام داد.

استاندار مازندران:

مسئولی که اراده و سیاست رفع مسئله 
مردم را نداشته باشد باید برکنار شود

دادستان دادسرای عمومی و انقالب آمل:

 حفظ بستر تولید شوخی بردار نیست
 و با تمام قوا ایستاده ایم

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات مازندران:

دخالت نمایندگان در عزل  و نصب ها 
همچنان ادامه دارد

دادستان دادسرای عمومی و انقالب آمل:

حفظ بستر تولید 

 شوخی بردار نیست

 و با تمام قوا ایستاده ایم

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران:

ریالی اعتبار فرهنگی 

 برای سواحل 

در مازندران نداریم
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گفت گو  با یکی خیاط های قدیمی 
شهر بابکان آمل و  اهالی الریجان:

 جده از
  زلزله الریجان

 و کدخدای ترا 
می گوید

گفتگوی صبح آمل با حاج فضل اهلل توکلی 
از باغداران موفق و نمونه روستای بزمینان 

بخش دشت سر آمل

بعد از 40 سال 
باغداری جهاد 
کشاورزی هنوز 
مرا نمی شناسد

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات مازندران:

دخالت نمایندگان در عزل  و نصب ها 
همچنان ادامه دارد

۱

معاون استاندار و فرماندار ویژه آمل 
خبرداد:

 رفع مشکل گازرسانی
 در  4 کیلومتر  از مسیر 

گازرسانی بخش الریجان

فرماندار ویژه آمل از رفع مشکل گازرسانی 
در چهار کیلومتر از مسیر گازرسانی در بخش 

الریجان خبر داد.
به گــزارش صبح آمل و به نقــل از روابط 
عمومی فرمانداری ویژه شهرســتان آمل، سید 
عباس حسینی در گردهمایی روسای شوراهای 
اســالمی و دهیاران بخش الریجان که در روز 
عید ســعید غدیرخم صورت گرفت با اشاره به 
شرایط روز جامعه تصریح کرد: در شرایط فعلی 
حجم باالیی از مطالبات در این دوره وجود دارد 
و با توجه به شرایط اقتصادی کشور و استان و 
شهرستان باید بتوانیم از پتانسیل های منطقه 

ای استفاده کرده و روند فعلی را اصالح کنیم.
حسینی با اشاره به اینکه الریجان باید ویژه 
دیده شود با توجه به محرومیت این بخش نیاز 
به تغییرات اساســی در نوع نگاه به این منطقه 
وجــود دارد، تصریح کرد: بایــد در الریجان به 
ســمت فعالیت های مولد، اشــتغال و درآمدزا 
رفت و با وجود پتانســیل های نهفته ای که در 
این بخش وجــود دارد همت و تالش دهیاران 
و شوراها را می طلبد که بتوانیم در روند جدید 

موفقیت کسب کنیم.
وی تاکید کرد: انتظار می رود تا در جلســه 
آینــده دهیاران و شــوراها با داشــتن طرح و 
پروژه در جلســه حاضر شــده و  در حوزه های 
مختلف بــه ویــژه بهره مندی از تســهیالت 
برای قشر آســیب دیده و نیز توسعه روستایی 
اعتبارات مناسبی دیده شود، همچنین در ایجاد 
روستاهای الگو و نمونه نیز دهیاران باید برنامه 

ویژه ای داشته و برای اجرای آن تالش کنند.
معاون استاندار و فرماندار ویژه آمل با اعالم 
اینکه مشکل گازرسانی در بخش الریجان حل 
شده و برای چهار کیلومتر مجوز اولیه صادر و 
هفته آینده عملیات اجرایی آن آغاز می شــود، 
گفت: در حــوزه راه با توجه به رانشــی بودن 
بیشتر راه های منطقه و نیز بودجه ناچیز، کندی 

پروژه ها طبیعی است.
حســینی تصریــح کــرد: دســتگاه های 
خدمات رســان موظف به ورود در زمان بحران 
هســتند و نمی توانــد خدمات دائــم خود را 
مشروط بگذارد. گاردریل مورد نیاز منطقه نیز 
نیز با رایزنی مدیریت راهداری استان در دستور 
کار است اگرچه نیاز به پیگیری مسئول بخش 

الریجان دارد تا این کار انجام شود.

قیمت 2000 تومان-8 صفحه
  توزیع در کلیه کیوسک های

  استان مازندران 
و کلیه مراکز مرتبط
 هر دو هفته یکبار

جاده محمودآباد به آمل
مجتمع مجلل اهورا 

 متعلق به رستوران حاج محسن
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رئیس دادگســتری استان مازندران گفت: در سه 
ماه ســال اول سالجاری بیش از ۲۵۲ هزار پرونده در 

دادگستری سراسر استان رسیدگی و مختومه شد.
به گــزارش صبح آمل و به نقــل از مهر، حجت 
االســالم محمد صادق اکبری در حاشــیه جلســه 
شورای قضائی اســتان افزود: با توجه به حجم باالی 
پرونده قضائی در استان تعداد ۲۵۲ هزار و ۹۴۵ فقره 
پرونده با تالش جهادی همکاران قضائی واداری مورد 

رسیدگی قرار گرفت و مختومه شد.
وی در ادامــه صیانت از کرامت انســانی و تالش 
برای برقــراری عدالت، تحقق حقوق شــهروندی و 
همچنین دفاع از مظلومان را از وظایف و رسالت های 
مّهم دستگاه قضائی برشمرد و ابراز امیدواری کرد تا 
با تالش همکاران، پرونده های مانده به حداقل برسد.

رئیس دادگســتری اســتان مازنــدران کاهش 
ورودی پرونده ها به دســتگاه های قضائی استان را از 
سیاست های مهم دادگستری استان برشمرد و تصریح 

کرد: تالش ما این است با کاهش ورودی پرونده ها، 
کاهش اوقات رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده های 
قضائی با ســرعت بیشــتر و مدت زمان کوتاه تری 

موجبات رضایتمندی مردم را فراهم کنیم.
عالی ترین مقام قضائی مازندران خاطرنشان کرد: 
یکی از عللی که موجب نارضایتی مردم از دستگاه 
قضائی می شــود کثرت پرونده های وارده به محاکم 
است که نه تنها موجب نارضایتی مراجعان دستگاه 
قضائی بلکه موجب عدم رضایت کارکنان نیز شده 
اســت و وقت و بخش قابل توجهی از ظرفیت نظام 
قضائی صرف آن می شــود. حجت االســالم اکبری 
افزود: وظیفه همه مسئولین و دست اندرکاران است 
که درجهت کاهش ورودی پرونده ها اقدامات شایانی 
را به عمل آورند، قطعاً این امر یک بســیج عمومی 
می طلبد تــا تمامی راهکارهــای قانونی به صورت 
عملی پیاده شــود و از تمــام ظرفیت های قانونی 

موجود کمال بهره برداری به عمل آید.

رئیس کل دادگستری مازندران:

۲5۲ هزار پرونده قضایی در مازندران مختومه شد

معاون فرهنگی و مطبوعاتی فرهنگ و ارشاد مازندران 
برکنار شد

معاون استاندار و فرماندار ویژه آمل در جمع روسای ادارات ارشاد اسالمی مازندران؛

مازندران نیازمند راهبری فرهنگی و هنری 

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی مازندران:

زیرساخت های مازندران برای جذب 
دانشجویان خارجی مناسب است

معصومه فرجی معــاون فرهنگی و مطبوعاتی 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی مازندران از 
سمت خود برکنار شد و جای خود را به سیدعلی 

علوی داد.

بــه گزارش صبح آمل و به نقــل از مهر، با 
برکناری معاون فرهنگی و مطبوعاتی فرهنگ 
و ارشــاد مازندران از ســوی حســین جوادی 
مدیرکل ارشــاد مازندران، سید علی علوی به 
عنوان معاون جدید ایــن اداره کل منصوب و 

مشغول به کار شد.
معصومه فرجی بیش از ســه سال به عنوان 
معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی مازندران فعال بود و عملکرد وی 
همواره مورد انتقاد اهالی هنر و رسانه بوده است. 
سید علی علوی سال ها در سمت های مختلفی از 
جمله معاون ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی مازندران مشغول به خدمت بوده است.

فرماندار ویژه شهرستان آمل در جمع روسای ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران با اشاره به اینکه 
باید سهم مناسبی از راهبری فرهنگی را باید بر عهده بگیریم، تصریح کرد: امروز اثر فرهنگ بومی و هنرهای 

دستی و فرهنگی در بستر جامعه بسیار کمرنگ است.
ســید عباس حسینی در جلسه شورای اداری اداره کل فرهنگ و ارشاد و اسالمی مازندران که با حضور 
حســین جوادی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان به میزبانی آمل صورت گرفت، با تاکید بر ضرورت 
افزایش نقش فعاالن فرهنگی و هنرمندان در روند رو به تغییر جامعه گفت: باید از عنصر فرهنگ برای آنچه 
در جامعه رخ می دهد و نیاز به بازآفرینی و بازاندیشی دارد استفاده کرد. هنرمندان و دستگاه فرهنگ و هنری 
در میان مردم مورد توجه هســتند، اقشار بسیاری را نیز تحت پوشش قرار دهند و می توان از همین منظر 
میزان اثرگذاری و موثر بودن تولیدات این حوزه و تهیه خوراک برای جامعه ای که تشنه شنیدن و دانستن 

است را مورد توجه قرار داد.
وی با اشــاره به اینکه رسانه عنصر پرقدرت در گفتمان امروز جامعه است، تصریح کرد: باید بپذیریم که 
در حوزه رسانه راهبری نداریم منفعالنه رفتار می کنیم، بیان کرد: اثرگذاری رسانه در روند تصمیم سازی و 
توقف تصمیمات پررنگ است و از این ظرفیت می توان به خوبی برای ایجاد یک گفتمان صحیح و بارور کردن 

ارزش های نظام مقدس جمهوری اسالمی استفاده کرد.
معاون استاندار و فرماندار ویژه آمل تصریح کرد: رسانه ها در محیط مدیریتی موثرند و اثرگذاری بیش از 
۵۰ درصد دارند. می توان با تعریف راهبری و تولید محور کردن رسانه ها به آنچه جامعه نیاز دارد دست یافت.

حسینی با اشاره به اینکه در حوزه موسیقی نیز گفتمان سازی راهبری نداریم، با تاکید بر تولید آثار فاخر 
بومی در اســتان تصریح کرد: محوریت دادن و نقش ایجاد کردن برای مردم در حوزه فرهنگ و هنر نقطه 

مغفول این حوزه است که امیدواریم در روند جدید مدیریتی در استان به این امر دست یابیم.

رئیس دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران گفت: این دانشــگاه 
زیرســاخت های مناســب و منحصربفردی برای پذیرش دانشــجویان 

خارجی در اســتان دارد. فرهاد غالمی در نشست امضای تفاهمنامه با رایزن فرهنگی سفارت عراق در ایران در 
ساری با بیان اینکه برای جذب دانشجویان عراقی در دانشگاه های علوم پزشکی استان توافق شده است، افزود: 
ارتباط بین دانشگاه های دو منطقه، برگزاری کنفرانس های مشترک بین المللی و دوره های آموزشی کوتاه و بلند 

مدت از جمله اهداف و مفاد این تفاهمنامه است.
وی گســترش فعالیت های تحقیقاتی را از دیگر مفاد تفاهمنامه بیان کرد و گفت: دانشــگاه علوم پزشکی 
مازندران دارای قدمت ۴۰ ساله و زیرساخت های مناسب برای پذیرش دانشجویان خارجی از جمله کشور عراق 

است.
رئیس دانشــگاه علوم کشــاورزی مازندران با اشــاره به پیوندهای فرهنگی و مذهبی بین دو کشور توسعه 

مناسبات علمی و آموزشی بین مازندران و دانشگاه های عراق را از جمله برنامه ها ذکر کرد. مهر

محققان معاونت مؤسســه تحقیقات 
برنج کشــور در آمل دو رقم جدید برنج 
با عملکرد تولید ۸.۵ تن در هکتار معرفی 

کردند.
ایــن دو رقم جدید که در حال حاضر 
با نام ۰۸ و ۰۱۵ نام دارد، در فصل زراعی 
امسال در معاونت مؤسسه تحقیقات برنج 

کشــور در شهرســتان آمل کشت شد و 
عالوه بر مصرف کمتر آب، کیفیت بسیار 
خوب در طعم، حــدود یک و نیم تن در 
هکتار در مقایسه با ارقام پر محصول قبلی 

افزایش عملکرد تولید دارد.
برنج کشور  معاون مؤسسه تحقیقات 
در مازندران به معرفی دو الین جدید برنج 

تولید محققان این مؤسسه در شهرستان 
آمل اشاره کرد و گفت: این دو رقم برنج تا 
پایان امسال رونمایی و برای فراگیرشدن 
کشت در اختیار کشــاورزان قرار خواهد 

گرفت.
وحید خسروی قد بوته دو رقم جدید 
برنج را حدود ۱۱۰ سانتیمتر اعالم کرد و 
افزود: دوره کشت تا برداشت این محصول 
به ترتیب ۹۲ تا حدود ۱۱۰ روزه اســت 
و از نظــر کیفیت طعم و پخت هم ردیف 

برنج طارم است.
وی با بیان اینکه در حدود شش دهه 
از فعالیت معاونت مؤسسه تحقیقات برنج 
کشــور در شهرســتان آمل تاکنون ۲۵ 
رقم برنج معرفی و در اختیار کشــاورزان 
قرارگرفته اســت، گفت: رقم های معرفی 
شــده شــامل ندا، نعمت، فجر، شــفق، 
شیرودی، تیسا، هالل و طلوع با عملکرد 
محصول باال نقش بسیار مهمی در تولید 
برنج مصرفی و بی نیازی حداقلی کشــور 

برای واردات داشته است.
مســئول بخش اصــالح و تهیه بذر 
برنج کشور  معاونت مؤسســه تحقیقات 
در مازندران در تشریح صفت های دو رقم 
جدید برنج، به کیفیت مطلوب هر دو رقم 
معرفی شده اشاره کرد وگفت: رقم ۰۸ از 
نظرتولید، مشــابه برنج دانه بلند هندی 
اســت و رقم ۰۱۵ هم مشابه ارقام طارم 

محلی وامراللهی وبی نام است.
مرتضی نصیری، مقام بودن به بیماری 
بالست وخســارت کم در برابر آفات برنج 
را از قابلیت های مهــم برنج های معرفی 
شــده جدید عنوان کــرد وادامــه داد، 
مصرف آب در رقم هــای جدید برنج در 
مقایســه با رقم های قبلی کمتر اســت و 
عالوه بر کشــت در اســتان های شمالی، 
در اســتان های جنوبی کشور نیز قابلیت 

کشت دارد.
وی اضافه کــرد: هر دو رقــم دارای 
عطر وطعم مشابه برنج طارم محلی است 

وبــا ذائقه های مردم کشــور ما نیزکامال 
سازگاری دارد.

رئیــس ســازمان جهاد کشــاورزی 
مازنــدران هم در این رابطــه، به فعالیت 
اثرگذار معاونت مؤسســه تحقیقات برنج 
کشــور در مازندران مستقر در شهرستان 
آمل اشــاره کرد و گفــت: محققان این 
مؤسســه در فرایند تولید و کیفیت برنج 

کشور تأثیرگذار بودند.
حسن عنایتی افزود: باید از دانش روز 
کشاورزی استفاده شود تا عالوه بر کمیت 
محصوالت کشاورزی کیفیت آن هم ارتقا 
یابد. وی با بیان اینکه از حدود ۲۲۰ هزار 
هکتار شالیزار در مازندران ساالنه بیش از 
یک میلیون تن برنج ســفید تولید و این 
استان رتبه نخست تولید این محصول را 
در کشور دارد، یادآور شد: با توجه به نیاز 
روز افــزون و عالقمندی باال برای مصرف 
برنج درکشور و در راستای بی نیاز شدن 

از واردات این محصول معرفی شد. مهر

مدیرعامل شهرک های 
صنعتی مازندران:

زیرساخت های شهرک 
صنعتی شهدای محمودآباد 

تکمیل می شود

مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی مازندران با اشاره به وجود 
اســتان در  واحدهــای صنعتی 
محمودآباد، گفت: زیرساخت های 
شــهدای  صنعتــی  شــهرک 

محمودآباد تکمیل می شود.
به گــزارش صبح آمــل و به 
نقل از محمودآباد آنالین یاســر 
امینی در جلسه کارگروه توسعه، 
برنامه ریزی و عمران شهرستان 
محمودآباد، اظهار داشت: شهرک 
صنعتی شهدای محمودآباد یکی 
از بهتریــن شــهرکهای صنعتی 
اســتان می باشــد که واحدهای 
خــوب دارای برند ملــی در آن 
مستقر هستند. وی افزود: تکمیل 
زیرســاخت های شهرک صنعتی 
از جمله  شــهدای محمودآبــاد 
تقویت بــرق و تغییر کاربری فاز 
توسعه، نیازمند نگاه ویژه و تعامل 
همه جانبه دستگاههای خدمات 
رسان و سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان اســت. ولی اهلل فرزانه، 
نماینده مردم نــور و محمودآباد 
در مجلس شــورای اسالمی نیز 
گفــت: باید برای اجرای ســریع 
زیرســاخت ها و پروژه ها، دغدغه 
ای داشته باشید و هر کجا که نیاز 
به حمایت مجلس باشد، با جان و 

دل آماده همکاری هستیم.
وی افــزود: شــهرک صنعتی 
شــهدامحمودآباد از شهرک های 
خوب کشــور اســت که با وجود 
قابلیتهای منطقه، سرمایه گذاران 
زیــادی عالقمند بــه فعالیتهای 
اقتصادی در این شهرک هستند.

عمرانی  معــاون  علیخانــی، 
اســتاندار مازندران نیــز در این 
جلسه با اشاره به اهمیت احساس 
مســئولیت نســبت به وضعیت 
موجود کشــور گفت: کسی که 
در جایگاه مســئولیت قرارگرفت 
باید ذوب در خدمت شــود و جز 
برای خدمت و تالش برای رضای 

خداوند اقدامی انجام ندهد.
وی بیان کرد: امروز در ترکیبی 
از جنگ اقتصــادی و جنگ نرم 
قرار داریم و تمام تالش دشــمن 
بر این اســت که با اســتفاده از 
عوامل و دســتهای پنهــان، در 
سیستم اقتصاد کشور نفوذ کرده 
تا بتواند شاکله اقتصادی را برهم 
زند. علیخانی اظهار داشــت: رمز 
موفقیت در این جنگ تمام عیار، 
اجرای دقیق اقتصــاد مقاومتی، 
مدیریت جهــادی و تولید دانش 
بنیان اشــتغال آفرین اســت و 
حل مشــکالت بایستی براساس 
اولویت بندی و شناخت ضرورتها 
شهرستان  فرماندار  پذیرد.  انجام 
محمودآبــاد نیز در این جلســه 
گفت: با توجه به استقبال سرمایه 
گذاران برای ایجاد واحدها تولیدی 
و کاربری کشاورزی زمینهای فاز 
توسعه شــرک صنعتی شهدای 
تغییر  باید مشــکل  محمودآباد، 
کاربری ایــن زمینها با همکاری 
ســازمان جهــاد و کشــاورزی 
اســتان هرچه ســریعتر مرتفع 
گردیده تــا بتوانیم از ظرفیتهای 
سرمایه گذاران برای رونق تولید 
و اشتغال جوانان مستعد کار در 
شهرستان بهره ببریم. علیزاده با 
بیان اینکه براساس امضاء تفاهم 
نامه شــرکت توریع برق، شرکت 
شــهرکهای صنعتی و ســازمان 
برنامه و بودجه استان ایجاد پست 
۶۳ کیلوولت در شهرک صنعتی 
شهدای محمودآباد در دستور کار 
قرار دارد تصریح کرد: الزم است 
تا مشــکالت و موانــع تأخیر در 
اجرای این پست برق در شهرک 
شناســایی و نســبت به رفع آن 
اقدام شــود تا واحدهای صنعتی 
مستقر در شــهرک از برق پایدار 

بهره مند شوند.

خبرخبر
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معاون مؤسسه تحقیقات برنج کشور در مازندران:

2 رقم جدید برنج در آمل معرفی شد

خبرخبر
مدیرعامل شرکت چوب و کاغذ مازندران اعالم کرد:

آمادگی صنایع چوب و کاغذ مازندران برای 
شکسته شدن انحصار کاغذ وارداتی در کشور

مدیرعامل شرکت چوب و کاغذ مازندران با بیان این مطلب گعت: 
برای کمک بــه فضای فرهنگی و چاپ کتب و محصوالت فرهنگی 
مورد نیاز کشــور از شهریورماه امسال ماهانه بیش از هزار تن کاغذ 
چاپ و تحریر تولید و روانه بازار خواهیم کرد. امید نیک نژاد با اعالم 
این خبر افزود: در صورت حل مشکل کاهش سهمیه برق این واحد 
تولیدی از سوی مسئوالن و متولیان امر، در ماه جاری هم میتوانیم 
بخشی از این نیازِ کشور را مرتفع سازیم. وی با بیان اینکه هم اکنون 
قیمــت کاغذ چاپ و تحریر در بازار آزاد حدود ۳۳ تا ۳۵ هزار تومان 
در حال خرید و فروش است افزود: در راستای کمک به سیاستهای 
حمایتی دولت برای ساماندهی بازار کاغذ کشور و به رغم همه کمبودها 
و مشکالت موجود حاضریم ۵ تا ۶ هزار تومان زیر قیمت بازار، کاغذ 
را تولید و عرضه نمائیم تا التهابات کنونی مرتفع و آرامش نسبی در 
بازار کاغذ به وجود آید. مدیرعامل شرکت چوب و کاغذ مازندران با 
بیان اینکه این مقدار کاغذ درنظر گرفته شده برای تنظیم بازار عالوه 
بر ۳۰ هزار تن تعهد ما برای چاپ کتب درسی دانش آموزاِن کشور 
است افزود: در صورت حمایت مسئوالن و تزریق سرمایه در گردش 
برای پرداخت بدهی های ســنوات قبل،قول خواهیم داد سال آینده 
۳/۱ کل نیاز کشور به کاغذ چاپ و تحریر را در مازندران تولید و روانه 

بازار مصرف کنیم. ایلنا

رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری آمل:
راه اندازی سالن جدید تولید گل های 
فصلی در سازمان فضای سبز شهرداری آمل 
رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری آمل، از راه 
اندازی ســالن جدید تولید گل های فصلی ) زینتی وآپارتمانی ( در 
مجموعه گلخانه خانه این ســازمان خبر داد. به گزارش صبح آمل 
و به نقل از روابط عمومی ســازمان سیما، منظر و فضای شهرداری 
آمل، محمد علی رحیمی گفت، سالن جدید تولید گل های زینتی 
و آپارتمانی این سازمان با زیربنای ۵۰۰ مترمربع امکان تولید انواع 
گل های فصلی مورد نیاز این سازمان برای استفاده در حوزه فضای 
سبزشــهری پس از تجهیز و بهســازی کامل مورد استفاده و بهره 
برداری دوباره قرارگرفت. وی افزود: با راه اندازی ســالن دوم تولید 
گل های فصلی شامل زینتی وآپارتمانی درمجموعه گلخانه سازمان 
سیما، منظر وفضای سبزشهرداری آمل، باعث صرفه جویی در خرید 
و بی نیازشدن شهرداری در تهیه گل های فصلی از شهرهای دیگر 
ونیز بخش خصوصی تولیدکننده شده است. رییس سازمان سیما، 
منظر وفضای سبزشهرداری آمل، اضافه کرد: با تعرفه ای که سال 
گذشته از سوی این سازمان ارائه شده مقرر شده تا مازاد تولیدات 
فصلی و آپارتمانی به شهروندانی که متقاضی خرید هستند، عرضه 

و فروخته شود.

سرپرست انتقال خون مازندران:
کاهش شدید ذخایر خونی در 
مازندران با آغاز پیک هفتم کرونا

سرپرســت انتقال خون مازندران گفت: با توجه به موج هفتم 
کرونا و گرمای هوا مراجعات مردم به مراکز انتقال خون مازندران 
کاهــش یافته  و در حال حاضر اداره کل انتقال خون اســتان با 

کاهش شدید ذخایر خون مواجه شده است.
بــه گزارش صبح آمل و به نقــل از خبرگزاری فارس، عبداهلل 
محمدی فیروزجایی درباره آخرین وضعیت ذخایر خونی اســتان 
اظهار کرد: با توجه به مــوج هفتم کرونا و گرمای هوا مراجعات 
مردم به مراکــز انتقال خون مازندران کاهــش یافته و در حال 
حاضر اداره کل انتقال خون اســتان با کاهش شدید ذخایر خون 
مواجه شــده است. وی با اعالم اینکه نیاز به خون و فرآورده های 
خونی همیشــگی و دائمی اســت، افزود: با توجه به نیاز مستمر 
بیماران تاالســمی و مراکز درمانی به خون و فرآورده های خونی 
درخواست ما از مردم مازندران،  نهادها، سازمان ها و دستگاه های 
اجرایی این است با مشــارکت در امر خداپسندانه اهدای خون، 
انتقــال خون مازندران را در تامین خون ســالم و کافی بیماران 

یاری کنند.
سرپرســت انتقال خون مازندران با بیان اینکه در موج هفتم 
کرونا هم اهداکننده خون باشیم، اضافه کرد: موضوع مهم اینکه 
در انتقال خون همه پروتکل های بهداشتی رعایت می شود و هیچ 

نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
محمدی فیروزجایی یادآور شــد: تمامی تجهیزات و وســایل 
مورد استفاده در پروسه اهدای خون در مراکز اهدای خون استان 
یک بار مصرف و استریل است و تمام دستورالعمل های بهداشتی 

هنگام اهدای خون به صورت ۱۰۰ در صدی رعایت می شود.
وی با اشــاره به اینکه بیماران چشم انتظار اهدای خون شما 
هســتند،گفت: انتقال خون مازندران نیاز خونی بیماران خاص و 
۵۰ مرکز درمانی را در مازندران تامین می کند که الزم است هم 
استانی های ایثارگر همانند گذشته با اهدای خون، یاریگر انتقال 

خون باشند.

معاون عمرانی استاندار مازندران در بازدید از روستای ایرا بخش الریجان؛

زیرساخت های الزم برای روستای ایرا فراهم می شود
جلسه توسعه روســتای ایرای بخش 
الریجان با حضور معاون عمرانی استاندار 
مازندران، حجت االسالم کاظمی مشاور 
استاندار، دیوســاالر مدیرکل دفتر فنی 
اســتانداری، مدیران کل آب و فاضالب 
مازندران، شرکت توسعه راه ها، مخابرات، 
راهداری، راه و شهرسازی، فرماندار ویژه 
آمل، شورای اسالمی و دهیاری روستای 

ایرا برگزار شد.  
معاون عمرانی استانداری مازندران در 

بازدید از روستای ییالقی ایرا بخش الریجان و بقعه متبرکه مرحوم عالمه حسن زاده آملی گفت: این 
روســتا عالوه بر اینکه از شرایط زیارتی برخوردار است، موقعیت سیاحتی و گردشگری نیز دارد که 

تقاضای سفر بیشتر می شود و تبعا باید زیرساخت های بیشتری فراهم شود.
به گزارش صبح آمل، رضا علیخانی کوشکک با بیان اینکه روستای ایرا با فضای نورانیت و طبیعتی 
که دارد، این پتانسیل باالیی است که شورا و دهیاران باید از آن استفاده کنند، افزود: قطعا روستاهایی 
که پتانسیل گردشگری دارند بایستی زیرساخت های الزم فراهم شود که از مهم ترین و کلیدی ترین 

زیرساخت ها راه، آب ، اسکان و پارکینگ است تا شرایط را برای مسافران و اهالی راحت تر کند.
وی با بیان اینکه ۷ مصوبه برای آسایش زائران و اهالی در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: راه 
موصالتی جاده هراز به روستا در چند نقطه دارای اشکاالت فنی و هندسی است برای رفع و بهبود و 

مرمت شکستگی که در این جاده وجود دارد اقدامات الزم توسط راهداری انجام خواهد شد.
معاون عمرانی استانداری مازندران تصریح کرد: راهی در باال دست در نظر گرفته شده تا مسافران 
از داخل روستا نیایند و راه مستقیمی برای زیارت در نظر گرفته شده است تا در داخل روستا باعث 

ترافیک نشود.
علیخانی آب را از دیگر مشــکالت این منطقه خواند و بیان کرد: مخزن آب ۵۰۰ هزار لیتری و 

ترمیم شبکه آب رسانی روستایی موضوعی است که در دستور کار ماست تا آبفا آن را انجام دهد.
وی خاطرنشان کرد: راه اندازی فوری دکل مخابراتی از نیازهای منطقه است تا مشکل اینترنت و 

آنتن دهی روستا حل شود.
معاون عمرانی استانداری مازندران به دیگر مصوبات حل مشکل روستای ایرا اشاره کرد و افزود: اگر 
زائران نیاز به اقامت داشته باشند شرایط اسکان را فراهم کنیم تا بتوانند شب نیز اقامت داشته باشند.



نیمه دوم تیر ماه ۱۴۰۱   سال هشتم    شماره ۱۲۳ اخبار آمل ۳۳

مدیر کل ســازمان آموزش فنی و حرفه ای 
مازنــدران از افتتاح ۱۱۰ طــرح مهارت آموزی 
هم زمان با هفته ملی مهارت در استان مازندران 

خبر داد.
آموزشهای  اهمیت  به  سیدحسین درویشی 
مهارتــی اشــاره کــرد و گفت: در ســه ماهه 
نخستامسال در ۲۰ مرکز دولتی و هزار و ۴۵۹ 
آموزشــگاه آزاد، در مجموع سه میلیون و ۳۴۸ 
هزار و  ۹۰۱ نفر ساعت آموزش های مهارتی را 

فرا گرفته اند.
وی افزود: هفته ملی مهارت به منظور توسعه، 
ترویــج و ارتقای فرهنگ مهارت آموزی با ایجاد 

انگیزه و عزم ملی برای دستیابی به فرصت های 
شغلی پایدار و اطالع رســانی، هدایت و فراگیر 
کردن هرچه بیشــتر آموزش هــای مهارتی در 
سطوح مختلف است. مدیر کل سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای مازندران آموزش دوگانه مهارت و 
کار، آموزش مشاغل خانگی، تدوین و بازنگری 
استاندارد آموزشی، تکمیل و تجهیز کارگاه های 
آموزشی و مهارت آموزشی در محیط کار واقعی 
را شماری از فعالیت های آموزشگاه های دولتی 
عنوان کرد. درویشــی با اشــاره به هفته ملی 
مهارت، افتتاح طــرح مهارت آموزی در محیط 
کار واقعی در ســطح استان مازندران، برگزاری 

مســابقه مهارت آزاد گردشــگری، افتتاح طرح 
مهارت آموزی توســعه آموزشــگاه های فنی و 
حرفه ای آزاد، افتتاح طــرح مهارت آموزی ویژه 
برنامه های  اهــم  را  اجتماعی  آســیب دیدگان 
این هفتــه اعالم کرد . وی افــزود: افتتاح طرح 
مهارت آموزی روستایی در ۱۱۰ روستای استان، 
تقدیر از نخبــگان مهارتی، برپایی نمایشــگاه 
مهارتی، برگزاری همایش های مهارتی و برپایی 
میز خدمت در مصلی های نماز جمعه شهرهای 
اســتان از دیگر برنامه هــای هفته ملی مهارت 
است. مدیر کل سازمان آموزش فنی  و حرفه ای 
مازندران تصریح کرد: زندگی بدون مهارت، فاقد 

کارایی فــرد در جامعه بوده و در جامعه نیاز به 
این اســت که جوانان، شاغالن، جویندگان کار 
و افرادی که در معرض آســیب های احتماعی 
قرار دارند به نوعی با توانمندی مهارتی به ایجاد 

اشتغال و کسب درآمد برسند.
درویشــی همچنین مهــارت، نهضت ملی، 
فرهنگ ســازی و ترویج آموزش های مهارتی، 
آموزش هــای  و  دولــت  مجلــس،  مهــارت، 
مهارتی دانش بنیان و اشــتغال آفرین، مهارت، 
توســعه بخشــی خصوصی، خیرین مهارتی و 
مشارکت های عمومی را عناوین روزهای هفته 

ملی مهارت نام برد. ایلنا

مدیرکل سازمان آموزش فنی و حرفه ای مازندران:

 طرح مهارت آموزی
 در ۱۱۰ روستای مازندران 

افتتاح می شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مازندران:

عدالت رفتاری یکی از مهم ترین اصول کاری ماست

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مازندران گفت: دنبال تحول اساسی در شورای فرهنگ 
عمومی هستیم که با هماهنگی استاندار و نماینده ولی فقیه سعی خواهیم کرد کل استان در همه 

بخش های فرهنگی در شورا رصد شود .
به گزارش صبح آمل و به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
مازندران، حســین جوادی در جلسه شورای اداری این اداره کل، خطاب به مدیران اظهار داشت: 
موثرترین جریانی که به جامعه هدف ما مستقیما ربط دارد ادارات شهرستان است ، وی در ادامه 
افزود ؛ عدالت رفتاری ،گفتاری و کرداری باید در ارشاد استان و شهرستان ها رعایت شود و ما به 
دنبال این عدالت در همه بخش ها هستیم، باید جایگاه هنرمندان استان در برنامه های گوناگون 

محسوس باشد و اهالی فرهنگ و هنر باید در برنامه های جمعی میدانی مشارکت داشته باشند .
وی افزود: دنبال تحول اساسی در شورای فرهنگ عمومی هستیم که با هماهنگی استاندار و 
نماینده ولی فقیه سعی خواهیم کرد کل استان در همه بخش های فرهنگی در شورا رصد شود .

دبیر شــورای فرهنگ عمومی اســتان جوادی در پایان خاطرنشــان کرد: جلوی سودجویی 
کنسرت های موسیقی را در استان خواهیم گرفت و با تشکیل کمیته های تخصصی به این بخش 

سامان خواهیم داد. 

انتقال خون  مدیرعامل ســازمان 
ایران، از فراهم شــدن مقدمات ورود 
اتوبوس سیار خونگیری برای سهولت 
اهداءکنندگان  خــون  دریافــت  در 
در ســطح روستاها نخســتین بار با 
همکاری مجمع خیرین شهرســتان 

آمل خبر داد.
به گزارش صبــح آمل و به نمقل 
از مهــر، مصطفی جمالــی با اعالم 
این خبرگفت: مجمع خیرین آمل با 
صــرف هزینه حدود ۸ تا ۱۰ میلیارد 
تومانــی برای خریــد اتوبوس ویژه و 
تجهیز خونگیری در ســطح روستاها 
و بخش های این شهرستان به عنوان 
پایلوت کشــوری در امر خداپسندانه 

اهدای خون پیشگام شود.
وی با بیــان اینکه دریافت روزانه 
بیش از ۴۰ تــا ۵۰ واحد خونگیری 
توســط اتوبوس سیار، تأمین کننده 
نیــاز خونی دســت کم ســه بیمار 
نیازمند به این فرآورده است، افزود: 
پیش بینی می شود با همت مجمع 
خیرین شهرستان آمل حداقل تا ۳ 
ماه آینــده فرایند اداری برای خرید 
اتوبوس سیار خونگیری در  وتجهیز 
سطح روستاهای این شهرستان وارد 
مرحلــه اجرا و خونگیــری از مردم 

شود.
انتقال خون  مدیرعامل ســازمان 
ایران با اشاره به اینکه بسیاری از مردم 
ســاکن در روســتاها و حتی مناطق 
صعب العبور به علت دوری مسافت با 
مرکز شــهر، عالقمند به اهدای خون 

هســتند وامکان اهدا وجــود ندارد، 
گفت: با حمایت خیرین و اضافه شدن 
اتوبوس های ویژه و سیار خونگیری، 
روند نیازهای کمبود خونی به بیماران 
نیازمند به و تأمین فرآورده های خونی 

برطرف خواهد شد.
پیگیری سند مالکیت پایگاه انتقال 

خون آمل
جمالــی همچنیــن در خصوص 
پایگاه  دارشــدن  ســند  درخواست 
انتقال خون آمل که در سال ۱۳۷۲ 
توســط خانواده مرحوم مقیمی برای 

ســاخت پایگاه ثابت انتقال خون این 
شهرستان اهدا شده است، گفت: قرار 
شــده با همکاری فرماندار شهرستان 
آمل و مجمع خیرین موضوع سندار 

شدن این پایگاه نیز برطرف شود.
وی اضافه کرد: پایگاه ثابت انتقال 
خون شهرستان آمل یکی از بهترین 
پایگاه هــای انتقال خــون به لحاظ 
و  از فضای ســاختمانی  برخورداری 
امکاناتی در کشور اســت که با نگاه 
خیرخواهانه مرحوم مقیمی خیر آملی 

ساخته واهداء شده است.

مرکز آموزش و پژوهش در پایگاه 
انتقال خون آمل احیا می شود

انتقال خون  مدیرعامل ســازمان 
ایران همچنین درپاسخ به درخواست 
اعضای مجمع خیرین شهرستان آمل 
درخصوص علت غیرفعال شدن مرکز 
آموزش و پژوهــش انتقال خون که 
فعالیت اســتانی وحتی ملی داشته، 
به معاون اجتماعی خود دستور ویژه 
داد تا با همکاری پایگاه انتقال خون 
مازندران وفرمانداری شهرستان آمل 
برای فعال شــدن دوبــاره این مرکز 

پیگیری کنند.
جمالی افــزود: انتظار اســت که 
اعضای مجمع خیران شهرستان آمل 
که یکی از منسجم ترین مجموعه های 
خیریه ای در کشور است، دراین بخش 

نیز فعال و مسئوالنه ورود کند.
وی در عین حال از اعضای مجمع 
خیران شهرستان آمل نیز درخواست 
کرد، در حوزه انجام کارهای خیریه ای 
درحوزه درمان وسالمت جامعه، نگاه 
منطقه ای نداشته باشند و به صورت 
ملی در کارهای خیر مشارکت کنند.

انتقال خون  مدیرعامل ســازمان 
ایران اضافــه کرد، اینکه فقط مجمع 
خیریــن در ســاخت مراکــز وحتی 
خرید دســتگاه های مورد نیاز بخش 
درمان درشهرســتان آمل مشارکت 
جــدی دارد، جای قدردانی اســت، 
اما بــا توجه به نیازهــای زیاد حوزه 
بهداشتی ودرمانی در کشور نیازمند 
نگاه مشارکتی و ملی حتی از خیران 

آملی هستیم.
جمالی، به اجرای طرح ژن درمانی 
برای درمــان بیماران تاالســمی به 
عنوان یکی از مهمترین طرح های این 
سازمان در برنامه پنج ساله عنوان کرد 
وگفت: اجرای این طــرح جدید که 
درمان قطعی بیماران تاالسمی را نیز 
به همراه دارد، در کشــور آمریکا یک 
میلیون و ۸۰۰ یورو هزینه داشــته و 
برای تکمیل این طرح کالن درکشور 
نیاز اســت، همه خیران مشــارکت 

وهمراهی کنند.

معاون فنی سازمان برنامه و 
بودجه کشور:

تکمیل سد هراز و سایت 
زباله عمارت از طرح های 

اولویت دار است

معاون فنی، امور زیربنایی و 
تولیدی سازمان برنامه و بودجه 
کشــور، تکمیل هرچه سریع تر 
ســد مخزنــی هــراز و تعیین 
تکلیف برای ســاماندهی سایت 
زباله عمارت آمل را به عنوان دو 

طرح مهم بیان کرد.
پس  همدانی  امانــی  حمید 
از نشســت بــا مدیرعامل آب 
منطقــه ای مازنــدران در محل 
گفت: سرعت  هراز  مخزنی  سد 
بخشــیدن به روند ساخت سد 
آب  تأمین  بــرای  هراز  مخزنی 
شرب و کشــاورزی مردم شش 
دارای  مازنــدران  شهرســتان 
پیشرفت حدود  و  است  اولویت 
۵۰ درصدی این ســد نشــان 
بایــد دولت همت  که  می دهد 
کند تا مطابق برنامه زمان بندی 

شده، تمام شود.
وی اظهار داشت: اعتبارهایی 
که در ســال های اخیر از محل 
بودجــه  قانــون   ۲۱ جــدول 
نشــان می دهد کــه می توان از 
چنــد ردیف و محل مشــخص 
شــده برای شــتاب بخشی به 
مجموعه هــای ســد مخزنــی، 
ســایت زباله و جاده جایگزین 
باالدست سد هراز تأمین اعتبار 

کرد.
معاون فنی، امور زیربنایی و 
تولیدی سازمان برنامه و بودجه 
کشــور در پاســخ به پرســش 
خبرنگار مهر در خصوص تعیین 
تکلیف ســایت زباله با توجه به 
حساســیت های باالی زیســت 
از  محیطــی آن گفــت: پیش 
نشست در محل سد، به همراه 
برنامه  ســازمان  کارشناســان 
از محــل دفن  بودجه کشــور 
فرماندار  به همراه  عمارت  زباله 
شهر  شورای  رئیس  شهرستان، 
و شــهردار آمل بازدید شد و با 
جلسه های  مختلفی  مشــاوران 
کارشناســی گذاشــته می شود 
و همســو با روند ســاخت سد 
مخزنی هراز، سایت زباله نیز با 
کمترین مشکلی که تأمین آب 
تهدیدی  را  منطقه  مردم  شرب 
نداشــته باشــد، تعیین تکلیف 

خواهد شد.
امانــی همدانی اضافه کرد: 
دقت هــای الزم هــم در این 
مــدت شــده و در آینده نیز 
مراقبــت بیشــتری خواهــد 
شــد و برای همیــن منظور 
با شــرکت های دانــش بنیان 
نیز قرار داد بســته شده تا با 
ساخت  روند  مشکل  کمترین 

سد نیز انجام شود.
وی در خصــوص جزئیــات 
اقدام هایــی که برای محل دفن 
زباله عمارت قرار اســت، انجام 
شود، اشــاره نکرد و ادامه داد: 
در دو محــور وضعیــت محل 
دفن زباله عمارت آمل که مهار 
کامــل محل فعلی دفــن زباله 
و همچنیــن جایگزیــن کردن 
درمــکان جدیــد بــرای دفن، 
پــردازش و برنامه های دیگر در 
این فرایند زباله ای انجام خواهد 

شد.
امانی همدانی اضافه کرد، که 
مشاور  با  تخصصی  نشست های 
بــرای مکان جدید نیــز برگزار 
خواهد شــد و ایــن موضوع به 
لحاظ اهمیت بســیار باالی آن 
قطعاً تــا قبل از پایــان دولت 
اجرایی  و  تکمیــل  ســیزدهم 

خواهد شد.

خبرخبر
خبرخبر

مدیر جهاد کشاورزي محمودآباد:
قلع و قمع 51 تغییر کاربری غیرمجاز 

در محمودآباد
مدیر جهاد کشــاورزي محمودآباد 
از قلــع و قمع ۵۱ مورد در ســطح ۶۷ 
هزار متر مربع تغییر کاربري غیرمجاز 
در اراضي کشاورزي این شهرستان خبر 

داد.
بــه گزارش صبح آمــل و به نقل از 
روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی 

شهرستان محمودآباد، محمد هادی زاده اظهار کرد: به منظور اجرای تبصره 
۲ ذیل ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، ۵۱ مورد تغیییر 
کاربری به صورت سه مورد ساختمان نیمه کاره و ۴۸ مورد دیوارکشی در 
زمینهای کشاورزی روســتای تشبندان از توابع بخش مرکزی شهرستان 
محمودآباد قلع و قمع شد. وی ادامه داد: پس از طی مراحل اخطار و قلع 

و قمع، ۷/۶ هکتار از اراضی مرغوب کشاورزی به چرخه تولید بازگشت.
مدیر جهاد کشاورزی شهرســتان محمودآباد با اشاره به اینکه گشت 
حفاظت از اراضي کشــاورزي به طور مســتمر در حال رصد فعالیت هاي 
بخش کشــاورزي شهرستان است، خاطرنشان کرد: هرگونه تغییر کاربري 
و تفکیک اراضي کشــاورزي، ساخت و ساز و دیوارکشي در مزارع و باغ ها 
بدون اخذ مجوز سازمان جهاد کشاورزي ممنوع است و عالوه بر قلع و قمع 

بناهاي احداثي با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد.
هادی زاده از مالکان زمین های کشــاورزی و باغی خواست تا از هرگونه 
ساخت و ساز و تغییرکاربری در اراضی خود پیش از اخذ مجوز از نهاد های 
مربوطه خودداری کنند، چراکه دستگاه قضایی بر اساس حفظ حقوق بیت 

المال و صیانت از حقوق عامه با متخلفان برخورد می کند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران:
بهره برداری از سد الستیکی سرخرود تا 

4 ماه آینده
مدیرعامــل شــرکت آب منطقه ای 
مازندران از بهره برداری از سد الستیکی 

سرخرود تا ۴ ماه آینده خبر داد.
محمدابراهیم یخکشــی گفت: سد 
الستیکی ســرخرود به عنوان یکی از 
زیرســاخت های مهم تامین آب بخش 

قابل توجهی از زمین های کشاورزی دشت هراز تا ۴ ماه دیگر به بهره برداری 
می رسد.

به گزارش صبح آمــل، وی افزود: مدیریــت روان آب های این منطقه 
با توجه به نقشــی که در تامین برنج کشــور دارد امری ضروری اســت و 
یکی از راه های پیش بینی شــده نیز بهره برداری از سد الستیکی سرخرود 
است که مراحل پایانی آن در حال اجرا بوده و طبق برنامه ریزی امسال به 
بهره برداری می رسد. به گفته یخکشی پروژه مهم برای دشت استراتژیک 
هراز نیز سد هراز است که برای تحقق این هدف عالوه بر تالش و پیگیری 
همه مســئوالن استان انتظار می رود کشــاورزان و ذینفعان سد نیز برای 
تسریع ساخت ســد مطالبه گری کنند. ساخت سد الستیکی سرخرود از 
ســال ۱۳۹۶ آغاز شد و این ســد پس از بهره برداری، آب مورد نیاز ۶۰۰ 

هکتار از اراضی کشاورزی منطقه را تامین می کند.

فرمانده انتظامی بخش الریجان
سارق سریالی سیم و کابل در الریجان 

دستگیر شد
فرمانــده انتظامی بخــش الریجان 
گفت: این ســارقان به بیش از ۱۰ فقره 
دزدی سیم و کابل در منطقه الریجان 

اعتراف کردند.
بــه گزارش صبــح آمــل و به نقل 
از ســفیر هراز، موســوی با اشــاره به 
دســتگیری ســارقان ســیم کابل در 

الریجان اظهار داشت: با گزارش های مردمی درخصوص دزدیدن سیم کابل 
برق و از طریق دوربین مداربســته شماره خودرو اولین گشت قسمت پلور 
بســته شد و ســارقان که دو نفر در سنین ۳۰ و ۲۷ ساله بودند به مراجع 
قضایی تحویل داده شدند. وی با بیان اینکه سارقان غیربومی بودند، عنوان 
کرد: این سارقان به بیش از ۱۰ فقره دزدی سیم و کابل در منطقه الریجان 
اعتراف کردند. فرمانده انتظامی بخش الریجان تصریح کرد: ۶۰۰ متر سیم 
و کابل مسروقه در خودروی پراید که پالک آن مخدوش شده بود متوقف 
شد. موســوی از افزایش سرقت ســیم و کابل ابراز ناراحتی کرد و افزود: 
قیمت باالی مس و برخی مشکالت اجتماعی و اقتصادی باعث شده است 

که شاهد سرقت سیم و کابل باشیم.

رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری آمل:
انفجار گاز مایع در آمل ۳ مصدوم 

برجای گذاشت
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری آمل گفت: یک کارگاه 
گاز مایع در منطقه کالکسر دچار حریق 
و انفجار شــده و سه نفر در این حادثه 

مصدوم شدند.
به گــزارش صبــح آمــل، روح اهلل 
اسماعیلی از وقوع حادثه آتش سوزی در 

کارگاه گاز مایع در منطقه کالکسر خبر داد و اظهار داشت: بالفاصله پس از 
اعالم حریق توسط تماس تلفنی با مرکز ۱۲۵ مأموران آتش نشانی به محل 
حادثه واقع در کالکسر جنب کمربندی اعزام شدند. وی افزود: برای اطفای 
حریق سه دستگاه خودروی اطفایی به محل حادثه اعزام شدند و با توجه به 
وسعت زیاد حریق و گستردگی آن خودروهای اطراف کارگاه گاز مایع دچار 
آتش سوزی شده و در آتش سوختند. رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری آمل با اشــاره به اینکه نیروهای عملیاتی آتش نشانی با 
وجود شــرایط بســیار خطرناک و موج انفجار اولیه وارد میدان شــدند و 
توانستند مانع انتشار بیشتر زبانه های آتش شوند، یادآور شد: با مهار آتش 

توسط مأموران آتش نشانی، از بروز فاجعه بزرگ تر جلوگیری شد.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران:

اتوبوس خونگیری در روستاهای کشور فعال می شود

رئیس پلیس فتا مازندران:

دستگیری کالهبرداری با آگهی های جعلی اجاره ویال

رئیس پلیس فتا مازندران گفت: مجرم سایبری که با آگهی جعلی ویالی های اجاره ای از ۵۰ 
شهروند در سراسر کشور کالهبرداری کرده بود، دستگیر شد.

به گزارش صبح آمل و به نقل از محمودآباد آنالین، ســرهنگ سامع خورشاد اظهار داشت: 
با وصول پرونده ای مبنی بر سوء اســتفاده ازکارت بانکی و کالهبرداری با آگهی جعلی ویالی 
اجاره ای، موضوع در دســتور کار کارشناســان پلیس فتا قرار گرفــت. وی افزود: با تحقیقات 
پلیســی و اطالعاتی محل اختفا متهم شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر و 
بهمراه سیســتم های رایانه ای و مخابراتی و دیگر ادله جرم به پلیس فتا داللت دادند. به گفته 
رئیس پلیس فتا مازندران متهم در بازجویی ها اعالم کرد؛ از حدود چهار ماه پیش از طریق وب 
ســایت های آنالین اقدام به درج آگهی بعنوان رزرو ویالی اجاره ای در استان مازندران کرده و 
پس از واریز وجه به حساب های اجاره ای، افراد را بالک و دیگر پاسخگو نبود. سرهنگ خورشاد 
تصریح کرد: پس از تحقیات فنی و تکمیلی انجام گرفته توسط کارشناسان پلیس فتا مشخص 

شد متهم از ۵۰ شهروند بالغ بر ۸ میلیارد ریال در سراسر کشور کالهبرداری کرده است.
متهم با تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل و پس از صدور قرار 

متناسب روانه زندان شد.



۴۴اخبار آملنیمه دوم تیر ماه ۱۴۰۱   سال هشتم    شماره ۱۲۳

قدیم را خوب به یاد دارد و از روزهایی حرف می زند 
که زمین غرید و در چشــم به هم زدنــی خانه روی 
سرشان خراب شــد و جز تلی خاک و خرابه و مادری 
مریض برایشان باقی نماند و شاید همان باعث شد تا از 
او زنی قوی و با دلی و جرات ساخته شود که برای عمری 
او را در مقابل دنیایی از مشــکالت بیمه کند. دختری 
اهل روســتای ییالقی ترا امیری از بخش الریجان آمل 
که با ورق زدن دفترچه خاطراتش وارد زمانی می شوی 
که بزرگتری و کوچکتری ســرجایش بود و موی سفید 
حرمت داشــت و مرام و معرفت حــرف اول را می زد. 
روزهایی که در غیاب شوهر بیمارش مردانه جنگید و 
سخت کار کرد تا دستش جلوی کسی دراز نباشد و با نخ 
سوزن کردن چرخ خیاطی، چرخ زندگی اش را گرداند و 
لباس های زیادی برای زنان و دختران روستای اجوارکال 
و چند محله آن طرف تر را می دوخت و خانه داری هم 

می کرد.
خودش می گوید آنقدر که یادم هست در هیچوقت 
روی یک پاشــنه نچرخید و گهی زین به پشت و گهی 
پشت به زین شترســواری کردیم و امروز در نقطه ای 
هســتیم که همه چی اال دلخوشــی هست و این عمر 
گرانمایه به سرعت برق و باد می گذرد و منتظر کسی هم 
نمی ماند. آری اینها گزیده ای از صحبتهای سیده جده 
حسینی تَرا دختر دیروز و مهربان مادر امروز می باشد 
که در گفت گو با صبح آمل اینگونه خود را معرفی کرد 

و گفت؛ 
خودتان را معرفی بفرمائید؟

ســیده جده حسینی ســاکن اجوارکال هستم بعد از مرگ 
رضا شــاه در دهمیــن روز از فصل بهار ۱۳۲۱ در روســتای 
تراامیری از بخش الریجان آمل به دنیا آمدم و تا ســن هفت 
سالگی در آنجا زندگی کردیم و بعد از آن به فیروزکال آمدیم و 
سه سال بعد مجددا به الریجان برگشتیم.. پدرم سید اسماعیل 
حســینی و مادرم لیال جمشــیدی بودند که هیچکدام سواد 

خواندن و نوشتن حتی مکتب خانه ای را هم نداشتند 
نامدار هستی؟

بعد از مرگ زن عموی بســیار بــا ادب و مهربان و در عین 
حال تردست و کدبانویم که سر زایمان از دنیا رفت و همه هم 
به نیکی از او یاد می کردند اسم مرا جده گذاشتند و به واسطه 

آن پیش همه عزیز بودم.
زمان زلزله الریجان چند سال داشتید؟ 

سال ۱۳۳۶ و در یک صبحگاه بسیار غم انگیز زلزله مهیبی 
آمــد و با لرزش های پی درپی خیلــی از هم محلی ها و مردم 
ییالقات مختلف الریجان زیر آوار ماندند و کسی نتوانست آنها 
را بیرون بیاورد. من آن موقع چهارده ســالم بود و هنگام نماز 
صبح که ما در ایوان خوابیده بودیم ســه تا تکان شدید )ِشُنو( 
که اولین ما را به سمت قبله برد و با سرعت به دیوار زد و دوباره 
به طرف قبله کشــاند که همه حتی اسباب و لوازم خانه را تا 
صدمتری پرت کرد و فقط صدای ضجه و شیون مردم بود که 
در کوهستان پیچید و هر کسی به سویی می دوید و عزیزش را 

صدا می کرد و وضعیت بدی بود.
این ضرب المثل که )سنگ زیر ِگل حیف است( یعنی چه؟

پیرها و سالمندان در گذشته از حرمت باالیی برخوردار بودند 
و در هر کاری عالوه بر اینکه از تجربه آنها اســتفاده می کردند 
حــرف اول و اخر را نیز در خانه می زدند و بدون حضورشــان 
کاری انجام نمی شد و با مرگ شان انگار دنیا به آخر می رسید.

چرا دوست ندارید برای شما گریه کنند؟
مردن حق است و در هر صورت ما مثل مسافری هستیم که 
بایــد بارمان را ببندیم و برویم و چه خوب که در دنیا کوله بار 
ما سبک باشد و حرام خدا را حرام و حاللش را حال بدانیم و از 
اینطریق خدا از ما راضی باشد پس مردن گریه ندارد و من هم 
راضی نیستم بچه هایم برایم گریه و زاری کنند و به جای آن 

قرآن بخوانند و صلوات بفرستند.
مادر شما هنگام زلزله از دنیا رفت؟

هنگام زلزله مادرم و حتی خواهر دو ساله ام زیر آوار ماندند 
و با کمک اهالی و خانواده زنده بیرون آورده شــدند اما مادرم 
بخاطــر جراحات زیاد حدود دوازده روز در خانه بســتری بود 
و با تمام تالشــها حالش بدتر شد برای همین به بیمارستانی 
در تهران بردند و متاســفانه بعد چهار ماه مراقبت و پرستاری 
پزشــکان تسلیم مرگ شد و ســر بچه ها به صحرا افتاد مرگ 
مادر آنهم در زمان کودکی ضربه ســنگینی به همه وارد کرده 
بود و ما ســه برادر و دو خواهر دیگر به جز خدا و پدری عزادار 
کسی را نداشتیم که بفکر ما باشد بنابراین در چهارده سالگی 

به آمل آمدیم.
خسارتهای زلزله چقدر بر زندگی مردم تاثیر گذاشت؟

با آمدن زلزله و بخاطر گلی بودن خانه ها خسارت سنگینی به 
خانواده ها وارد آمد و حتی حیوانات و دامها نیز تلف شدند برای 
همین وقتی شاه در جریان موضوع افتاد با همراهانش تا گزنک 
آمد و چون مسیر ماشــین رو نبود و اسبش هم نمی توانست 
بیشتر از آن در کوهپایه راه برود با مشاهده خرابی ها دستور داد 
تا کمکهای الزم را به روستاهای زلزله زده بفرستند که چون از 
او حســاب می بردند از نان و آرد و قند و چای تا چادر و پتو و 
بخاری و ســوزن و نخ را فرستاد و جالب است ما تازه آن موقع 
حلب روغن نباتی را که اصال در نداشت)دور تا دور حلب روغن 
نباتی بسته بود تا هنگام حمل و نقل با هلی کوپتر نریزد( را به 

چشم خودمان دیدیم. 
امکانات ترا امیری در چه حدی بود؟

مردم قدیم نه تنها در امیری بلکه بیشتر مناطق کوهستانی 
امکانــات خاص امروزی را نداشــتند و مواهب خدادادی خود 

روســتاها مثل فضای ســبز و آب و هوا و انــواع میوه ها مورد 
استفاده اهالی و مسافران قرار می گرفت و با آتش هیزم)هیِمه( 
غذا می پختند و با نفت داخل لَمپا و فانوس را روشن می کردند 
و در تنور نان و شــیرینی درســت می کردند و برای زمستان 
گذرانی تا حدودی آذوقه داشــت و دســته ای هم به مازِرُون 

می آمدند و دوباره یکماه بعد از عید بر می گشتند.
چه بازی های کودکانه ای را انجام می دادید ؟

بچه ها خصوصا دختران هم مثل بقیه همســن و ســالهای 
خود با کمترین امکانات و چیزهای دم دستی بازی می کردند 
و یادم می آید با انواع نخ کاموا توپ درست می کردیم و با پنج 
عدد سنگ)پاســنگ کا( می کردیم و انقدر یــادم می آید که 
پسرها هم در جمع ما حضور داشتند و وقتی بازنده می شدیم 
نمی گذاشــتیم که آنها روی دست ما را چنگ بندازند)جریمه 

بازنده ها چنگ در پشت دست آنها اند اختن بود(.
ِهری بِه ِچماز  یعنی چه؟

زمان ما هر کی به هرکی نبــود )ِهری بِه ِچماز( و دختر و 
پســر در محیطی بسیار سالم در کنار هم بازی می کردند و به 
قول قدیمی ها کارها حساب و کتاب داشت و این طور نبود که 

هر کسی خودسرانه کاری انجام دهد.
روابط اجتماعی االن بهتر است یا قدیم؟

روزگار عجیبی شــده و بزرگتر و کوچکتری از بین رفته و 
هیچ چیز سرجایش نیست و هر کسی هر کاری دلش بخواهد 
انجــام می دهد مثل بعضی از دختر و پســرهایی که از طریق 
گوشــی یا تو خیابان با چند تا جمله احساســی به همدیگر 
عالقمند و قرار ازدواج می گذارند و در صورت مخالفت با آبروی 
خانواده بازی می کنند در حالی که قدیما اینطور نبود و اگر هم 
چنین اتفاقی در صدتا به یک نفر می افتاد با وساطت بزرگترها 

به عقد هم در می آمدند.
چگونه برای شما شناسنامه گرفتند؟

از طــرف اداره ثبــت احوال ماموری به خانــه کدخدا رضا 
جعفری روســتای ترا می آمد و والدین با شناسنامه خودشان 
حضور پیدا می کردند و بنا به تاریخهای مختلف از یکســال تا 
چند سال سجلد می دادند اما تایخ تولد من دقیق است و آنهم 
به این خاطر اســت که همزمان با مرگ رضا شــاه من به دنیا 

آمدم.
پدر چه نذری برای هرچه زودتر گرفتن حقوق کرد؟

پدرم هنگام ساخت جاده هراز کارگر بود و با دست خوشان 
و با دینامیک نه با دستگاه دل کوه را می شکافتند و با سختی 
فراوان راه باز می کردند که با مرگ رضا شــاه حدود ســه ماه 
حقوق شــان به عقب افتاد و آن خدابیامرز به مادرم گفت سه 
تومان پول نذر دخترم جده باشــد که بعد از گرفتن حقوق به 
شــما بدهم تا برایش چیزی بخری. دعای والدینم خیلی زود 
مستجاب و حقوقها پرداخت شــد و مادرم تعریف می کرد قد 
یک ســماور اســکناس یک و دو تومنی به مقدار سه تومن را 
به من داد و اگر کسی می دید انگار گمان می رفت که قاچاقی 
باشد و حتی موضوع را به مادر خودش هم نگفت تا زمانی که 
مادربزرگم برای خرید راهی شاندشــت می شد مادرم با اصرار 
خواســت تا او هم همراهش برود و آن خدا بیامرز وقتی علت 
را پرســید مادرم ناگزیر به گفتن حقیقت شــد و داستانش را 
تعریف کرد که به اتفاق به شاهاندشت)شوندشــت( رفتند و با 
آن ســه تومن دو دست رخت گهواره)َگهِره َرخت( و دو دست 

لباس خریدند.
کدخدای ترا چطور آدمی بود؟

رضا جعفری کدخدای روســتای ییالقــی تَرا ضمن حفظ 
سیاست و ریاســت، اخالق خوبی داشــت و با جدیت پیگیر 
امورات محله و مردم بود و همین صفت ها باعث می شد تا مردم 
از او حســاب ببرند و حرفش خریدار داشته باشد که بنده خدا 
هنگام وقوع زلزله کندوی عسل از باالی سقف روی او افتاد و با 

نیش زبنورها و در اثر ورم زیاد از دنیا رفت.
معیشت مردم در چه وضعیتی قرار داشت؟

فقر و نداشــتی و همچنین داشتی در همه عصرها و در هر 
دوره ای بود و هر کســی به اندازه درآمدش زندگی می کرد و 
خانواده ها بر آن اساس به دو بخش پردرآمد و کم درآمد تقسیم 
می شدند و این شامل افراد زمیندار در ییالق و قشالق با کشت 
برنج و عدس و حبوبات تا گندم و جو در کوهپایه ها متغییر بود.

َهِره َکشی چه کاری بود؟
اول پاییز)کرِچه ماه( بعد از پایان کار در جاده ســازی خط 
هراز، پدرم به همراه چند نفر دیگر و یک آشــپز به سمت پل 
سفید و زیرآب و سوادکوه می رفتند و حدود شش ماه در آنجا 
می ماندند و چوبها و الوارهای بزرگ را اره می کشیدند)به جای 
کارخانه هــای چوب بری االن( و تــا عید به خانه نمی آمدند و 

دستمزدشان را جمع می کردند و با دست پر بر می گشتند.  
در نبود همســرتان طی شــش ماه چگونه از پس مخارج 

زندگی بر می آمدید؟
قبل از رفتن برای َهره ِکشی)صاف کردن الوارها( در سوادکوه 
یا هر جای دیگر که حدود شش ماه هم طول می کشید مردها 
تمــام نیازهای خانه از جمع آوری هیزم تا خرید قند و چای و 
روغن و حتی ســوزن و نخ را انجام می دادند و به اندازه توان و 
وضعیت مالی خود گوســفند را نیز پس از کشتار قورمه و در 
روغن خودش)دمبه( سرخ  و ذخیره می کردند و این از وظیفه 

مهم آنها بود و بی مالک زن و بچه خود را سر نمی گذاشتند.
شکمبه گوسفن را چگونه درست می کردند؟ 

بعد از ذبح گوسفند شکمش را با چاقو پاره نمی کردند بلکه 
با ترفند خاصی محتویات درونش را خالی و با آب می شستند 
و با هوای دهان داخلش را باد می کردند. سپس با نخ گردنش 
را می بستند و در آفتاب می گذاشتند و برای جلوگیری از نفوذ 
کرم، روی آن نمک می پاشــیدند که در هوای کوه یکســاعته 

خشک می شــد. بعد از این مرحله مخلوط گوشت و روغن به 
نام قِرمه را در حدی که زیاد داغ نباشــد)وِلَرم( درون شکمبه 
ریخته و سر آن را محکم می بستند و مجددا کمی نمک بر آن 
می پاشیدند و تا مدتها بدون یخچال و در سردابه نگهداشته از 

آن استفاده می کردند.
چگونه از چربی حیوانی روغن تهیه می کردید؟

دمبه و چربی)ِدلِه پی( را بعد از ذبح گوسفند از گوشت جدا 
کرده می شستند و در قابلمه بزرگی ریز می کردند و کمی نمک 
به آن اضافه و بار می گداشتند که با حرارت کم آتش هیزم آرام 
آرام شروع به آب انداختن می نمود و بعد از گذشت چند ساعت 
روغن می انداخت که بسیار خوشبو بود و طعم خاصی به غذاها 
می داد. حتی تفاله باقیمانده)ِجزیک( را برای درست کردن نان 

و شیرینی و آش استفاده می کردند.
مکتب خانه در کجا برپا می شد؟

مکتب  خانه در هرجا از جمله مســجد، خانه و چه بسا زیر 
چند سقف بی قواره که قباًل دکان یا حجره بود می توانست دایر 
شــود که از وسایل و مقدورات تحصیلی، فقط فضای مسقفی 
داشت که شاگردان را از گرما و سرما و باد و باران حفظ می کرد. 
چند حصیر یا نمد مندرس کف مکتب را می پوشانید. زمان ما 
مدرسه نبود و برای باسواد شدن باید به مکتب خانه می رفتیم 
برای همین من و ســه دختر همسن و ســال خودم در تَرا و 
تعدادی دیگر از روستاهای نِهر، دینان و اطراف آن داخل یکی 
از اتاقهای تکیه روستای ترا امیری الریجان مشغول به یادگیری 
شــدیم. اما قبل از رفتن به کالس چون مال باجی بچه زیادی 
داشت باید به خانه او می رفتیم و کارهای خانه اش)جارو کردن، 
نظافت، شســتن برنج ناهار، شستن ظرف و لباسها و ...( را هم 

انجام می دادیم. 
دخل و خرج مالها چگونه تامین می شد؟

در پایــان  هر مرحله آموزش، مانند آموزش ســوره فاتحه 
یا ختم قرآن و یا گاهی به مناســبت پیش آمدن عیدها هدیه 
هایی از پدران و مادران بچه ها گرفته می شــد و چون با همه 
این کمک ها خرج زندگی »مال« تأمین نمی شد، مکتب دار در 
ضمن اشتغال به آموزش، به کارهای دیگر چون تقریرات شرعی 
و نســخه برداری از کتاب ها و نامه نویسی و نوشتن دعا و مانند 
آنها نیز می پرداخت. معلومات مکتب دار زیاد نبود و معمولن در 

حدود برنامه ای که می آموخت سواد داشت. 
برای ورود به مکتب خانه چه شروطی الزم بود؟

شــرط ورود به مکتــب فقط این بود که کــودک از عهده 
شست وشــو و طهارت خود برآید، بنابراین معمولن طفل را از 

پنج شش سالگی به مکتب می گذاشتند.
دوره ی تحصیل معین و مشخص نبود، هرکس به تناسب 
توانایی مالی فرزند خود را به مکتب می فرســتاد ولی معمولن 
از سن بلوغ فرزند یعنی حدود پانزده سالگی تجاوز نمی کرد و 

از این سن نوجوانان غالبن به کسب و صنعت می پرداختند.
چرا زود از مکتب خانه بیرون آمدید؟

بین همکالســی ها من از همه باهوش تــر بودم و جلوتر از 
دیگــران درس هایم را می خواندم از همین رو خیلی زود عمه 
ُجزء را ختم دادم و شروع به خواندن قرآن کردم )قانون به این 
صورت بود که مالباجی روزی یک کلمه را یاد می داد( و من از 
مالباجی خواستم به من بیشتر درس بدهد که در جوابم گفت 
درس دادن کاری ندارد و می دانم که تو باهوشی و خیلی خوب 
درس را یــاد می گیری اما من هم بایــد روزی بخورم پس به 
مادرت بگو که تو را ختمی کند)قرآن را ختم بده( و دســتمزد 
این کار هم سه تومن اســت که مادرم قبول نکرد و به همان 

قدر سوادم قانع شد.
همکالسی های مکتب خانه خودتان را نام ببرید؟

مرحومه مشــتی ِعذرا، گلین و شــهربانو از همکالسی های 
روســتای خوش آب و هوای تــرا آن روز من بودند که رفاقت 
خوبی با هم داشــتیم. جالب است بدانید پسرها در کالس ما 
نبودند و به صورت جداگانه در مکانی دیگر درس یاد می گرفتند.

آن زمان زنها زود پیر می شدند
قدیمــا بعضی از زنان نه به خاطــر کار زیاد بلکه بداخالقی 
و سیاســت شوهران خودشــان عالوه بر شنیدن حرف کتک 
هم می خوردند و بــدن نحیف آنها رو به ضعف می رفت و زود 
پیر و شکســته می شدند و متاسفانه حتی جرات حرف زدن را 
هم نداشــتند و چون کنیزی فقط بله به چشم بودند چه بسا  
مالباجی ما هم جزو این دســته بود که با توجه به سن کمش 

ولی در نگاه شبیه پیر زنها بود.
به عنوان یک دختر در خانه کار هم می کردی؟

دختران قدیم در سنین خیلی کم و شاید کودکی در کنار 
مادر و حین تحصیل در مکتب خانه و مدرسه کارهای خانه را 
نیز انجام می دادند و انگار این یک قانون بود و این طور نبود که 
مثل بچه های امروز همه چیز حاضر و آماده برای ما مهیا باشد 
از اینرو من هم مثل دیگر دخترا خانه داری می کردم اما با میل 
و رضایت خودم و هر وقت که عشقم می کشید کار می کردم و 

روزی هم ممکن بود فقط بازی کنم.
بچه ساکتی بودید یا ...؟

دختر اول خانواده بودم و بسیار بازیگوش و به قول گفتنی از 
دیوار راست و درخت باال می رفتم)زیل بودم( به حرف کسی هم 

گوش نمی دادم و بیشتر وقتها فقط پی شیطنت بودم.
بعد فوت مادر چه اتفاقی افتاد؟

چهارده ســاله بودم که مادرم از دنیــا رفت و در واقع تمام 
مسئولیت خانه و خواهر برادرهای کوچکترم بر گردن من افتاد 
اما به تنهایی از پس کارها بر نمی آمدم و با پیشنهاد بزرگترهای 
فامیل پدرم ازدواج مجدد کرد و ما زیردست نامادری بداخالق 
و با سیاســت)خُورِدمار(افتادیم و مشــکالت ما چند برابر شد 
بنابراین چاره ای هم جز سکوت نداشتیم و این تحمل ما هشت 

سال طول کشید تا اینکه بعد از رفتن او برای برادر شانزده ساله 
ام زن گرفتیم.

به جز خانه داری چه کار دیگری انجام می دادید؟
روزگاری در یک حیاط بزرگ ما و دو عمو و خانواده شان با 
هم زندگی می کردیم و از آنجائیکه بســیار تردست و فِرز بودم 
روزانه برای هر کدام حدود دوازده َمن آرد را خمیر می کردم و 

از آن طرف تنور را روشن و نان هم می پختم.
تنور را خودتان می ساختید؟

برای ســاختن تنور گل مخصوص آن را از مکان آبشار ترا 
معروف به )تَنیره( تهیه و درون کیســه می ریختند و بر روی 
سر یا دوش به روستا می آوردند و با آب فراوان خیس می دادند 
ســپس با چوب و پا آن را زیر و رو می کردند و این روزی سه 
مرتبه انجام می شد و برای چسبندگی بیشتر موی بز را به آن 
اضافه می کردند تا جائیکه آماده )بِم ِســنی( شود با پایان این 
مرحله با کمک استادی مخلوط ِگل را به صورت لوله روی هم 

سوار و تنور را می ساختند.
برای نقاشی خانه در قدیم چه می کردید؟

خانه های قدیم بیشتر گلی و با چوب و کاه درست می شد و 
برای تمیز نگهداشتن آن چون نقاشی رسم نبود از ِگل استفاده 
می کردند به این صورت که به همراه تعداد زیادی از خانم های 
روســتا به ارتفاعات منطقه ییالقی هــارِه امیری می رفتیم و 
ِگلهای سفید آن را با بیل داخل گونی می ریختیم و این کار سه 
روز طول می کشــید و بعد داخل تشت )تشالک( آن را با پِِهن 
اسب و گاو مخلوط کرده و با جارو دور تا دور دیوار بیرونی خانه 
می کشــیدیم که در سه رنگ بود و شکل زیبایی هم داشت و 
به آن ِگِل ُگویی می گفتند و بیشتر هم موقع عید انجام می شد 
چون زمســتان با بارانهای پراکنده)َوِل وارِش( تمام زحمت ما 

هدر می رفت و انگار اصال دستی به روی خانه کشیده نشد.
احترام داری وجود داشت؟

زمــان ما احترام به پدر و مــادر و بزرگترها تا آنجا بود که 
در محضرشــان با خضوع و خشوع و ادب می نشستیم و روی 
حرف آنها حرف نمی آوردیم و این فقط در مورد والدین نبود و 
یادم می آید عموی من وقتی چشمش را می گرداند حساب کار 
دستم می آمد و با یک نگاه از او می ترسیدم و خوف در تنم بود.

برای خرید مایحتاج زندگی به کجا می رفتید؟
روستای تَرا مغازه وجود نداشت و به عنوان مسئول خرید، 
برای تهیه مایحتاج روزانه با پای پیاده همراه چند نفر دیگر به 
ییالق دینان می رفتیم و با توجه به مســیر کوهستانی و ناامن 
بودن جاده ها برای دختری کم ســن و سال چون من ولی این 

کار را انجام می دادم و ترس و خوف هم نداشتم.
چی شد که به خیاطی روی آوردید؟

جایــی دوره یا آموزش ندیــدم و به خیاطی هم نرفتم و به 
صــورت کاماًل ذهنی و با عالقه زیادی که به این کار داشــتم 
طرح ها به ذهنم می رســید و آنها را بیشتر روی لباسها پیاده و 
پارچه ها را برش می کردم و با نخ و سوزن می دوختم و طرح ها 
خود به خود به ذهنم می رســید و اوایل برای بچه ها و خانواده 
خــودم می دوختم و زمانی که مادر پنج فرزند بودم این کار را 

شروع کردم.
الگوهای طراحی پوشاک را از جای خاصی یا شخص خاصی 

می گرفتید؟
نه به صورت کاماًل ذهنــی و با عالقه زیادی که به این کار 
داشــتم طرح ها به ذهنم می رسید و آنها را بیشتر روی لباسها 

پیاده می کردم و کمتر بر روی کاغذ می آورم.
چه زمانی چرخ خیاطی خریدی؟

حدود پنجاه و چهار سال پیش با سیصد و پنجاه تومان پول، 
چرخ خیاطی ساده ای را برای خودم خریدم و آرام همزمان با 

بیماری شوهرم در یک اتفاق ساده کارم گرفت.
چگونه کارت گرفت؟

با بیماری همسرم زمین اجاره ای را به صاحبش برگرداندم 
و برای ســیر کردن شــکم  بچه های قد و نیم قــد و گذران 
امــورات زندگی باید کاری می کردم که در همان زمان یکی از 
خانم های محل از طایفه عمرانی های سنگچال) من به او شی 
مار می گفتم( برای عیادت به خانه ما آمد و با دیدن شــرایطم 
گفت با چرخ خیاطی کار کن اما آنقدر استاد و کاربلد نبودم که 
بخواهم لباس دیگران را بدوزم و حتی مردم هم می ترســیدند 

پارچه های خود را به دست من بدهند. از من خواست چرخم را 
بیاورم و از نزدیک یک نمونه را بدوزم و وقتی با چشم خودش 
دید خندید و گفت کارت عالیه و اگر خدا بخواهد آنقدر برایت 
مشتری بیاورم که خودت هم تعجب کنی و بگویی بس است 
برای همین نزد فامیل و بستگان خودش در روستای هارونکال 
رفت و وصف وثنای مرا تعریف کرد و به این ترتیب از فردا زنان 
با بقچه پر از پارچه)سارِق( آمدند و تبلیغات به صورت دهن به 
دهن و از روی لباس تن در کوچه و خیابان انجام شد و آنقدر 

سرم شلوغ شد که نمی رسیدم.
آیا راضی بودید؟

یــک اتاق از خانه ام پر از پارچه هایی شــد که زنان محله 
خودمان »اجوارکال« و روســتاهای اطراف می آوردند و کار به 
جایی رسید که برای پاسخگویی به مشتری شبانه روزی آنهم 
زیر نور لَمپا و فانوس با دست خیاطی می کردم و اینطور نبود 
که ُسک ُسک کنم و بعد از یکسال کار و تالش و تحمل سختی 
فراوان لطف خدا شــامل حال ما شد و شوهرم از بستر بیماری 
بلند شد و همزمان با کلنگ زنی شرکت نساجی بابکان ابتدا به 
عنوان کارگر و بعدها با تشخیص مدیران وقت در سمت معمار 

مشغول کار گردید.
قبول دارید لباس های امروزی تغییر کرده است؟

بله! البته مدل ها همان است، اما امروزی تر شده و نسبت به 
خواست مردم تغییراتی داشته است.

یک خیاط خوب باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟
خیاط همیشــه باید با مردم رابطه اجتماعی خوبی داشته 
باشد و برای اینکه بتواند در شغل خیاطی مشتری ها را از خود 
راضی نگه دارد باید با آنها به خوبی برخورد کند و رابطه خوب 

او با مشتری ها تأثیر زیادی در موفقیت شغلی او دارد.
وظیفه خیاط در شغل خیاطی چیست؟

وظیفه خیاط در شــغل خیاطی این است که باید توانایی 
تشــخیص رنگ و لباس مناســب برای بدن هر مشــتری را 
داشــته باشد و برترین و زیباترین لباس ها را با سلیقه خود به 

مشتریانش تحویل دهد.
داشتن خالقیت در خیاطی مهم است؟

از شرایط الزم برای شغل خیاطی می توان به داشتن خالقیت 
و مهارت در طراحی اشاره کرد. شاید بتوان در کنار تمامی اینها 
داشــتن تجربه را مهم ترین عامل موفقیت در شغل خیاطی 
دانســت و هرچه تجربه خیاط بیشتر باشــد، در کارش موفق 
تر اســت و برای ورود به این شغل باید آموزش رسمی ببینید 
و مــدرک معتبر بگیرید، یا اینکه از راه کارآموزی و کار با یک 
استاد کار در این شغل ماهر شوید. معموالً ساعت کار خیاط به 
صورت تمام وقت اســت و البته برای بعضی از سفارشات و در 
برخی از زمان های سال، ساعات کاری او مانند اعیاد، بیشتر و 
فشرده تر خواهد شد. به طوریکه گاهی مجبور به انجام کار در 

شب ها و روز های تعطیل نیز می شود.
درآمدت کفاف خرج شما را می داد؟

خیاطی درآمد خوبی داشــت و من روزانه به صورت نقد و 
نسیه ۱۷ تومان دســتمزد می گرفتم و به نظر خودم سه برابر 
شوهرم کار می کردم و این باعث غرورم بود که می توانم کمک 
خرج باشــم و دستم جلوی کسی دراز نیست و در آن روزهای 
سخت به کسی اجازه نمی دادم با نان نداری و بدبختی با ترحم 

چیزی برایم بیاورند.
مراعات حال مشتری ها را هم میکردی؟

البته این حرفها گفتن ندارد و باید نزد خدا محفوظ بماند اما 
فقط برای تبلیغ کار نیکوی خیر باید بگویم پیرزن تنگدستی 
که دستمزدش را گوشه پارچه می بست و توسط خانمی پیشم 
می فرستاد پس از دوخت همان مقدار پول را بدون اینکه کسی 
متوجه شــود داخل آستین یا گوشه ای گره می زدم و به او بر 
می گردانــدم و این کار را برای آخــرت خودم انجام می دادم و 
مزدم را هم با توجه به عرقی که می ریختم و قد خســتگی ام 
که حالل باشد می گرفتم و زمانی که برای دوخت لباس نوزاد 
شیرینی می دادند با دوختن لََچک، َورَوند، روگیر گهواره، سارق 

و ... پول را از حساب اصلی کسر می کردم.
دستمزدت چقدر بود؟

برای دوختن انواع چادر یک تومن، پیراهن دو تومن، شلوار 
یک تومن، لباس نوزاد دو زار و لباس زیر پنج زار دســتمزد از 

گفت گو  با یکی خیاط های قدیمی شهر بابکان آمل و  اهالی الریجان:

 جده از زلزله الریجان
 و کدخدای ترا می گوید
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مشتری می گرفتم و با آنها راه می آمدم.
همکارهای خیاط خودت را نام ببر؟

اوستا روح اهلل، اوستا محمود و خدیجه خیاط از همکارهای 
قدیمــی من بودند که هرکــدام به اندازه ســفارش خود کار 

می کردند.
بهترین پارچه هایی که پیش شما می آوردند؟

شال برفی، چیت، پنبه ای و نخی از پارچه های معروف قدیم 
بودند که خانواده ها به فراخور وضعیت مالی خود از پنج تا هفت 
تومن آن را می خریدند و اینقدر مثل االن لباس آماده نبود و با 

هنر دست خیاطان انواع لباسها دوخته می شد.
از کدام مغازه ها بیشتر پارچه می خریدید؟

بــرای تهیــه پارچه مغازه هــای زیادی وجود داشــت که 
سفارشات را می خریدیم اما دکان آقای ملوک زاده داخل کوچه 
شهرداری فعلی، بهترین بزازی در شهر آمل بود که همه از آنجا 

اجناس خود را می خریدند.
در اندازه گیری از متر استفاده می کردید؟

برای اندازه گیری پارچه ها از دستم استفاده می کردم)دستم 
مترم بود( و به صورت وجب متراژ آن را در می آوردم.

 در روستا بیشتر معروف به چه نامی بودید؟
مردم روســتای خودمان و محالت اطراف بیشتر با نام سید 
جده خیاط صدایم می کردند و یادم می آید زمانی که خیاطی 
را کنار گذاشتم در صف نانوائی از حرف زدن چند تا از خانم ها 
فهمیدم در مورد من حرف می زنند که وقتی از آنها پرسیدم با 
که کار دارید اســم مرا به زبان آوردند و با خنده گفتم دخترم 

جای من خیاطی می کند.
حسادت در کار داشتید؟

در طــول زندگــی و کارم تا آنجا که یــادم می آید نه تنها 
حسادت نداشتم بلکه مال و خانه هیچکس به چشمم نمی آمد 
و مهم ترین چیز برایم انسانیت و شخصیت افراد بود و در این 
میان فرزندان صالح و با غیرت که آبروی خانواده خود را حفظ 

می کنند ارزش زیادی دارند.
از چه سالی خواستگار داشتی؟

پیش از زلزله و زمان حیات مادرم در ســن دوازده سالگی 
درست وقتی که جثه نحیف و کوچیکی داشتم مثل هر دختر 
دیگری در روستا خواستگاران مختلف در خانه ما را می زدند و 
حتی بعضی هم پیغام و پسغام می کردند که معیار بیشتر پاک 
بودن دختر و اصل و نصب خانواده اش از نظر ریشــه و ایل و 
تبار بود که شر نباشند چنانچه ضرب المثلی هم در این مورد 

است که 
زن َوینی وِنِه پِر و مار رِه هارِش         اســب َخرینی وِنِه ِدُم 

و یال رِه هارِش
و این حرف و حدیثها همیشه و در هر عصر و دوره ای وجود 
داشــته اما انگار االن کمرنگ شده  و مسائل دیگری جای آن 

را گرفته است.
چه شد با مخالفت های عمویت به آقای براری جواب دادند؟

اختیار تام درخصوص کارهای من خصوصا ازدواج با عموی 
من بود و این را همه می دانســتند امــا زمانی که آقای براری 
با حداقل بیشتر از ده ســال تفاوت سنی به خواستگاری آمد 
چون پدرش زمیندار و خودش کشاورز بود بدون دانستن نظر 
من جواب مثبت داد و بعد برگزاری رســومات توسط حاج آقا 
محمــدی امیری آخایی محضردار با حضور مرحوم عمه و پدر 
و نامادری ام  با ۵۰۰ تومان )َزر(به عقد هم در آمدیم و بعد از 

یکماه عروسی گرفتیم.
شلیته چه بود و کجا استفاده می شد؟

شلیته یا چرخی، به دامن پرچین و کوتاه )یا بلندی( گفته 
می شود که دور لبه پایین آن را با نوار سیاه رنگی به نام سیاهک 
تزیین می کردند که از آن در جشــن ها به ویژه در رقص های 
محلی اســتفاده می شد و جنس شــلیته هم ابریشم یا کتان 

ظریف بود.  
هنگام زایمان چگونه قابله را با خبر می کردند؟ 

یکي دو ســاعت مانده به تولــد فرزند، زن بــاردار با درد 
مادرشوهر یا خواهرشوهر را باخبر مي کرد. در این هنگام یکي 
از افــراد خانواده به دنبال قابله مي رفت تــا او را به خانه اش 
بیاورد. قابله با معاینه ساده، متوجه زمان تقریبي و حتي زمان 
دقیق تولد فرزند طي چند ساعت آینده مي شد و دستور مي 
داد تا آبي را جهت شستشــوي نوزاد و مادرش آماده کنند. با 
تولد فرزند قابله فریاد مــي زد که به پدر و مادر داماد بگویید 
قیچــي نمي برد تا ناف نوزاد را ببرد و به این شــکل از پدر و 
مادر داماد هدیه می گرفت که بیشتر پول نقد بود. بعضي ها نیز 
خلعت را که از قبل آمــاده کرده بودند مثل پارچه با مقداري 
وجه نقد به قابله مــي دادند. پس از به دنیا آمدن فرزند که با 
ســالم و صلوات قابله همراه بود، او را در پارچه اي سفید رنگ 

مي پوشــانید و پاک مي کرد و یا بــا پارچه نمدار از آب ولرم، 
تن نوزاد را مي شســتند و این آب براي شستشوي مادر نوزاد 

نیز بوده است.
برای تولد نوزاد قابله چه وظیفه ای داشت؟

قدیم ترها مثل امروز نبود که علم پزشــکی در هر رشته  ای 
پیشرفت کرده باشد بنابراین برای زائوها در هنگام زایمان، زنانی 
به عنوان قابله بودند که بیشــتر در زمان فارغ شــدن و تولد 
کودک بر بالین مادر حاضر می شــدند تا درد زایمان کم شود 
چنانچه معموال پیش از زایمان، اقداماتی انجام می دادند؛ مثال 
با اســتفاده از روغن محلی شکم زن زائو را چرب می کردند و 
هنگام زیاد شــدن درد او، گل بابونه، دارچین و... را جوشانده و 
به وی می نوشاندند. اطالع از داروهای گیاهی و تأثیر آنها برای 
وضع حمل آســان و ایمن تر به زنان زائو کمک می کرد. وقتی 
درد کم کم شــروع می شد، زائو را باالی خشت می نشاند و دو، 
ســه زن دیگر نیز به او کمک می کردند. پس از زایمان، قابله 
ناف نوزاد را می برید و هر روز روی ناف »ُمورد و روغن محلی« 
می گذاشــتند و سر هفته ناف او می افتاد. نوزاد را داخل قنداق 

می گذاشتند و در گوشش اذان می گفتند.
در مورد بعضی از رسوماتی که بعد تولد نوزاد انجام می شد 

توضیح دهید؟
بعد از قنداق ُمهري را که از خاک کربال بوده اســت، در آب 
خیسانده و با انگشت قســمتي از آنرا با ذکر صلوات در دهان 
کودک مي گذاشتند. سپس فرزند را پیش مادرش مي آوردند 
تا او را شیر دهد. در این زمان زناني که آگاه شده بودند و خود 
را به خانه زائو رســانده بودند، به عنوان رونما، هدیه اي را که 
وجــه نقد بود به کودک مي دادند بــه این صورت که در بغل 
کودک مي گذاشتند از طرفي دیگر پدر داماد، گوسفندي را به 
نیت سالمت بودن مادر و فرزند، قرباني مي کرد و تمامي آنرا به 
نیازمندان روستا مي داد. بعضي ها هم که وضع مالي مناسبي 

نداشتند به کشتن خروس هم بسنده مي کردند.
قابله های زمان شما چه کسانی بودند؟

زن عموی من به نام سکینه و مادربزرگم معروف به خواخر 
قابله های قدیم منطقه الریجان خصوصا ترا و امیری بودند و بعد 
از آنها حاجی احترام روی کار آمد و بدون هیچ امکانات امروزی 
و ســونوگرافی و عکس متوجه بارداری زن می شــدند و آنقدر 
تبحر داشتند که زمانی که بچه داخل رحم پایین می افتاد ابتدا 
با روغن زیر شکم زن باردار را روغن می مالید و با دست جنین 
را باال )لُو( می داد سپس با روسری آن را می بست و تا سه روز 
باید مراقبت می کرد. بعد به روال عادی خودش بر می گشــت. 
قابله قدیمی روستای اجوارکال هم ننجان شهربانو و خاله فاطمه 

صغری بودند.
چگونه جنسیت جنین را تشخیص می دادند؟

قدیما سونوگرافی یا هیچ دســتگاه دیگری نبود که بتوان 
جنس بچه را تشخیص داد بنابراین طبق تجربه مادران و قابله 
ها، موقع خواب اگر بچه ســمت راست پهلوی)َکش( آنها قرار 
داشــت پسر و اگر به پشت دراز می کشید، برامدگی زیر شکم 

او نشانه دختر بود.
نامگذاري کودک)نوم بشتن( به چه صورتی بود؟

ساعاتي پس از تولد نوزاد زمان نامگذاري فرا مي رسید. به 
این صورت که جهت انتخاب نام خوب و مناسب براي کودک، 
پدرش براي احترام نزد پدر و مادرش مي رفت در صورتي که 
پدربــزرگ و مادربزرگ قید حیات بودند، آنان نیز براي احترام 
به آنان ارجاع مي دادند. از طرفي نیز به پدر و مادر همسر داماد 
رجوع می کردند تا آنان نامي را براي نوه شان انتخاب کنند. این 
انتخاب نام حتي به ســمت برادران بزرگتر و حتي عموها نیز 
ادامه مي یافت که این تعارف ها و احترام ها همچنان ســاعتها 
و شــاید یکي دو روزي طول مي کشید. اولویت نامگذاري به 
ســمت نامي مي رفت که از بستگان بسیار نزدیک نوزاد مثل: 
پدربــزرگ، مادربزرگ، عمو، دایي، عمه، خاله و ... بودند و طي 
یکســال اخیر فوت نموده باشند. هر چند شاید این نام، مورد 

عالقه پدر و مادر نوزاد نمي بود. 
ده حمام)ده حموم( چه زمانی انجام می شد؟

پس از تولد فرزند در روز دهم مراســم ده حمام با پذیرایي 
نهار از مهمانان دعوت شده از روز قبل برگزار مي شد که تمامي 
آنها را زنان فامیل و بســتگان و همسایگان تشکیل مي دادند. 
بــه این ترتیب که خانواده عــروس به ویژه مادرش که تمامي 
لباس هــا و حتي گهواره نوه اش را خریداري و آماده کرده بود، 
با مراسم خاصي به خانه دخترش مي آورد. لباس هاي نوزاد در 
مجمعه مسي گذاشته و در کنارش شیریني، صابون، حنا، انواع 
میوه جات و ... گذاشته مي شد و با هلهله)کلي ونگ( و شادي، 
خواندن ترانه هــاي محلي و کف زنان حال و هواي خاصي به 
کوچه و خیابان روستا داده مي شد. از طرفي هدایایي نیز براي 

پدر و مادر نوزاد و حتي پدر شوهر و مادرشوهر تهیه و به آنان 
هدیه مي شد. پدر و مادر داماد با دود کردن اسپند به استقبال 
خانواده عروس مــي رفتند و با تحویل گرفتن گهواره و لباس 
کودک و سایر هدایا، براي قدرداني هدیه اي که وجه نقد بود به 
عنوان شیریني به او مي دادند. مادر عروس هم به همراه قابله، 
نوزاد و مادرش را به حمام مي بردند که در قدیم حمام عمومي 
بوده است و افراد عادي نیز بودند، کساني از بستگان نوزاد نیز 
در حمام حاضر مي شدند و هنگام شستن فرزند با ذکر سالم 
و صلوات و خواندن حمد و ســوره و آیت الکرســي، کودک را 

غسل می دادند.
چرا بعضی از بچه ها پاپرانتزی هستند؟

قبــال به محض دنیا آمدن نوزاد او را با کهنه می بســتیم و 
با ملحفه ســفید قنداق می کردیم بــرای همین بچه ها خوش 
هیکل و بلند در می آمدند و پایشــان صــاف بود اما بچه های 
امروزی بیشتر پا پرانتزی هستند چون نوزادی که امروزه به دنیا 
می آیند را پوشــک می کنند که این باعث می شود پاهای بچه 
جفت نشود و مهمتر اینکه اصال مشخص نیست از چه ساخته 

شده اما کهنه ای که قدیم ما می گذاشتیم تمیز بود. 
ِچِهل تاس)ِچل( چه کاربردی داشت؟

کاسه ای مسی بود که درون آن با اسماع الهی و نام پنج تن 
آل عبا نوشــته شده بود و بیشتر از آن برای آب ریختن هنگام 
غسل و شستشوی مادر و کودک استفاده می کردند و این فقط 
در دست مادربزرگ یا قابله بود و طبق آداب و رسوم به محض 
تولد بچه یک عدد پیاز را نوک قیچی قرار می دادند و زمانی که 
زن زائو )ِچلِه مار( می خواست بیرون برود یک نفر باید پیاز ِسخ 
را در دستش نگه می داشــت و بعد از انجام کار دوباره او را به 

سرجای اولش بر می گرداند.
چه وقت گوش دخترها را سوراخ می کردند؟

در قدیم گوش راهکري)وِِهر( از چندماهگي نوزاد شروع مي 
شــد و تا حداکثر به سه سالگي اش ختم مي شد و شخصي را 
که اقدام به سوراخ کردن گوش دختربچه مي کرد گوش راهکر 
مي نامیدند. گوش راهکر ابتدا سوزن خیاطي )درزن( را نخ مي 
کرد و ســپس الکل را با پنبه به الله گوش نوزاد با فشــار مي 
مالید تا بي حس گردد. سپس سوزن را در الله گوش فرو مي 
کرد که با درد زیادي هم همراه بود و پس از بیرون کشــیدن 
از طرف دیگر، نخ را گره مي زد  تا باز نشــود و هنگام ســوراخ 
کردن گوش نیز عالوه بر فرستادن صلوات، سوره حمد و توحید 
نیز مي خواندند. براي پیشگیري از خونریزي الله گوش، پس 
از تمیز کردن با الکل، مقداري چربي یا روغن حیواني را به آن 
مي مالیدند تا زخم کمتر شود و در این میان بعضي از مادران 
که طاقت نداشتند گریه کودکشان را ببینند، از اتاق خارج مي 

شدند و بعدا می آمدند.
پِه درد چه بود؟

زمانی که زائو درد شکم )پِه درد( داشت سومین روز حمام 
از طرف در میانی)میون َدر( او را به داخل می بردند و پیاز را هم 
همانجا می انداختند و ِچلِه مار روی آن را پا می گذاشــت و له 

می کرد و و همزمان درد هم از بین می رفت.
چرا ده حمام قدیمی ها دقیق تر بود؟

ســه روز پس از زایمان وقتی مادر و بچه را برای غســل به 
حمام می بردند و تا قبل از اذان ظهر آنها را بیرون نمی آوردند 
و بر این باور بودند که نماز را باید با غسل و بعد شنیدن اهلل و 

اکبر بخوانند و اعتقادشان هم بسیار قوی بود.  
چرا قدیم دوست داشتند بچه پسر باشد؟ 

چون هم به عنوان نیروي کار براي خانواده روستایي مطرح 
مي شد و هم نگاهشان بر این بود که »کیجا مردم شه« یعني 
دختر روزي شــوهر مي کند و مي رود و اصطالحا مي گفتند 

دختر مال مردم است و پسر را داشتی می دانستند.
 گهره بندوني چه زمانی انجام می شد؟

گهــره بندوني رســمی بود که بــراي اولین بار نــوزاد را 
در گهــواره قرار مــي دادند به این صورت کــه قبل از صرف 
ناهــار و چاي و شــیریني، مادر بــزرگ یا قابلــه، کودک را 
پس از اینکه مادر به او شــیر داد، در گهواره مي بســتند. در 
بعضي مناطق اگر نــوزاد فرزند اول بود، ایــن وظیفه را مادر 
بــزرگ طرف مادري بــر عهده مي گرفت، ســپس حاضران 
پولــي به عنــوان هدیــه در گهواره نــوزاد مي گذاشــتند.

دنّون سري چه رسمی بود؟
مراسم دندان سري همزمان با ظاهر شدن اولین دندان هاي 
کودک و بیشتر بعد از ظهري برگزار مي شود و طی آن بستگان 
و همسایگان را خبر مي کنند تا در این جشن شرکت نمایند. 
پذیرایي جداي از چاي و شیریني و شربت و شکالت، شیر برنج 
یا شیر آش، پخت باقال یا باکله پته، پخت لوبیا یا لوبیا پته و ... 
نیز به همراه نان محلي می باشد و اگر تعدادي از دعوت شدگان 
به دالیلي نتوانســتند حضور  پیدا کنند، کاسه اي از آش را به 
خانه شان مي فرستند و معموال رسم است که افراد هنگام پس 

دادن کاسه، هدیه اي مانند پول و ... در آن مي گذارند.
بیشتر چه غذاهایی را استفاده می کردید؟

مناطــق ییالقــی خصوصــا کوهپایه ها پر از ســبزی های 
خودرویی بود که با آن و مقداری حبوبات قلیه های خوشــمزه 
ای را درســت می کردند که از نظر طعم و مزه نظیر نداشت و 

االن هم وجود دارد.
اعتقاد به دادن نذری داشتید؟

برای ســالمتی و عاقبت بخیری خانواده و باز شدن گره از 
مشــکالت زندگی نذر کردم  که یازدهم محرم آش ترش بپزم 
و مدتهــا هم این کار را انجام دادم اما بعد از چند ســال نظرم 
عوض شــد و برای ادای دین ۲۰ کیلو شیر خریدم و در قابلمه 
ای بزرگ روی آتش بار گذاشتم. زمانی که نوه ام علت را از من 
پرســید به شوخی گفتم می خواهم بریزم. هنگام پخت شیر و 
برنج با گذشت چند دقیقه و به جوش آمدن، مواد به خورد هم 
نرفت و به این نتیجه رســیدم که اش درست نمی شود و برای 
جلوگیری از اصراف، پنیر درست کنم و با اینکه مقداری ترشی 
هم به شیر اضافه کردم هیچ اتفاق خاصی نیفتاد و آنجا بود که 
فهمیدم چون عقیده ام صاف نبود و به حالت تمســخر به آن 

نگاه کردم این اتفاق افتاد.
یکی از اخالق هایی که قبولش نداشتی و کنار گذاشتی چه 

بود؟
ســالها پیش ماه رمضان هنگام ســخنرانی روحانی ســید 
نیازمندی از یکی از روســتاها به مســجد آمــد و با همراهی 
نمازگران مقداری پول برایش جمع شــد و به او دادند و زمان 
رفتن روحانی خواســت بماند و طرف هم خوشحال که حتما 
مبلغ بیشــتری برایش در نظر گرفتند صبر کرد. پس از چند 
دقیقه به اتفاق سوار ماشین به سمت زادگاهش حرکت کردند و 

در مسیر از یکی در موردش پرسیدند که شخصی گفت او خانه 
مجلل دارد و سرپرستی دو فرزند صغیر را که صاحب دو هکتار 
زمین هم هســتند بر عهده گرفت. این داستان را شب شوهر 
خدا بیامرزم مالمحمدجان ســر افطار برایم تعریف کرد و من 
هم با شنیدن آن چند تا بد و بیراه گفتم که چرا بخاطر قرون 
و ده شایی آبرویش را برد و رسوایش کرد. شب در خواب دیدم 
توله سگ قهوه ای با گوشهای بلند دور و برم می گردد و من با 
دست گوش او را گرفتم و در پشتم قرار دادم و سرش را سمت 
دیگر و زمانی که دارم با او صحبت می کنم زبانم را گاز گرفت 
و هر چه تقال کردم نتوانستم خالص شوم و آنقدر داد و بیداد 
کردم که اهل خانه بیدار شــدند و بعد از سحری سرگذشت را 
تعریف کردم و همانجا تصمیم گرفتم دیگر بد کسی را نگویم.

بدون ساعت چطور در سحر ماه رمضان متوجه اذان صبح 
می شدید؟

با رویت پنج ســتاره)پنج برار( وسط آســمان در شب که 
نزدیک قبله قرار داشــت همدیگر را برای خوردن سحر بیدار 
می کردند و این به عنوان نشــانه بود و پیــر مردی هم در تَرا 
زندگی می کرد که در حیاط خانه اش اذان می گفت اما صدایش 

را فقط همسایه ها به سختی می شنیدند.
در زمان شما خیرات برای اموات چگونه انجام می شد؟

با مرگ شــخصی مثل االن شــام و ناهار نمی دادند و روز 
هفتم بستگان نزدیک و همســایه و دوست و آشنا پنج قرص 
نــان تنوری درون پارچه ای پیچیده شــده و مقداری خرما با 
خودشــان می آوردند و صاحب عزا فقط یک تنورنان می پخت 
و چای دم می داد و روحانی روضه خوانی می کرد و تمام نان و 
خرما را بین مردم تقسیم می کردند و برنامه به پایان می رسید.
زنــان بزرگ اجوارکالئی که بین مــردم از احترام خاصی 

برخوردار بودند؟
جاجیــه صدف همســر حاجی یزدان پنــاه و حاجی رقیه 
حیدرپــور و حاجی رقیه وفایی از زنان بســیار مومن و دارای 
اعتبار در روســتای اجوارکال و اطراف آن بودند که همه به آنها 

احترام می گذاشتند.
آیا دلت می خواســت یکی از دخترانت شــغلت را ادامه 

بدهند؟
دوست نداشتم ولی یکی از دخترانم کنار دست خودم فنون 
خیاطی را به صورت ســنتی و دستی یاد گرفت و ادامه داد و 
با کار خوب و مشــتری مداری اش توانست در حرفه اش جزو 

بهترین ها باشد.
رسم و رسوم عید در گذشته بهتر بود یا االن؟

در گذشــته امکانات خاصی نبود و مردم با همان چیزهایی 
که داشتند جش خود را برگزار می کردند و یادم می آید یکماه 
مانده به سال نو با سبد به شهر می رفتیم و بدون حضور بچه ها 
بــرای آنها رخت و لباس می خریدیم و مختصر خرید کوچکی 
برای خانه انجام می دادیم. از آن طرف نان و کماج و شــیرینی 
محلی برای سفره عید می پختیم و با یک تخم مرغ دل کودکان 
را شاد می کردیم و مهم تر اینکه دسته جمعی به خانه کسانی 
می رفتیم که عزیزی را از دســت داده بــود و در آنجا مواظب 

بودیم که نخندیم و لباس روشن هم بر تن نپوشیم.
با این شرایط اقتصادی آیا توصیه به فرزندآوری می کنید؟

قدیم قناعت و ساده زیستی وجود داشت و بچه های کوچکتر 
لباس بزرگترها و حتی غریبه ها را می پوشــیدند و تا زمانی که 
پاره نمی شــد دست به دست استفاده می شد و همین موضوع 
بــه اقتصاد خانواده کمک می کرد در حالی که االن کفر نعمت 
زیاد شده و همین یک بچه چند دست لباس دارد که یک بار 
هم بیشتر آن را نمی پوشد اما نباید این مسائل را بهانه قرار داد 
و با یک برنامه ریزی خوب و مدیریت دقیق به ازدیاد نسل فکر 
کرد همانطوری که ما در قدیم با همه نداشتی و کار در مزرعه 

پشت سر هم بچه می آوردیم.

چند سفر رفتید؟
به لطف خدا و تالش و همت خودم دو ســفر مکه، دو سفر 
کربال و سه سفر سوریه مشرف شدم و از آنجائیکه بیشتر آنها با 
دسترنج خودم بود بسیار خاطره انگیز شد و هنوز هم که به آن 

فکر می کنم انگار همین دیروز بود. 
کرسی را چگونه گرم می کردند؟

کرسی تشکیالت ساده ای داشت و بخاطر ارزان قیمت بودن 
زیاد از آن اســتفاده می شــد و هنوز هم در خانه مادربزرگ ها 
هســت و برای روشن کردن آتش آن، خاکستر زغال را در آب 
می ریختند تا شــن های آن ته نشین شــود و از آنچه روی آب 
شناور می شد، گلوله های خاکستر تهیه می کردند و می گذاشتند 
در آفتاب تا خشــک شود. در زمستان برای گرم کردن کرسی 
گلوله های خاکستر را در منقل می ریختند. یک میز چوبی هم 
داشتند که نیمه دوم سال نقش پایه کرسی را بازی می کرد و 
در نیمه اول سال روی آن رختخواب می چیدند یا آن را در انبار 
و زیرزمین خانه می گذاشتند تا وسایل اضافه را روی آن بچینند. 
هوا که سرد می شد میز را وسط اتاق می گذاشتند. سنگین ترین 
و پربارترین لحافشــان را روی آن می انداختند و همان منقل 
و گلوله های خاکســتر را زیر آن قــرار می دادند.دور میز جمع 
می شدند، پاهایشان را زیر لحاف می کردند و جانشان گرم می شد. 

بخاری عالءالدین چه مضرات و سودی داشت؟
عالءالدین یکی از قدیمی ترین وســایل گرمایشــی بود که 
خیلی هــا بخاطر اینکه چون باید داخل محفظه  ســبز رنگش 
نفــت می ریختیم و با هزار ترفند آتش را از ســوراخ کوچکی 
وارد می کردیم تا روشن شود چراغ نفتی هم می گفتند. چون 
آن وقــت بود که بوی نفت تمام فضا را پر و نفس کشــیدن را 
ســخت می کرد و برای فرار از این بو کــه در تمام لباس ها و 
رختخواب ها نفوذ می کرد روی عالءالدین پوست پرتقال و نان 
خشــک می چیدیم تا به آرامی بســوزد و بوی خوبی در فضا 
پخش شــود. از طریق طلق نازک و شــفاف که شعله آتش را 
نشــان می داد، می دیدیم که فیتیله رو به تمام شــدن است و 
اگر به دادش نمی رســدیم آتش زرد می سوخت و دود خانه را 

پر می کرد.
لطــف کنید در مورد پیشــرفت خودتــان و عوامل این 

پیشرفت، توضیح بدهید؟
در هر کاری اعتماد مردم و ارتباط مثبت با دیگران، خیلی 
مهم است و به نظر من، اگر کسی در کارش موفق شود، به دلیل 
ارتباط صمیمی است که توانسته با اطرافیان خودش ایجاد کند 
و جوانان باید در درجه  اول، عاشق کارشان باشند. وقتی عشق 
باشــد، پشــتش حوصله و صبر می آید و همچنین پشتکار، از 

جمله عواملی است که فرد را در کارش موفق می کند.
نظرتون در مورد مصاحبه امروز چیه؟ 

نفس کارتون بسیار عالیه. براي آیندگاني که روي کار مي آیند 
و می خواهند با خواندن این مصاحبه ها از تجربیات گذشتگان 
استفاده کنند و بدانند که گذشتگانشان در چه شرایطي چگونه 
زندگــي مي کردند و به این باور برســند که زندگي را خیلي 
نباید سخت و خیلي آسان بگیرند. به هر چي مي خواهند مي 
توانند برسند البته به شــرط اینکه پشتکار و توکل به خداي 
متعال و بزرگ داشــته باشند. ان شاءاهلل شما هم در هر کاري 
در هر زمینه ایي دارید تالش مي کنید موفق و پیروز باشــید.

و آخرین سخن با هم محلي ها؟
هم محلي هاي ما همه بزرگوارند. من خوشحالم که با آنها 
دارم زندگي مي کنم و ارتباط اجتماعي خوبي هم با هم داریم. 

ان شاءاهلل که از بنده راضي باشند.
و کالم آخر... ؟

لباس و زبان امانتی در دست ما می باشد و وظیفه ماست که 
آن را به نسل بعدی منتقل کنیم. این َدینی است بر گردن ما و 

مساله ای نیست که به سادگی از کنار آن گذشت.
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ربابه محمدزاده - حاج فضل اهلل 6۱ سال ســن دارد و از باغداران پیشرو روستای 
بزمینان بخش دشــت سر شهرستان آمل است. وی با مدیریتی توانمند و تجربه ی 40 
سال باغداری موفق به طور میانگین یازده و نیم هکتار باغ شلیل و هلوی خود بیش از 

400 تن محصول و برداشت می کند.
درســت تو یکی از روزهای گرم تابســتون که آفتاب چهار دانگ آسمان را به نام 
خودش زده بود و هیچ جوری هم قصد رفتن نداشت با صدها سوال در ذهنم به سمت 
روستای بزمینان حرکت کردم و با کلی پرس و جو راهی باغ آقای توکلی شدم، تکه ای 
از بهشت که تا چشم کار می کرد درخت بود و میوه های رنگ و با رنگ که انگار یکی آنها 
را روی شاخه ها نقاشی کرد. شوخی نبود حرف از یازده و نیم هکتار زمین بود که به گفته 
کارگران شاید دیگر نشانی جز یک آدرس از آن نماند و به قول گفتنی کارد به استخوان 
رسید و علتش هم خیلی چیزها می تواند باشد اما هیچکس خبر از حقیقت ندارد. هنوز 
چند دقیقه ای از گپ و گفت ما نگذشــته بود که بغضش ترکید و پرسید تا حاال دیدی 
یکی ناموسش را دســت بیندازد و بخواهد به غریبه بسپارد؟ ای کاش باغدار نبودم و 
مثل خیلی های دیگر باغم را می فروختم و االن با خیال راحت و سود پول فروش زمینم 
روزگار را سپری می کردم. اینها را حاج فضل اهلل توکلی می گوید مرد روزهای سخت که 
تا پای مرگ رفت اما دست از تالش بر نداشت و دوباره از زمین بلند شد. دلش پر از درد 
روزهایی است که با دست خالی پای در راهی گذاشت که آن را جبهه اقتصادی نامیدند 
و حضور در آن نیاز به نقدینگی داشت و می شد با دو دو تا چهار تا از پس ضرب و تقسیم 
و جمع و منهای آن برآمد اما باز هم نمی شد و ناخواسته اسیر موجی شد که می خواست 
از او سواری بگیرد. شوخی نبود حرف سر معامله ای بود که زیانش بیشتر از سودش بود 

و این می توانست به تنهایی او را که چون کوه استوار بود از پای درآورد.
 وی ادامه داد؛ پای ناموس که در میان باشــد آدمی چیزی نمی فهمد و تا پای جان 
دادن هم می رود تا انگ بی غیرتی به او نزنند و رسوا نشود. شوخی نیست فرزند همان 
خاکی اســت که وقتی خسته می شد دست به دستش می داد تا از زمین بلندش کند و 
امروز با هزار افســوس سر در گریبان غم می گذارد و کاسه چه کنم به دست گرفته اما 
نه از سر نداری که از سر ناچاری مجبور است تکه ای از وجودش را به هراج نزد آنهایی 
بگذارد که دیدندش و به زمین سردش زدند تا پشیمان شود از معامله ای که یازده سال 
پیش از امضایش خوشحال بود. آری حاج فضل اهلل توکلی از باغداران قدیمی و موفق 
روستای بزمینان آمل است که با تولید حداقل 500 تن میوه در سال اما امروز بخاطر تورم 
و گرانی و بی توجهی مسئوالن جهاد کشاورزی که حتی یکبار پای درد دلش ننشستند 
بخواهد خاکش را که کمتر از جانش نیست بفروشد و بعد از 40 سال کار و تجربه سر در 
کنج عزلت بگذارد و به حال خودش بگرید و همه اینها بهانه ای شــد تا صبح آمل طی 
گفت گوی اختصاصی پای صحبت هایش بنشیند که ماحصل آن به این شرح می باشد.   

خودتان را معرفی و در مورد شروع کار خود توضیح دهید؟
اینجانب فضل اهلل توکلی ساکن روســتای چندر محله باال خیابان لیتکوه که سال ۱۳۴۰ در 
همین محل به دنیا آمدم. دیپلم ردی اقتصاد اوایل انقالب می باشــم. شــروع کارم بعد از خدمت 
سربازی بوده که پس از حدود دو هفته بیکاری به کارگری روی آوردم و آرام آرام شروع به خرید 
مرکبات کردم و از یک ماشین به چند نیسان رسید و من خریدار بار میوه شدم که کل درآمدش 
از یک باغ سه هزار متری در آن سالها ازدویست تومان تا پنجاه تومان بیشتر نمی رسید و خدا را 
شــکر خیلی زود کارم گرفت و به لطف الهی تالشم نتیجه داد و با اعتماد به نفس بیشتر در تناژ 

باالتر دو هزار تن قدم گرفتم.
از کجا میوه ها را تهیه می کردید؟

بیشــتر از باغهای روستاهای شهرستان آمل حتی محالت دوردست اقدام به خرید انواع میوه 
می کردم که در جای خودش کار ارزشمندی در رونق تولید و بازار داشت و پس از برف سنگین در 
آمل و خسارات زیادی که در پی آن به باغها وارد آمد دامنه خرید ما به شهرهای جویبار و ساری 
نیز کشیده شد و برای ادامه و توسعه کار بر این شدیم تا مغازه ای احداث کنیم لذا در میدان تره 
بارمهدیه با چهارده میلیون تومان اقدام به خرید یک حجره ۷۵ متری کردم و بعد از مدتی چون 
رونق نداشت آن را فروختم و در میدان قدیمی و بزرگ امام حسین)ع( با چهار و نیم میلیارد تومان 
حجره بزرگتری خریدم و در گیر ودار کار به این نتیجه رســیدم که برای صرفه بیشتر اقتصادی 

خودم یک باغ داشته باشم.
چه سالی زمین را خریدید؟

سال ۱۳۹۰ با فروش طال و جواهرات همسر و عروسم و حتی ماشین سواری زیرپایم توانستم 
یازده و نیم هکتار زمین کشاورزی را در روستای بزمینان از بخش دشت سر شهرستان آمل بخرم 
و پس از تالش و دوندگی های فراوان پروانه گرفتم آن را با بردزر مســطح و تبدیل به باغ کردم و 
نزدیک به هفت هزار اصله نهال از انواع پرتقال، نارنگی، لیموترش، لیمو شیرین و ... از شهرستان 
جویبار تهیه و خریداری کردم که حدود دو ســال مرکبات بســیار خوبی را برداشت و روانه بازار 
مصرف می کردیم اما با برف سنگین با خاک یکسان شد و خسارات زیادی به ما وارد شد و با آن 
شرایط من هم در بیمارستان تهران بستری شدم و تا آستانه مرگ هم رفتم اما به همت خانواده و 
بچه ها و توکل به خدا توانستم دوباره از زمین بلند شوم بنابراین دوباره بیش از دو هزار اصله نهال  

نهال هلو و شلیل خریدیم.
خسارت وارده چقدر بود؟

در پی بارش برف سنگین تمام باغ بزرگ مرکباتم از بین رفت و با احتساب درختها و میوه ها و 
... باالی ده میلیارد تومان خسارت مالی به ما وارد شد که با خاک یکسان و نابود شدیم و تنها لطف 

جهاد در آن روزها سخت و طاقت فرسادادن ۲۲ میلیون تومان وام سه ساله داد.
آیا در آن بحران بزرگ جهاد کشاورزی خدماتی به شما داد؟

جهاد کشاورزی به عنوان متولی امور باغداران در زمان بحران هیچ خدماتی به ما نداد و حتی 
شــرکت تعاونی روستایی بزمینان با رفتاری نامناسب و بیان این مطلب که شما هیچ سهمیه ای 
ندارید از انجام وظیفه ذاتی خودشــان ســر باز زدند حال سوالم از آقایان مسئول و ذی ربط امور 
کشاورزی این است مگر نه اینکه بنده صاحب یازده و نیم هکتار از اراضی باغی همین محله هستم 
که با خون دل زمین خالی را تبدیل به باغ مرکبات آنهم در این شــرایط بد اقتصادی کردم پس 
چرا سهمیه ای به من تعلق نمی گیرد و باید تمام کود و سم مورد نیازرا از بازار آزاد آنهم با قیمت 

گزاف تهیه کنم؟ 
درختان باغ از چه نوعی هستند؟

در این باغ عالوه بر انواع هلو زعفرانی، داوودی و کرست و شلیل، مرکباتی چون گالبی، انار هر 
نوع میوه ای که در مازندران موجود است اینجا نیز یافت می شود.

مهمترین مشکالت باغداران چه مسائلی است؟

نبود سم و کود دولتی و بازار سیاه این نهاده ها بزرگترین مشکل ما با توجه به تورم کمرشکن 
بازار می باشد و بدتر اینکه در حال حاضر این رقم نسبت به سال گذشته صد برابر گرانتر شده و ما 
هم این وســط چون به صورت اقساطی و طی چک خریداری می کنیم به اجبار و از روی ناچاری 
باید هزینه گزاف تری را پرداخت کنیم. مهمتر از همه عدم حضور کارشناسان جهاد کشاورزی در 
باغات می باشــد که خودش تمام انگیزه را از تولیدکننده می گیرد و این همان وابستگی اقتصادی 

است که دشمنان ما در داخل و خارج انتظار آن را می کشند.
آیا در هنگام سرما زدگی باغات از حمایتهای بیمه ای و مسئولین برخوردار 

بوده اید؟
هنگام سرمازدگی باغات با توجه به مراجعات مکرر به جهاد و مراکز تابعه هیچ حمایتی از ما نشد.
روزانه چه تعداد کارگر در بتغ مشغول به کارند و حقوق و دستمزدها چگونه 

می باشد؟
برای سه ماه )از بیست و پنج اردیبهشت تا بیست و پنج تیر (روزانه ۵۰ نفر کارگر از شهرهای 
بندپی، آمل، افغانی در این باغ مشــغول به کار می باشند و دستمزدها از ۱۳۰ تا ۱۶۰ هزار تومان 
در هر روز متغیر می باشــد و گذشته از این خانواده من هم به صورت شبانه روزی مشغول به کار 
می باشند. گذشته از این هرس کردن،زیرسازی، کوددهی، قلمه زدن و ... نیز از دیگر کارهاست که 

در طی سال انجام می شود.
برداشت میوه ها از چه تاریخی شروع می شود؟

برداشت میوه ها از بیست و پنج اردیبهشت با چیدن هلو داودی شروع و تا بیست و پنج تیرماه 
با برداشت شلیل سیبی کار ما به پایان می رسد.

آیا برای آبیاری باغ هزینه ای از شما دریافت می شود؟
سالهای اول شروع به کار هکتاری ۵۰۰ تومان آب بها می گرفتند اما االن به صورت رایگان از 

آب کانال روستای بزمینان استفاده می کنیم.
پس از برداشت محصول چه اقدامات دیگری انجام می شود؟

پس از چیدن میوه ها در باغ توســط کارگران گلچین و سورتین می شود و در جعبه های تک 
رج به صورت درجه بیک و دو و ســه کنار هم قرار می گیرند و پس از آن به میدان تره بار انتقال 

داده می شود.
به غیر از باغداری چه فعالیتهای دیگری انجام می دهید؟

الحمداهلل با همت و همراهی خانواده به غیر از باغداری، ۳۰ راس گاو شــیرده داریم که روزانه 
حدود ۲۰۰ کیلو شیر از آنها تولید و به یک شرکت در همین روستای بزمینان تحویل که تبدیل 
به لبنیات می شــود و هم ما و مردم از آن استفاده می کنند. همچنین ۲۰۰ عدد مرغ و خروس و 

حدود ۲۰ گوسفند  هم داریم.
به روزی حالل چقدر اعتقاد دارید؟

روزی حالل برکت به مال و زندگی می دهد و لذتی دارد که بواســطه زحمت و تالشی که در 
قبال آن کشیده می شود شاید تا سالها می ماند و بنده هم اعتقاد شدید به این موضوع دارم و حاصل 

دسترنجی را می خورم که از خاک زمین خودم است و مثل طال با ارزش می باشد.
چه چیزی شما را ناراحت می کند؟

باغداری و تولید میوه های خوش آب و رنگ برای بی نیاز کشــور همانند جهادی بزرگ است 
و برای حفظ و دفاع از این سنگر نیاز به همت و تالش و پیگیری همه در هر لباس و مسئولیتی 
می باشــد نه اینکه فقط باغدار بار همه مشــکالت را به دوش بکشــد. امروز با یک گردش در زیر 
درختان باغ، هلو و شــلیل هایی را می بینی که افتاده و هیچ شــرکت فراوری برای تبدیل آن به 
ساندیس وجود ندارد و بالاستفاده دور ریخته می شود که اگر باشد هم برای صدها نفر اشتغالزایی 
صورت می گیرد و هم اقتصاد خانوارها بهتر می شــود به نظرم اگر یک جوان کار داشــته باشد از 
آنطرف ازدواج و تشــکیل خانواده شکل می گیرد و جلوی بســیاری از ناهنجاری ها و آسیب های 

اجتماعی نیز گرفته می شود.
رابطه شما با فضای مجازی چطور است؟

با توجه به اینکه سواد دارم اما میانه ام با فضای مجازی اصال خوب نیست و معتقدم با حضور 
در باغات در شهرهای مختلف و استفاده از تجربه دیگر باغداران خودش بهترین کمک به من در 

تولید محصوالت باغی بییشتر با کیفیت برتر می باشد.
چند سال است که مشغول به کار هستید؟

از نوجوانی و زمانی که خودم را شناختم در باغ و زمینهای کشاورزی بودم و بیش از ۴۰ سال 
است که در سنگر جبهه تولید چون فرماندهی در خط مقدم مشغول فعالیت می باشم و یکجانشینی 
را هرگز جایز نمی دانم و به جرات می توانم بگویم ۱۵ سال ناهار و شام را هیچگاه به وقتش نخوردم.

چه تفاوتی بین میوه شلیل و هلو هست؟
فقط یک تفاوت ژنی بین هلو و شــلیل وجود دارد و آن اینکه درخت شــلیل؛ نسبت به هلو 
لطافت بیشــتری دارد و به راحتی آسیب می بیند، اندازه آنها از هلو کوچک تر و رنگ آنها پررنگ تر 
اســت. کاشت نهال شــلیل؛ در مناطقی که دوره زمستان سردی دارند صورت می گیرد تا درخت 
امکان خواب زمســتانی را داشــته باشد و بیش از ۲۰ ســال عمر می کند و درست مثل درختان 
ســیب، می تواند تا ۹ متر ارتفاع داشته باشــند؛ ولی در باغ ها درختان در حدود ۴ متر نگه داشته 
می شوند تا برداشت محصول راحت تر باشد. میوه ها قبل از رسیده شدن کامل، چیده می شوند تا 

به فروشگاه های مواد غذایی منتقل شوند.
فصل مناسب کاشت درخت شلیل چه فصلی است؟

کاشت نهال شلیل باید در فصل زمستان و در دی ماه صورت گیرد. نهالی را انتخاب کنید که 
حدود یک ساله باشد. برای نهال های داخل گلدان، گیاه را از گلدان جدا کنید و ریشه های گرد را 
با قیچی ضدعفونی شده حذف کنید. برای درختان پیوندی، محل پیوند در هنگام کاشت درخت 

شلیل، باید دور از نور مستقیم خورشید باشد.
فاصله  کاشت درخت شلیل چقدر باید باشد؟ 

اولیــن و مهم ترین مســئله در مــورد فاصله درختان میوه این اســت که فاصلــه از اهمیت 
فوق العاده ای برخوردار اســت و به آنها اجازه می دهد که حداکثر پتانســیل خود را کسب کنند و 
امکان برداشت آسان آنها فراهم شود و درختان را با فاصله حداقل ۵ تا ۶ متر از هم بکارید تا فضای 
کافی برای رشد آنها فراهم شود و مجبور به رقابت برای کسب مواد مغذی نباشند. از آنجاکه این 
درختان خودبارور هســتند، بنابراین نیازی به نزدیک بودن به  منظور گرده افشانی ندارند. مهم تر 
اینکه درختان را حداقل ۴ متر از سازه هایی مثل خانه ها دور نگه دارید تا در کناره خانه یا فضاهایی 

مثل استخرها رشد نکنند.
چه مقدار کود برای باغ شما نیاز است؟

با توجه به اینکه زمین ما خاک رس است نیاز چندانی به کود ندارد و با آبیاری مناسب و سم 
پاشی بهد موقع بهترین میوه ها را برداشت می کنیم. 

کاشت درخت شلیل چگونه است؟
شلیل نوعی هلو و بدون هیچ گونه پرزی است و به دو نوع گوشتی یا هسته چسب و هسته جدا 
تقســیم می شود و همانند سایر درختان میوه سنگی، کاشت نهال شلیل؛ از بذر برای تولید میوه، 
سه تا چهار سال طول می کشد.. برای این کار درختی را انتخاب کنید که متناسب با آب  و هوای 
محل سکونت شما باشد. سپس آن را در اواخر زمستان یا اوایل بهار بکارید« تا فرصت کافی داشته 
باشــد که قبل از زمستان با محیط سازگار شود. درختان ریشه برهنه را در اواخر زمستان بکارید 
حتما در نظر داشته باشید مکانی کاماًل آفتاب گیر انتخاب کنید. مانند اکثر درختان میوه، شلیل 

هم در یک محیط آفتابی و به  دور از بادهای شدید رشد می کند.
مرحله تشکیل میوه در هلو به چه صورتی است؟

عدم تامین رطوبت مناســب خاک، به خصوص طی دوره رشــد ســریع میوه هلو و شلیل در 
ماه های اردیبهشــت و خرداد، باعث کم و ریز شــدن میوه ها و ریزش میوه ها در اواخر اردیبهشت 
تا اوایل خرداد ماه می شود. آبیاری مطلوب و کافی بر درشت شدن میوه هلو و شلیل تأثیر بسیار 
زیادی خواهد داشــت، زیرا این درختان بسیار به تنش کم آبی حساس بوده و رطوبت کافی و در 
زمان الزم در باغات هلو و شــلیل در تمام دوره رشد میوه نیاز است. بنابراین ضروری است که در 
این مرحله آبیاری حتما انجام شــود. آبیاری کافی در این مرحله باعث ظرفیت ســازی برای رشد 
مناســب گوشت میوه شده و مشکالت عدم رنگ گیری مطلوب، کوچکی میوه ها و یا ریزش میوه 
نیز در آخر فصل کم خواهد شــد و در این مرحله محلول پاشی کلسیم و پتاسیم در چند مرحله 

بسیار مهم و موثر است. 
آیا پرورش درخت شلیل در باغچه ممکن است؟

برای کاشــت درخت شــلیل؛ در گلدان یا باغچه، هسته آن را داخل پالستیک قرار داده و آن 
را در یخچال بگذارید. بعد هســته ها را به مدت ۲۴ ساعت در آب خیس دهید تا برای کاشت در 

گلدان آماده شوند.

قلمه زدن درخت شلیل چگونه صورت می پذیرد؟
کم  و ببیش دو گزینه برای ریشــه زایی و کاشت درخت شلیل؛ از قلمه وجود دارد، چوب نرم 
و چوب نیمه ســخت. روش اصلی به این صورت اســت که قلمه ها باید با یک چاقوی بسیار تیز و 
تمیز از شاخه برداشته شوند و طول آنها باید حداقل ۱۵ سانتی متر و کمتر از ۳۰ سانتی متر باشد. 
بهترین زمان برای تکثیر قلمه ها، صبح زود است؛ چون گیاه کاماًل متورم است و بسیار اهمیت دارد 

که قلمه ها تا زمان قرار گرفتن در زمین، سرد و مرطوب باشند.
نحوه کود دهی درخت شلیل و بهترین کودهای شیمیایی و حیوانی چه است؟

کود دادن، روشی عالی برای تقویت مواد مغذی موجود در خاک، به ویژه نیتروژن است. همیشه 
قبل از اســتفاده از کود، خاک خود را آزمایش کنید. خاک های مختلف می توانند مقدار مختلفی 
از عناصر مورد نیاز برای حمایت از رشد درخت شلیل؛ را داشته باشند. اگر به این نتیجه رسیدید 
که خاک شما فاقد مواد مغذی الزم )ازت، فسفات، پتاس و غیره( است، حتماً کود مناسب انتخاب 
کنید و قبل از انجام هرگونه تغییر، خاک خود را بشناســید و به اهمیت آزمایش خاک پی ببرید 
چنانچه اواخر بهار یا تابستان، درختان شلیل؛ به کود نیتروژنی نیاز دارند و می توانید از اوره، کود 
دامی پوســیده یا کود شیمیایی هم استفاده کنید. درختان جوان به نیمی از میزان کود موردنیاز 

درختان مسن و بالغ نیاز دارند.
شایع ترین بیماری و آفاتی که بعد از کاشت درخت شلیل پدید می آیند؟

پس از کاشت درخت شلیل؛ در بعضی شرایط ممکن است دچار آفت یا بیماری بشود که شایع ترین 
بیماری ها و آفات درخت شلیل، گال طوقه، شانکر باکتریایی، حشره پولک دار، سن گیاه خوار، الرو 
برگ پیچ و شته می باشند که مهم ترین آن در اصطالح عامیانه سفیدک می باشد که با درگیر کردن 
شاخه ها کل درخت را خشک می کند که در آن صورت تنها راه درمان مراقبت و سم پاشی است.

 انواع درخت شلیل ایرانی و خارجی شامل چه ارقامی هستند ؟
درخت شــلیل؛ انواع مختلف دارد که البته بعضی از شلیل  ها به طور عام در فروشگاه های مواد 
غذایی به فروش می رسد. به طور کلی شلیل  های معمولی را به دودسته تقسیم می کنیم: آنهایی که 
میوه هایی با رنگ سفید هستند و آنها که میوه هایی توزرد تولید می کنند. درخت شلیل انجیری: 
آبدار و خوشمزه، شلیل مغان: قرمز و سفید، شلیل شمس: قرمز روشن، خوش طعم و آبدار، درخت 
شلیل رفعتی: هسته چسبان، شلیل سینه: پوست سبز و سفید و هسته چسبان، شلیل شبرنگ: 

توزرد و پوست قرمز از نوع خوب و مرغوب می باشد.
خواص و ویتامین های شلیل چیست؟

شلیل منبع عالی ویتامینC و مواد مغذی است. همچنین باعث بهبود ایمنی بدن، محافظت از 
قدرت بینایی، پیشگیری از بیماری های مهلک، بهبود سالمت پوست و کمک به هضم غذا و مبارزه 

با بیماری های متعدد شکمی می شود.
خاک مناسب رشد نهال شلیل چیست و باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

آماده ســازی خاک قبل از کاشت شلیل، موجب بهبود عملکرد گیاه و رشد و نیرومندی نهال 
می شــود. بهتر اســت خاک را از نظر کمبود مواد معدنی و مغذی الزم بررســی کنید. منظور از 
آماده ســازی خاک، غنی کردن آن از نظر مواد معدنی و مواد مغذی حیاتی و از بین بردن و شــل 
کردن خاک های فشــرده است و خاک ماسب برای رشد نهال شلیل خاک رس)ترکیبی از شن و 

ماسه( می باشد .
چه مراقبت هایی برای جلوگیری از آفات و بیماری های درختان شلیل الزم 

است؟
برنامه ریــزی و نگهداری خوب، حرف اول را در تولید محصــوالت میوه ای می زند. این امر در 
مراقبت از درختان شلیل هم صدق می کند. مراقبت از این درختان به مراحل خاصی در هر فصل 
نیاز دارد چنانچه در فصل بهار این مراقبت شامل استفاده از چندین مورد اسپری قارچ کش برای 
جلوگیری از پوسیدگی قهوه ای است. درخت شلیل؛ استاندارد به  طور معمول یک تا سه مراقبت 

نیاز دارند اما در مناطق بارانی ممکن است برنامه های بیشتری نیاز باشد.
بهترین فصول برای آبیاری درختان چه زمانی می باشد؟

بهار و تابستان بهترین فصل برای آبیاری درختان باغ می باشد و با توجه به رطوبت زیاد آب و 
هوایی در مازندران، نیاز چندانی به آبیاری نیست بنابراین آبیاری زیاد موجب پوسیدگی میوه می شود.
اســتفاده از روش آبیاری قطره ای چقدر می تواند در تولید محصول تاثیر 

گذار باشد؟
اســتفاده از روش آبیــاری قطره ای حداقل ۵۰ درصد بازدهی بیشــتر و صرفه جویی در آب 
مصرفی و نیز رشد یکنواخت درختان را در پی دارد و عالوه بر آن در آبیاری قطره ای ۸۰ درصد 
آب جذب درخت و ۲۰ درصد هدر می رود ولی در آبیاری غرق آبی بلعکس می باشد. همچنین در 
آبیاری قطره ای کودها و ریزمغزیها توســط تانکر کود به لوله های قطره ای انتقال می یابد و تمام 
درختان به یک نســبت اســتفاده می کنند و ضمن اینکه علفهای هرز هم از بین می روند مردم با 
مشاهده آب در پای درختان گمان می کنند که آبیاری غرق آبی بهتر است اما به نظر من این تصور 

به طور قطع اشتباه می باشد.
آیا قصد گسترش فعالیت خود را دارید؟ 

خیر چون مقرون به صرفه نیست و همچنین، عدم حمایت دولت از تولید و باغدار، نبود وجود 
صنایع تبدیلی در منطقه، سخت گیری در ارائه تسهیالت بانکی مثل ضمانت جهت دریافت وام، نبود 
کارشناس کافی جهت مقابله با آفات محصوالت باغی و درختان و عدم دسترسی به سموم مناسب 
و موثر جهت دفع آفتها، قیمت باالی ســموم و هزینه جمع آوری و بســته بندی محصول، پایین 
بودن قیمت محصول و هزینه سنگین اداره باغ مانع گسترش فعالیت های بیشتر در این حوزه است.

آب مورد نیاز در آبیاری شلیل به چه عواملی بستگی دارد؟
آب مورد نیاز به زمان برداشــت بســتگی دارد. آغاز آبیاری بستگی به شرایط رطوبت خاک، 
شــکوفه دادن و جوانه زدن در فصل بهار دارد. تقســیم آب بر اساس سودآوری بخش، با توجه به 
شــرایط درخت و زمان برداشت است. لذا توصیه به تنک کردن »حذف میوه های کوچک از روی 

شاخه« می شود. 
با توجه به خشکسالی های اخیر چه راهکاری برای هر چه بهتر انجام شدن 

فعالیت های کشاورزی مد نظر شماست ؟
اســتفاده از سامانه های نوین و هوشــمند آبیاری تحت فشــار، بهره گیری از ارقام مقاوم به 
تنش های خشکی و بکار گیری اقدامات مدیریتی دیگر از جمله کارهای مد نظر ما جهت کاهش 
مصرف آب در باغ است که امیدوارم دولت در این خصوص کمک های فنی و اعتباری برای باغداران 

ارائه و راه اجرای آن را با پرداخت تسهیالت مورد نیاز تسهیل کند.
آیا صنایع تبدیلی در حوزه فعالیت شما الزم است و در منطقه وجود دارد ؟

قطعا وجود صنایع تبدیلی و سردخانه ها در تعدیل قیمت ها و فروش محصول به قیمت مناسب 
اثر گذار هستند که متاسفانه در این زمینه تاکنون هیچ صنایع فراوری فعال نشده است که موجب 
متضرر شدن باغداران این شهرستان می شود بنابراین ضروری است دستگاههای ذی ربط نگاهی 

اقتصادی به این موضوع داشته باشند.
بازار چه نقشی را در زمینه فعالیت کشاورزی شما دارد ؟

مسلما فروش محصول به قیمت مناسب در بازار موجب تقویت توان مالی باغدار شده که خود 
در مدیریت مناســب تر باغ و تولید محصول ســالم تر و با کیفیت تر موثر می شود دسترسی به 
بازار های منطقه و کشورهای همسایه و امکان صادرات محصول به نقاط مختلف باعث شکل گیری 

یک بازار جذاب و پویا می شود.
به عنوان یک کشاورز پیشرو تجربیات خود را در زمینه فعالیت خود شرح دهید 
و چه توصیه ای برای افرادی دارید که در زمینه شغلی شما فعالیت می نمایند؟

برای موفقیت در هر کار باید از ابتدا یک نقشه راه ترسیم کرد و دقیقا بر اساس آن حرکت نمود 
باغداری نیز غیر از این نیست، احداث باغ در یک خاک مناسب با آب با کیفیت همراه با انتخاب و 
اجرای سیستم های نوین آبیاری تحت فشار حرکت در مسیر نقشه راه است. اگر در باغداری تولید 
محصول سالم و مرغوب مد نظر باشد و با برند سازی و بسته بندی متنوع همراه شود محصوالت 

همیشه بازار پسند بوده و می تواند سود سرشاری نصیب ما کند.
به دانشجویان بخش کشــاورزی و باغبانی، جوانان و افراد جویای کار چه 

توصیه ای می کنید؟ 
پیشــنهاد بنده به دانشجویان این اســت که قبل از هر گونه اقدام نسبت به احداث باغ خاک 
محل را آزمایش کرده و سپس با غرس و نهال مرغوب و با کیفیت و با بهره گیری از روشهای نوین 
کشــاورزی همانند کشت مکانیزه، روشهای آبیاری قطره ای و استفاده از ریز مغزی ها محصوالت 

خود را چندین برابر نمایند.
آیا تنک کردن میوه ها در مرحله فندقی اثری در افزایش تشکیل جوانه گل 

سال بعد دارد؟

 بله. اگر بعد از تشــکیل میوه ها و زمانی که به ســایز فندقی رســیدند، بار درخت بسیار زیاد 
بود، تنک کردن می تواند به افزایش جوانه گل ســال بعد کمک کند. در صورت زیاد از حد بودن 

بار درخت و عدم تنک میوه های کوچک، احتمال شکستگی شاخه های درخت افزایش می یابد.
آب استارت هلو و شلیل چه زمانی انجام شود؟

در اســفند ماه و قبل از تورم جوانه ها، اولین آبیاری هلو و شــلیل انجام می شود. اگر بارندگی 
در حدی باشــد که خاک رطوبت کافی را تا عمق ۴۰ ســانتیمتری داشته باشد، نیازی به آبیاری 

در این زمان نیست.
نیاز آبی درختان هلو و شلیل چقدر است؟

نیاز آبی هلو و شلیل بستگی به شرایط آب و هوایی منطقه، بافت و ظرفیت نگهداری آب خاک، 
سن درخت، مرحله رشدی و …. دارد.

فواصل آبیاری هلو و شلیل در بهار و تابستان چقدر باشد؟
   بسته به منطقه و خاک متفاوت است، اما معموال باید بین ۲ تا ۳ روز باشد.

آبیاری هلو و شلیل باید بعد از برداشت میوه انجام شود؟
  بله. رشد جوانه های گل سال آینده پس از برداشت ادامه دارد و رشد نسبی ریشه نیز بعد از 

برداشت افزایش می یابد، بنابراین باید بعد از برداشت حتما آبیاری انجام شود.
دالیل مهم هرس درخت شلیل چه می باشد؟

هرس درخت شلیل؛ مهم ترین قســمت مراقبت از این درخت است. دالیل زیادی برای قطع 
درخت شلیل؛ وجود دارد که هرکدام هدف خاصی دارند. یادگیری زمان و چگونگی هرس همراه با 
آبیاری، مدیریت آفات و بیماری ها و کود دهی مناسب، عمر طوالنی برای درخت و محصولی پربار 
را برای پرورش دهنده تضمین می کند و با توجه به اینکه بیشــتر درختان میوه در فصل خواب یا 
زمستان هرس می شوند؛ ولی شلیل از این قاعده مستثنی است. آنها باید در اواخر بهار هرس شوند 

تا ارزیابی دقیق بقای گل تا جوانه، قبل از هرس امکان پذیر شود. 
از فواید هرس درختان چه می باشد؟

هدف از هرس درخت، کنترل اندازه آن برای ســهولت در نگهداری و برداشــت میوه اســت. 
همچنین به ایجاد ســاختار قوی در آن کمک می کند و باعث می شود تا نور خورشید در سایبان 
نفوذ کند. عالوه بر این، موجب از بین بردن چوب میوه اضافی، تشویق به جوانه زدن و از بین بردن 

شاخه های مرده یا شکسته می شود.
چند روش هرس وجود دارد؟

چندین روش برای هرس درختان میوه وجود دارد. روش ترجیحی برای درخت شلیل؛ سیستم 
مرکز باز اســت. گاهی اوقات آن را هرس نوع گلدانی می نامند و نوعی اصالح بوته یا درخت است 
که ضمن اینکه شاخه های داربست اولیه و ثانویه در فاصله کافی از هم و در معرض نور آفتاب قرار 

می گیرند، باعث افزایش جریان هوا و نور خورشید به مرکز گیاه هم می شود.
چرا بعضی از میوه ها می ریزند؟

آب نقش اساســی در عملکرد باال درختان میوه مانند هلو و شــلیل دارد و برای دستیابی به 
میوه های باکیفیت هلو و شلیل بسیار ضروری و کلیدی است. بیش از ۸۷ درصد میوه هلو و شلیل 
از آب تشکیل شده و به همین دلیل نیاز آبی این درختان طی رشد میوه بسیار زیاد است، بنابراین 
مدیریت آبیاری درختان هلو و شلیل بسیار مهم است. اگر آبیاری در زمان مناسب و به میزان کافی 
نباشد، قطعا بسیاری از میوه ها می ریزند و یا کیفیت مطلوب و عملکرد کافی را نداشته و مصرف 

کودها نیز در چنین شرایطی اثرات بسیار کمی خواهد داشت.
ساالنه چقدر برداشت می کنید؟

از هر هکتار ۴۰ تن و در مجموع بیش از ۵۰۰ تن میوه در باغم برداشت می کنم.
میزان تولید امسال نسبت به سال گذشته چطور بود؟

تولید امســال بخاطر سرما و برودت هوا نسبت به سال گذشته با کاهش روبروست اما قیمت 
هر کیلو میوه افزایش چند برابری داشته که با احتساب هزینه های کاشت، داشت و برداشت اصال 

به صرفه نیست.
هزینه تمام شده برای باغ در سال گذشته چقدر بوده؟

با توجه به افزایش چند برابری هزینه نهاده های کشاورزی، سبدهای میوه، دستمزد کارگران و 
دیگر خرج کردها سال گذشته برای باغ یازده و نیم هکتاری بیش از یک میلیارد تومان هزینه کردیم.

آیا تسهیالت خرید تجهیزات باغی را دریافت نمودید؟
از نظر تجهیزات فقط یکدســتگاه تراکتور را با کمک دوســتم در شهرستان دماوند با شرایط 
اقســاطی چهار ساله خریدم و با مراجعه به جهاد کشاورزی نه تنها کمکی به بنده نکردند بلکه با 
پاســکاری به بانک آنها از من معدل بانکی خواستند که حساب در گردش من باغدار آنقدر قوی 

نبود که بشود با آن وام گرفت.
چرا قصد فروش باغ را دارید؟

خاک حکم ناموس را دارد و زمانی که می خواهیم از زمین بلند شویم دست روی آن می گذاریم 
و بلند می شویم و در واقع این خاک است که ما را بلند می کند و حال چه اتفاقی افتاده که باغداری 
چون من مجبور می شــود تا آن را بفروشد و در واقع با کمال تاسف باید بگویم فروختن خاک در 
حال حاضر به نفع من است و اگر پول آن را در بانک بگذارم سودش چند برابر هزینه هایی است 
که من دارم از جیب می پردازم. لذا تنها خواهش من باغدار از مسئولین این است که ما را حمایت 
کنند)کار از ما حمایت از مســئولین( و نگذارند پشت تولید به زمین بخورد و ما محتاج اجنبی و 

بیگانه شویم.
بزرگترین سرمایه شما چه می باشد؟

فرزند نیک و صالح بزرگترین و مهم ترین ســرمایه برای جامعه باالخص پدر و مادر خودشان 
هستند و شکر خدا از این حیث ما پسران خوبی دارم که از کودکی همراه و پا به پای من در باغ 
و مزرعه حضور داشتند و امروز به برکت وجود و زو.ر بازوی آنها تولید موفقی داریم و هر کدام به 

عنوان یک کارشناس مشغول به کار می باشند.
از زندگی راضی هستید؟

نه!!  پس از ازدواج و تشیل خانواده با دست خالی در یک در اتاق پدری زندگی را شروع کردیم 
و با کارگری و با فروش میوه باغ مردم به عنوان سردرختی توانستیم منزلی کوچک برای خودمان 
بسازیم و به مرور زمان و با کسب تجربه باغ بخریم و یادم می آید اولین ماشینم نیسان بود تا اینکه 
به لطف الهی و با تالش در زمین خودم به عنوان یک باغدار و تلیدکننده امروز حرفی برای گفتن 
دارم اما فقط ســرمایه هست و پولدار نیستیم و هشــت مان گرو نه هست و فقط نقش آدم های 
خوشبختی را بازی می کنیم که وجود خارجی دارند و با توجه به اشتغالزایی بیش از صدها نفری 
مستقیم و غیر مستقیم در این باغ به غیر از خریداران احدی از مسئولین شهرستانی و استانی را 

ندیدیم و در عجبیم چرا اینقدر مدعی هستند و اقدام عاجلی انجام نمی دهند.
به نظر شما جهاد کشاورزی چگونه می تواند از باغداران حمایت کند وزمینه 

سوق به این حرفه را برای کشاورزان و باغداران فراهم کند؟ 
به نظر من بهتر است حمایت و تسهیالت دولت به صورت نقد نباشد و تضمینی جهت خرید 
محصوالت با قیمت مناســب به فعالین در این زمینه باشــد به طوری که حمایت دولت در موارد 
مالی و آموزشــی، نوعی تشویق برای توســعه باغبانی و ایجاد بازارهای مناسب و راهنمایی جهت 
کشــت محصوالت مرتبط با آب و هوای منطقه می تواند بهره های فراوان را در این راســتا فراهم 
آورد. چنانچه همگان می دانیم جهاد کشاورزی با اینهمه تشکیالت عظیم و معاونین و کارشناسان 

مختلف در حوزه های متفاوت اما تا به امروز نتوانسته به داد کشاورز و مهمتر تولید کشور برسد.
عامل موفقیت شما در زمینه فعالیت کاری چیست؟

توکل به خدا، تالش و پشــتکار فراوان و ســپس مجموعه ای از عوامل توام در قالب مدیریت 
صحیح و اصولی مانند تغذیه مناســب مثل اســتفاده از کود های ارگانیک، رعایت اصول باغداری 
نوین، حذف، جایگزینی و آبیاری به موقع و موجب شــده که به عنوان یک باغدار مطرح و مورد 

توجه باشم .

گفتگوی صبح آمل با حاج فضل اهلل توکلی از باغداران موفق و نمونه روستای بزمینان بخش دشت سر آمل

بعد از 4۰ سال باغداری جهاد کشاورزی هنوز مرا نمی شناسد
 ما ناکارامد نیستیم دولت نمی تواند مدیریت کند
هزینه تولید باالست دیگر باغداری نمی صرفد
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سرپرست بهزیستی مازندران گفت: ۲۷ هزار 
نفر از مجموع ۶۳ هزار توانخواه تحت پوشش در 
استان از معلولیت جسمی حرکتی رنج می برند.

بــه گزارش خبرنگار صبح آمــل و به نقل از 
مهر، فریبا بریمانی به مناسبت گرامیداشت هفته 
بهزیستی اظهار داشت: زمینه اشتغال ۸۵۰ نفر 
از جامعه هدف بهزیســتی در چهار ماهه سال 

جاری فراهم شد.
وی با بیان اینکه ســازمان بهزیستی مولود 
انقالب اســالمی است، گفت: سازمان بهزیستی 
به همت شــهید دکتر محمدعلی فیاض بخش 
تأسیس شد که ۵۲ وظیفه بر عهده  این سازمان 
گذاشته شده است که رسیدگی به امور کودکان 
بی سرپرســت و فاقد سرپرســت مؤثــر، زنان 
سرپرست خانوار، مسؤولیت سالمت اجتماعی، 
امور ســالمندان، افراد دارای معلولیت، کودکان 
کار و خیابان، زنان و دختران آسیب دیده و در 
معرض آسیب، کاهش طالق، مشاوره، اشتغال و 
مسکن، آموزش های پیش از ازدواج و … بخشی 

از آن است.
سرپرست بهزیستی مازندران مردمی سازی، 
شفاف ســازی و توانمندسازی را رویکرد اصلی 
ســازمان بهزیستی دانســت و افزود: بهزیستی 
ســازمانی پویا، تحول گرا و برنامه محور است و 
هدف ما بهره گیری از همه ظرفیت ها برای ارائه 

خدمات مطلوب به جامعه هدف است.
بریمانی با بیان اینکه ۱۶۲ هزار خانوار تحت 

پوشش بهزیســتی مازندران قرار دارند، گفت: 
۹۲۰ مرکز و مؤسســه خیریه در سراسر استان 
به صورت روزانه و شبانه روزی به جامعه هدف 

خدمات ارائه می دهند.
سرپرست بهزیستی مازندران با بیان اینکه ۶۳ 
هزار توانخواه تحت پوشش بهزیستی مازندران 
قرار دارند، افزود: یکی از اهداف ســازمان تغییر 
نگاه جامعه نسبت به افراد دارای معلولیت است 
زیرا معلولیت به معنی محدودیت نیســت بلکه 
فرد با وجود ناتوانی جسمی می تواند به موفقیت 

دست پیدا کند.
بریمانی با بیان اینکه در اســتان ۱۱۲ مرکز 
نگهداری و توانبخشــی روزانه و شــبانه روزی 
فعالیــت می کنند، ادامــه داد: از این تعداد ۲۱ 
مرکز به صورت شبانه روزی و مراقبتی فعالیت 
می کنند که در حال حاضر حدود ۱۶۰۰ نفر از 

توانخواهان در این مراکز اقامت دارند.
وی بــا بیان اینکه خانــواده محوری یکی از 
سیاســت های اصلی ســازمان بهزیستی است، 
گفت: اولویت سازمان بهزیستی نگهداری افراد 

دارای معلولیت در درون خانواده است.
سرپرست بهزیستی مازندران نگاه سازمان را 
راه اندازی خانه های حمایتی برشــمرد و افزود: 
کوچک کردن مراکز مراقبتی شــبانه روزی با 
هــدف ارائه خدمات مطلوب تــر و فراهم کردن 
شرایطی مانند خانواده است که استان مازندران 

در این زمینه پیشرو است.

اینکه معلولیت جســمی  بابیــان  بریمانی 
– حرکتی بیشــترین نوع معلولیت در استان 
ادامه داد: در اســتان  مازنــدران می باشــد، 
مازنــدران ۲۷ هزار نفــر از توانخواهان دارای 
معلولیت جســمی – حرکتــی، ۱۳ هزار نفر 
کم تــوان ذهنی، هفت هزار و ۴۰۰ نفر دارای 
معلولیت بینایی، هفت هزار و ۴۳۰ نفر دارای 
معلولیت شــنوایی، شــش هــزار و ۵۰۰ نفر 
بیمــاران روانــی _ مزمــن و ۷۳۰ نفر دارای 

معلولیت صوت و گفتار هستند.
وی رویکرد ســازمان را خانــواده محوری و 
واگذاری آنان به خانواده دانست و گفت: در حال 
حاضر ۲۲ مرکز اقامتی در حوزه شــبه خانواده 
فعالیت می کنند که در آن ۷ تا ۸ نفر نگهداری 
می شــوند تا کــودکان بتوانند زندگی مشــابه 

خانواده را تجربه کنند.
سرپرست بهزیســتی مازندران با بیان اینکه 
۱۷ هزار خانوار در حوزه اجتماعی تحت پوشش 
بهزیستی قرار دارند، افزود: در حال حاضر ۲۰۱ 
نفر در مراکز شبه خانواده نگهداری می شوند و 

خدمات مختلفی به آنان ارائه می شود.
بریمانی پیشــگیری از معلولیت ها را بسیار 
مهم دانست و ادامه داد: در سال گذشته بیش از 
۸ هزار کودک ۳-۶ سال تحت پوشش غربالگری 

بینایی قرار گرفتند که از این تعداد ۶۰۰ کودک 
دچار اختالل بینایی شناسایی و به سطوح باالتر 
برای مداخالت درمانی معرفی شدند و خدمات 

مناسب و بهنگام را دریافت کردند.
وی خاطر نشــان کرد: در سال گذشته بیش 
از ۲۶ هزار نوزاد تحت پوشش غربالگری شنوایی 
قرار گرفتند کــه از این تعداد ۵۵ کودک دچار 
اختالل شــنوایی شناسایی و مداخالت درمانی 

برای آنان انجام شد.
سرپرست بهزیســتی مازندران با بیان اینکه 
دراستان مازندران ۲۰۹ مرکز مشاوره و خدمات 
روانشــناختی وجود دارد، گفت: یکی از اهداف 
بهزیستی مازندران راه اندازی مراکز مشاوره در 

شهرهای کم برخوردار هستند.
بریمانی با بیان اینکه در ســالجاری با بهره 
گیــری از روش هــای درون ســازمانی و برون 
ســازمانی برنامه ریزی جامــع و مدون جهت 
تسهیلگری در ایجاد اشتغال برای جامعه هدف 
صورت گرفته اســت، افزود: برای تحقق تعهد 
اشتغال ســال جاری مبلغ ۴۸۴ میلیارد تومان 
اعتبار از محــل بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه 
ســال جاری پیش بینی شده است که تا کنون 
۳۹۸ میلیــارد تومان توســط بانک های عامل، 

تخصیص پیدا کرده است.

سرپرست بهزیستی مازندران:

 ۲۷ هزار توانخواه مازنی
 از معلولیت جسمی حرکتی 

رنج می برند

مدیرکل تبلیغات اسالمی مازندران:

امیدآفرینی ریشه ای ترین محور جهاد تبیین است
معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران:

ریالی اعتبار فرهنگی برای سواحل در مازندران نداریم

مدیرکل تبلیغات اســالمی مازندران ریشه ای ترین محور جهاد تبیین را امیدآفرینی 
دانست و خواستار گام برداشتن هیئات مذهبی در این مسیر شد.

به گزارش خبرنگار صبح آمل و به نقل از مهر، حجت االســالم محمد مهدی شــریف 
تبار در جلســه هماهنگی برنامه های ماه محرم با اشاره به برنامه های عملیات ماه محرم 
اظهار داشت: اگر دوستداران اهل بیت به صورت یک صدا و ید واحده کنار هم باشند، بی 
شک گام گذارنده در مسیر ظهور هستیم. وی با عنوان اینکه در حوزه تبلیغ، ستایشگری، 
برنامه ها و رویدادهای محرم، بهداشت و سالمت و غیره نیازمند برنامه ریزی هستیم، افزود: 
در سال جاری همانند سال های قبل با توجه به فرمان و دستور ولی امر مسلمین مبنی بر 

جهاد تبیین، ریشه ای ترین جهاد، امیدآفرینی است.
مدیرکل تبلیغات اســالمی مازندران ادامه داد: با همفکری در نهادهای حاکمیتی و 
نهادهــای مردمی، خط محتوایی و موضوع اصلی در محرم بر مبنای جهاد امیدآفرینی 
اســت و همه شــئونات محرم در این مســیر گام بدراند. حجت االسالم شریف تبار از 
بخش های مختلف رســانه ای، وعاظ و مبلغان خواست تا در راستای جهاد تبیین عمل 
کنند و افزود: هیئت های مذهبی بر اصل شعارهای محوری توجه و تاکید داشته باشند 
و هر هیئت الزم اســت یک شعاری محوری داشــته باشد. وی با تاکید براینکه تمدن 
اســالمی تقویت نخواهد شد مگر با تکیه بر باورها و ارزش های اسالمی، به هیئت های 
مذهبی توصیه کرد تا ضمن داشــتن شعار با توجه خط محرم، به شعار محوری محرم 

نیز توجه کنند.
مدیرکل تبلیغات اسالمی مازندران با اظهار اینکه وجود مقدس سید الشهدا می تواند 

در شرایط کنونی و مشکالت، گره گشا باشد خواستار توجه به شعار محوری محرم شد.

معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتاندار مازندران با بیان اینکه شمار زیادی برای بهره مندی از 
دریا به استان سفر می کنند، گفت: ریالی اعتبار فرهنگی تاکنون برای سواحل در نظر گرفته نشده است.

روح اهلل سلگی در جلسه بررسی طرح های سالم سازی دریا در استانداری مازندران با بیان اینکه استاندار به 
شــیوه راهبردی در پی رفع مشکالت ساحل است، از تشکیل تیم بازرسی برای رصد و رفع مشکالت سواحل 

از جمله اقدامات است.
وی افزود: مسائل فرهنگی و اجتماعی در حوزه ساحل رصد می شود و متأسفانه تاکنون هیچ برنامه مدون 
فرهنگی و اجتماعی در ساحل نداشتیم و برای اولین بار قرارگاه فرهنگی تشکیل و ساختار فرهنگی در سواحل 

مشخص شد.
معاون سیاســی امنیتی استاندار مازندران به شعار هر مازندرانی یک ناجی غریق گفت: شمار غریق به رغم 
افزایش تعداد گردشــگران و آزادســازی نوار ساحلی تاکنون ۱۹ نفر در دریای استان غرق شدند که نسبت به 

مدت مشابه پارسال نصف بوده است.
سلگی با اشاره به استقرار هزار و ۲۰۰ ناجی در استان گفت: ۴۰۰ ناجی توسط شهرداری ها در حال مدیریت 
هســتند و بیش از پنج میلیون مسافر شــب طی تعطیالت اخیر در استان اقامت داشتند که بخش های قابل 

توجهی از آنها از جاذبه های دریا بهره مند شدند.
وی یادآور شــد: بیشترین تجمع انسانی در نوار ساحلی صورت می گیرد اما دریغ از ریالی اعتبار فرهنگی و 

تاکنون از ظرفیت های محلی برای غنی سازی مسائل فرهنگی در این بخش استفاده شده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران با اشاره به طراحی برنامه موسیقی محلی در سواحل 
گفت: تالش کردیم با بهره گیری از گروه های جهادی و بســیجی برای غنی ســازی برنامه های فرهنگی گام 

برداریم.

هالل احمر  جمعیــت  مدیرعامل 
اســتان مازندران با اعــالم این خبر 
گفت: امدادگران جمعیت هالل احمر 
یــک جــوان کوهنورد را کــه بدون 
رعایت نکات ایمنــی اقدام به صعود 
انفرادی کرده بود پس از ســقوط در 

ارتفاعات دماوند نجات دادند.
به گــزارش صبح آمــل و به نقل 
از پایــگاه اطــالع رســانی جمعیت 
هالل احمر، غالمعلــی فخاری اظهار 
داشــت: حادثه ای مبنی بر ســقوط 
یک کوهنورد ۲۶ ســاله کرمانی در 
ضلع جنوبی قله دماوند اعالم شــد 

کــه بالفاصله تیــم عملیاتی پایگاه 
امدادونجــات رینه آمــل به منطقه 

اعزام شد.
وی با تاکید به اینکه با تالش تیم 
امدادی این کوهنورد از مرگ نجات 
یافت افزود: مصدوم دچار ادم مغزی 
و ریوی شــده بود که امدادگران به 
محض رسیدن، او را در پناهگاه سوم 
ضلع جنوبی قله دماوند اســکان و 
اقدامات اولیه امدادی را انجام دادند.

مازندران  احمر  هالل  مدیرعامل 
تصریح کرد: پس از بررســی مجدد 

از ســوی مرکز بــه وخامت شــرایط جســمانی او، وضعیت ایــن کوهنــورد و با توجه  بالگرد  درخواســت 

کنترل شهرستان آمل ارائه و مصدوم 
توسط بالگرد سازمان امدادونجات به 

بیمارستان میالد تهران انتقال یافت.
فخــاری با اشــاره بــه اینکه این 
کوهنورد بــدون تجهیزات مورد نیاز 
اقدام به صعود انفــرادی کرده بود از 
همه کوهنوردان درخواســت کرد تا 
هرگز بــدون تجهیــزات و ملزومات 
کوهنوردی اقــدام به صعود نکنند و 
حتما به صورت گروهــی و همراه با 
برای  راهنمایان حرفه ای کوهنوردی 
صعود برنامه ریزی داشــته باشند تا 

شاهد حوادث این چنینی نباشیم.

  شهرک های صنفی 
بازیافت در مازندران 

اجرایی می شود

رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت مازندران، از فراهم شدن 
مقدمات الزم با جانمایی نخستین 
شهرک صنعتی و صنفی بازیافت 

در شهرستان جویبار خبر داد.
به گــزارش صبح آمــل و به 
نقــل از مهــر، مجیــد فانی در 
حاشیه نشست با اعضای هیئت 
مدیره شهرک صنعتی و صنفی 
بنکداران شهرســتان آمل گفت: 
چندین مکان مورد نظر برای راه 
وصنفی  صنعتی  شهرک  اندازی 
جویبار  شهرســتان  در  بازیافت 
پیشنهاد شده و در هفته پیش رو 
و برنامه ســفر استاندار و مدیران 
دستگاه های اجرایی مازندران به 
این شهرســتان مقدمات اجرایی 
شــدن این طرح مهــم صنعتی 

وخدماتی فراهم خواهد شد.
شهرک های  ایجاد  افزود:  وی 
صنفی با هدف ساماندهی صنوف 
مزاحم مدیریت شهری و تجمیع 
آنها در یک مکان مشخص برنامه 
اولویت دار سازمان صنعت، معدن 

و تجارت مازندران است.
رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجــارت مازندران با اشــاره به 
اینکه دو شهرک تخصصی صنفی 
بنکداران و پایانه صادراتی برنج در 
ســال های گذشته در شهرستان 
آمل به عنوان پایلوت در کشــور 
در راستای مصوبه هیأت وزیران 
برای ساماندهی و تجمیع صنوف 
در یــک مــکان مشــخص راه 
بود، تصریح کرد:  اندازی شــده 
خوشبختانه فرایند اجرا تا تکمیل 
و همچنین مدیریــت و فعالیت 
این دو شــهرک اکنون به عنوان 
الگوی برخی اســتان های کشور 
برای راه اندازی در دیگر مناطق 

شده است.
فانی اضافه کرد: درحال حاضر 
متقاضیانی برای ایجاد شــهرک 
صنفــی وصنعتــی تخصصی در 
شهرهای ساری، بابل و قائمشهر 
اعالم آمادگــی کردند که فرایند 
اداری و قانونــی برای راه اندازی 

آنها در دست بررسی است.
وی ادامه داد: برای تحقق این 
اقدام مهــم زیربنایی و هدفمند 
باید در مکان های مناسب زمین 
خریــداری و مشــاغل تولیدی، 
خدماتی و صنفــی تجمیع و از 

شهرها خارج شوند.
رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت مازندران، به اهداف مهم 
در راه اندازی شهرک های صنفی 
اشــاره کرد و گفت: این مهم در 
سالهای گذشته ازمصوبات هیئت 
دولــت بوده که بــه علت برخی 
خالءهای قانونی فراگیرنشده بود، 
اما با راه اندازی دو شهرک صنفی 
بنکــداران و برنج درشهرســتان 
آمل، بازار رقابتی سالم و هدفمند 
در میــان صنف های مشــخص، 
جلوگیری از رانت و شتاب بخشی 
به روند خدمات رسانی بهتر ونیز 
سالم وکیفی ترعرضه محصوالت 
بدون حضور واسطه ها از فروشنده 
اصلی به مصرف کننده خواهد بود. 
فانی همچنین از پیگیری برخی 
مشکالت مطرح شــده از سوی 
صنعتی  شــهرک  مدیره  هیئت 
و صنفی بنکــداران آمل ازجمله 
تأمین اجتماعی و امور مالیاتی در 
ستاد تسهیل رفع موانع واحدهای 
تولیدی و صنعتی استان خبر داد 
و گفــت: با پیگیــری و تعاملی 
کــه با مدیــرکل امــور مالیاتی 
مازندران انجام خواهد شــد، میز 
خدمت برای بررســی مشکالت 
برخی واحدهای خدمات رســان 
در شهرســتان آمل از جمله این 
شهرک صنفی با حضور مدیران 
استانی و شهرســتان برای رفع 

موانع موجود فراهم خواهد شد.

خبرخبر
خبرخبر

معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام )ره( در مازندران:
 50 هزار پرس غذای گرم به همت 
بنیاد احسان در مازندران توزیع شد

معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام راحــل در مازندران گفت: 
به مناسبت عید غدیرخم ۵۰ هزار پرس 
غدای گرم و چهار هزار بسته معیشتی 
به همت بنیاد احسان در استان توزیع 

شد.
محمد آهنگران در گفتگو با خبرنگار 

مهر اظهار داشــت: به مناسبت عید بزرگ غدیر ۵۰ هزار پرس غذای گرم 
و چهار هزار بســته معیشتی به همت بنیاد احســان ستاد اجرایی فرمان 

حضرت امام )ره( در استان مازندران توزیع شد.
معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( استان مازندران 
از مشــارکت این ستاد در پخت و اطعام ۵۰ هزار پرس غذای گرم و توزیع 
۴۰۰۰ بسته معیشــتی در بین خانواده های نیازمند مناطق محروم و کم 

برخوردار استان مازندران خبر داد.
آهنگــران افزود: برای انجام پویش احســان غدیــر ۸۰ گروه جهادی 
مردمی، هیئات و مســاجد سطح استان مشارکت نموده و اقدام به پخت و 

توزیع غذای گرم در بین محبان امام علی )ع( کردند.
آهنگران با بیان اینکه گروه های جهادی انتخاب شده دارای کد عضویت 
در ســامانه بنیاد احسان هستند، تأکید کرد: برای اجرای طرح، غربالگری 
گروه های جهادی اســتان انجام شده و در نهایت گروه هایی انتخاب شدند 

که دارای کد هستند و سابقه و تجربه کافی برای اجرای طرح را دارند.
وی تصریح کرد: به همت بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 
)ره( و با مشــارکت گروه های مردمی، بیش از یک میلیون غذای گرم در 

مناطق کم برخوردار کشور طبخ و توزیع شد.

سرپرست آموزش و پرورش مازندران:
۶00 نیرو در قالب طرح »امین« به مدارس 

مازندران اضافه می شوند
سرپرست آموزش و پرورش مازندران 
از جذب ۶۰۰ نیروی انســانی در قالب 
مرحله چهــارم طرح »امین« برای رفع 
کمبود معلم در مدارس استان خبر داد.

به گزارش صبح آمل و به نقل از مهر، 
حسین کمالی با اشاره به اینکه چندان با 
کمبود نیروی انسانی در بخش آموزش 

در استان روبرو نیستیم، گفت: امسال ۱۵۵ نفر از فارغ التحصیالن دانشگاه 
فرهنگیان به حوزه آموزش و پرورش اضافه می شوند.

وی با اظهار اینکه همچنین در قالب ماده ۲۸ نیز از نیروهای انســانی 
بهره گیری می شــود، گفت: از دانشجویان ترم آخر دانشگاه فرهنگیان که 
تحصیل آنها روبه پایان هســت نیز به عنوان نیروهای حق التدریس برای 

جبران کمبودها استفاده می کنیم.
سرپرســت آموزش و پرورش مازندران گفت: با حســاب و کتاب های 
صورت گرفته و نیازسنجی ها فعاًل کمبودی در بخش نیروی انسانی نداریم 
و به نظر می رســد مهرماه ســال جاری بتوانیم کالس ها را با معلمان دایر 
کنیم. کمالی یادآور شد: از یکماه پیش ساماندهی نیروی انسانی را شروع 
کردیم و با تبدیل وضعیت برخی نیروها نیز در تالش هســتیم تا نیازها را 

تأمین کنیم.
وی از جــذب ۶۰۰ نفر در قالب مرحله چهــارم طرح امین در بخش 
آموزش استان خبر داد و گفت: اگر کمبودی در بخش نیروی انسانی داشته 

باشیم با تخصیص ساعت حق التدریس جبران و حل می شود.
کمالی با اشــاره به برگزاری کنکور گفت: ســال قبل حدود ۶۰۰ نفر 
سهمیه اســتان برای ورود به مراکز آموزش عالی بود و امسال این میزان 

دو برابر می شود.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی:
اجرای طرح دارویار موجب کاهش 

هزینه های دارویی مردم می شود
عضو هیأت رئیســه مجلس شورای 
اسالمی با مثبت توصیف کردن اجرای 
طــرح دارویاردر کشــور گفــت: طرح 
دارویار نه تنها هزینه ای به مردم تحمیل 
نمی کند بلکه موجب کاهش هزینه های 

دارویی مردم می شود.
بــه گزارش صبح آمــل و به نقل از 

خبرگزاری فارس، علی کریمی فیروزجایی با اشاره به مزایای طرح دارویار 
که از ســوی وزارت بهداشــت در حال اجراست، اظهار کرد: اصالح الگوی 
مصرف دارو، رفع کمبودهای دارویی، بهره مندی همه اقشار مردم از یارانه 
دارو، بیمه افراد فاقد بیمه، جلوگیری از قاچاق دارو و نیز حذف واسطه ها و 

دالالن از مزایای این طرح است.
وی با بیان اینکه بالغ بر ۶میلیون نفر از افراد فاقدپوشــش بیمه ای در 
قالب این طرح به صورت رایگان تحت پوشش بیمه همگانی سالمت قرار 
می گیرند، افزود: توزیع یارانه دارو متناســب با نیاز بیماران فارغ از سطح 
درآمــد آنها و بهره مندی همه دهک های درآمــدی جامعه از یارانه دارو از 
مزایای مهم این طرح است. نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسالمی 
با اشــاره به تغییر قیمت برخی اقالم دارویی در اجرای این طرح گفت: در 
قالب این طرح  تغییر قیمت دارو از جیب مردم پرداخت نمی شود بلکه این 
تغییر قیمت فقط برای دولت و بیمه ها اعمال می شود و بیمه ها پول افزایش 

قیمت داروها را پرداخت می کنند.
کریمــی با بیان اینکه میزان پرداختی یک بیمار برای دارو نســبت به 
سال قبل تغییری نمی کند، افزود: در حال حاضر ۳۶۶ قلم داروی ضروری 
و پرمصرف تحت پوشــش بیمه قرار گرفت؛ همچنین قرار اســت تا ۱۱۹ 
قلم داروی دیگر با تایید شورای عالی بیمه تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی با تاکید بر لزوم ایفای تعهد 
مســؤوالن وزارت بهداشــت در قبال بیمه ها، بیان کرد: در صورت اجرای 
دقیق این طرح و تامین منابع مالی آن از ســوی سازمان برنامه و بودجه، 

حتی شاهد کاهش پرداخت از جیب مردم برای دارو خواهیم بود.
کریمی فیروزجایی تصریح کرد: مجلس بر روند اجرای بهینه این طرح 
نظــارت و در صورت لزوم با تصویب قوانیــن ، نواقص احتمالی آن را رفع 

خواهد کرد.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان مازندران:

صعود انفرادی در دماوند حادثه آفرید 



88اخبار آملنیمه دوم تیر ماه ۱۴۰۱   سال هشتم    شماره ۱۲۳

 گرانی امان ما 
طبقه پایین را بریده

قیمت بیشــتر کاالهــا به طور 
سرســام آوری رو به افزایش است 
و اوضاع معیشتی مردم اصال خوب 
نیســت و گرانی امان مان را بریده 
است. یک روز گوشت گران می شود، 
فردا تخم مرغ، یک روز روغن نایاب 
می شــود و فردا ماکارونی، یک روز 
قیمت گوجه فرنگی ســر به فلک 
می کشد و فردا هم سیب زمینی و 
خالصه این رویه ادامه دارد و همه 
اینها در حالی است که دولتمردان 
در ماه های پایانی ســال گذشــته 
وعــده داده بودند که تــورم مهار 
می شــود اما خبری نشد. من یک 
کارگر ســاده در یکی از شرکتهای 
صنعتی آمل هســتم و تا جائی که 
یادم می آید کار کردم تا دســتم را 
جلوی کسی دراز نکنم و با حقوق 
بخور و نمیر سوختم و ساختم اما با 
تورم و گرانــی اندک آرامش هم از 
زندگی ما پر کشید و نمی دانم چکار 
کنیم و همه اینها در حالی است که 
دولتمردان در ماههای پایانی سال 
گذشــته وعده داده بودند که تورم 
مهار می شود اما خبری نشد. آقایان 
مسئول شما را به خدا کمی فکر ما 
طبقه پایین جامعه هم باشید گرانی 
کمر ما را شکســته و مالقه به ته 
دیگ رسیده. لطفا رسیدگی نمائید.
احمدی شهروند آملی

جلوی جوالن 
سگهای ولگرد را 

بگیرید
با ســالم و خســته نباشید در 
کوچه سجاد خیابان منفرد نیاکی 
مدتهاست که ســگهای ولگرد در 
آنجا ساکن هستند و صبح ها جلوی 
واحدها پرسه می زنند و شب ها سر 
و صدای زیادی دارند که آرامش را 
از ما گرفته است. خواهش می کنم 

به این موضوع رسیدگی کنید.
الف س شهروند آملی

مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس مازندران:
خدمت به شهدا جهاد عاشقانه است

مدیرکل حفظ آثار و نشــر ارزش های 
دفاع مقدس مازندران با بیان اینکه مسیر 
خدمت به شهدا مسیر عاشقی است، گفت: 
خدمت به شــهدا کمتر از شهادت نیست 
و این مجاهدت خالصانــه از ارزش باالیی 

برخوردار است.
ســردار عبداهلل ملکی بــا تبریک دهه 
والیت و امامت اظهار داشــت: شهدا مایه 
عزت و عظمت نظام جمهوری اســالمی 
ایران هســتند و خادمی شــهدا پا نهادن 
در مســیری الهی، خدایی و مملو از نور و 

رحمت است.
وی با بیان اینکه خادمین شهدا با نگاه 

ویژه شــهدا در این مسیر عشق بازی می کنند، 
ادامه داد: امروز قداست و معرفت برگرفته از سیره ناب شهدا در زندگی مردم و جوانان جریان دارد و عطر معنویت، 

روحانیت و برکت حضور شهدا در زندگی مردم تبلور یافته است.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران بیان داشت: شهدا به عاشورا و قرآن معرفت داشتند 

و در اوج کمال جان شیرین خود را به خدا تقدیم کردند.
ســردار ملکی گفت: شهدا صفحه نورانی عاشورا را دیدند و درک کردند و با نگاه عاشورایی هجرت عاشقانه را 

آموختند.
وی با بیان اینکه راهی که شهدا انتخاب کردند توأم با بصیرت بود، تصریح کرد: شجاعت، تواضع، ادب، بصیرت، 
والیت مداری، اخالص و شــهامت از ویژگی های شــهدا است و باید این راه و روش و این مسیر را به مردم انتقال 

بدهیم.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران با تأکید بر اینکه اگر افکار و سیره شهدا را برای مردم 
و جوانان تبیین کنیم، دیگر شاهد ناهنجاری های اجتماعی نخواهیم بود، افزود: امنیت بزرگ ترین سرمایه کشور 

است و امنیت و عزت کشور مرهون خون شهدا است.
مدیرکل حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس مازندران با اشــاره به اینکه کشور در یک جنگ ترکیبی با 
دشمنان نظام قرار  دارد، بیان داشت: عیار انسان ها در جبهه های نبرد حق و باطل مشخص می شود و زمانی ما در 

این جنگ پیروز می شویم که همراه والیت باشیم.
سردار ملکی با بیان اینکه مسیر خدمت به شهدا مسیر عاشقی است، گفت: خدمت به شهدا کمتر از شهادت 

نیست و این مجاهدت خالصانه از ارزش باالیی برخوردار است.
وی در پایان این مراسم احکام مسئولیت اعضای ستاد اجرائی یادمان های شهدای گمنام شهرستان بهشهر به 

آنها اهدا شد.

رئیس پلیس آگاهی مازندران خبر داد:
دستگیری سارقان مسلح موتورسیکلت در مازندران

رئیس پلیس آگاهی اســتان مازندران 
از دســتگیری دو سارق مســلح که اقدام 
به اعمال مجرمانه کــرده بودند، خبر داد 
و گفت: ســارقان مسلح موتورسیکلت در 

عملیات ضربتی پلیس دستگیر شدند.
ســرهنگ علی قیصری اظهار داشت: 
در پــی دریافت خبری مبنی بر ســرقت 
مســلحانه از شــهروندان در شهرســتان 
ســاری، موضوع به صورت ویژه در دستور 

کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی با اشــاره به اینکه ســارقان که به 
وســیله خودرو پژو ۴۰۵ و پراید اقدام به 
سرقت مسلحانه از شهروندان در شهرستان 

مرکز استان می کردند، ادامه داد: کارآگاهان 
پلیس آگاهی با اقدامات تخصصی اطالعاتی محل اختفاء و پناهگاه مجرمان را شناسایی کردند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان مازندران تصریح کرد: در ســاعت اولیه بامداد روز گذشــته، 
کارآگاهان پلیس آگاهی استان در قالب سه تیم عملیاتی در یک اقدام ضربتی و غافلگیرانه، موفق به دستگیری دو 

سارق مسلح در یکی از شهرستان های استان همجوار شدند.
سرهنگ قیصری از کشف ۳ دستگاه موتورسیکلت مسروقه متعلق به مالباختگان، به همراه آالت و ادوات جرم 
ســارقان شامل بر »افشانه فلفلی، سالح شکاری، تبر و قمه« خبر داد و خاطرنشان ساخت: این افراد در اقدامات 
تخصصی اطالعاتی اولیه با توجه به وجود ادله و شــواهد موجود، به ســرقت های مسلحانه خود در سطح استان 

اعتراف کردند.
وی بــا بیان اینکه متهمان با هماهنگی قضائی تا انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار مأموران پلیس آگاهی 
قرار گرفته اند، گفت: تحقیقات پلیس تا شناســایی و دستگیری سایر همدستان این سارقان مسلح همچنان 

ادامه دارد.
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان مازندران با اشــاره به اینکه چنین اقدامات مجرمانه از سوی 
ســارقان عالوه بر ایجاد خسارت به مردم باعث ایجاد رعب و وحشت در بین هموطنان می شود، ضمن توصیه به 
رعایت هشدارهای پلیسی اعالم داشت: شهروندان در ترددهای شبانه، هرگونه موارد مشکوک را از طریق  ۱۱۰ یا 

نزدیک ترین کالنتری به پلیس اطالع دهند. موج مازندران

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی مازندران:
۹۸ درصد علل بروز حریق جنگل در مازندران انسانی است

فرمانده یگان حفاظــت منابع طبیعی 
مازنــدران علــل بــروز ۹۸ درصد حریق 
عرصه های طبیعی در اســتان را ناشی از 

عوامل انسانی دانست.
بــه گــزارش صبح آمل و بــه نقل از 
مهر ســرهنگ مجید ذکریایی با اشــاره 
به اخطارهای هواشناســی و گرمای هوا 
گفت: بیش از ۹۸ درصد علل بروز آتش 
در عرصه های طبیعی انســانی است و با 
وزش باد گرم در جنگل، ســبب حریق 

می شود.
وی بــا اظهــار اینکه آتش ســوزی ها 
به عرصه های ملی  خسارت های سنگینی 

وارد می کند، افزود: بخشــی از آتش سوزی در فصل برداشت محصوالت کشاورزی ناشی از سرایت آتش از مزارع 
به عرصه های طبیعی است.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی مازندران آتش زدن کاه و کلش را در مزارع کشــاورزی ممنوع دانســت و 
گفت: آتش سوزی بقایای کشاورزی سبب آلودگی هوا و فقیرشدن خاک و از بین رفتن موجودات خاک می شود 

و اثرات آن در آینده مشهود خواهد شد.
ذکریایی با اشاره به چهار هزار کیلومتر مرز مشترک با مستثنیات و روستاها به کشاورزان توصیه کرد که پس 

از برداشت محصوالت از آتش زدن کاه و کلش خودداری کنند.
سرهنگ ذکریایی به اختصاص دو دستگاه بالگرد برای اطفای حریق در منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: در آتش 

سوزی اخیر در سوادکوه با بهره گیری از بالگرد توانستیم آتش را کامل مهار کنیم.
وی با بیان اینکه بالگرد در پرواز و امدادرسانی با محدودیت روبرو است، خواستار همراهی مردم و جوامع محلی 

برای پیشگیری از بروز حریق شد.

رئیس بهداشت و درمان آمل با اشاره به اینکه بیماران مشکوک کرونایی به روزانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ بیمار 
سرپایی رسیده است، گفت: تعداد بیماران بستری ۴ برابر شده است

به گزارش صبح آمل و به نقل از بالغ، پژمان خســروی در نشست خبری با اصحاب رسانه از شروع 
پیک هفتم خبر داد و اظهار کرد: امسال کاهش بیماران کرونایی داشتیم و تا شروع پیک هفتم مورد 
فوتی نداشتیم، از شروع پیک در دو هفته اخیر دو مورد فوتی که یک مورد ان از شهرستان امل و یک 

مورد غیر آملی بودند.
وی با بیان اینکه تعداد بیماران سرپایی در دو هفته اخیر ۴ برابر شده است، عنوان کرد:

در رنگ بندی نیز از ابی به زرد رســیدیم و بیماران مشکوک کرونایی به روزانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ بیمار 
سرپایی رسیده است، تعداد بیماران بستری ۴ برابر شده است.

رئیس بهداشــت و درمان آمل ادامه داد: پیک نیز به این منوال است که در ابتدا با افزایش بیماران 
سرپایی و بعد از ان افزایش بستری و در اوج پیک با افزایش فوتی ها خواهد بود.

خسروی تصریح کرد: در پیک معموال هر بخش بیمارستان یک بخش بیماران کرونایی درنظر گرفته 
می شــود و قبل از شــروع پیک بیمارستان امام علی ع بســتری بیماران انجام می شد، در حال حاضر 
بیمارستان امام رضا ع نیز ببماران کرونایی بستری هستند، ظرفیت ها را به تدریج افزایش خواهیم داد.

وی رعایت پروتکل ها را زیر ۴۰ درصد دانست و اظهار کرد: جهشی که اخیرا داریم ویروس جدیدی 
نیست، اومیکرون است و نوع جدیدی در اومیکرون است BI۵ است، که سرعت سرایت آن بیشتر است 

، اما آیا شدت درگیری شدیدتری ایجاد میکند یا خیر چیزی نشان داده نشده است.
رئیس بهداشت و درمان آمل از مردم خواست پرتکل های کرونایی را رعایت کنند و افزود: در صورت 
تجمع اولویت در فضای باز باشــد و اگر بسته است با وجود تحویه و زدن ماسک و ۷۰ درصد ظرفیت 
اســت، در شرایط زرد هستیم ترجیحا در فضای باز باشد، توصیه برای بیماران خاص زمینه ای اینکه 

ترجیحا شرکت نکنند.
خســروی از واکســن زدن ۸۷۳ هزار دوز در آمل اشاره کرد و یاداور شد: نوبت اول برای بالغ  ۱/۹۸ 

دوز اول، نوبت دوم ۹۰ درصد و نوبت سوم همزمان شد با افول پیک ششم و عادی انگاری که  ۴/۵۸ 
واکسن زدند.

وی در خصوص دوز یادوار خاطرنشــان کرد: بعد ۶ ماه از اخرین دوزی که فرد زده اســت، می تواند 
بزنند و باالی ۱۸ ســال و زیر ۱۸ سال به شرطی که بیماری زمینه ای داشته باشند میتوانند واکسن 

یاداور بزنند.
خسروی تصریح کرد: کلیه مراکز بهداشتی درمانی خانه های بهداشت و مصلی واکسن تزریق می شود 

و در ستاد شبکه نیز در ساعات عصر واکسن انجام می شود.

رئیس بهداشت و درمان آمل:

آمل وارد موج هفتم کرونا شد

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنکی مازندران گفت: ابنیه تاریخی و موزه های استان با همکاری سازمان 
آتش نشانی و عوامل انتظامی ایمن سازی می شود.

به گزارش صبح آمل و به نقل از مهر، سرهنگ محمدرضا کردان با بیان اینکه موزه ها و ابنیه تاریخی در 
مازندران با همکاری سازمان آتش نشانی و عوامل انتظامی ایمن سازی می شود، افزود: موزه ها و ابنیه تاریخی 

تحت پوشش یگان حفاظت مازندران ایمن سازی می شود.
وی افزود: این تعامل و همکاری به دلیل پیش بینی تهدیدات احتمالی در ابنیه های تاریخی تحت پوشش 
یگان حفاظت و موزه های ســطح اســتان و تدابیر ابالغی از یگان حفاظت کشور مقابله با بالیای طبیعی و 

حوادث غیر مترقبه درمورد صورت می گیرد.
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی مازندران از طرح نقطه نظرات اعضا در خصوص تهدیدها و نواقص 
مشهود و راهکار رفع آن خبر داد و گفت: در هنگام بروز احتمالی بالیای طبیعی و آتش سوزی با توجه به 

سازه چوبی این بناها آمادگی کامل را داریم.
کردان یادآور شد: نشست تعاملی بعدی ایمن سازی بناهای تاریخی مهرماه سال جاری برگزار می شود.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی مازندران:

موزه های تاریخی مازندران ایمن سازی می شود

صدای شهروندصدای شهروند


