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خبرنگاری 
 عشق است

 و عشق
افشین الریجانی 

مدیر مسئول صبح آمل

رئیس اداره بهزیستی آمل در دیدار با خبرنگار صبح آمل:

خبرنگاران دلسوز مردم و چشم 
بینا  و یاور مدیران اجرایی هستند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران:

۳۱۸ رسانه در مازندران 
فعال است

امام جمعه شهر آمل تاکید کرد:

نقد منصفانه منتج به راهکار 
خبرنگاران را با جان و دل می پذیرم

رئیس دفتر مرجعیت دینی و علمی آیت اهلل العظمی جوادی آملی شهرستان آمل:

معلوالن می توانند الگویی پسندیده و 
نیرویی اثرگذار برای افراد سالم باشند
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مدیر جهاد کشــاورزی محمودآباد گفت: آتش زدن کاه و 
کلش بعد از برداشــت برنج در زمین های شــالیزاری ممنوع و 
جرم تلقی می شود. به گزارش صبح آمل و به نقل از خبرگزاری 
صدا و سیمای مازندران، محمد هادی زاده درباره ممنوع بودن 
آتــش زدن کاه و کلش بعد از برداشــت برنج در مزارع، اظهار 
داشت: برای حفظ و حراســت از محیط زیست، جلوگیری از 
هرگونه آلودگی هوا و حفظ مواد غذایی و موجودات ذره بینی 

خاک، آتش زدن کاه و کلش بعداز برداشــت شالی، برابر ماده 
۳۰ آئیــن نامه اجرایی قانون پســماند و ماده ۲۰ قانون هوای 
پاک مصوب سال ۹۶ شورای اسالمی اکیدا ممنوع بوده و جرم 
تلقی می شود. وی افزود: برابر ماده ۱۹ قانون مجازات اسالمی، 
متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و به حبس ۶ ماه تا ۲ 
سال و جزای نقدی محکوم خواهند شد. مدیر جهاد کشاورزی 
محمودآبــاد با بیان اینکه زیر خاک کردن بقایای برنج، موجب 

تقویــت فعالیت موجودات ریز و حاصلخیزی خاک شــده و با 
اســتمرار این روش نیاز بــه مصرف کود های شــیمیایی نیز 
کاهش می  یابد، گفت: وجود بقایای گیاهی، فرصت مناســبی 
برای حفظ و صیانت از ظرفیت تولیدی خاک است. هادی زاده 
افزود: خاک یکی از منابع مهم خدادادی است که با مهیا کردن 
بستر مناسب، سبب تامین آب و منابع غذایی برای رشد و نمو 
گیاهان، تولید مواد غذایی و حیات موجودات کره زمین می شود.

استاندار مازندران در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار 
تقارن برگزاری این روز را با ایام سوگواری امام حسین )ع( 
معنی دار دانســت و گفت: راوی و بزرگ خبرنگار واقعه 
کربال و نهضت عاشورای حسینی حضرت زینب)س( بود 
و اگر روایت این بانو و نقش ایشان در افشای جریان فاسد 
یزیدیان در آن مقطع حساس تاریخی نبود قطعا امروز ما 

شرایط دیگری داشتیم .
به گزارش صبح آمل، ســید محمود حسینی پور در 
آیین گرامیداشت ســالروز شهادت محمود صارمی و روز 
خبرنگار که در ســینما جهان نمای چالوس برگزار شد، 
خبرنگاران را عنصری آگاه و مطلع دانست و بیان داشت: 
خبرنگار عنصری آگاه و جاری در لحظه ها و زمان اســت 
و با قلب تپنده خود برای بیدار نگهداشتن جامعه و ابالغ 
پیامهای آگاهی بخــش در تمام فرصت های مغتنم برای 
اطالع رســانی حضور پیدا می کند و به صدق و کذب هر 
اتفاقی با قلم خود شــهادت می دهد پس هر لحظه و هر 
روز را می توان روزی برای پاسداشــت این قشر پرتالش 

اختصاص داد.
وی با بیان اینکه نقش موثر رسانه ها نگذاشت دشمنان 
مسیر حق طلبی نظام را مسدود کنند؛ اظهار داشت: غالب 
نقد های رســانه های اســتان منصفانه و در جهت توسعه 

استان بوده است.
اســتاندار مازندران افزود: اگر امروز ایران اسالمی در 
طول عمر مبــارک نظام مقدس به عنــوان نماد عدالت 
و آزادی خواهــی بــرای مســتضعفان جهــان و الگویی 
منحصربفرد شناخته می شــود، حاصل تالش ها و نقش 
خبرنگاران در مرزهای داخلی و عرصه بین المللی اســت 

که جای تقدیر از این نقش موثر دارد.
حسینی پور به اقتدار رسانه ای ایران در مقابل جریان 
غربگرا اشــاره کرد و افزود: جمهوری اســالمی ایران در 
عرصه بین المللی در این مسابقه نابرابر در حوزه رسانه ای 
مقابل ســخت افزار امپراطور رسانه ای دنیا که در اختیار 
غربی ها است، قرار دارد و ما صرفا بهره بردار از این سخت 

افزارها که درحوزه رسانه وجود دارد هستیم.
وی بیان کرد: به فضل خدا و با ابتکار شما خبرنگاران 
امروز جبهه دشمن با وجود همه تالش ها نتوانست مسیر 
حق طلبی و عدالت طلبی جمهوری اســالمی را که امام 

راحل )ره ( آن را بنا نهاد و رهبری فرزانه آن را تثبت کرد 
مسدود کند و این به واسطه نقش رسانه ها و جایگاه خاص 

خبرنگاران است.
استاندار مازندران با اشاره به جایگاه رفیع خبرنگاران، 
اظهار داشــت: انقالب اسالمی یکی از استراتژیک ترین و 
ماندگارتریــن انقالبهای جهان به شــمار می رود و بزرگ 
ترین کارزار در جبهه حق و باطل در جهان معاصر را این 
انقالب طی کرد و بیشترین مجالی که دشمن در این ۴۳ 
سال پیدا کرد ایجاد غبار بین حق و باطل بود تا بتواند قوه 
تشخیص حق از باطل در دنیا را برای مردم سخت کند و 
امروز نقش خبرنگاران در عرصه داخلی و خارجی زدودن 

این غبار است که ریشه آن جریان غربگرا می باشد.
حسینی پور، خاطرنشان کرد: خبرنگاران به رغم وجود 
فراز و نشیب های فراوان هرگز لحظه ای از رسالت سنگین 
خود عقب نشینی نکردند و به عنوان طالیه داران عرصه 
آگاهی با چراغ قلم و در سایه مجاهدت، لحظه به لحظه و 
شبانه روزی برای روشن نگهداشتن مرزهای آگاهی جامعه 

تالش می کنند.
وی ادامــه داد: اســتان مازنــدران با چتر گســترده 
خبرنگاران خود در سراسر استان و جامعه ممتاز در عرصه 
اطالع رسانی در کل کشور در حال تالش هستند و امروز 
توسعه این اســتان در همه بخش ها، مرهون زحمات و 

تالش های شبانه روزی خبرنگاران است .
نماینده عالی دولت در اســتان مازندران با بیان اینکه 
با فرهنگ ترین، غنی ترین، عادل ترین و با انصاف ترین 
خبرنگاران در سطح کشور، رسانه های این استان هستند، 
گفت: این موارد به خاطر دلخوشــی شــما فعاالن عرصه 
رسانه نیســت بلکه با توجه به مســئولیت هایی که در 
ســطح ملی داشتیم، پرونده های موجود میان خبرنگاران 
و مســئوالن در محاکم قضایی گواه بر این ادعا است، این 
نشانه فرهنگ غنی این استان است که ریشه در فرهنگ 
علوی دارد. حسینی پور تصریح کرد: طی این هشت ماهی 
که مسئولیت حوزه اجرایی را به عهده گرفتم در بررسی ها 
و مطالعات رســانه ای نقدهای منصفانه رســانه ها دیده 
می شود که نمی خواهم بگویم این مطلق است ولی غالب 
این نقدها منصفانه در جهت توسعه و پیشرفت این استان 
بوده است . وی خاطرنشان کرد: آگاهی و اطالع رسانی به 
عنوان یک پیش نیاز در نگارش هر گزارشی است بنابراین 
بیشــترین وظایف ما مدیران این است و امروز در عرصه 
مدیریتی زمان انفجار اطالعات است و هر مدیری که بسته 
رسانه ای و اطالع رســانی در کارش نباشد بدون تردید 

محکوم به شکست است.
اســتاندار مازنــدران با تاکید بر آنکــه نباید به حرفه 
خبرنگاری به عنوان اطالع رسانی صرف نگاه کرد، افزود: 
خبرنگاری یک کار استراتژیک اســت و باید بتواند موج 
ایجاد کند منتهی خبرنگار باید مراقب باشد چون در لبه 

تیغ حق و باطل در حال حرکت است.

مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد:

مجازات حبس در انتظار آتش زنندگان بقایای مزارع برنج

استاندار مازندران:

توسعه مازندران در گرو نقدهای منصفانه رسانه هاست
 هر مدیری که بسته رسانه ای و اطالع رسانی در کارش نباشد بدون تردید محکوم به شکست است

در پنجمین کارگروه ارتقای اقتصاد گردشگری استان مطرح شد:

 رفع موانع و مشکالت
  اقامتگاه های بوم گردی
 مازندران
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معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان آمل:

 صبح آمل 
از حرفه ای ترین رسانه هاست 

در همایش تجلیل از همسران کارکنان گروه کارخانجات 
فوالدین ذوب آمل صورت گرفت:

اهداء هدایای نقدی به همسران پرسنلی  
که ازدواج نموده و یا صاحب فرزند شدند

شعبانعلی مقدس یکی از  مداحان قدیمی روستای 
آهنگرکالی دابودشت آمل در گفت گو با صبح آمل:

 نوکری امام حسین را 
با هیچ چیز در دنیا عوض نمی کنم

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان آمل

 پردیس علم و فناوری 
در آمل راه اندازی می شود

2

امام جمعه شهر آمل تاکید کرد:

نقد منصفانه منتج به راهکار خبرنگاران 
را با جان و دل می پذیرم

امام جمعه شهر آمل در آیین تکریم خبرنگاران و 
فعاالن رسانه شهرستان آمل، با اشاره به همزمانی روز 
خبرنگار امسال با عاشورای حسینی گفت: روز خبرنگار 
امسال با شهادت اباعبداهلل الحســین)ع( و عاشورای 

حسینی مصادف شده که این فرصت مناسبی است.
به گزارش صبح آمل، حجت االســالم سید جلیل 
مرتضــوی در این مراســم که با حضــور رئیس اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان آمل برگزار شد، با 
بیان اینکه اگر حضرت زینب کبری)س( نبود کربال در 
همان کربال باقی می ماند؛ اظهار داشت: حضرت زینب 
)س( الگوی خوبی برای خبرنــگاران در بیان حقایق 
است و خبرنگاران با تأســی از ایشان باید حقیقت را 

بنویسند.
وی افزود: ضمن تشــکر از حضور مستمر و جدی 
خبرنگاران گفت: خبرنگاری شــغل مهم و حســاس 
است و خبر هم از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا 
باید امیدافزایی و احســاس مسئولیت را در بین اقشار 
مردم جامعه تزریق و تقویت کنیم و این مســاله یکی 
از رسالت های جدی خبرنگاران متعهد و انقالبی است 

بنابراین نباید دنباله روی هر کسی و حرفی باشد.
امام جمعه شــهر آمل تاکید کرد: خبرنگاران باید 
انصاف را در انعکاس عملکرد مســئوالن رعایت کنند 
و مســئوالن هم بایــد انتقادات منصفانه و ســازنده 
خبرنگاران را بپذیرند چرا که انتقادات سازنده موجب 
تسریع در خدمت رسانی و پیشــرفت امور می شود و 
اینجانب با جــان و دل نقد منصفانه و با برنامه منتج 
بــه راهکار را با جان و دل می پذیرم. حجت االســالم 
مرتضوی تصریح کرد: بی اخالقی ها را نمی پســندم و 
معتقدم باید رفتار و منش خود را بر مبنای دین قرار 
بدهیم چــرا که  ما را به نماز شــب و یومیه و حج و 
روزه مورد سنجش درجات الهی قرار نمی دهند بلکه بر 

اساس رفتار، کردار و عمل صالح می سنجند. 
وی افزود: در خصوص مسئله دین، نظام و انقالب با 
احدی حتی پدرم تعارف ندارم و معتقدم هر کس که 
به دین لطمه می زند، دشمن اسالم است و می خواهد 
چهره اسالم را مخدوش کند.  حجت االسالم مرتضوی 
در پایان تاکید کرد: در همه حال خدا را در نظر بگیرید 
و حاضر نباشــید به خاطر جلب نظر مسئولی از دایره 
انصاف و مصلحت شــهر و عموم مــردم و بخصوص 

رضایت خداوند خارج شوید.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان آمل به مناسبت 
روز خبرنگار با حضــور در دفتر صبح آمل ضمن تبریک این 
مناسبت و ابراز خرســندی از فعالیتهای مستمر و تاثیرگذار 
رســانه صبح آمل گفت: امروز نیز برای اینکه جامعه ای پویا و 
رو به تکامل داشته باشیم می بایست از حضور فعال خبرنگاران 
در تمامی حوزه ها استقبال کنیم، چرا که خبرنگاران خط مقدم 
اطالع رسانی و جهت دهی افکار عمومی هستند که جامعه را 
با حقایق و واقعیت های موجود آشــنا می کنند و می توانند به 
عنوان یک عنصر موثر در توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی 

و  فرهنگی جامعه نقش اساسی ایفا کنند.
 به گزارش صبح امل سید عباس حسینی در این بازدید 
که به اتفاق رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و تیم همراه 

صورت گرفت با تاکید بر اینکه یک رسانه تاثیرگذار مستلزم 
مدیریت قوی و حرفه ای است؛خاطرنشــان کرد: افشــین 
الریجانی مدیر مســئول نشریه صبح آمل از حرفه ای ترین 
افراد و دوســتان قدیمی و خوب رســانه ای است که با دارا 

بودن ســواد رســانه ای و با انعکاس به موقع اخبار، تاثیر به 
سزایی در اطالع رســانی دارند و بدون تردید رشد و ارتقای 
سطح اطالعات جامعه مرهون خدمات سریع و دقیق ایشان 
و همکاران خبرنگارشان است که با عزمی راسخ و اندیشه و 
تفکری روشن در انجام رسالت آگاهی بخشی و شفاف سازی 
و ارتقای ســطح اخالق و فرهنگ جامعه گام بر می دارند و 
بنده از این بابت بســیار خوشحال هستم. وی افزود: توفیقی 
است که در خدمت مردم آمل هستیم و امیدواریم با کمک 
خبرنگاران و رسانه های تاثیرگذاری چون صبح آمل بتوانیم 
یک روند توســعه خوبی را در شــهر خصوصــا حوزه های 
اجتماعی،فرهنگی،سیاسی و بالطبع اقتصادی و زیرساختی 

رقم بزنیم و شاهد اتفاقات خوبی در این زمینه ها باشیم.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان آمل:

صبح آمل از حرفه ای ترین رسانه هاست 

جاده محمودآباد به آمل
مجتمع مجلل اهورا 

 متعلق به رستوران حاج محسن

مدیرعامل شهرکهای صنعتی مازندران:

تقویت فناوری 
دانش بنیان  در صنعت 

سبب ارتقا تولید می شود

قیمت ۱۰۰۰۰ تومان
نیمه اول مرداد ماه ۱۴۰۱
سال هشتم

دوهفته نامه 
 شماره ۱۲۴



۲اخبار آملنیمه اول مرداد ماه ۱۴۰۱   سال هشتم    شماره ۱۲۴

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان آمل 
در دیدار با دکتر نعمــت زاده رییس پارک علم 
و فناوری مازنــدران در محل فرمانداری آمل با 
تاکیــد بر راه اندازی پردیس علم و فناوری آمل 
گفت:  حجم  عقــب ماندگی در حوزه نخبگان و 
نخبه پروری در شهرستان آمل بسیار زیاد است 
و از این رو باید فضای کانونی داخل شهر حفظ 

و ارتقا یابد.
بــه گزارش صبــح آمل و به نقــل از روابط 
عمومی فرمانداری شهرستان آمل، سید عباس 
حسینی با اشــاره به اینکه راه اندازی کافه های 
کسب و کار و تخصصی در آمل در راستای ایجاد 
فضاهای کانونــس و علم محور در آمل در حال 
پیگیری است، اظهار داشــت: باید اکوسیستم 
دانش بنیان، کارآفرینی و اشتغال در شهرستان 

آمل تقویت شود.
وی با اشاره به ایجاد مقدمات برای راه اندازی 
کارخانه نوآوری آمل از استقرار تعداد بیشتری 
از واحدهای دانش بنیــان در آمل حمایت کرد 
و گفت: برای این امر باید بتوانیم ســرانه ارزان 

قیمت در اختیار این واحدها قرار دهیم.

رییس پارک علم و فناوری مازندران نیز 
در این دیدار از خانه دار شــدن شرکت های 
اســتان  شهرســتان های  در  دانش بنیــان 

خبرداد.
قربانعلــی نعمت زاده با اشــاره به اینکه هر 
شهرســتانی یک مرکز رشــد واحدهای فناور 
باید دایر شــود، تصریح کــرد: هم اکنون چهار 
مرکز رشــد در استان مازندران دایر شده است 
که موافقت اصولی قطعی آنها صادر شده است 

همچنین تعدادی از مراکز موافقت اصولی داشته 
اما مرحله قطعی آنها صادر نشــده است که با 
این احتساب تعداد مراکز رشد واحدهای فناور 

استان به عدد هفت می رسد.
نعمت زاده با بیان اینکه تعداد مراکز رشــد 
واحدهای فناور استان باید ۲۲ مرکز باشد، افزود: 
در این زمینه نیازمند همکاری همه دستگاه ها 

هستیم.
رییــس پارک علــم و فناوری مازنــدران با 

اشــاره به اینکه بــا راه اندازی مراکز رشــد در 
اســتان، واحدهای دانش بنیــان در این مراکز 
مستقر می شوند، گفت: در این بخش نیاز است 
فرمانداری هــا در زمینــه در زمینه تهیه مکان 

استقرار این مراکز رشد همکاری داشته باشند.
نعمت زاده با بیان اینکه باید بتوانیم ســرانه 
ارزان قیمت در اختیار شرکت های دانش بنیان 
قرار دهیم از آماده بودن ســاختمان های مراکز 

رشد نوشهر و بابلسر خبرداد.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان آمل

پردیس علم و فناوری در آمل راه اندازی می شود

فرمانده انتظامی مازندران
۶۷ هزار مترمربع اراضی کشاورزی محمودآباد آزاد سازی شد

محمودآباد آنالین: فرمانده انتظامی مازندران از آزادسازی ۶۷ 

هزار متر مربع از اراضی کشاورزی شهرستان محمود آباد که درآن 
ساخت و ساز غیر مجاز صورت گرفته بود، خبر داد.

به گزارش صبــح آمل و به نقل از محمودآباد آنالین، مرتضی 
میرزایی گفت: یکی از مأموریت های مستمر این فرماندهی، اجرای 
احکام مربوط به ساخت و سازهای غیرمجازی که افراد سودجو با 
ساخت بنا و ویال در زمین های کشاورزی بدون مجوز قانونی اقدام 

می کنند، است.
وی افزود: قلع و قمع و تخریب ۵۱ مورد دیوارکشی تفکیک و 
ساخت و ساز غیرمجاز در ۶۷ هزار مترمربع از اراضی روستاهای 
اطراف شهرستان محمودآباد که توسط افراد سودجو و به صورت 
غیرمجاز در قالب ساختمان، بنا سازی و دیوار کشی احداث شده 

بود با حکم مقام قضائی انجام شد.

فرمانده انتظامی استان مازندران با اشاره به برگشت ۶۷ هکتار 
از اراضی مرغوب کشــاورزی به چرخه تولید، تصریح کرد: ارزش 
این زمین ها بنا بر اعالم کارشناسان بالغ هزار ۳۴۰ میلیارد ریال 
بــوده و این تخریب با حضور دســتگاه های متولی از جمله اداره 
جهاد کشــاورزی و با حضور مقتدرانه پلیس بــدون هیچ گونه 

رخدادی به اتمام رسید.
 میرزایی با تاکید بر اینکه پلیــس در برخورد با اقدامات غیر 
قانونی و ســاخت و سازهای غیرمجاز هیچ گونه اغماضی نخواهد 
داشت از مردم خواســت به جهت جلوگیری از تضییع حقوق و 
زیان های مالی قبل از هرگونه اقدام عمرانی نســبت به استعالم 
اصالت و کاربری ملــک از ادارات مربوطه اقدام و پس از دریافت 

مجوزهایقانونی نسبت به ساخت و ساز اقدام کنند.

شهردار آمل خبر داد:
طرح مرمت پل تاریخی 
دوازده چشمه به تصویب 

میراث فرهنگی رسید

شــهردار آمل از بــه تصویب 
رســیدن طرح مرمت پل دوازده 
چشمه در شــورای فنی میراث 

فرهنگی استان خبرداد.
به گزارش مدیریت ارتباطات 
و روابط عمومی شهرداری آمل، 
علی داودی  با اعالم به این خبر 
گفــت: طرح مرمت پــل دوازده 
چشــمه در راســتای بازآفرینی 
هسته مرکزی شهر آمل توسط 
بازآفرینی  و  عمــران  ســازمان 

فضاهای شهری تهیه شد.
وی با اشــاره به اینکه در این 
طرح ســعی شــده بنا به دوره 
نشــان  خاطر  برگــردد  صفوی 
کــرد: مطالعات صــورت گرفته 
در این طرح شــامل شــناخت ، 
آســیب ها ، امکان ســنجی رفع 
الحاقات وضعیت موجود و طرح 
جزئیات  همراه  به  پیشــنهادی 

برآورد اجرای آن بوده است .
داودی افــزود: به دلیل حس 
تعلقی که شــهروندان آملی به 
پل تاریخی دوازده چشمه دارند 
و نقــش عمده ای که این پل در 
فرم و هویت شهری آمل درادوار 
است،  داشته  تاکنون  گذاشــته 
تصمیم بر آن شد که برای حفظ 
این پل تردد وسایل نقلیه بر روی 
آن ممنوع شده و اصل بنا مورد 

مرمت قرار گیرد.

سرپرست اداره کل صنعت، 
معدن و تجارت مازندران 

خبر داد؛
تشکیل ۱۰۱۱ پرونده 
تخلف در مازندران

سرپرســت اداره کل صنعت، 
معدن و تجارت مازندران گفت: 
طــی تیرماه ســالجاری ۱۰۱۱ 
پرونده تخلف کاالیی و خدماتی 
در استان مازندران تشکیل شده 

است.
به گزارش صبح آمل و به نقل 
از  خبرآنالین ، مجید فانی افزود: 
بازرسان اداره کل صنعت، معدن 
و تجــارت مازنــدران در تیرماه 
سالجاری ۱۷۱۸۷ مورد بازرسی 
از بخش هــای مختلف کاالیی و 
خدماتی استان داشته که منجر 
به تشکیل ۱۰۱۱ پرونده تخلف 

شده است.
وی در ادامــه افــزود: ارزش 
پرونده های تشکیل شده بالغ بر 
۲۰۷ میلیارد ریال بوده اســت. 
شده  تشکیل  تخلفات  بیشترین 
شــامل گرانفروشــی، عدم درج 
قیمت و عدم صدور فاکتور بوده 

است.
سرپرســت اداره کل صنعت، 
معدن و تجارت مازندران ز عموم 
در  کرد  درخواســت  شهروندان 
صورت مشــاهده هرگونه تخلف 
اقتصادی اعم از گرانفروشی، عدم 
درج قیمت، عدم صدور فاکتور، 
احتــکار و ... مراتــب را به تلفن 
 www.124.ir ۱۲۴ و یا سامانه

اعالم کنند.

خبر
سرمقاله

خبرنگاری عشق 
است و عشق

 روز خبرنــگار مناســبتی کــه 
نشــان می دهد جایگاه خبرنگار در 
هر جامعه و اجتمــاع از چه اهمیت 
ویژه ای برخوردار اســت از روزی که 
نگارش اخبار و گــزارش ها بر روی 
یک کاغذ با امکانــات اولیه صنعت 
چاپ تا به امروز که شــبکه های 
و رســانه دیجیتالی  اجتماعــی 
لذت تورق نشــریات کاغذی را از 
ما گرفتند همواره اطالع رســانی 

پراهمیت، الزم و ضروری و از جایگاه ویژه ای برخوردار است 
 تصور کنید هم اکنون خبرنگار و رســانه نبــود! نگاه نقد و آیینه 
رفتار و گفتار و عملکرد مســئولین وجود نداشــت، حقوق شهروندان 
توســط رسانه ها فریاد زده نمی شــد و یا برعکس فعالیت ها و نقطه 
نظرات مســئولین به گوش مردم نمی رسید آن وقت چه فاجعه ای را 
شاهد بودیم تصور این موضوع نیز پذیرفته نیست پس اهمیت رسانه و 

خبرنگار بر هیچ کس پوشیده نیست.
 مسئولین و مردمی که رسانه را تریبون خود می دانند و آن را مهم 
می دانند مسئولیت این وظیفه اجتماعی را برای خبرنگاران سنگین تر 
می کند حاال روزی به این مناسبت نامگذاری شده هفته بعد از آن نیز 
مرتبط با این روز و به نوعی هفته خبرنگار تلقی می گردد مسئولینی که 
ذات پاسخگو و روشنگری دارند نه تنها از رسانه ها هراسی ندارند بلکه 
از رســانه ها برای پیشبرد کار خودشان استفاده می کنند مدیری که از 
فرصت نقد و انتقاد رسانه هم به جای دلخوری بهره می برد و یا اینکه 
از ابزار رسانه و اطالع رسانی عملکرد خود استفاده میکند او را می توان  

مدیری الیق و مدبر و هوشیار نام برد.
 امســال هم مسئولین شــهر آمل به این مناســبت به تجلیل از 
خبرنــگاران پرداختند اما در این میان فرماندار آمل به عنوان باالترین 
مقام سیاسی و اجرای شهر به همراه مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
به ســراغ رســانه ها رفت به دفتر کار آنها ســر زد کوتاه اما صمیمانه 
با خبرنگاران و مدیران رســانه نشســت و گپ زد، حضور وی به دل 
خبرنگاران نشست از تجلیل های مالی  در این سر زدن ها خبری نبود 
اما عمل ایشــان از هزاران کارت بانکی و هدیه های روز خبرنگار باالتر 
و با اهمیت تر بود. حضور ایشان باعث تحرک  مدیران شهر شد تلنگر 
جدی به مدیرانی که به رسانه ها بی توجهی می کنند بود اما آفت بی 
توجهی به رســانه ها از سوی مدیران برای  آنهایی که خود را بی نیاز 
به رســانه میدانند و یا بی توجه به نقدها و انتقادات چه سرنوشــتی  
پیــدا می کنند  قطعاً در بزنگاه های خاصی دوره مدیریتی خودشــان 
غیر  قابل جبران می شــود این مدیران دو دسته هستند یا آگاهی و 
درک از اطالع رســانی و رسانه ندارند یا اینکه آنقدر در مدیریت خود 
ضعف و کاستی می بینند و یا متخلف هستند که سعی می کنندچراغ 
خاموش حرکت کنند در هر دو حالت این مدیران پایدار نخواهند بود و 
در بدترین وضعیت از دوره مدیریت خارج می شوند در این همه سال 
مگر در آمل ندیدیم که از چه مدیری به نیکی یاد می کنند و مدیری 

را  لعنت می کنند؟
 مدیریت شــهری که بیش از ۲۰ ســال قبل در مسند شهرداری 
نشســته بود هنوز در یاد مردم مانده اســت و همچنان از او به نیکی 
یاد می کنند و برعکس مدیرشــهری  حاضر را مناســب این کار نمی 
داننــد و هــر روز بر عملکرد وی انتقاد دارند و از این اخبار جســت و 
گریخته برکناری وی ابراز خوشحالی می کنند،مدیری که بی توجه به 
نقد رسانه باشد قطعاً وضعیت بهتری نخواهد داشت. رسانه ها چشم و 
گوش مدیران هســتند  که بدون جیره و مواجب روشنگری می کنند 
و همچون آیینه آنچه را درون ســازمان دیده نمی شــود را عریان می 
کنند برای هر مدیر دانا و توانمندی فرصت مغتنم و ابزاری مفید تلقی 
می شــود  البته نمــی توان از غرض ورزی و بــی اخالقی در بعضی از 
رسانه ها  چشم پوشی کرد در کنار تمامی اینها از مشکالت و مصائب 
خبرنگاری هم نمی توان به راحتی گذشــت جدای وضعیت اقتصادی 
رسانه ها تیغ شکایت ها و نشستن خبرنگاران و مدیران رسانه روبروی 
میز قاضی دادگاه نیز مشــکالت اساســی این صنف است که همیشه 
در هر دوره ای بوده اســت متاســفانه نبود دادگاه های تخصصی نیز 
خبرنگاران را در اطالع رسانی محتاط تر کرده است و حتی قاضی غیر 
مرتبط در مقابل شــکایت مدیران و یا بخــش خصوصی توان انطباق 
قانون ویژه مطبوعات  و جرائم مطبوعاتی را ندارد و مشــکالت را برای 
خبرنگاران به وجود مــی اورد خبرنگاران نیز حق دارند که با احتیاط 

قلم بزنند.
در خیلی از موارد واقعیت ها را هم نمی توانند منتشر کنند ترسی از 
قرار گرفتن جلوی قاضی ناآگاه به امور رسانه اطالع رسانی آزاد و شفاف 
و نقدهای ســازنده را تحت الشعاع قرار داده است حاال  هم که شبکه 
های اجتماعی افسار گریخته نیز به معضل دیگر خبرنگاران تبدیل شده 
اســت هر کسی درست یا نادرست اخبار منتشر می کند اصول حرفه 
ای رعایت نمی شود و این آشفته بازار شبکه های اجتماعی نیز لطمات 

زیادی را به اطالع رسانی و روشنگری وارد کرده است .
از طرح  صیانت هم که صحبت می شود داد و قال به آسمان می رود 
در هر حال رسانه و خبرنگار صنفی هستند که همیشه باید فعال باشند 
و نقش خود را ایفا کنند تعطیلی ندارند نقش مهمی دارند و همیشــه 
جاویدان هستند نه بی مهری ها و نه بی توجهی ها و نه حکم های بی 
دلیل   دادگاه ها آنها را ســرد و قطعا  فعالیت را متوقف نمی کند و نه 
شــرایط بد اقتصادی رسانه آنها را وادار به عقب نشینی می کند همین 

است که همه اعتقاد دارند خبرنگاری عشق است و عشق
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رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران:

روستاهای مازندران توانمندسازی می شوند
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران:

نظارت شبانه روزی بر ایستگاه  های تفریحات دریایی مازندران

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران با بیان اینکه روستاهای استان توانمندسازی 
می شوند، گفت: مطالعات این طرح پیشرفت بیش از ۷۰ درصدی دارد.

به گزارش صبح آمل و به نقل از مهر، فرج اهلل فتح اهلل پور در جلســه اقتصاد مقاومتی استان 
با اشــاره به تهیه برش شهرستانی بهره وری در استان بر لزوم تسریع در اجرای این طرح تاکید 
کرد و گفت: قرار است تمام اقدامات کارگروه ها و ستادها در راستای اهداف رشد اقتصادی تدوین 
شده اجرایی شود. وی با عنوان اینکه طبق قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی بر توسعه روستاها 
تاکید شــده است، افزود: اقتصاد روســتاها و توانمندسازی آن به صورت ویژه باید در برنامه قرار 
گیرد زیرا در قالب برنامه ششــم مقرر بود توانمندسازی روستاها مورد مطالعه قرار گیرد و سهم 

مازندران هزار و ۵۶۳ روستا بود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران ادامه داد: طبق برنامه ششم توسعه اقتصادی 
قرار بود ســاالنه توانمندسازی ۳۰۰ روستا در استان مطالعه و اجرایی شود، گفت: در ادامه مقرر 

شد توانمندسازی تمامی روستاها مورد مطالعه قرار گیرد.
فتح اهلل پور یادآور شــد: توانمندسازی تمامی روستاهای استان در دستور مطالعه است و این 

طرح پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۰ درصدی دارد.
وی احصای محصوالت استراتژیک استان را از طرح های مهم برشمرد و گفت: در جلسه قبلی 
مقرر شد عالوه بر پروژه های اقتصاد مقاومتی، پیشنهادات برای احصای محصوالت را مطرح کنند.

کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی مازندران، همه استراحتگاه ها و ایستگاه  های تفریحات 
دریایی استان را شبانه روز رصد می کنند.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی مازندران با اعالم این خبر 
گفت: نظارت مستمر و ۲۴ ساعته ایستگاه ها و مراکز تفریحات دریایی، بخشی از فعالیت های 

این اداره کل در فصل های گرما و پیک مسافر محسوب می شود.
به گزارش صبح آمل و به نقل از خبرگزاری صدا و ســیمای مرکز مازندارن، مهدی ایزدی  
اظهار داشت: طرح های توریستی و گردشگری باید به بازگشت پذیری گردشگر و افزایش رغبت 
آن ها، کاهش تلفات، رعایت ارزش های اســالمی توجه  کرده و رعایت این موارد نیز نیازمند 
مدیریت در نوار ســاحلی است. وی با بیان اینکه سواحل استان همیشه مورد توجه ویژه بوده 
است تصریح کرد: اما در موضوع فعالیت تفریحات دریایی مانند جت اسکی و چهارچرخ با توجه 
به شرایط پیش آمده مستلزم نظارت دقیق تر دستگاه های اجرایی و فعالیت در جایگاه های دارای 

مجوز بوده و این نگاه باید به طور خاص  حفظ شود.
سرپرســت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دســتی مازندران گفت: مدیریت 

جانمایی و نظارت گسترده بر فعالیت های دریایی، رکن اصلی سالم سازی ساحل و دریا است.
وی افزود: تعداد ۵۶ ایســتگاه تفریحات دریائی در کل نوار ساحلی استان مازندران مستقر 

هستند که آماده سرویس دهی به مسافران عزیز به مازندران می باشند

و  دینی  مرجعیــت  دفتــر  رئیــس 
علمــی آیت اهلل العظمــی جوادی آملی 
به مناســبت هفدهم  شهرســتان آمل 
مرداد گرامیداشــت روز جهانی خبرنگار 
با حضور در دفتر نشــریه صبح آمل، با 
خانم ربابه محمــدزاده خبرنگار توانمند 

این نشریه دیدار و گفتگو کرد
 بــه گــزارش صبــح آمــل، حجت 
االسالم مهدی کریمی ضمن تبریک روز 
خبرنگار گفت: این ایــام بهانه ای برای 
دیدار با خبرنگار توانمند و همکاران این 
نشریه، مســائل آنان و فرصت مغتنمی 
جهت قدردانی از تالش های این عزیزان 
اســت. وی افزود: ایشان فردی خودآگاه 
است که ویژگی های مثبت و منفی خود 
را شــناخته و معلولیت در واقع ســبک 

دیگری از زندگی برای او ایجاد کرد.
رئیس دفتر مرجعیت دینی و علمی 

آیت اهلل العظمی جوادی آملی شهرستان 
آمل با بیان اینکه این خبرنگار معلول و 
در عین حــال توانمند، به حق، مصداق 
بارز حکمت و رحمت کردگار اســت که 
چنانچــه به حکمت برخی از توانشــان 
کاســته شده اســت، به رحمت درهای 
بیشمار دیگری به توانمندی شان اضافه 
شــده اســت و چنانچه ایــن حکمت و 
رحمت را به نیکــی دریابیم، می بینیم 
کــه در مصــداق این جامعه اســت که 
محتاج معلــوالن و نیازمنــد حضور پر 
معنای ایشــان اســت و عکس آن نیز 

صادق نیست. 
حجت االسالم کریمی اظهار داشت: 
وجود معلــوالن باید به عنــوان نعمت 
در جامعه تلقي شــود زیــرا خدمت به 
آنها توفیق الهي اســت و از سوي دیگر 
معلوالن مــي توانند به عنــوان الگویي 

پســندیده و نیرویي اثرگــذار در افراد 
ســالم نیز انگیزه ایجــاد کنند چنانچه 
خبرنگار صبح آمل با حمایت همه جانبه 
آقای افشین الریجانی سردبیر مجموعه 
توانســت ناممکن ها را ممکن ســازد و 

ثابت کند که خواستن توانستن است.

وی بیان داشت: یک فرد معلول باید 
ذهن سالمی داشته باشد، در این صورت 
می تواند از پس هر شــرایط و مشــکلی 
برآید که به حق خبرنگار پرتالش آملی 

این مهم را ثابت کرد.
رئیس دفتر مرجعیت دینی و علمی 

آیت اهلل العظمی جوادی آملی شهرستان 
آمل تصریح کرد: توانایی و توانمندی در 
وجود هر انســانی وجود دارد حتی اگر 
مشکالت بسیاری سر راه او باشد، اما باید 
آن را باور داشــت و برایش سد نساخت. 
حجت االسالم کریمی خاطرنشان کرد: 
در جامعه ما مشکالت نه تنها برای افراد 
دارای محدودیــت که بــرای آدم های 
سالم نیز وجود دارد ولی کسی که هدف 
دارد معلولیتش در حاشیه قرار می گیرد

وی در پایان ضمن تشکر از زحمات 
خبرنگار و مجموعه پرتالش نشریه صبح 
آمل، خبرنــگاران را پــل ارتباطی بین 
مردم و مســئوالن برشمرد و گفت: یک 
خبرنگار با وجدان بیدار در مسیر عدالت 
با شــنیدن و انعکاس مشــکالت مردم، 
پاسخ مســئوالن را دریافت و به گوش 

مردم می رساند.

رئیس دفتر مرجعیت دینی و علمی آیت اهلل العظمی جوادی آملی شهرستان آمل:

معلوالن می توانند الگویی پسندیده و نیرویی اثرگذار برای افراد سالم باشند
خبرنگار صبح آمل فعل خواستن را به توانستن تبدیل کرد
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مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی مازندران 
گفت: ۸۱ نشــریه و ۳۱۸ رسانه در استان فعال 

است و ۱۷ روزنامه در استان منتشر می شود.
به گــزارش صبح آمــل و به نقــل از مهر، 
حســین جوادی در مراسم تجلیل روز خبرنگار 
در چالوس، با اشاره به خواسته های خبرنگاران، 
گفت: جلســات مختلفی در ایــن خصوص با 
رسانه ها گذاشــتیم که ماحصل آن دغدغه های 

ریز و درشت این عزیزان بود.
وی افزود: طبق قانون ساختاری کشور، برخی 
از مشکالت کشوری است ربطی به ما ندارد، اما 

ما می توانیم تأثیرگذار باشیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی مازندران 
عنوان کرد: ما نمی توانیم جزیره ای عمل کنیم 
امــا به عنــوان مازندران مقتــدر عمل کنیم و 
رسانه های مختلف در مازندران نیروی محرکه ای 
برای رفع چند الیه و مشکالت خبرنگاران باشیم.

جوادی به عدالت رفتــاری در عرصه خبر و 
خبرنگاری اشــاره کرد و گفت: عدالت رفتاری 

در عرصه خبر و خبرنگاری کجاســت و توزیع 
ثروت در اســتان مازندران چقدر سهم رسانه 
اســت و فرهنگ و هنر چقدر از این همه پولی 
که در اســتان مازندران جابجا می شود استفاده 

می کنند.
وی تصریح کرد: ۸۱ نشریه گستره رسانه ای 
در غرب اســتان اســت و ۳۱۸ رسانه فعال در 
مرکز استان داریم و ۱۴ رسانه در شرق استان 
فعال است و سهم ما از روزنامه ۱۷ روزنامه است 
که به غیــر از دو روزنامه غیرفعال بقیه آنها در 

مرکز استان منتشر می شوند.
مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد مازنــدران، در 
خصوص ســاماندهی آگهی ها، عنوان کرد: در 
صدد هستیم ساختاری را طراحی کنیم تا آگهی 

از انحصار خارج شود و همه از آن نفع ببرند.
جوادی با بیان اینکه رسانه های مازندران در 
کشور سرآمد هســتند، خاطرنشان کرد: همه 
رســانه های مازندران پیش برنده هســتند نه 
بازدارنده، و ما همه بدنبال این هستیم که این 

رسانه ها را همگام و همسو به سمت مازندرانی 
توسعه یافته به پیش ببریم.

وی در پایــان به آموزش ســواد رســانه ای 
اشــاره کرد و افزود: بایستی دوره های تخصصی 

بیشتری را برای خبرنگاران برگزار کنیم.
ساســان شــیخی رئیس هیئت مدیره خانه 
مطبوعات و رسانه های کشور مهمترین مشکل 
رسانه های استان را بحث کاغذ و یارانه بیان کرد 
و گفت: محل ورود کاغذ از بندر نوشــهر بوده و 
سهمیه یک سال کاغذ نشریات استان در بندر 
موجود است که امیدواریم با پیگیری های الزم 

مشکل حال رسانه ها مرتفع شود..
وی بــا اعالم اینکه یکی دیگر از مشــکالت 
حوزه خبر فعالیت برخــی از فضاهای مجازی 
بدون مجوز در اســتان مازندران اســت، افزود: 
انتظار داریم با هماهنگی ســازمان مدیریت و 

ارشاد استان کالس های آموزش خبرنگاران به 
طور مستمر برگزار شود.

وی در پایان خواســتار راه انــدازی دائمی 
دبیرخانه بین المللی جشنواره رسانه ای خزر در 

مازندران شد.
امام جمعه چالــوس با بیان اینکه در دنیای 
متمدن امروز چرخه اطالعــات و دانا محوری 
اســاس حرکت در تمام عرصه ها بوده اســت، 
گفت: در دنیای امروز نقش خبر و خبررســانی 

بسیار تأثیر گذار و تعیین کننده است.
حجت االسالم موسوی با اعالم اینکه جریان 
ســازی خبر توســط خبرنگاران زبر دست گاه 
حکومت ها را با چالش مواجه می کند، افزود: با 
پیروزی انقالب اسالمی ایران حرفه خبرنگاری 
بدســت فرزندان امین، پاکدست و انسان های 

امانت دار قرار گرفته است. 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران:

۳۱۸ رسانه در مازندران 
فعال است

 راه اندازی دبیرخانه جشنواره رسانه ای خزر

دبیر ستاد امر به معروف مازندران:

مطالبه گری نیازمند شناخت آگاهانه است
دبیر ســتاد امر به معروف و 
نهــی از منکر مازنــدران با بیان 
اینکه حجاب و عفاف یک فوریت 
اســت، مطالبه گری را نیازمند 

شناخت آگاهانه دانست.
به گزارش صبح آمل و به نقل 
از مهر، مهرداد محمدی با اشاره 
به ضرورت اجرایی امر به معروف 
و نهــی از منکر در جامعه اظهار 
داشت: باید زمینه ای فراهم شود 

تا همه مردم در این فریضه الهی مشارکت کنند.
وی با بیان اینکه الزمه حیات طیبه در نظام اســالمی رفع مشکالت مادی و معنوی مردم در 
جامعه است، افزود: نظام سازی باید منجر به ایجاد تمدن نوین اسالمی شود و سبب اصالح امور 

در تمامی زمینه ها می شود.
دبیر ســتاد امر به معروف و نهی از منکر مازندران شعار محوری ستاد امر به معروف و نهی از 
منکر را برای محرم، ملت حسینی، مطالبه گری آگاهانه و تبیین مجاهدانه بیان کرد و گفت: ملت 
ایران اســالمی پای آرمان امام حسین )ع( ایستاده است و مطالبه گری نیازمند شناخت آگاهانه 

است.
محمدی آموزش آمران به معروف و ناهیان از منکر را از رویکردهای جدی برشــمرد و گفت: 

آموزش ها در قالب پایه، مهارتی و تخصصی در دستور کار قرار دارد.
وی به فریضه جهاد تبیین اشاره کرد و گفت: کار هیئت های مذهبی، وعاظ جهاد همه جانبه 

برای تبیین موضوعات سیاسی و اجتماعی در جامعه است.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر مازندران با تاکید براین که حجاب و عفاف و یک فوریت 
اســت، تحقق آن را نیازمند توجه جدی و همه جانبه مسئوالن امر طبق مصوبات قانونی دانست 
و گفت: دشــمن ســعی کرده از ابزار عفاف و حجاب انقالب را دچار خدشه کند اما باید بداند که 
مردم ما ریشه های عمیق دینی و فرهنگی دارند و به دشمن اجازه وارد کردن خدشه به فرهنگ 

اصیل را نمی دهند.
محمدی از زنان و دختران خواست تا فریب تبلیغات کاذب رسانه های بیگانه را نخورند و عفت 

و پاکدامنی خود را حفظ کنند زیرا حجاب سبب صیانت از حریم عفت و پاکدامنی زنان است.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر مازندران تصریح کرد: امر به معروف و نهی از منکر فقط 
مختص به دهه اول محرم نیســت و خوشبختانه در حوزه تخصصی کارهای خوبی صورت گرفته 

است تا بتوانیم روحیه و فریضه امر به معروف را بین مردم تقویت کنیم.

معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویژه 
شهرستان آمل تاکید کرد:جهاد تبیین 
یک راهبرد و اســتراتژی برای خروج از 
محاصره تبلیغاتــی و دادن اطمینان به 
مردم از طریق روایت درســت و مقابله 
با روایت های نادرســت و مقابله با جعل 

خبر و جریان تحریف است.
بــه گزارش صبح آمل، دکتر ســید 
عباس حسینی در دومین جلسه قرارگاه 
جهاد تبیین شهرستان آمل که با حضور 
رئیــس اداره مخابرات شهرســتان در 
فرمانداری این شــهر برگزار شد ؛گفت: 
نقــش روابط عمومــی در جهاد تبیین 
روابط عمومی ها  بسیار مهم  است چون 
خاستگاه و سرچشمه و راوی اول اخبار، 
نزدیک تریــن بخش و فــرد حقیقی و 
حقوقی به روایت ها و خبرها هســتند. 
بنابرایــن نقش آنهــا در جهاد تبیین و 
تولید و انتشــار خبر مهم اســت و اگر 
بــه موقع، صحیــح و درســت اخبار و 
رویدادهــای مورد نیاز مردم را در حوزه 
مسئولیت و ماموریت خود شناسایی و 
در بســته بندی های جذاب با ابزارهای 
رسانه ای مناسب تولید و منتشر کنند، 
وظیفه خود را در جهاد تبیین می توانند 

ایفا کنند.
وی ادامه داد: رسانه ها هم در محور 
دوم ســازنده و جهــت دهنــده افکار 
عمومی و واســطه اطالع رسانی ناظر 
مستقل و مطالبه گر هم هستند. نقش 
رسانه این است که آنچه اتفاق نیفتاده و 
کاری که باید مسئوالن انجام می دادند 
اما ندادنــد را بیان کند. بنابراین جهاد 
تبیین آنها، محدود به روایت مسئوالن 

نمی شود.
معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویژه 
شهرستان آمل تصریح کرد: رسانه های 
خارجی قطعا کار خودشان را که همان 
تحریــف واقعیت ها به میل آنهاســت 
می کننــد و در ســطح جامعــه ارائه 

می دهند.
حســینی گفت:در قــرارگاه تبیین 
تلفیق رســانه و روابط عمومی را با یک 
هدف و آنهم ارائــه واقعیتها به مردم و 
شنیدن حرف آنها و مطالبه گری درست 
و انتقال پویا و فعاالنه اطالعات در سطح 

شهرستان شکل دادیم.
وی تاکید کرد: قطعا روابط عمومی ها 
و رسانه ها باید یک نگاه رونده تحلیلی  و 
راه حل مسئله با رویکرد امید افزایی و 

هم افزایی داشــته باشــند که در آن 
صورت می تواند منشا برکات زیادی در 

سطح شهرستان باشد.
معاون اســتاندار و فرمانــدار ویژه 
کرد:تالش  خاطرنشان  آمل  شهرستان 
ما بر این است با کمک رسانه ها سطحی 
از سواد رســانه ای در حوزه مدیران و 
مردم و شهروندان شکل بگیرد تا بتوانیم 
یک تاثیرگذاری مناسب و هدفمندی را 
در ســطح جامعه به کمک رسانه و به 

صورت تخصصی داشته باشیم.
رئیس اداره مخابرات شهرستان آمل 
نیز در ادامه افزود:مخابرات تنها شرکتی 

است که از پول نقد برای توسعه کارهای 
زیرســاختی اســتفاده نمی کند و تمام 
هزینه هایش از محل درآمد شــرکت 
می باشد و یک ریال از اعتبارات دولتی 

استفاده نمی کند.
حمیدرضا سلطانی گفت:از مجموع 
۳۴ سایت در برنامه توانستیم ۲۴ سایت 
را شروع و ۱۶ ســایت را نیز راه اندازی 
کنیم کــه همین حــدود ۹۶ میلیارد 
تومــان فقط درحوزه ســیار در ســال 
۱۴۰۰ هزینه شــد و به تنهایی دو برابر 
کل اعتبارات شهرســتان را به خودش 

اختصاص داد.

وی افــزود:در خصــوص تلفن ثابت 
بیــش از ۲۰ مورد بــا ظرفیت ۵هزار و 
۲۰۰ شــماره در جای جای شهرستان 
آمل با اعتباری بالغ بر ۲۴ میلیارد ریال 

هزینه فقط در سال ۱۴۰۰ اتفاق افتاد.
رئیس اداره مخابرات شهرستان آمل 
از بهره مندی ۵۰ مدســه به فیبر نوری 
خبر داد و گفت: مجموع پروژه های سال 
گذشته ۱۳۰ میلیارد تومان بود که ۵۰ 
مدرسه به فیبر متصل شدند و  رتبه اول 
بیشــترین مدرســه در مازندران را دارا 
هستیم که مجهز به فیبر نوری هستند 

و بدون هیچ هزینه ای انجام شد.
سلطانی به کارکرد موثر سامانه ۱۱۸ 
در آمل اشــاره کرد و افزود:سامانه ۱۱۸ 
تنها در آمل و ســاری وجود دارد و به 

شهروندان خدمات ارائه می کند.
از معضالت  وی تصریح کرد:یکــی 
اصلی مخابرات سرقت کابل هاست که 
در این خصوص در ۴ ماه ابتدای ســال 
۵۰ هزار متر کابل جایگزین سرقت شده 
اســت. ســلطانی در پایان گفت: امروز 
مخابرات از کارهای لوکس خارج شد و 
به عنوان یک کاالی ضروری در خدمت 

مردم است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای 
مازندران

به آموزشگاههایی با نگاه 
 سنتی و بدون خالقیت
 مجوز داده نمی شود

مدیر کل آمــوزش فنی و حرفه 
ای مازندران با تاکید بر اینکه مهارت 

گرایی مهم است نه مدرک گرایی
گفــت: در خانواده هــا دچار فقر 
فرهنگ مهارت هستیم لذا نیاز است 
در اســتان برای تغییر فرهنگ کار 
بســیج عمومی انجام شود و مردم از 
مدرک گرایی به مهارت گرایی برای 

آینده فرزندان خود برسند.
به گزارش صبح آمل، سید حسین 
درویشی بیان داشــت: هدف اصلی 
آموزش فنی و حرفه ای ایجاد مهارت 
در افراد برای ایجاد زمینه های شغلی 
می باشد و یکی از دالیل عدم حضور 
بنگاه های  در  آموختــگان  مهــارت 
صنعتی تعارض درآمد مشاغل آزاد با 
درآمد در واحدهای صنعتی است. وی 
با اشاره به ارائه آمار عملکردی افزود: 
صدور مجوز مراکز جــوار کارگاهي 
به تعداد ۱۱۳ مرکز و افزایش تعداد 
آموزشــگاه هــاي آزاد از تعداد ۷۵۰ 
به ۱۵۰۰ آموزشگاه از جمله فعالیت 
هاي مهم توسعه اي در حوزه جذب 

شرکاي اجتماعي بود.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای 
مازندران خاطرنشــان کــرد: بروز 

رساني تجهیزات کارگاهي آموزشي
با رویکردمشاغل جدید و آموزش 
هاي نو و تقاضا محور، توجه و تاکید 
توسعه آموزش در محیط کار واقعی 
در تمامی گروههای هدف آموزش از 
دیگر برنامه های سال ۱۴۰۱ دانست.

درویشــی به تغییرات مدیریتی 
اســتان اشــاره کرد و گفت: روسای 
مراکــز با فرمانداران منتصب شــده 
ارتباط برقرار نموده و ایشــان را در 
جریان اهداف و رویکرد سازمان قرار 
دهند و نســبت به برگزاری جلسه 
شورای مهارت شهرستان به ریاست 

فرمانداران اقدام نمایند.
وی به دســتورالعمل های جدید 
سازمان در خصوص خیرین مهارت 
ساز اشــاره کرد و اهتمام الزم برای 

اجرای این قوانین را خواستار شد. 
مدیــرکل آموزش فنــی و حرفه 
ای مازندران تصریح کرد: شهرستان 
آمل بــا ۱۶۰ مرکز آموزشــگاهی و 
یک دستگاه دولتی به دو شهرستان 
خدمــات می دهد و با وجود ظرفیت 
از  گردشــگری و صنعتی متاسفانه 
همان ظرفیت ۲۰ درصدی استفاده 
می شــود و مابقــی بــرای افزایش 
مهارت باقی مانده اســت که باید به 
کار گرفته شود. درویشی افزود: تمام 
نگاه ها باید به ســمت نخبه پروری و 
خالقیت به منظور توســعه جامعه و 
استان برود لذا این سازمان دیگر به 
آموزشگاههایی با نگاه سنتی و بدون 

خالقیت مجوز نمی دهد.
وی در خاتمــه از کلیه کارکنان 
آموزش فنی و حرفــه ای مازندران 
اعم دولتــی و آموزشــگاه های آزاد 
درخواســت نمود تا با حداکثر توان 
در اجرای سیاســت های سازمان در 
سال جدید و تحقق شعار مقام معظم 
رهبــری تالش نموده تا اثربخشــی 
آموزش های مهارتی و ترویج گفتمان 

مهارتی در جامعه نمایان گردد.

امیرعلی رحیمی رییس 
شورای شهر محمودآباد شد

انتخابات هیئت رئیســه شورای 
اسالمی شــهر محمودآباد برگزار و 
بر اســاس آن اعضای هیئت رئیسه 
شــورای ششــم بــرای ســال دوم 

مشخص شدند.
به گزارش صبح آمــل و به نقل 
از محمودآبــاد آنالیــن، انتخابــات 
هیئت رئیسه ســال دوم دوره ششم 
شورای اسالمی شــهر محمودآباد با 
حضور پنج عضو شورای ششم شهر  
صبح امروز در محل شــورای شــهر 
برگزار شد. در انتخاب هیئت رئیسه 
دوم شــورای ششم شهر محمودآباد 
امیرعلی رحیمی با ســه رای از  پنج 
عضو شورای اسالمی شهر به عنوان 
رئیس انتخاب شد. در این انتخابات 
نیما محمدپور با سه رای  نایب رئیس 
شورای اسالمی شهر  شد. همچنین 
مرتضــی زارعی با پنج رای به عنوان 
خزانه دار، حسین کریمی با پنج رای 
به عنوان منشی  اول و علی رسولی با 
پنج رای به عنوان منشی دوم انتخاب 

شدند.

خبر
خبر

مدیرعامل شرکت آب  منطقه ای مازندران:
بهره برداری ۱۱ طرح آبی در مازندران

مدیرعامل شــرکت آب  منطقه ای مازندران با اعالم این خبر گفت: ۱۱ 

طرح حوزه آبرسانی و مهار آب های سطحی به زودی در استان بهره برداری 
و کلنگ زنی می شود.

به گزارش صبح آمل و به نقل از خبرگزاری صدا و ســیمای مازندران، 
محمدابراهیم یخکشی اظهار داشت: بیش از دو هزار و ۱۲۹ میلیارد تومان 
طرح در حوزه آبرســانی و مهار آب های سطحی همزمان با هفته دولت 
در اســتان کلنگ زنی و افتتاح می شــود. وی با بیان اینکه بهره برداری از 
۱۰ طرح و کلنگ زنی یک ســد در برنامه های هفته دولت این شــرکت 
قرار دارد، افزود: مرحله دوم طرح آبرســانی به شهر های گروه الف شامل 
بابل، بابلسر و فریدونکنار است که با اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومانی به مرحله 
بهره برداری رسیده است. مدیرعامل شرکت آب  منطقه ای مازندران بیان 
داشــت: با بهره برداری از این مرحله طرح که اجرای آن در ســال ۱۳۹۳ 
آغاز شد، حجم انتقال آب از سد البرز به شهر های گروه الف یک هزار لیتر 
بر ثانیه افزایش می یابد. یخکشــی افزود: کلنگ زنی شرکت آب منطقه ای 
مازندران در هفته دولت آغاز عملیات اجرایی ساخت سد سجادرود است 
که در تامین بخشی از آب آشامیدنی مورد نیاز شهر های گروه الف شامل 
بابل، بابلسر، فریدونکنار، گلوگاه )بابل(، زرگر شهر و روستا های مسیر، در 
کنترل سیالب و تأمین حقابه های پایین دست نیز اثرگذار است که برای 
ساخت آن یک هزار و ۵۷۵ میلیارد تومان اعتبار برآورد شد. وی خاطرنشان 
کرد:افــزود: دو طرح ایجاد دیواره حفاظتی با مجموع اعتبار ۱۸ میلیارد و 
۹۰۰ میلیون تومان نیز در زیراب و شــیرگاه طی هفته دولت امسال به 
بهره برداری می رسد. مدیرعامل شرکت آب  منطقه ای مازندران گفت: در 
حوزه تأمین آب کشــاورزی نیز هفت طرح با مجموع اعتبار ۳۵ میلیارد 
و ۶۰۰ میلیون تومان قرار اســت به بهره برداری برســد. یخکشی افزود: 
مرمت و بازســازی سد انحرافی اسماعیل دکتی ساری، اجرای طرح سازه 
آبگیر سرشور بابلسر و تجهیز چاه آب زراعی روستای آهنگرکال در بابلسر، 
ساخت سردهانه کشــاورزی سیدخیل نکا، ایستگاه پمپاژ سد الستیکی 
الریم جویبار، سردهانه کشاورزی زنگی رود محمودآباد، بهسازی سردهانه 
کشاورزی ازاربن پایین دست روستای سی پی و پروژه عملیات تکمیلی سد 

انحرافی هردوآبرود عباس آباد به بهره برداری می رسند.

مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری مازندران اعالم کرد؛
راه اندازی ۲ مرکز درمان ناباروری در مازندران

مدیرکل دفتر امور خانواده و بانوان استانداری مازندران از راه اندازی دو 
مرکز درمان ناباروری در شرقق و غرب استان خبر داد.

به گزارش صبح آمل و به نقل از مهر سمیه قاسمی طوسی با اشاره به 
شرایط ویژه استان مازندران از نظر جمعیتی، ازدواج فرزندآوری گفت: باید 
در زمینه اطالع رسانی و آموزش تالش های ویژه ای صورت گیرد و نیازمند 
همکاری همه جانبه کمیته ها هســتیم. وی با اشاره به برخی مشکالت در 
حوزه قانون جوانی جمعیت اظهار داشــت: در برخی مواقع نیازمند اصالح 
قانون وجود دارد و فراکسیون زنان مجلس وعده بررسی موضوعات را داده 
اند. طوســی مدیرکل دفتر امور بانوان اســتانداری مازندران با عنوان این 
که تمامی مصوبات حوزه خانواده و بانوان در دســت پیگیری و اجرا است، 
افزود: دستگاه های اجرایی باید گزارش ها واقدامات مربوط به حوزه جوانی 
جمعیــت را ارائه و منعکس کننــد. وی از افتتاح دو مرکز درمان ناباروری 
در شــرق و غرب استان و در شهرهای بهشهر و نوشهر خبر داد و گفت: با 
راه اندازی این مراکز، مشــکل بخش عمده ای از زوج های نابارور در استان 

رفع می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد:
فعالیت 85 واحد شالیکوبی در محمودآباد

مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان محمودآباد از فعالیــت ۸۵ واحد 
شالیکوبی پروانه دار در این شهرستان خبر داد.

به گزارش صبح آمل و به نقل از روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی 
شهرستان محمودآباد، محمد هادی زاده گفت: شهرستان محمودآباد دارای 
۸۴  واحد کارخانه شالیکوبی با ظرفیت ۱۰۰ هزار تن است که نیمی از این 
واحدها بصورت مدرن هستند.  وی با اشاره به اینکه این شهرستان دارای ۴۱ 
واحد شالیکوبی مدرن است، اظهار کرد: ۲۵ واحد شالیکوبی مدرن در بخش 
مرکزی و ۱۶ واحد در بخش سرخ رود مشغول فعالیت هستند.  مدیر جهاد 
کشاورزی شهرستان محمودآباد تصریح کرد: تولید شلتوک این شهرستان  
با احتســاب کشت اول، دوم و رتون، ۱۴۰ هزار تن پیش بینی می شود که 
تبدیل شالی به برنج سفید در این واحد ها انجام می شود.  هادی زاده با بیان 
اینکه مدرن سازی شالیکوبی  ها منجر به افزایش کیفیت و کاهش ضایعات 
می شود، گفت: روند تجهیز و نوسازی این واحدها رو به افزایش است.   این 
مسئول یادآورشد: مدرن شدن کارخانه های شالیکوبی عالوه براینکه ضایعات 
برنج را کاهش می دهد، موجب افزایش کیفیت برنج ســفید را نیز فراهم 
می کند و کاهش ضایعات برنج می تواند منجر به بهبود وضعیت اقتصادی 

خانوارها شود.

رئیس اداره مخابرات شهرستان آمل:

۹۶ میلیارد تومان فقط در حوزه سیار هزینه شد
۵۰ مدرسه در آمل مجهز به فیبر نوری هستند
سامانه ۱۱۸ تنها در آمل و ساری فعالیت دارد

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران:

صدور ۲۲ هزار برگ معاینه فنی در مازندران
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
مازندران از صدور ۲۲ هزار برگ معاینه فنی 
خودرو در اســتان در ۴ ماهه سال جاری در 
راستای ارتقای ایمنی در تردد جاده ای، حفظ 
محیط زیســت از آلودگــی، کاهش ترافیک 

ناشی از نقص فنی خودرو خبر داد.
به گــزارش صبح آمل و بــه نقل از خبر 
آنالین، حسن جهانیان گفت: در چهار ماهه 

سال جاری از تعداد ۲۷ هزار خودرویی که به مراکز مذکور مراجعه کردند ، تعداد ۲۲ هزارخودرو 
سنگین موفق به اخذ معاینه فنی شده و تعداد ۵هزارخودرو نیز مردود اعالم شده است که در 

مقایسه با مدت مشابه سال قبل ، تعداد مراجعه ۹ درصد افزایش داشته است.
وی اظهار داشــت: مازندران دارای شــش مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین است که به 
منظورارتقای ایمنی ترددجادهای وکاهش میزان آلودگی هوا،این مراکززیرنظرسازمان راهداری 
وحمــل ونقل جاده ای تاســیس و راه اندازی شــده اند تابه صورت مکانیــزه وبدون دخالت 
کاربر،نسبت به کنترل فنی خودروهای سنگین اقدام وبرای آندسته ازخودروهایی که فاقد نقص 

فنی میباشندبرگه معاینه فنی صادر شود.
مدیر کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای مازندران با بیان اینکه ۸۱ درصد از ناوگان های 
سنگین و نیمه سنگین استان در آزمون های معاینه فنی قبول شده و برگ معاینه فنی دریافت 
کرده اند، اعالم کرد: در مراکز فوق الذکر، عالوه بر بازدید های ظاهری شامل کیفیت آج الستیک 
ها، شیشــه ها و آینه ها، چراغ ها، کمربند ایمنی، کپسول آتش نشانی، باک ها، درب ها و موارد 
ایمنی داخل خودرو، آزمون های مکانیزه شامل تست ترمز، لغزش جانبی چرخ ها، تست آالینده 

ها، کیلومتر شمار و تست نور صورت می پذیرد.
جهانیان تصریح کرد: با توجه به متصل بودن تمامی مراکز به سامانه سیمفا )سامانه یکپارچه 
معاینه فنی ایران( نتایج حاصل از تســت خودروها رصد شــده و در صورت عدم وجود مشکل 
گواهی معاینه فنی صادرمی شود وبا توجه به ارتباط سامانه معاینه فنی با سامانه صدور بارنامه و 
صورت وضعیت، خودروهایی که فاقد معاینه فنی باشند، قادر به دریافت بارنامه جهت حمل بار 

و صورت وضعیت جهت نقل و انتقال مسافر در محورهای مواصالتی نخواهند بود.
وی اظهار داشت: امیدواریم با انجام صحیح معاینه فنی خودروها و کنترل سالمت فنی آنها 
گام موثری در افزایش ایمنی سفرهای جاده ای و کاهش آلودگی های زیست محیطی برداشته 

شود.
در حال حاضر اســتان مازنــدران دارای ۶ مرکــز مکانیزه معاینه فنی ســنگین فعال در 

شهرستان های نوشهر، آمل، قائمشهر، ساری ، گلوگاه و نکا است.



۴اخبار آملنیمه اول مرداد ماه ۱۴۰۱   سال هشتم    شماره ۱۲۴

ربابه محمدزاده- حاج شــعبانعلی مقدس پیر غالم حســینی و ذاکر 
اهل بیت)ع( روستای آهنگرکالی دابودشــت آمل در گفت گو با صبح 
آمل کمتر کسی اســت که اهل روضه و منبر باشد و نام حاج شعبانعلی 
مقدس را نشنیده باشد. متولد 1۳20 روستای آهنگرکالی بخش دابودشت 
شهرستان آمل است و بیش از هفتاد سال از عمر پربرکتش را در دستگاه 
امام حسین )ع( نوکری ارباب کرد، سینه اش پر از اسرار عشق و دلدادگی 
به ساالر شــهیدان است و همیشــه وقتی می خواند محشر را کربال را 
جلوی چشمانش تجسم می کند و از خود بی خود می شود و چنان مقتل 
سیدالشهدا و یارانش را می خواند که گویی در وسط معرکه کربال نظاره گر 

واقعه است آن وقت باید دل داشت و در مجلس روضه اش ماند.
وی مقید است مداح باید عاشق باشد که اگر نباشد موفق نمی شود و 
پیرغالمی اهل بیت)ع( نعمتی است که به هر کسی داده نمی شود چنانچه 
سالیان سال برای رسیدن به این درجه مهم از دلدادگی تالش کرد تا بتواند 
در جایگاه خدمتگذاری پویا و استوار بماند که همین صبح آمل را بر آن 
داشت تا طی گفت گویی صمیمانه شرح عشق حسینی را برای خوانندگان 

بیان نماید که اینگونه خود را معرفی کرد؛
بنده شــعبانعلی مقدس فرزند گل عمو و هاجرخاتون محســن نژاد هستم که 
از ارادتمندان و عاشــقان خاندان رســول خدا بودند و خدا را شاکرم که در دامن 
پدر و مادری پرورش یافتم که در گریه برای اهل بیت علیهم الســالم ید طوالیی 
داشــتند. مرحوم پدرم با اینکه از سواد بهره زیادی نداشت ولی اهل دعا و مناجات 
بودند و مردم برای رفع ســواالت دینی و شرعی خود به ایشان مراجعه می کردند 
و حتی با رجوع به تقویم های قدیمی و کتابها، جهت ســاعت خوش زمان را برای 
انجام کارها مشخص می کرد)اصوال« مازندراني ها براي انجام کارهاي مهم زندگي و 
مراسم خاص مثل: آماده کردن زمین شالیزاري، پاشیدن بذر در خزانه برنج، تعیین 
روز عقد و عروســي و ... خوش یمن بودِن آنروز را از افراد متدین، روحاني و مالي 
محل جویا مي شدند( که من همچنان آن تقویم را در منزل دارم و در واقع راه پدر 
را ادامه می دهم. گاهی ما شــبها با صدای مناجات ایشان از خواب بیدار می شدیم، 
گاهی هم ایشــان برای اهل بیت علیهم السالم نوکری و روضه خوانی می کردند و 

من هم همیشه مرهون دعاها و حاالت ایشان هستم. 
مدرسه هم رفتید از همکالسی های قدیمی شما را نام ببرید؟

حدود شــش سال سن داشتم که به اتفاق تعدادی از پسران و دختران در یک 
اتاق تکیه محله آهنگرکال زیر نظر معلم عزیزم یداهلل احمدی و استاد دیگری که از 
ییالق می آمد تا کالس چهارم را با نمرات خوب به جز درس دیکته به پایان رساندم. 
همکالسی های من شهباز پابرچی، مرحوم اسحاق پابرچی، آقا علی صادقی و چند 

نفر دیگر بودند که االن حضور ذهن ندارم. 
از چه سالی کالس قرآن تشکیل دادی؟

از آنجائیکه در دیکته ضعیف بودم تمام تالشــم را به کار گرفتم تا با تمرین در 
حفظ و یادگیری قرآن کمبودها را جبران کنم برای همین در سن دوازده سالگی 
شروع به یاد دادن این کتاب آسمانی به همسن و ساالن خودم کردم که از افتخارات 
زندگی ام می باشــند اما این کار به همین ســادگی نبود و روش خاص خودش را 

داشت و در واقع حروف ابجد بود.
حروف ابجد چیست؟ و چگونه از آنها استفاده می شد؟

در مکتب خانه تکیه روســتا دانش آموزاِن خردســال تا سن هفت، هشت ساله 
حضور داشتیم و ماده درسی همان خواندن قرآن کریم بوده است و حروف الفبا را 
نیز از طریق خواندن قرآن کریم و سرمشق گرفتن از معلم مکتب یاد می گرفتیم. به 
این صورت که ابتدای درس مبتدیان با این جمالت بود: »بسم اهلل الرحمن الرحیم 
- هو الفتاح العلیم - بس مبارک بَُود چو َفِرّ هما - اول کارها به نام خدا«؛ و سپس 
شناخت و مرور حروف الفبا که مکتبدار از روی کتاب نشان داده، خودش خوانده، 
ما باید با صدای بلند توســط چوب  الف هایی که در دســت داشتند و روی حروف 
می گذاشــتند، تکرار کنیم. پس از آن نوبت به شناخت صداها و حرکات حروف و 
َجزم و مّد و تشدید و تنوین و کلمه و جمله می رسید که باید به همین طریق روز 
در مکتبخانه و شب در خانه نوشته و خوانده، به سینه می سپردیم. پس از فراگیری 
حروف الفبا، حروف ابجد، یعنی هر یک از حروف الفبا را که نماینده عددی است، 
ل می گویند، به َمَثل  می آموختند. در حروف ابجد که قاعده و علِم آن را حساِب ُجمَّ
حرف الف نمایندۀ عدد ۱ است و حرِف ب عدد ۲ و حرف ج، عدد ۳ و حرف د، عدد 
۴ )ابجد(؛ همچنین حرف های هـ، و، ز به ترتیب گویای عددهای ۵، ۶ و ۷ اســت 
ز( و حرف های ح، ط، ی نیز نشــانگر عددهای ۸، ۹ و ۱۰ می باشد )ُحّطی(. به  )َهوَّ
همین قرار، حروف بعدی هم ده تا ده تا نماینده دهگان و صدگان است. بدین ترتیب 
ک، ل، م، ن نشــانه عددهای ۲۰، ۳۰، ۴۰ و ۵۰ اســت )َکلَِمن( و پس از َسعَفص 
)عددهــای ۶۰، ۷۰، ۸۰ و ۹۰(، حرف هــای ق، ر، ش، ت، نماینده عددهای ۱۰۰، 
۲۰۰، ۳۰۰ و ۴۰۰ می باشــد )َقِرَشت( و این ترتیب تا هزار که حرِف غ باشد، ادامه 

داشت. الف ِب زِبَر اَب
جیم و دال َزبَد َج)اَبَجد( 

از چه سالی و زیر نظر چه کسی مداحی را شروع کردید؟
همانطــور که عرض کردم والدین بنده عالقــه زیادی به نوکری برای اهل بیت 
علیهم الســالم داشــتند و این در من هم تقویت شــد به همین جهت، گاهی در 
مجالســی که در منازل و یا مساجد برگزار می شد شرکت می کردم  و من هم که 
یک ته صدایی داشــتم در همان مجالس قرآن می خواندم و گاهی هم در جلسات 

بعد از منبر، مقداری روضه و نوحه می خواندم.
اصل برپایی مجالس روضه اهل بیت علیهم الســالم به چه زمانی بر 

می گردد؟
شــاید بتوان گفت اصل برپایی مجالس روضه اهل بیت علیهم السالم به زمان 
خود آن حضرت و بلکه به زمان گریه حضرت آدم علیه الســالم برای امام حسین 
علیه الســالم برمی گردد ولی هیأت به معنای امروزی آن و با کیفیتی که در حال 
حاضر وجود دارد نبود و تا آنجائی که بنده می دانم، به توصیه مرحوم آیه اهلل شــاه 
آبادی، استاد حضرت امام )ره( شکل گرفته است. بعد هم که به لطف نظام مقدس 
جمهوری اسالمی، هیئات فراگیر شدند و به صورت مناسبتی و هفتگی پا گرفتند 
که منشــأ آثار و برکات زیادی گردید. حتی می توان گفت یکی از عوامل پیروزی 
انقالب، همین روضه ها و دسته جات بودند که در تظاهرات نمود خوبی داشت و در 
دوران دفاع مقدس نیز، اولین کســانی که به جبهه رفتند و جنگیدند، همین بچه 

هیأتی ها بودند.
آیا حکومتها در طی تاریخ توانستند عزاداری را تعطیل کنند؟

قرن هاست که عزاداری و برگزاری مجالس یادبود ائمه اطهارعلیهم السالم بخش 
جداناپذیر از فرهنگ مردم ایران زمین شده است و تغییر حکومت ها و ممنوعیت ها 
و غیرقانونی اعالم کردن آنها از سوی برخی حکام و قحطی و جنگ و گرفتاری های 
تاریخی مردم نتوانست این ســنت دیرینه شیعیان ایران را از یادها فراموش کند. 
مراســم عزاداری در ایران، به صورت مراســم جمعی در فضای عمومی و مجالس 
مداحی و روضه خوانی در مساجد و حسینیه ها و منازل می شود و از زمان نخستین 

مراسم روضه خوانی تاکنون، به همین منوال اجرا می شود.
تفاوت مداح خانم و آقا در چیست؟

بخش مهمی از مجالس عزاداری، مجالسی است که در منازل برگزار می شود. به 
روضه خوان های مرد اصطالحا »مداح« و به روضه خوان های زن »خانم جلسه ای« 
گفته می شود. اما این مداح ها و خانم جلسه ای ها فقط روضه نمی خوانند، آنها بخش 
هایی از تاریخ اســالم و احکام فقه و شــرع را هم بیان می کنند و به نوعی نماینده 

معرفی دین به عامه مردم هستند.
به نظر شما بین جوانان قدیم و جوانان امروز چه تفاوتهایی وجود دارد؟

بــه نظر بنده قبل از انقالب، متاســفانه گرایش جوانان بــه مجالس اهل بیت 
علیهم الســالم کم بود که شاید به خاطر فضای مســموم آن زمان بود ولی امروز 
جوانان به برکت انقالب، گرایش چشــمگیری به این مجالس پیدا کرده اند. یکی 
از تفاوتهای جوانان قدیم و حال این است که جوانان هیأتی امروز از بینش عمیق 
تری برخوردارند. نسبت به جوانان قدیم، چون یکی از جنایات رژیم پهلوی این بود 
که سطح علمی و فرهنگی جامعه را بسیار پایین نگه داشته بود تا کسی متعرض 
حکومت جور و منحوسشــان نشود. یکی دیگر از این فرق ها، معنویت ارزشمندی 
است که در جوانان امروز وجود دارد و می توان گفت در بین جوانان امروز، مردانی 
از اولیای خدا وجود دارد که در قدیم به زحمت می شــد حتی در میان بزرگترها 
هم پیدا کرد، همانطور که در جبهه ها به وضوح قابل مشاهده بود و اآلن نیز هست.
لطفاً بفرمایید جوانان امروز که به دنبال برپایی مجالس اهل بیت علیهم 

السالم هستند، چه نکاتی را باید در نظر داشته باشند؟ 
اولین قدم در تشکیل یک هیأت، توجه به انگیزه راه انداختن هیأت است، ببینند 
آیا در حال حاضر تأسیس این هیأت مورد نیاز هست یا نه؟ این پرچم با چه انگیزه 
ای باال می رود؟ اگر انگیزه الهی در آن کمرنگ باشــد، نتیجه اش این می شود که 
هیأت مّدتی برگزار می شود ولی کم کم از رونق می افتد و در آخر هم جمع می شود، 
همانطور که این مسأله به دفعات اتفاق افتاده است. االن متأسفانه می بینید که بین 
بعضــی بچه هیأتی ها، یک حالت تفرقه ای بوجود آمده که اصاًل به نفع دســتگاه 
امام حسین علیه السالم نیست. مثاًل در یک محلّه کوچک می بینید که چند هیأت 
کوچک برپا می شــوند و هر کدام برای خودش دســته ای تشکیل می دهد اما اگر 

اولین قدم الهی بود، گام های بعدی مطرح می شود.
و گام های بعدی چه می باشند؟

یکی از این گام ها که در واقع از ارکان هیأت به حساب می آید، روحانی و واعظی 
است که آن جلسه را تغذیه فکری می کند لذا آنچه هیأت اهل بیت علیهم السالم 
نیاز دارد، یک عالم وارســته است نه صرفاً یک شخص ملّبس به لباس روحانیت. 
اگر روحانی عالمی نباشد که هیأت را تغذیه فکری صحیح کند به تدریج گرایش ها 
به ســوی افراد غیر روحانی متمایل می شود، که این به ضرر اسالم است، چرا که 
همانطور که حضرت امام )ره( نیز فرمودند، اسالم منهای روحانیت یعنی اسالم نه.

مداح کیست و مداحي چیست و چه آدابي در این عرصه باید رعایت 
شود؟

آنچه که ما از مداح و مداحي تعریف مي کنیم، گفتن خصوصیات فردي منحصر 
به فرد اســت، مداحي عرصه عاشقي اســت و باید با سوز دل به آن وارد شد براي 
همین شغل و کاسبي نیست. تمام مداحان قدیمي کار داشتند، شب ها کار را رها 

مي کردند و براي مداحي به هیات هایشان مي رفتند. 
وجود مداح خوب در هیئتها به چه صورت می باشد؟

رکن دیگر هیأت که بســیار مهم است. مداح جلســه می باشد، االن الحمداهلل 
مداحی رونق زیادی گرفته ولی اشــکاالتی نیز وجود دارد که باید در صدد رفع آن 
بود، هم خود مداحان باید به آن بپردازند و هم یک تشــکیالتی باشد که با قدرت 
اجرایی خود، جلوی این اشــتباهات و ایرادات را بگیرد، االن متأســفانه در بعضی 
جلســات کارهایی می کنند که تشکیالت امام حســین علیه السالم را زیر سؤال 
می برد، مثاًل در هیأتی به نام عروسی حضرت قاسم علیه السالم حرکاتی می کنند 
که در شــأن روضه سیدالشهدا علیه السالم نیست و اگر به سیره اهل بیت علیهم 
السالم در محّرم نگاه کنیم می بینیم که این حرکات خالف آن است، مثاًل اما رضا 
علیه السالم می فرماید: وقتی اول مّحرم می شد، پدرم موسی بن جعفر علیه السالم 
حالت حزن و اندوهی پیدا می کرد که هر چه به عاشــورا نزدیکتر می شدند، بر این 
حالت حزن ایشــان افزوده می شد تا اینکه روز عاشورا را روز عزا قرار می دادند. اگر 

ما َدم از اهل بیت علیهم السالم می زنیم، این با سیره آن حضرات منافات دارد.
مهمترین مسئله در مداحی چه نکته ای است؟

اولین و مهمترین مســئله در مداحی، اخالق اســت و باید رفتار و منش مداح 
هر چه بیشتر به آن کســی که مدحش را می نماید نزدیکتر باشد، باید مراقبت و 
مواظبت زیاد کند، تا رفتار و کردارش باعث لطمه زدن به اهل بیت علیهم السالم 

چه در مسائل شخصی و چه در عرصه اجتماعی نشود.
باطن و هســته مداحی را آداب و اخالق آن تشکیل می دهد و ظاهر و 
پوســته آن، همان اصول فنی مداحی می باشد، در این زمینه توضیحاتی 

بفرمایید؟ 
مداحــی یک فیض الهــی و لطف و اراده خداوند اســت و یکی از مقدمات آن 
صدای دلنشین می باشد که این یک نعمت الهی است و مداح باید قدر آن را بداند 
و قدردانی آن هم به این اســت که در همان راهی کــه خداوند می خواهد صرف 
شــود و نوکر اهل بیت علیهم السالم باید بداند به چه کسی خدمت می کند و باید 
با او سنخیت داشته باشد. اولین و مهمترین مسئله در مداحی، اخالق است و باید 
رفتار و منش مداح هر چه بیشــتر به آن کســی که مدحش را می نماید نزدیکتر 
باشــد، باید مراقبت و مواظبت زیاد کند تا رفتار و کردارش چه در مسائل شخصی 
و چه در عرصه اجتماعی باعث لطمه زدن به اهل بیت)ع( نشــود و هر چه وسعت 
مداحی اش بیشتر شود باید در روش زندگی خود بیشتر دقت کند و نباید استفاده 
از امکانات مادی، دامنه وســیعی داشته باشد و بیشتر از سطح متوسط جامعه به 
مادیات بپردازد. به عبارت دیگر باید در مادیات، در ســطح پایین تری نســبت به 
دیگران و در معنویات در سطح باالتری قرار داشته باشد. رعایت این مسائل باعث 
می شود که مداحی و خواندن او اثرات مثبت بیشتری داشته باشد، کما اینکه عدم 
رعایت آن، اثرات منفی فراوانی خواهد داشــت. مثاًل اینکه یک مداح به قهوه خانه 
برود و گرفتار کارهایی بشــود که در عین حال که حرام نیســت ولی در شــأن او 
نمی باشد. حتی حضور او اثر منفی به دنبال دارد چه برسد به اینکه به دود و مسائل 

دیگر هم آلوده شود.
اولین مرثیه که خواندید کدام بود؟

زمان ما مداح کم بود و برای نوحه خوانی یا مرثیه ســرایی باید به روســتاهای 
دوردست می رفتند اولین مرثیه در باب شهادت امام حسین)ع( بود که حدود ۱۴ 
سال در روستای خودمان انجام دادم و سالهای متوالی هم در ِشرمحله، فریدونکنار، 
ابومحله صورت گرفت. همچنین با مشرف شدن یکی  از فرزندان ذاکرم به کربالی 

معلی دهه اول محرم جای وی در مسجد هفتاد و دو تن مجلس داری کردم. 
عروسی خوانی چه زمانی انجام می شد؟

در سالهای گذشته مردم آبادیها و محالت و روستاهای ما ارتباطات بسیار نزدیک 
و دوستانه ای داشتند و در شادیها و غم های هم شریک بودند اهالی روستا یا محله 
در صورتی که مکان بزرگی را برای پذیرایی از مهمانان در اختیار نداشتند بابرپایی 
چادرهای بزرگ با مساعدت همدیگر تلوار آماده می کردند و بعد از صرف ناهار در 
روز مراسم عروسی مبلغی را به عنوان هدیه به عروس و داماد تقدیم می کردند که با 

قرائت  اسم افراد با صدای بلند در آخر هم کل مبلغ جمع شده تقدیم به پدر داماد 
می شد چون او قباًل هدیه کرده است و اکنون هدیه اش را پس می گیرد و باید باز 
هم پس بدهد در واقع نوعی همیاری بود. رسمي که در مازندران و روستاها از دوران 
قدیم تا به حال نیز مرســوم است به این صورت که هنگام لباس پوشیدن داماد و 
آماده کردنش، آخوند یا شــخصی متدین با خواندن اشعاری در مدح و ثنای ائمه 
اشعاری را زمزمه و برای عروس و داماد طلب خوشبختی و عاقبت بخیری می کرد 
و در ازای آن خانواده داماد اعم از پدر، مادر، خواهر و برادر دو تا سه تومن انعام هم 
به من می دادند. سپس یک مجمع را در باالي مجلس مي گذاشتند تا هدیه اي را 

بزرگ روستا در آن قرار دهد که وجه نقد بود.
یکی از کارهایی که متأســفانه در بین بعضی از مداحان، مرسوم شده، 
پاکت گرفتن و یا نرخ تعیین کردن برای مداحی اســت، آیا این صحیح 

است؟
مداحی مانند روحانیت یک کار معنوی اســت که با مادیات جبران نمی شود، 
توصیه بنده به مداحان و خصوصاً مداحان جوان این است که شغل مستقلی داشته 
باشند تا چشم به دست دیگران نباشند. این پول گرفتن ها و کسب و کار با خواندن، 
از آفات خطرناک مداحی اســت، همانطور که در روایتی داریم که: »َمن اســتأکل 
بعلمه، إفتقر« یعنی کسی که بخواهد امورات زندگی و در آمد خود را از طریق علم 
دین که مداحی هم یک شــاخه از آن است، تأمین کند، فقیر می شود که این در 
تجربه هم ثابت شــده و دیده شده که افرادی که پاکت های آنچنانی هم می گیرند 
ولی در زندگی شان، گرفتار چاله های زیادی می شوند و باید اقداماتی در این مورد 
صورت بگیرد تا مداح بتواند بدون در نظر گرفتن خواسته ها و سالیق بانی مجلس 
و بدون هیچ گونه چشــم داشتی، بطور مستقل به تبلیغ بپردازد که این کار بسیار 

شایسته است.
اگر ممکن اســت مقداری درباره جایگاه دســتگاه های موسیقی و 

ردیف های آوازی در مداحی توضیح بفرمایید؟
به نظر بنده، این چیزها از ملزومات مداحی نیســت و ایــن امکان وجود دارد 
که شخصی یک مداح برجســته و تأثیرگذار خوب باشد ولی اصاًل از دستگاه های 
موسیقی به معنای خاص آن آگاهی نداشته باشد و بالعکس کسی تمام ردیف های 
آوازی را در مداحی به کار ببرد ولی هیچ جذابیت و اثرگذاری مثبتی نداشته باشد، 
البته من دانستن آن را به کلی بد نمی دانم چون این هم یک علم است ولی باید به 
این نکته هم توجه داشت که گاهی این مسائل تبلیغات بدی هم به دنبال دارد که 
در این صورت نه تنها یاد گرفتن و به کار بستن آن الزم نخواهد بود بلکه پرهیز از 
آن هم الزم می شــود. متأسفانه به نظر می رسد بعضی از افراد ناصالحی که قبل از 
انقالب در مســیر طاغوت فعالیت می کردند و می خواندند امروز در بعضی موارد به 

بهانه دستگاه خوانی و امثال آن به مداحان خط می دهند.
چرا برخي فکر مي کنند مداحي شغل است؟

به خاطر شهرت، برخي دوست دارند مشهور باشند، بنابراین مي آیند مداح مي 
شوند، باید در راه امام حسین)ع( حواسمان را جمع کنیم وگرنه به هواي نفسمان 
دچار مي شــویم. این خیلي بدبختي است که بعضي جوان ها کار و زندگي شان را 
رها مي کنند و دنبال مداحي مي افتند، اآلن شــاید صدایي داشته باشند و بشود 
پولي هم از آن کسب کرد اما فرداي روزگار که صدا از بین رفت باید کاسه چه کنم 
دســت بگیرد، نمي شود که انسان بگوید کار نمي کنم و مداحي مي کنم، مداحي 

که کاسبي نیست.
شما بیشتر با کدام اشعار مأنوس هستید؟

همیشه سعی کردم مجلس اهل بیت )ع( را با اشعاری در رابطه با حضرت ولی 
عصر)عج( شروع کنم و خدا را شکر اخیراً هم تقریباً تمام مجالس اهل بیت علیهم 
الســالم با نام و یاد امام زمان)عج( شروع می شود که انشاءاهلل این نویدی باشد به 
رضایت حضرت از محبین شان، تا به لطف خدا ظهورشان نزدیک شود. ولی بطور 
کلی حقیر به برکت همنشــینی با بزرگان همیشه سعی کرده ام از اشعار پرمحتوا 

استفاده کنم.
اگر روزی توفیــق پیدا کنید، در محضر حضرت ولی عصر)عج( روضه 

بخوانید، کدام روضه را خواهید خواند؟
ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، جیره خوار خون شــهدای این انقالبیم و نمک 
نشناســی اســت اگر در متن مداحی خود حرفی از آنها نزنیم و به نظرم شــاید 
جانســوزترین روضه کربال، همین روضه حضرت علی اصغر باشد، چون ایشان یک 
طفل شیرخواره بودند که نه طاقت تشنگی داشت و نه تاب جنگیدن، چه برسد به 
تیر، آن هم تیر سه شعبه نیازی داشته باشد. بعد در آن وضعیتی که سیدالشهداء 
آن همه داغ دیده بودند، با آن حالشــان، بنابــر نقلی برای  وداع با اهل حرم آمده 
بودند که آن اتفاقات در آغوش پدر افتاد و از دالیل ســنگینی این مصیبت اینکه، 
در کربال تنها برای این مصیبت بود که از آســمان ندا آمد که دیا حسین، آن را به 
ما واگذار کن و حضرت سیدالشهداء هم برای تسلی دل آن زن و بچه که آن اتفاق 
را می دیدند و داشــتند از بین می رفتند، فرمود: برای من آسان است این مصیبت 
چرا که در پیش چشمان خداوند است. بنابراین از بزرگترین مصائب عاشورا همین 
مصیبت اســت و اگر این توفیق نصیب بنده شود که در محضر حضرت ولی)عج( 
روضه ای بخوانم، شاید خود معظم له هم همین را از ما بخواهند که البته هر چه 

ایشان اراده کنند، همان خوانده خواهد شد. 
شما بعنوان یک مداح اهل بیت، آیا در انتخاب نوحه ها دقت می کنید که 

بار معنایی غنی داشته باشد؟
صد در صد، امکان ندارد نوحه ای که پیامی نداشــته باشد و شنونده را به تفکر 

وادار نکند را بخوانم.
آیا شما نسبت به سایر مداحان حسود هستید؟

هر انســانی ممکن است، صفات رذیله ای داشته باشد که باید آنها پاک شود تا 
مداحی و صدای آن مداح اثربخشــی داشته باشد. اگر مداحی متکبر باشد، جامعه 

او را نمی پذیرد، بلکه باید متواضع و فروتن باشــد. حســادت برای مداحان، آفت 
اســت. نباید اگر مداحی روی دست ما و بهتر از ما خواند، ناراحت شویم؛ بلکه باید 
خوشحال هم شویم که در این رابطه شکر خدا من حسود نبودم و از روضه خوانی 

دیگر همکاران هم بسیار استقبال می کنم.
آیا شما قبل از اجرای نوحه یا مرثیه تمرین می کند؟

بله همیشه حتی روزهای غیر از محرم تمرین می کنم و قبل از شروع هر جلسه 
حداقل یکساعت و نیم این کار طول می کشد. 

چرا برخي فکر مي کنند مداحي شغل است؟
به خاطر شــهرت، برخي دوست دارند مشهور باشند، مي آیند مداح مي شوند، 
باید در راه امام حســین)ع( حواسمان را جمع کنیم وگرنه به هواي نفسمان دچار 
مي شویم. این خیلي بدبختي است که بعضي جوان ها کار و زندگي شان را رها مي 
کنند و دنبال مداحي مي افتند، اآلن شاید صدایي داشته باشند و بشود پولي هم 
از آن کســب کرد اما فرداي روزگار که صدا از بین رفت باید کاسه چه کنم دست 
بگیرد، نمي شــود که انســان بگوید کار نمي کنم و مداحي مي کنم، مداحي که 

کاسبي نیست.
با توجه به وضعیت فرهنگی اکنون جامعــه، بهترین کار برای جذب 
جوانان چیست؟ جوانان چه  وظایفی در مقابل پیرغالمان نوحه و مداحی 

دارند؟
 زمانی که یک پیر به مرور زمان صدایش از دســت رفته و نمی تواند مجلس را 
اداره کنــد به جایش یک جوان خوش صدا مجلس را قبضه می کند و اگر بخواهد 
صدا را بخاطر پیر خراب کند که مجلس امام حسین)ع( را خراب کرده ولی می تواند 
با دلجویی و احترام و بوســیدن دست آن پیر غالم و گفتن جمالتی از این دست 
کــه » ما هرچه داریم از اینها داریم«، هم مجلس را درســت پیش ببرد و هم پیر 
غالم خراب نشــود. انسان تا توانایی دارد دانایی ندارد. دانایی که پیدا شود، توانایی 

را از دست می دهد. 
آیا شــاعران و مداحانی که مورد عنایت و توجــه اهل بیت)ع( قرار 

گرفتند، ویژگی های خاصی داشتند؟
اینها اعتقادشــان تبدیل به اعتماد شده بود. اعتماد غیر از اعتقاد است. یکی از 
مداح ها روز عاشورا روی چارپایه می خواند. به او گفتند بچه ات افتاده درآب انبار و 
غرق شده. همان جا روی چارپایه گفت:» یا ابالفضل از من خواندن و از تو مرده زنده 
کردن بعد دیدند فرزندش زنده شــده.« یا مرحوم نظام رشتی در یکی از سفرهای 
مشهدش اتوبوس خراب می شــود. چند نفر با چراغ فانوس به سراغش می روند و 
می گویند اینجا ســرد است بیایید منزل ما. بعد می فهمد که آنها می خواهند او را 
بکشند. هیچ نمی ترسد و روی طاق نمای کوچکی می نشیند. سقف خراب می شود و 
همه اینها از بین می روند. یکی از مداح ها می گفت:» من هیچ مجلسی نداشتم و دلم 
گرفته بود. غروب تاسوعا یکی در خانه ما را زد. گفت این پاکت را بگیر هفت خانه 
که پرچم ســیاه زدند و روضه است بی دعوت به جای من بخوان.« وقتی او رفت، 
پاکت را باز کردم دیدم به اندازه سه دهه محرم که بخوانم در این پاکت گذاشتند. 

امام حسین دست آدم را اینطور می گیرد . 
یک استاد خوب باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

استاد باید تقوا داشته باشد. مطالعه مقتلی و شیعی قوی داشته باشد. همچنین 
زحمت کشــیده باشد و آنچه از دیگران آموخته حفظ کرده باشد و با تجربه باشد. 

همچنین باید به شاگرد سخت گیری کند. 
آیا مداحان به هر قیمت باید دنبال اشک گرفتن باشند؟

برخی از مداحان به خصوص در زمان روضه مطالبی می گویند که سندیت ندارد 
بلکه تالش می کنند داســتان هایی را وارد مقاتل صحیح کنند و اشــک بیش تری 
بگیرند. در شعر گاهی زبان حال گفته می شود و این ایرادی ندارد اما گاهی مطالبی 
متفاوت از مقتل می گویند. در خصوص حضرت علی اصغر )ع( گاهی گفته می شود 
قبر را شــکافتند و سر ایشــان را باالی نیزه زدند، این در هیچ مقتلی وجود ندارد. 
متاســفانه برخی از مداحان به هر قیمتی به دنبال این هســتند که از مردم اشک 
بگیرند؛ در حالی که در خصوص ایشــان همین که گفته شود امام، ایشان را روی 
دست گرفت و گفت آب به بچه ام دهید اما تیر به گلویش زدند، خود مصیبت بزرگی 
است. نیاز نیست داغش کنیم و با جریحه دار کردن حال مستمع از او اشک بگیریم.

عزاداری در ایام فاطمیه چه اهمیت هایی دارد؟ 
عــزاداری در ایام فاطمیه در ابتدا اثرگذاری کلی دارد، چرا که دین ما را همین 
مجالس اهل بیت )ع( حفظ کرده است و این را حتی دشمنان ما می دانند و انقالب 
ما نیز از همین مجالس و هیئات ریشه گرفته و جبهه را هم بچه هیئتی ها پر کردند 
عالوه بر این، از آنجایی که بر حضرت صدیقه )س( ظلم های بســیاری شده است، 
مردم به ویژه شــیعیان، حساسیت های خاصی نسبت به ایشان دارند؛ شاید درباره 
محرم حتی غیرشیعه هم به مسئله سوگواری و عزاداری برای حضرت سیدالشهداء 
)ع( توجه داشته باشند اما فاطمیه برای شیعه فصلی دیگر است، چراکه مظلومیت 
شــیعه را در باال ترین درجه به تصویر می کشــد و به فرموده رهبر معظم انقالب 

حضرت آیت اهلل خامنه ای مصیبت حضرت زهرا افضل بر مصیبتهاست.
شعر خوب چطور؟شعر خوب چه مشخصه هایی دارد؟

بهترین شعر شعری است که هم عالم و هم عارف و هم مردم بپسندند. مثل شعر 
سعدی که بنی آدم اعضای یکدیگرند. آیا یک نفر هست که این را نپسندد؟ بعضی ها 

فکر می کنند مداحی همین است که یک کاغذی در دست بگیرند و بخوانند
پس بهتر این است که مداح ها از حفظ بخوانند؟

اشکالی ندارد اگر از روی کاغذ هم بخوانند ولی اگر از حفظ بخوانند به مجلس 
تسلط پیدا می کنند و شعر ملکه  ذهنشان می شود . 

حفظ بودن شعر چقدر موثر است؟
وقتی مداح شعر را حفظ باشد، بر آن تسلط بیشتری دارد. به عبارتی، حفظ شعر 
سرمایه است. هرچه مداح شعر بیشتری را از حفظ باشد سرمایه اش بیشتر است و 

شعبانعلی مقدس یکی از  مداحان قدیمی روستای آهنگرکالی دابودشت آمل در گفت گو با صبح آمل:

 نوکری امام حسین را 
با هیچ چیز در دنیا عوض نمی کنم
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مطابق مناسبت ها و حال مجلس، شعر مناسبی را می تواند خواند.

تا به حال شده در مجلسی بدون دعوت، برای اهل بیت علیهم السالم 
مریحه سرایی کنید؟

وقتی به مجلسی دعوت می شوید، به سخنران مجلس توجه می کنید؟
بیشتر خط فکری و مواضع سیاسی سخنران مجلس برایم مهم است. البته روضه 

خواندن یا نخواندن سخنران هم برایم مهم است.
نظرتان درباره ارتزاق از راه مداحی چیست؟

من معتقدم فقط باید خالصانه رضایت خدا را در نظر داشت. طلب شهرت و پول 
و مقام در مداحی خالصانــه جایی ندارد. اما هر نصیبی که ذاکر خالص از مداحی 
خود ببرد، عنایت و برکتی است از سوی ائمه اطهار علیهم السالم. شخصا درآمدی 
که از راه مداحی کسب کرده ام، به عنوان تبرک بوده است. چون این نوع درآمد را 

هرقدر هم که کم باشد، برکت زندگی می دانم.
برای مداحی در مجالس چقدر می گیرید؟

شــکر خدا نگاه ائمه همیشه به من بوده و تا به امروز هیچگاه نرخ روی مداحی 
خودم نگذاشــتم و با افتخار هم می گویم که طی ۳۰سال توفیق ذاکری و نوکری 
در خانه امام حسین)ع( یک ریال بابت این کار از احدی پول یا دستمزد نگرفتم و 

معتقدم جبران فقط کار خداست.
نظرتان راجع به کف زدن در مجالس اهل بیت علیهم السالم چیست؟ 

در جلسات خودتان از این کار استقبال می کنید؟
کف زدن در مراسم شاد مذهبی، شادی مجلس را چند برابر می کند اما به نظرم 
این کار در شأن اهل بیت )ع( نیست. به عنوان مثال، تعدادی از مراجع تقلید تأکید 
کرده اند که در مکان های مذهبی مانند مســجد و تکایا کف نزنید که این کار در 
شأن اینگونه مکان ها نیست و یا مردم در محضر علما و مراجع تقلید کف نمی زنند 
با وجود این اعتقاد، چطور می توان کف زدن در مجلس ائمه اطهار علیهم الســالم 
را جایز دانست، درحالیکه امام زمان عجل اهلل تعالي فرجه الشریف صاحب و ناظر بر 

مجلس است.
پیرغالمان و مداحان قدیمی آمل و منطقه شــما چه کسانی هستند و 

کدامشان در قید حیات هستند؟
آقای صادقی بی نمد«درویشی خوان«، حاج سید صابر حسینی«تعزیه خوان«، 
سید آقاجان حسینی و در سالهای اخیر نیز جوانان عزیز و عالقمند هم به ما اضافه 

شدند که الحق واالنصاف خوب کار می کنند.
توصیه شما به شاعران جوان چیست؟ 

شــاعران جوان را مثل فرزندم دوستشــان دارم. بعضی از آنها به قدری خوب 
شــعر می گویند که من گاهی غبطه می خورم. اینها باید درباره تاریخ اهل بیت)ع( 
و اتفاقات و مقام اهل بیت بیشــتر مطالعه داشته باشند. مهمتر اینکه رفتار ائمه را 
الگوی خودشــان قرار دهند و اشــعاری مطابق با اوصاف این بزرگواران را چه در 
مدح و چه شهادت بخوانند تاریخ و مقتل، ریشه است و باید بدانیم ادبیات شعری 
خیلی مهم است. االن هستند کسانی که ۵۰ سال است می خوانند ولی وزن شعر 
را گم می کنند. البته کم هســتند. متاسفانه وقتی در شعر یک کلمه اشتباه شود، 
ساختمانش به هم  می ریزد. شعر غیر از روایت است و نمی توان کم و زیادش کرد.

شغل شما مداحی اهل بیت)ع( است؟
خیر. مگر مداحی شــغل است. مداحی عشق است و اگر شخصی  نگاه دیگر به 
مداحی اهل بیت)ع(داشــته باشــد و آنرا به عنوان شغل در نظر گیرد بکلی از آل 

محمد و حضرت حق بدور است.
آیا شعرای نوحه های شــما مازندرانی است؟ و بفرمایید چه عزیزانی 

نوحه های سایر مداحان را می سرایند؟
بعضی از مرثیه های من از اســتاد احمد مشمولی، ســید عنایت اهلل دریاباری 
و قســمتی هم از کتاب نخل میثم اســت که اشعار بسیار ســنگینی دارد و ذکر 
مصیبت های جانســوزی در آن نوشته شده است. از اشعار شعرای عزیز مازندرانی 

هم استفاده می کنم.
در ذکر مصیبتها بیشتر چه اصولی را رعایت می کنید؟

اصوال در مراســمات و مناسبت ها خصوصا ذکر مصیبت ها سعی می کنیم تا از 
اشعاری استفاده کنیم که دارای محتوای خوبی باشند و حقیقت امامان گفته شود 
که پی آن دلها روانه آنها شود و اصل عزاداری به همین است. همچنین بین خوب 

و بد و حقیقت و دروغ تمیز داده شود.
آیا هر چه ساعت مداحی طوالنی باشد بهتر است؟

هر چقدر زمان مداحی کمتر اما با محتوای بیشــتر خوانده شــود بهتر به دل 
مســتمعین می نشــیند و تاثر گذار است و کسی خسته نمی شــود برای همین 

مراسمات من به نیم ساعت نمی رسد.  
کدام نوحه خودتان را می پسندید؟

روایت داریم محبت و دوستی زینب کبری )س ( به امام حسین )ع ( آن چنان 
بود که خواهرانش این گونه نبودند. گفته اند: این محبت و دوستی زینب )س ( از 
ایام و روزگار طفولیت و کودکی وی بوده، به طوری که آرام نمی گرفت و گریه اش 
قطع نمی شد، مگر در آغوش امام حسین )ع( و حضرت فاطمه)س ( رسول خدا)ص 
( را از آن آگاه ساخت که آن بزرگوار گریه کرد و حضرت زهرا)س( را از مصایب و 
اندوه ها و گرفتاری زینب )س ( آگاه نمود که این نوحه »مکن گریه که اینجا کربال 

نیست« را بسیار دوست دارم.
از جمله مصیبتهایی که امام زمان در آن خون گریه کرد؟

یکــی از مداحان بزرگ می گوید: در عالم خواب به محضر واالی امام زمان علیه 
الســالم مشرف شدم و عرض کردم موالنا! آیا آنچه در زیارت ناحیة مقدسه با این 
عبارت ذکر شده، درســت است که می فرماید: َفاَلَنُْدبَنََّک َصباحاً َو َمساًء َو اَلَبِْکیََّن 
ُموِع َدماً )پس صبح و شب بر شما ندبه کرده و به جای اشک خون  َعلَْیَک بََدَل الدُّ
می گریــم( صحیح اســت؟ فرمودند: بلی عرض کــردم؛  آن مصیبتی که در آن به 
جای اشــک خون گریه می کنید آیا مصیبت علی اکبر علیه السالم است؟ فرمود: 
نــه، اگر علی اکبر زنده بود، او نیز در این مصیبــت خون گریه می کرد. گفتم: آیا 
مصیبت حضرت عباس علیه السالم است؟ فرمودند: نه، اگر حضرت عباس هم در 
حیات می بود،  او هم در این مصیبت خون می گریست. گفتم البته مصیبت حضرت 

سیدالشهدا علیه السالم است؟! فرمودند نه، حضرت سیدالشهدا هم اگر زنده می بود، 
در این مصیبت خون گریه می کرد. پرسیدم پس آن مصیبت کدام است؟ فرمود: آن 

مصیبت اسیری عمه ام زینب سالم اهلل علیها است؛
آیا روستای شما سبک خاصی در سینه زنی و حتی نوحه خوانی دارد؟

مراسم سینه زنی در روستای آهنگر کال بیشتر به سبک قدیم و سنتی است و 
بسیار به دل می نشیند.

عزاداری سنتی بهتر است یا ...؟
عزاداری سنتی برای امام حسین)ع( بسیار خوب است و باید به همان سبک و 
ســیاق گذشته ادامه داشته باشد اما برخی بدعت ها هم ممکن است در این زمینه 
گذاشــته شــود. برای مثال کارهایی که با روحیه عزت امام حسین)ع( سازگار و 
شایسته نیســت نباید انجام شود و برخی شعرها، مداحی ها، سخنان و نوحه هایی 
که همراه با عزت نبوده و همراه با ذلت اســت نباید در عزاداری ها انجام شــود و 
سبک و سیاق عزاداری ها باید به گونه ای باشد که ترویج خرافه نباشد و باید برخی 
حرکت های مرسوم در عزاداری مانند زدن بر سر و سینه، حمل پرچم های سیاه به 
نشانه عزا و همچنین نوحه خوانی و مداحی و ذکر مصیبت و بیان فضائل و مناقب 
امام حســین)ع( صورت گیرد. همچنین درس هایی که از مکتب امام حسین)ع( 
گرفته می شود باید بیان شود و بنابراین اینها همان عزاداری صحیح و سنتی بوده 
و چیزی است که باید ترویج شود و از هر گونه پیرایه و خرافه که با عقل و منطق 
و مرام حســینی ســازگاری ندارد باید پرهیز کرد و مراقب بود که در مسیر خرافه 

قرار نگرفت.
آیا مداح باید انتقادپذیر باشد؟

به نظر من مداح تا جایی که می تواند باید ایرادات را بشنود. البته چون مثال 
در ایام محرم آن قدر فشــار روی آنهاســت که شاید نشود به او ایراد گرفت، اما 
در جلســات هفتگی یا مناسبتی می شــود انتقادات را منتقل کرد و بسیاری از 
دوســتان مداح هم پذیرا هستند. تا جایی که می شود ما باید با مستمع ارتباط 
داشــته باشــیم، اگر انتقادش واقعا بجا و تخصصی و درست است گوش کنیم. 
مواردی بوده که مستمعین ایراد درستی گرفته اند، من همانجا یا بعدا پذیرفته  و 
تشکر کرده ام چون مستمع دقت نظر دارد و برایش مهم است که چه می شنود. 
ما باید به مستمع فرصت بدهیم. ما با او سر و کار داریم. نباید از انتقاد بترسیم.

بعضی از دوســتان هیئتی معتقدند هرگونه انتقاد نسبت به هیئات و مداحان و 
منبری ها، به دستگاه امام حسین ضربه می زند. به نظر شما اینگونه است؟

 دستگاه سیدالشهدا امر بسیار حساس و بزرگ و خط قرمز است. این را هم من 
مداح و هم مســتمع و هم ناظر بیرونی باید بداند. با این نگاه همه باید حرمت این 
دستگاه را حفظ کنیم. در درجه اول خود مداحان باید پرچمدار حفظ حرمت این 
دستگاه مقدس باشند و کاری نکنیم که خدای ناکرده زمنیه ایراد پیش بیاید. من 
بایــد بدانم نمی توانم جوان را به هر بهانه ای به هیات بیاورم. نباید فکر کنیم برای 
جذب مستمع هر کاری باید بکنیم. مگر اعتقاد نداریم معصومین علیهم السالم حّی 
و حاضرند و شاهد نیات و رفتار و گفتار ما هستند؟ من اگر با این اعتقاد روی منبر 
بنشینم خیلی فرق می کند و جذب برایم مسئله اول نمی شود. من مداح باید آنقدر 
معارفم را قوی کنم که مردم بیایند از من حرف بشنوند نه اینکه من دنبال میل و 
حرف مردم باشم. من باید دنبال جذب مردم به سمت امام حسین باشم. اگر اسم 
امام حســین روی من نبود و نوکر او نبودم چه ارزشی داشتم؟ من اگر بدانم تنها 
وسیله ای هستم که مستمع را می آورم و با روضه دستش را در دست امام حسین 

علیه السالم  می گذارم وضع خیلی فرق می کند و خیلی از اشکاالت پیش نمی آید.
مهم ترین ویژگی یک مداح چیست؟

یک مداح و ذاکر اهل بیت )ع( باید مخاطب شناس باشد و به هنر تصویرسازی 
آشــنا باشــد و بداند که قرار است برای چه کســانی و کجا نوکری کنند که این 
مهم ترین ویژگی یک مداح است. همچنین با استفاده از گفته های بزرگان و اشعار و 
ادبیات غنی ایران باید ظرفیت بهره برداری از ماه محرم و صفر را افزایش بدهند چرا 
که با این ادبیات غنی می توان از ورود اشــعار بی مفهوم و دور از شأن خاندان اهل 
بیت )ع( به مراســم و مجالس اهل بیت )ع( جلوگیری کرد چنانچه مداحان قدیم 
ما به این موارد آراسته بودند و خود را وقف امام حسین )ع( می کردند و اگر کسی 
می خواست به آنها پول بدهد این را توهین می دانستند و معتقد بودند که تو بندگی 

چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود رسم بنده پروری داند.
خلوص و نیت چه نقشی در ذاکری اهل بیت)ع( دارد؟

کســانی که لباس نوکری اهل بیت )ع( را می پوشــند باید این اعتقاد و باور را 
داشته باشند که با تمام وجود پای کار باشند و باید شئونات یک فرد مذهبی و شأن 
مراسم و مجلس خاندان اهل بیت )ع( را رعایت کنند و اگر ارادت و خلوص نباشد 
نه تنها مداح در پیشگاه خدا بلکه در بین مردم نیز جایگاهی ندارد و مداح اهل بیت 
)ع( نباید هوا داشته باشد تا تأثیرگذار باشد و باید جوانان را با شیوه های درست و 

بیان حقایق قیام عاشورا به مجالس مذهبی جذب کرد.
چگونه جوانان را با امام حسین)ع( آشنا کنیم؟

اشک بر سّیدالشهدا، تنها راه نجات مردم، اجتماع و جوانها از مفاسد می باشد و 
اگر می خواهی فرزندت بّچه متدیّن و بااخالق باشد، با امام حسین)ع( رفیقش کن 
تا ذائقه عشق امام حسین)ع( را بچشد و عاشق آن بزرگوار شود چون در عشقهای 
ظاهری هم زمانی که معشــوق به عاشق می گوید من در صورتی جواب سالمت را 
می دهم که تو این لباس را بپوشــی؛ عاشق از زیر سنگ هم که شده پیدا می کند 
و می پوشــد! اگر به او بگوید دینت را عوض کن، می رود دینش را عوض می کند؛ 
چون پای محّبت در کار است! پس تنها راه نجات عالم، این است که مردم را با امام 
حسین)ع( آشــنا کنیم که اگر جوانی عاشق امام حسین)ع( شد، وقتی بداند امام 
حسین)ع( چه چیز را دوست دارد از تمام چیزها که امام حسین)ع( دوست ندارد، 

دوری می کند و به سمت آنچه که سّیدالشهدا دوست دارد، می رود.
شغل شما مداحی اهل بیت)ع( است؟

خیر. مداحی شغل نیست بلکه عشق است و اگر شخصی  نگاه دیگر به مداحی 
اهل بیت)ع(داشــته باشــد و آنرا به عنوان شغل در نظر گیرد بکلی از آل محمد و 

حضرت حق بدور است.
اصطالح »گرفتن مجلس« یعنی چه؟

بعضی از مداحان می گویند که ما برای امام حســین)ع( می خوانیم و چشممان 
را هم می بندیم؛ مجلس می خواهد بگیرد می خواهد نگیرد؛ مردم می خواهند گریه 
کنند یا... نه! باید به اصل »توجه مردم« دقت داشــت؛ به تعبیری »گرفتن« خوب 
است. معنی گرفتن این اســت که مجلس، خوب جا افتاده، خوب هم مردم گریه 
کردند؛ یعنی ُگل کرد. اّما گاهی از اوقات با این ُگل کردن، هم مجلس می گیرد، هم 

دل امام زمان)ع( می گیرد! این »گرفتن« اصاًل خوب نیست. 
چرا این گرفتن خوب نیست؟

نکته بســیار مهم، نّیت مّداح اســت. مِن مّداح، در گرفتِن مجلس، نباید قصدم 
خودنمایی باشد که کار خودم بگیرد! بعضی آقایان صدایشان که می گیرد، می گویند 
یا امام حســین)ع( آبروی ما را حفظ کن! نمی گوید: آبروی مجلست را حفظ کن! 
دیگر این که خدای نخواسته زمین زدن کسی هم نباشد. یعنی مِن مّداح، بخواهم 
طوری بخوانم که مّداحِی آقای فالنی که قبل از من خوانده تحت الشعاع قرار گیرد، 
یــا کاری کنم که آقای فالنی که قرار اســت که بعد از مــن بخواند، نتواند اجرای 
خوبی داشــته باشد! اگر این رفتار از کسی به عنوان مّداح سر بزند، دیگر نّیت او را 
نمی توان مّداحی اهل بیت دانست. این رفتار، غیر الهی است. این یک واقعیت است 
که شیطان گاهی از راه نماز هم سراغ انسان می آید. کسی از حرف ایشان ناراحت 
نشود. ابلیس به من نمی گوید عرق بخور، ابلیس می گوید اگر این دروغ را در مّداحی 

بگویی، مجلست خوب می گیرد!
حضرت عباس)ع( در یک عبارت کوتاه؟

مظهر عشــق و ایثار که برادری را در حق امام حســین تمام کرد و آب را برای 
همیشه شرمنده خود نمود.

احساس شما، اولین بار که چشمتان به حرم امام حسین)ع( افتاد؟
سفر به کربال یعنی سفر به دیار همه خوبیها، در آن لحظه هیچ چیز جلوی نظرم 
نبود، نه زن، نه بچه، نه خانواده؛ در آن لحظه خودم را در انگار قطعه ای از بهشت 

دیدم. ولی زود گذر بود. برگشتم دوباره به آغوش دنیا!
مفهوم و معنی اخالص از نظر شما؟

در یک جمله کوتاه بگویم اخالص یعنی طلب رضایت خدا و اهل بیت می باشد 
و باید خیلی مواظب بود تا آن را از دست نداد.
مهم ترین وظیفه در مداحی چیست؟

ســه وظیفه احساس وظیفه در برابر خدا، مردم و خود از مهم ترین وظایف در 
مداحی می باشد.

مدح اهل بیت را بیشتر می پسندید یا مرثیه را؟ چرا؟
 مسلماً ایام فرح و شادی اهل بیت را بیشتر دوست دارم. ولی من »مدح خوانی« 
را به این خاطر دوســت دارم چرا که اگر یک باره در مّداحی سراغ مصیبت برویم 
عاطفه مردم، نســبت به عشق و عالقه به اهل بیت تحریک نمی شود؛ فقط به سوز 
تحریک می شود. من هم را »مرثیه«را بیشتر از »مدح« دوست دارم چرا که مدح، 

هم مدح اهل بیت است هم مقدمه مرثیه و روضه.
به نظر شما در »مّداحی« توجه به رضایت اهل بیت مهم است یا سلیقه 

مردم؟!
پاسخ شما شــاید در این کالم مرحوم فلسفی - رحمةاهلّل علیه - باشد؛ ایشان 
می فرمود: منبر خوب آن منبری اســت که خدا از آن راضی باشد، خودم هم از آن 

راضی باشم، مردم هم از آن راضی باشند.
پس سلیقه مردم مهم است؟

بله، ســلیقه مردم مهم است چون این مردم به عنوان مخاطب، حق دارند ولی 
شرط اصلی نیســت و آنهم رضایت خداست. در صورتی رضایت مردم قابل توجه 

است که رضای خدا پایمال نشود.
دیده شــده که بعضی از مّداحان بین آن شیوه ای که در برابر جوانها 
می خوانند با شیوه ای که، مثاًل جلوی یک عالم، می خوانند از نظر محتوایی 

و فّنی تمایز و تفاوت قائل شده اند. ارزیابی شما در این باره چیست؟ 
یک مّداح باید اهل بیت را در مجلس »ناظر« بداند چون عقیده مان این اســت 
کــه اینها می دانند که چه می کنیم، اگر نفهمند کــه با من فرقی ندارند! خیلی از 
چیزهایی را که دیگران بظاهر نمی بینند، ایشان می دیده اند چطور می شود که امام 
نبیند؟ چطور می شود ائمه خبر نداشته باشند؟ بنده عقیده ام این است که اگر با 
وجود هزار فرسنگ فاصله، رو به کربال کنی و بگویی »السالم علیک یا اباعبداهلّل...« 
امام حسین)ع( می شنود. در مجلس اهل بیت هم بر این باور باشیم که در محضر 
آقا امام زمان)عج( هستیم. به عنوان مثال اگر شخصیت بزرگی - مثل رهبر انقالب 
- بطور اتفاقی وارد مجلس ما شدند، چطور مواظبیم که مجلس خوبی تحویل دهیم 
و غلط نخوانیم و... همیشــه این احساس رعایت و دقت نظر را داشته باشیم. البته 

رضایت مردم هم باید در نظر گرفته شود، اّما نه به شیوه ی خطیب مجلس یزید! 
که خدای نکرده ما هم مصداق این سخن شویم که: »ویلک ایّها الخاِطب اِْشتریَْت 

مرضاۀِ المخلوِق لَِسَخِط الخالق؟«.
عزاداری قدیم روستای آهنگرکال به چه صورتی بود؟

در گذشــته مردم روســتای ما)آهنگرکال( تا شــب هفتم در تکیه سینه زنی 
می کردند اما آن شــب همه خصوصا جوانان به احترام قمر بنی هاشم آقا ابوالفضل 
العباس)ع( به حیاط می رفتند و دور مشــعل)حلب روغن نباتی را روی چوبی میخ 
زده و در زمین قرار می داند و داخلش را با پارچه پر می کردند ســپس با مقداری 
بنزین آن را آتش می زدند( در غالب دسته ای بزرگ با داشتن کمر یکدیگر سینه 
زنی می کردند و در روز عاشــورا هم قدیم تا االن به صورت دسته روی به امامزاده 

سید نورالدین روستای آهنگرکالی سفلی می رویم.

از بین مداحان معاصر کدامیک از آنها را عالقمند هستید؟
بین پیرغالمان حسینی و مداحان اهل بیت)ع( و با احترام به همه آنها به حاج 
محمود کریمی، حاج منصور ارضی، طاهری عالقمندم و ســعی می کنم با کسب 

تجربه از آنها بهتر بتوانم بخوانم.
اهل تلویزیون دیدن هستید؟ بهترین سریال تلویزیون از نظر شما؟

تلویزیون که می بینم اما بهترین برنامه مورد عالقه من دیدن سریال مختارنامه 
اســت و با اینکه چند سال پشت سر هم در حال پخش است اما انگار برای اولین 
بار داریم آن را نگاه می کنیم و ماندگاری و محبوبیتش بین مردم بیشــتر بخاطر 

مضمون دینی آئینی است. 
بهترین صله ای که تاحاال گرفته اید ؟

بهترین صله همان نگاه ارباب به خودم بود که توفیق نوکری نصیبم شــد و در 
مراسم روضه خوانی شب عاشورا یکی از عزاداران به احترام امام حسین)ع( پارچه 
ای را به من هدیه داد که این نشان از قدرشناسی و رضایت آنها از برنامه مداحی را 

داشت و همچنان به عنوان تبرک در صندوقچه خانه نگهداری هست.
آبرو و اعتبار امروزت را مدیون چه کسی هستی؟

هر آنچه که امروز دارم و تمام اعتبار و آبرویم را مدیون دســتگاه امام حسین و 
ائمه اطهار)ع( هستم و آن را با هیچ چیزی در دنیا عوض نمی کنم و خدا را به عزت 

و جاللش قسم می دهم که در آخرت نیز مرا با این خاندان معزز محشور بفرماید.
چه آرزویی دارید؟

بــا اینکه چهار مرتبه بــه کربال رفتم بار دیگر از خــدا می خواهم به آبروی آقا 
ابوالفضل دوباره مرا بطلبد تا به پابوسش بروم.

چند سال سابقه مداحی دارید؟
بیش از ۶۰ ســال است که مشغول مداحی و ذاکری خاندان اهل بیت نبوت و 

رسالت می باشم و این توفیقی است که از جانب خدا به من داده شد.
در جوانی به چه کاری مشغول بودید؟

شــغل اصلی من کشاورزی بوده و در زمین کار می کردم تا اینکه روزی مرحوم 
یوســف آرامتن از من خواست که کنارش لوله کشــی ساختمان را یاد بگیرم که 
اولــش با تردید قبول کردم و بعد با تالش شــبانه روزی و لطف اوســتا به جایی 
رســیدم که خیلی زود تمام فوت و فن را یاد گرفتم و محل خودمان و روستاهای 
اطراف)کبودکال،ابومحله، ســوته کال، دوتیره، مریج محلهبی نمد، کریم کال و ...( 
حتی فریدونکنار هم می رفتم)قبل از من می بایســت از آمل یا فریدونکنار اســتاد 

لوله کش می آوردند(.
سربازی رفتید؟

وقتی به سن قانونی ســربازی رسیدم پدرم با کدخدا حاجی قربان صادقی که 
مرد دیندار، سیاستمدار و در عین حال مردمداری بود صحبت کرد و شناسنامه مرا 
تغییر داد و به این ترتیب من هرگز ســربازی نرفتم اما سال ۶۴ و در جنگ نابرابر 
هشت سال دفاع مقدس به عنوان جهادگر در بازسازی سوسنگرد برای لوله کشی 
تاسیســات و بار دوم هم ســه ماه در دیگر مناطق جنگی شرکت کردم و با جان و 

دل کار کردم.
چه سالی ازدواج کردید؟

شــانزده سال بیشتر نداشتم که مرحوم پدرم از طریق یکی آشنایان خودش 
خانمــی را در فریدونکنار برایم انتخاب کرد که بی چــون و چرا قبول کردم و 
در مراسمی ساده توســط آقای آقازاده به عقد هم درآمدیم و بالفاصله عروسی 
کردیم و حاصل این ازدواج چهار پســر و چهار دختر دارم که احترام زیادی به 
من و مادرشــان می گذارند و شــرمنده اخالق نیک و رفتار خوبشان هستم و به 
نظرم فرزندان نیک و با تقوا بهترین سرمایه پدر و مادر هستند که قیمت ندارند.
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شــرکت دانش بنیــان فوالدیــن ذوب آمل از 
مجموعه های بسیار توانمند در حوزه تولید قطعات 

مورد نیاز صنعت خودروسازی در کشور می باشد که 
نقش بسزایی در خودکفایی این نوع محصول داشته 

است. این شرکت عالوه بر اشتغالزایی و کارآفرینی 
در حوزه های متعدد مســئولیت های اجتماعی از 
جملــه صیانت از محیط زیســت، تعلیم و تربیت، 
خدمات درمانی و بهداشــتی، امور خیریه، ترویج 
فرهنــگ قرآنی و ...، اقدامات بســیار خوبی نموده 

است.
این شرکت بمنظور اصالت دادن به سرمایه های 
انســانی با هدف افزایش انگیزه کاری، تشــویق و 
ترغیب کارکنان به جدیت و کوشش در دستیابی 
به اهداف مورد نظر و همچنین به پاس قدردانی از 
زحمات این عزیزان و تکریم خانواده محترمشــان، 
نســبت به اجرای برنامه های متعدد انگیزشــی و 
رفاهی به مناســبت های مختلف مذهبی و ملی و 

اعیاد، اقدام می نماید .
تجلیل و تکریم از همسران آندسته از کارکنانی 
که ازدواج نموده و یا صاحب فرزند شدند از شاخص 
ترین این اقدامات در راستای پیروی از سنت حسنه 
پیامبر اکــرم )ص( و توصیه بزرگان به فرزندآوری 

می باشد. 
 در راستای پیروی از منویات مقام معظم رهبری 
مبنی بر اهمیت فعالیت فرهنگی و پیوست فرهنگی 
در مســایل اقتصادی و تولیدی، در سالهای اخیر 
عالوه بر برگزاری مراسمات متعدد فرهنگی از جمله 
تجلیل از زحمتکشان جامعه از جمله آتش نشانان، 
پرســتاران، معلمین و ...، اقــدام به ترویج فرهنگ 
حفظ قرآن و ایجــاد انگیزه در این زمینه از طریق 
برگزاری مراسمات متعدد و اهداء هدیه نموده است. 

از تولیدکنندگان شاخص در صنعت و اشتغال 
مانند حاج آقا اردشــیر به طور جدی باید حمایت 
شــود معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
مازندران در مراســم جشن شکوفه ها که با هدف 
ترویج ســنت حسنه ازدواج و فرزندآوری به همت 
گروه کارخانجات فذا برگزار شد؛ گفت: از مشکالت 
اجتماعی امروز ما فرزندآوری اســت و متاســفانه 
مازندران در ردیف آخر قرار دارد، چه خوب اســت 
که بــا این کار فرهنگی که آقای اردشــیر برگزار 
می کند به ترویج این سنت حسنه پرداخته می شود 
و از بسیاری مشکالت اجتماعی جلوگیری خواهد 

شد.  
روح اهلل ســلگی اذعان داشــت: باید از سرمایه 
گذاران و تولیدکنندگانی مانند آقای اردشیر مدیر 
عامل شرکت فوالدین ذوب آمل حمایت ویژه شود 
کسانی که خالصانه در حال تولید و فعالیت و نان 
آوری حالل بــرای جامعه هســتند و با برگزاری 
اینگونــه برنامه ها  عالوه بر توجه ویژه به ســنت 
حسنه ازدواج کمک بزرگی به رفع چالش ازدواج و 
فرزند آوری در استان و  کشور می کنند. وی با بیان 
تاثیر صعنت در جامعه عنوان کرد: سرمایه گذاری 
و تولید و فراهم کردن شــرایط برای افراد زیادی 
تا اشتغال داشته باشند و درآمد کسب کنند جای 

تقدیر و تشکر دارد.
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتاندار 
مازندران  شــکل گیری نخستین حکومت دیدنی 
در مازندران را نشــانه بصیرت این استان خواند و 

اظهار کرد: شکل گیری حکومت علویان اولین نظام 
سیاسی که به گفتمان غدیر لبیک گفت و اینگونه 
اســت که عید غدیر روز تکمیل دین ماســت و از 

مهمترین اعیاد شمرده می شود
ســلگی تصریح کرد: مکتبی که شکل گرفت و 

اولین حکومت شــیعی دنیای اسالم شد و تا امروز 
شــاهد پرورش این مســیر در مازنــدران در ادوار 
مختلف بودیم، شــهادت طلبی، عدالتخواهی رکن 
رکین اندیشــه های تاریخ اسالم اســت که مردم 

مازندران آن را به شایستگی به سرانجام رسانند.

در همایش تجلیل از همسران کارکنان گروه کارخانجات فوالدین ذوب آمل صورت گرفت:

اهداء هدایای نقدی به همسران پرسنلی  که ازدواج نموده و یا صاحب فرزند شدند 

خبر
رئیس اداره بهزیستی آمل در دیدار با خبرنگار صبح آمل:

 خبرنگاران دلسوز مردم و چشم بینا
 و یاور مدیران اجرایی هستند

در آستانه فرا رسیدن ۱۷مردادماه روز خبرنگار، رئیس اداره بهزیستی 
شهرســتان آمل با حضور در تاالر »اهورا« از خبرنگار توانمند صبح آمل 

تجلیل کرد
رئیس اداره بهزیستی شهرستان آمل با حضور در تاالر »اهورا« ضمن 
تبریک بمناســبت روز خبرنگار و تشــکر از زحمــات ربابه محمدزاده و 
مجموعــه تحریریه هفته نامه صبح آمل در پوشــش اخبار و برنامه های 
بهزیســتی شهرســتان آمل گفت: همکاری مداوم و دوستانه این نشریه 
پرمخاطب با اداره بهزیستی در رونق و پیشبرد اهداف این سازمان نقش 

بسزایی دارد.
بــه گزارش صبح آمل، دکتــر کبری اســفندیاریان از معلولیت تنها 
بــه عنوان یک محدودیت جســمی یاد کرد و گفت: خوشــبختانه ربابه 
محمــدزاده با توانمندی و قابلیتهای فراوانی که دارد توانســته با حضور 
موفق در صحنه های مختلف اجتماعی، قابلیت های خود را نشــان دهد و 

در بسیاری از زمینه ها موفق شود.
وی کسب رتبه های برتر در رسانه توسط خبرنگار معلول را بیانگر عزم 
و اراده و همت واالی وی دانســت و افزود: حضور معلوالن در جامعه به 

افراد سالم هم امید و انگیزه بیشتری برای فعالیت می دهد.
رئیس اداره بهزیســتی شهرســتان آمل بیان کرد: به رغم مشکالت 
موجود در جامعه به علت مناســب نبودن فضاهای شــهری برای تردد 
معلوالن این افراد دچار مســائل مختلفی هســتند اما بــا اراده قوی بر 
مشــکالت فائق آمده و خود را در شــرایط ســخت و دشــوار با زندگی 

هماهنگ کرده اند. 
رئیس اداره بهزیســتی شهرســتان آمــل تصریح کرد: افــراد دارای 
معلولیت شهروند درجه دوم نبوده بلکه همچون سایر افراد عادی جامعه 
دارای حق و حقوقی بوده که باید با قلم فرسایی در جامعه مطالبه گری 

داشته باشند.
اســفندیاریان با تاکید بر اینکه کسی نمی تواند نقش خبرنگاران را در 
جامعه نادیده بگیرد؛ خاطرنشــان کرد: خبرنگاران دلسوز مردم و چشم 
بینا و یاور مدیران اجرایی هســتند و با قلــم توانای خود و ایجاد انرژی 
مثبت در توســعه و اطالع رســانی دقیق و به موقع نقش مهمی دارند و 
بدور از انصاف است اگر نگوییم در این مسیر عملکرد خوب و ماندگاری 

دارند.
گفتنی است در پایان با اهداء هدیه از خبرنگار صبح آمل تجلیل شد.

مسئول بسیج رسانه کشور:

اطلس رسانه ای استان ها تهیه می شود
در پنجمین کارگروه ارتقای اقتصاد گردشگری استان مطرح شد:

رفع موانع و مشکالت اقامتگاه های بوم گردی مازندران
مســئول بسیج رسانه کشــور با بیان 
اینکه اطلس رسانه ای استان های کشور 
تهیه می شــود، گفت: مازنــدران در این 

زمینه پیشگام است.
بــه گزارش صبــح آمل و بــه نقل از 
مهر، عبــاس محمدیان  در جمع مدیران 
کانون های بســیج رسانه استان مازندران 
گفت: مســئوالن کانون ها سرپنجه های 
سازمان بسیج رسانه هستند و با ظرفیت 
آنها به ســمت تشــکیل جبهه رسانه ای 
تــراز انقالب حرکت می کنیــم،   و  بدون 
شک شــما باید موتور محرک منطقه و 

شهرستان خود باشید.
وی افزود: دشــمن جنگی هوشمند و هیبریدی را علیه ایران اسالمی تحمیل کرده است و رسانه ها در این جنگ نابرابر 
در خط مقدم ایستاده اند و آموزش خبرنگار تراز انقالب باید بر اساس نیازهای جامعه اسالمی بنا نهاده شود و از شکل گیری 

سیاست های تربیتی غرب فاصله گرفت.
مســئول بسیج رسانه کشــور گفت: فضای مجازی یکی از عرصه های رسانه است و به عنوان ابزار کاربرد دارد و نباید به 

عنوان هدف نشانه گذاری شود.
محمدیان گفت: در قضیه جهاد تبیین فوری بسیج رسانه باید میدان دار باشد و با روایت صحیح در جنگ روایت ها پیشتاز 
باشــد و جبهه بسیج رسانه باید پرچم مطالبه گری را به عنوان یک هدف سر دست بگیرد و به موفقیت فرهنگ جهادی و 

بسیجی کمک کند.
وی افزود: اطلس رسانه ای تمام استان ها را به عنوان یک الگو تهیه خواهیم کرد که در این راستا استان مازندران خط شکن 
این اقدام بود و نهضت سواد رسانه ای در تمامی کشور اجرایی خواهد شد و دروس و سرفصل ها بر اساس نیاز هر قشر تهیه 

خواهد شد.
مســئول بسیج رسانه گفت: بعد از گذشت ۴۳ سال از عمر انقالب اسالمی باید در اقدامات رسانه ای از موضع پدافندی 

خارج شده و آرایش آفندی به خود بگیریم.

اداره کل  سرپرســت 
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی، 
صنایع دستی مازندران گفت: موانع 
بوم گردی  اقامتگاه های  مشکالت  و 

مازندران مرتفع می شود.
به گزارش صبــح آمل و به نقل 
پنجمین جلســه  از خبرآنالیــن، 
اقتصاد گردشگری  ارتقای  کارگروه 
استان مازندران با هدف رفع موانع 
و مشــکالت اقامتگاهای بوم گردی 
اســتان در فرمانداری شهرســتان 

بهشهر برگزار شد.
وی با اشــاره به حضور جمعی 
خصوصی،  بخش  سرمایه گذاران  از 
مالکیــن  و  اقتصــادی  فعــاالن 

اقامتگاه های بوم گردی مازندران در این جلسه افزود: »در این جلسه چالش ها، تهدیدها، ظرفیت ها، فرصت ها و 
ارائه راهکارهای مناسب در زمینه اقامتگاه های بوم گردی استان بررسی شد.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران از تصمیم گیری برای برگزاری همایش 
روز گردشــگری پنجم مهر ماه ســال جاری با محوریت ایجاد زمینه و فضا برای ســرمایه گذاری فعاالن حوزه 
گردشگری در دانشکده گردشگری چالوس خبر داد و گفت: توانمندی ها و ظرفیت های نهفته بی شماری به ویژه 
در شهرستان بهشــهر و حومه وجود دارد. مجموعه جهانی عباس آباد، باغ عمارت چهل ستون، چشمه عمارت، 

توسکا چشمه، سایت موزه گوهرتپه و تاالب میانکاله از جمله شاخص ترین جاذبه های منطقه شناخته می شود.
ایزدی با اشاره به محدودیت ها و مشکالت بنیادین موجود در مسیر توسعه گردشگری تصریح کرد: امیدواریم 
با تداوم این جلسات با حضور کارشناسان و همچنین حمایت های بیدریغ مدیران و مسئولین کشوری و استان و 

جامعه دانشگاهی موانع و چالش های پیش رو، مرتفع شود.

نماینــده ولی فقیه در مازندران با 
ادارات  براینکه معروفــات در  تاکید 
ترویج شود، گفت: فضای اداری باید 

منکرزدایی شود.
به گــزارش صبح آمل و به نقل از 
مهر، آیت اهلل محمــد باقر محمدی 
الئینی در گردهمایی رؤسا و دبیران 
شــوراهای امر به معــروف و نهی از 
منکر اســتان با بیــان اینکه عزت و 
تقویــت مقاومــت اســالمی و نظام 
مرهون  اســالمی  جمهوری  مقدس 
ایثارگران  و  شهیدان  جانفشانی های 
اســت، امر به معروف و نهی از منکر 

را باالترین عبادت برشمرد.
وی با اظهــار اینکه قیام و انقالب 
حضرت امام حسین )ع( مصداقی از 
فریضه بزرگ الهی و دینی به شــمار 
می رود، افزود: هر مجلس امام حسین 

)ع( باید مجلس امر به معروف و نهی 
از منکر باشد.

نماینــده ولی فقیه در مازندران با 
تاکید براین که ادارات باید یکپارچه 
منکرزدایی شود،  و  معروف ســازی 
گفــت: اگــر دســتگاه های اجرایی 
درســت کار کننــد و خدمت محور 
باشند، خدمت بسیار بزرگی به مردم 

محسوب می شود.
آیت اهلل الئینی با اشــاره به اینکه 
ادارات با امر به معروف و نهی از منکر 
چابک می شــود، گفت: دولت کنونی 
خادم، انقالبی و مخلص است و اطالع 
رسانی خدمات دولت جزو معروفات 
اســت زیرا دشــمنان قصــد دارند 
اقدامات و نقاط مثبت را مســکوت 

گذارند.
مازندران  در  فقیــه  ولی  نماینده 

وی تصریح کرد: طی یکســال اخیر 
تالش ها و گام های مهمی برداشــته 
شده است و این وضع در حالی است 
که قبل آن تالش می شــد به سمت 
برجام هــای مختلف پیــش رویم و 
همه چیز را به تحریم های خارجی و 

مذاکرات گره زده بودند.
آیــت اهلل الئینی بــا اظهار اینکه 
همه مردم امر بــه معروف و نهی از 
منکــر قلبی را انجــام دهند، گفت: 
امــر بــه معــروف و نهــی از منکر 
قلبی داشــته باشیم اما حضرت امام 
حســین )عد( در کنار آن نیز به امر 
به معروف و نهی از منکر لســانی و 
قیامی توجه کرد زیرا سیایت یزید، 
شیطانی و اسالم زدایی بود و جامعه 
را به ســمت تربیت غلط و غیردینی 

پیش می برد.

نماینده ولی فقیه در مازندران:

فضای اداری منکرزدایی شود
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معاون استاندار و فرماندار ویژه آمل گفت: 
بر اســاس برآوردهای به عمل آمده، ســیل 
هفته گذشــته بیش از۱۶۰ میلیاردتومان به 
بخش های مختلف در این شهرستان خسارت 

وارد کرد.
به گزارش صبح آمل و به نقل از ایرنا، ســید 
عباس حســینی افزود: در پی بارش های شدید 
بامداد پنجشــنبه ششــم مردادماه،  در بخش 
الریجان آمل به چهار روستا و یک شهر خسارت 

وارد شد.
وی با بیان این حادثه خسارت جانی در پی 
نداشته است، بیان کرد: افزون بر ۱۶۰ میلیارد 
تومان خســارت در حوزه راه، کشاورزی، مزارع 

پرورش ماهی و راه های روســتایی برآورد شده 
است.

معاون اســتاندار و فرماندار ویژه آمل اظهار 
داشــت: طبق برآوردهای اولیه این خســارت 
حدود ۳۵ میلیارد تومان در بخش کشــاورزی، 
۷۰ میلیارد تومان در بخش شیالت، ۳۵ میلیارد 
تومان در حــوزه راه بخش الریجان و هشــت 
میلیارد تومان نیز در حوزه راه روســتایی و راه 

عشایری بوده است.
حسینی با بیان اینکه شهر گزنک در بخش 
الریجان نیز در بخش های عمرانی دچار خسارت 
شده است، افزود: پارک شهرداری گزنک در اثر 
سیل تخریب شد که خسارت مالی آن افزون بر 

یک میلیارد تومان می باشد.
وی همچنین به تخریب چند نقطه در محور 
هراز بر اثر سیالب اشاره کرد و گفت: در محدوده 
بایجان تا وانا، محدوده پل السم تا منطقه پنجاب 
و راه روستایی در روستاهای نشل، اندوار، نوسر، 

کرف مورد آسیب جدی  قرار گرفت.
معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه آمل 
هزینه بازگشــایی  و دفع سیالب با استفاده از 
دستگاه های راهداری و امکانات لجستیکی برای 
محور هراز را حدود ۵۰۰ میلیون تومان عنوان 
کرد و افزود: خوشــبختانه با حضــور به موقع 
دســتگاه های متولی  حجم باالی آبرفت وارده 
شده به جاده به طور کامل تخلیه و محور هراز 

در کمتر از  ۳۰ ساعت بازگشایی شد.
حســینی در پایان گفت: ســیل پنجشنبه 
ششم مردادماه به زیر ســاخت های آب ، برق 
، گاز ، راه هــای اصلی و روســتایی، واحد های 
مســکونی، اراضی کشــاورزی پنج شهرستان 
تنکابن، نور، آمل، ســوادکوه و چالوس استان 
مازندران خسارت زیادی زده است؛ طبق اعالم 
مدیریت بحران اســتانداری مازندران سیالب 
چهار هزار میلیــارد تومان در برآورد های اولیه 

به این استان خسارت وارد کرد.
طبق اعالم علوم پزشکی مازندران سیل هفته 
گذشــته ۱۱ فوتی در غرب مازنــدران برجای 

گذاشت.

معاون استاندار و فرماندار ویژه آمل:

سیل ۱۶۰ میلیارد تومان خسارت در آمل برجای گذاشت

برای حمایت از بیماران سرطانی؛

هنرمند آملی تابلوهای نقاشی خود را به حراج گذاشت

فرمانده سپاه کربال مازندران:

دشمنان افکار عمومی را مهندسی می کنند 

یک هنرمند آملی در یک حراجی خیریه ای در این شــهر عوائد حاصل از فروش آثار 
نقاشی خود را برای کمک به بیماران سرطانی شهرستان اختصاص داد.

به گزارش صبح آمل و به نقل از مهر، در اقدام نوع دوســتی و خیرخواهانه ۱۳ تابلو با 
ارزش نقاشی از خانم شیما موسوی نژاد هنرمند خوش ذوق آملی در نگارخانه خورشید 

این شهر در مجموع بیش از ۵۰۰ میلیون ریال فروخته شد.
این هنرمند آملی در خصوص این اقدام خود به خبرنگار مهر گفت: در دو سال گذشته 
و به واسطه شیوع بیماری کرونا در منزل بودم و با کشیدن نقاشی برای کمک به بیماران 

سرطانی آرین اقدام کنم. 
شیما موسوی نژاد افزود: آثار عرضه شده در این نمایشگاه در زمینه های آزاد و طبیعت 
بوده که خوشــبختانه با استقبال خوب عالقمندان هم برای تماشا و هم خریداران مواجه 

شد. وی همچنین از برپایی نمایشگاه مشابه دیگری بزودی در این شهر خبر داد.
مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران ســرطانی آمل گفت: تعداد ۵۹ هنرمند در مدت 
یک هفته عالوه بر نمایش عمومی، بخش از عوائد حاصل از فروش آن را نیزبه بیماران زیر 
پوشــش این انجمن اختصاص دادند. محسن آسوری افزود: عالوه بر خانم موسی نژاد که 
همه ۱۳ تابلو نفیس نقاشی خود را به نفع بیماران به فروش گذاشت، بقیه هنرمندان نیز 

بخشی از فروش تابلوهای نقاشی خود را به این انجمن اهدا کردند.
وی ادامه داد: فارغ از اکران تابلوها از ســوی هنرمنــدان، اقدام خیرخواهانه آنها برای 
کمک به بیماران سرطانی ستودنی و به نوعی ایجاد انگیزه برای بیماران تحت پوشش بوده 
است. مدیر عامل انجمن حمایت از بیماران سرطانی آرین با بیان اینکه هم اکنون هزار و 
۹۵۰ پرونده بیماران مبتال به ســرطان زیرپوشش خدمات حمایتی و درمانی این انجمن 
در طول سال هســتند، تصریح کرد: بیش از ۳ هزار شهروند آملی و غیرآملی از بیماران 

سرطانی آرین و فعالیت های این انجمن در طول سال کمک می کنند.
آســوری یادآورشــد: ماهانه به طور میانگین بیش از ۸۰۰ میلیــون تومان به عنوان 
مستمری و کمک هزینه های درمانی و رفاهی و معیشتی به بیماران و خانواده های آنان با 

کمک های مردمی پرداخت می شود.

فرمانده سپاه مازندران در مراسم تودیع و معارفه فرمانده سپاه آمل گفت: از صدر اسالم همیشه جریان کفر 
و باطل قرار داشــت و بعضی از رویدادها تاریخ تکرار شــد، که باید نسبت به اتفاقات جاری تحلیلی در جامعه 

داشته باشیم.
سردار سیاووش مسلمی، با بیان اینکه مهندسی افکاری که در جریانات شکل گرفت دو طیف خواص و عوام 
را شــکل داد، عنوان کرد: معاویه برای اینکه به اهدافش برســد مردم را به خدمت بگیرد با ابزار و بهره گیری 
از مســائل اقتصادی و مالی و ریا و تزور خواص را به خدمت گرفت و در عوام با تضعیف بنیان های اقتصادی و 
تزریق بی تفاوتی در عوام این قشر را هم بدست گرفت و نهایتا عوام مستعد پذیرش خواص مال اندوز شهوت 

پرست شدند.
وی تصریح کرد: امروز دشــمن با تمام ابزارهای که در اختیار دارد فضا را در جامعه به گونه ای مهندســی 

میکند؛ نوع نگاه به عزاداری ها و توقعات در سطح جامعهرا به شکلی که میخواهد مدیریت میکند.
فرمانده سپاه کربال مازندران در مراسمات عاداری به فلسفه عاشورا تاکید کرد و افزود: هیات های مذهبی به 
جای پرداختن به مسائل عاشورایی به مسائل احساسی می پردازند؛ چرا زمانی که امام حسین ع مطمئن بود، 

برگشتی در کار نیست و با علم این موضوع سفر را شروع میکند.
مسلمی عاشورا را موثر در احیای اسالم خواند و اظهار کرد:اسالم ما اسالم سیاسی است مگر می شود مجلس 

امام حسین ع از عبرت های عاشورا گفته نشود، امام حسین ع با خون خود جلوی انحراف بزرگ را گرفت .
وی جهاد را فقط در مقابل دشمن دانست و خاطرنشان کرد: امروز یکی از رسالت های ما گوش به حرف رهبر 
کنیم؛ چرا که خسارت های اینده قابل جبران نیست، اگر امروز به وقتش عمل نکنیم مانند کسانی که زمانش 

یه یاری امام نرفتند بعد به خون خواهی رفتند اما فایده ای نداشت .
فرمانده سپاه کربال مازندران با بیان اینکه تغییر زائقه جامعه نگران کننده است، عنوان کرد: یکی از کارهایی 
که دشمن انجام داده و توفیق داشته تغییر زائقه مردم در حوزه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی است، بعنوان مثال 
امروز سگ و گربه جایگزین فرزنداوری قرار گرفته و هر کار بزرگی که انجام می شود مورد تمسخر قرار می دهند.

مسلمی ادامه داد: نیروی انتظامی کار قانونی را انجام دهد حجمه سنگینی قائل می شوند، خانمی به عمد 
و بــا برنامه ریزی کاری انجام می دهد؛ اگر نیروی انتظامی ورود پیدا کنند می گویند چرا واگر نکند می گویند 

چرا کاری نمی کند.
وی تصریح کرد: امروز در حوزه غیرت دینی چیزی در جامعه نمانده و در بدترین وضعیت هستیم؛ چیزی 

از امر به معروف و نهی از منکر امام حسین ع در جامعه نمانده است. سفیر هراز

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی 
جهاد کشاورزی مازندران:

پرداخت 5۷۳ میلیارد تومان 
تسهیالت کم بهره برای خرید 

نهاده های دامی
۵۷۳ میلیارد تومان تســهیالت 
کم بهره برای خرید نهاده های دامی 
تاکنون بــه دامــداران و مرغداران 

مازندران پرداخت شد.
بــه گــزارش صبــح آمــل و به 
نقــل از خبرگزاری صدا و ســیمای 
مازندران، معاون برنامه ریزی و امور 
اقتصادی جهاد کشــاورزی مازندران 
گفــت: دامدارکارت بــا هدف کمک 
به تامین بخشــی از نهاده های دامی 
دامداران با ســود بانکــی ۱۱ درصد 
به صورت یک ســاله در اختیار بهره 
برداران صنعت دام و طیور اســتان 
قرار می گیرد. نگهدار اظهار داشــت: 
دامــداران می تواننــد بــا تهیه این 
کارت، بــرای هر راس دام ســنگین 
۷۰۰ هــزار تومان و بــرای هر راس 
دام سبک ۳۰۰ هزار تومان تا سقف 
۵۰۰ میلیون ریال تسهیالت دریافت 
کنند. وی افــزود: این کارت قابلیت 
نقد شــدن ندارد و دامــداران فقط 
می توانند از فروشگاه های مورد تایید 
وزارت جهــاد کشــاورزی نهاده های 
دامی خود را خریداری کنند. معاون 
برنامه ریزی و امــور اقتصادی جهاد 
کشاورزی مازندران خاطرنشان کرد: 
دامدار کارت که اواخر آذر ماه پارسال 
رونمایی شد در مرحله نخست برای 
دامداران روستایی و عشایری تعریف 
شده اســت و برای دامداران صنعتی 
نیست. نگهدار ادامه داد: تاکنون ۱۰ 
هزار نفر از دامداران و مرغداران استان 
برای بهره مندی از تسهیالت دامدار 
کارت ثبت نام کرده اند که مبلغ ۵۷۳ 
میلیارد تومان تســهیالت کم بهره 
برای خرید نهاده های دامی در قالب 
دامدار کارت برای ۲ هزار و ۵۸۶ نفر 
صــادر و پرداخت شــد.   وی تصریح 
کرد: دو هزار و ۵۰۰ واحد مرغداری با 
ظرفیت تولید بیش از ۱۸۰ هزار تن 
گوشت سفید در مازندران فعال است 
که تامین نهاده های دامی از مهمترین 
نیاز ها در امر تولید صنعت طیور است. 
مازندران رتبه سوم از لحاظ پرداخت 
و چهارم از لحاظ معرفی را در کشور 

در اختیار دارد.

مدیرکل تبلیغات اسالمی مازندران:
رویدادهای فرهنگی 

مازندران را به آئین های 
مذهبی گره بزنیم

اســالمی  تبلیغــات  مدیــرکل 
مازنــدران گفت: برای ایجاد شــور 
محرمــی در شــهرهای ســاحلی و 
اســتان باید رویدادهای فرهنگی را 
به آئین های مذهبی و حسینی گره 

بزنیم.
به گزارش خبرنــگار صبح آمل و 
به نقل از مهر، حجت االسالم محمد 
مهدی شــریف تبار ظهر یکشنبه در 
جلســه برنامه ریزی ایــام محرم در 
شهرستان های ساحلی اظهار داشت: 
یکی از مباحث جلسه ستاد عملیات 
محــرم برنامه ریزی بــرای دهه اول 
محرم به ویژه تاســوعا و عاشورا بوده 
اســت. وی افزود: آمادگی الزم برای 
در  فرهنگی  فعالیت هــای  آرایــش 
ساحل وجود دارد و باید ضمن توجه 
به آئین های ســنتی اســتان برخی 
انجــام دهیم. مدیرکل  فعالیت ها را 
تبلیغات اسالمی مازندران با اشاره به 
برنامه ویژه هفتم ماه محرم در استان 
گفت: در شهرهای ســاحلی استان 
برنامه های مختلف فرهنگی و مذهبی 
از روز ســه شــنبه در ســاحل آغاز 
می شود و اگر می خواهیم دنبال یک 
رویداد باشیم باید آن را به آئین های 
فرهنگی و مذهبی گره بزنیم. حجت 
االسالم شریف تبار ادامه داد: در ایام 
محــرم به ایســتگاه های صلواتی در 
شهرهای غرب مازندران توجه می شود 
و اگر می خواهیم فضای محرمی داشته 
باشیم باید در این قالب ها برنامه ریزی 
کنیم. وی تصریح کرد: باید فضای ایام 
عزای حسینی را در استان ایجاد کنیم 
و با محوریت هیئــات و موکب های 
مردمی برنامه های فرهنگی در قالب 
حسینه ها و موکب های سیار داشته 
باشیم.حجت االســالم شریف تبار با 
تاکید براینکه رویداد هفتم ماه محرم 
را به عنوان نماد مورد توجه قرار دهیم، 
گفت: می توان کارهای ضمیمه ای و 
رســانه ای نیز برای این رویداد داشته 

باشیم.

خبر
خبر

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری مازندران:

آتش سوزی در جنگل های مازندران 
امسال 5۰ درصد کاهش یافت

در  ســوزی  آتــش 
و  جنگلــی  عرصه هــای 
ابتدای  از  مازندران  مرتعی 
مقایسه  در  تاکنون  امسال 
با مدت مشابه پارسال ۵۰ 
درصد کاهش داشته است.

حفاظت  یگان  فرمانده 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ســاری، گفت 
در اردیبهشت و خردادماه امسال هیچگونه آتش سوزی در عرصه های 
جنگلی و مرتعی این منطقه اتفــاق نیفتاده که این خود علت اصلی 
کاهش آمار آتش ســوزی ها از ابتدای امســال تاکنون در این منطقه 

است.
به گزارش صبح آمل و به نقل از ایرنا، ســرهنگ مجید ذکریایی، 
شــمار آتش سوزی ها در عرصه های جنگلی و مرتعی این منطقه را از 
ابتدای امســال تاکنون ۱۰ فقره عنوان کرد و اظهار داشت: در جریان 
این آتش سوزی ها، ۱۶ هکتار از عرصه های جنگلی و مرتعی در آتش 

سوخت و از بین رفت.
وی شمار آتش سوزی های صورت گرفته در عرصه های جنگلی و 
مرتعی مازندران منطقه ساری را ۲۴ فقره اعالم کرد و افزود: باالترین 
سطح آتش سوزی در تیرماه جاری مربوط به ضلع شمالی جنگل های 
ســوادکوه شمالی بود که در جریان آن پنج هکتار از درختان سوزنی 

برگ منطقه در آتش سوخت و از بین رفت.
فرمانده یــگان حفاظــت اداره کل منابع طبیعــی و آبخیزداری 
مازندران منطقه ساری، بیشــترین سطح آتش سوزی صورت گرفته 
در عرصه هــای مرتعی این منطقــه را از ابتدای امســال تاکنون در 
ارتفاعــات رینه الریجان آمل عنوان کرد و گفــت: با توجه به ارتفاع 
باال و صعب العبور بودن این منطقه، آتش سوزی ها با کمک نیروهای 
حفاظــت اداره کل منابع طبیعی مازندران منطقه ســاری، نیروهای 
مردمی و همچنین همیاران و دوســتداران طبیعت در کمترین زمان 
اطفا شــد. زکریایی، با اشاره به گرم شدن هوا و همزمانی آن با فصل 
برداشــت محصوالت، بــا بیان اینکه آتش زدن پســماند محصوالت 
کشاورزی جرم تلفی می شود و در صورت سرایت آتش به عرصه های 
جنگلی و مرتعی، مرتکبین عالوه بر مجازات به پرداخت جریمه نقدی 
نیز محکوم می شوند، به کشاورزان توصیه کرد که از آتش زدن کاه و 
کلش مزارع خود که احتمال سرایت آتش به عرصه های جنگلی را به 

همراه دارد، در این ایام خودداری کنند.
وی عامل انسانی را علت اصلی بیشتر آتش سوزی ها در عرصه های 
جنگلی مازندران اعالم کرد و با اشاره به گرم شدن هوا و ورود مسافران 
و گردشــگران به مازندران، از مردم خواست از روشت کردن آتش در 
عرصه های جنگلی و مرتعی این استان خودداری و در صورت لزوم از 

خاموش بودن آن اطمینان حاصل کنند.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران 
منطقه ساری با بیان اینکه نیروهای یگان حفاظت و طرف های قرارداد 
مجریان طرح های حفاظتی برای پیشگیری و جلوگیری از آتش سوزی 
احتمالی در تمام عرصه های جنگلی در آماده باش کامل هســتند، از 
مردم و طبیعت دوستان خواســت در صورت مشاهده هرگونه آتش 
ســوزی، تخریب جنگل، قطع درختان و تجاوز به عرصه های طبیعی، 
مراتب را به صورت شبانه روزی با سامانه ۱۵۰۴ یگان حفاظت تماس 
بگیرنــد تا همکاران پس از اطالع در اســرع وقت در مکان مورد نظر 

حضور یابند.

سرپرست مرکز ملی تابید صالحیت استاندارد ایران:

استاندارد سفیر اعتباربخشی کاالها در 
بازارهای هدف است

سرپرســت مرکز ملی تایید صالحیت اســتاندارد ایران با اشاره به 
اســتاندارد  داشــتن  اینکــه 
کیفیــت بخــش و اطمینان 
گفت:اســتاندارد  اســت،  آور 
در  کاالها  اعتباربخشی  سفیر 
بازارهای هدف و مصرف است.

به گــزارش صبح آمل و به 
نقل از مهر، محمود هاشــمی در آئین تکریم و معارفه مدیرکل جدید 
استاندار مازندران با اظهار اینکه اجرای مقررات ملی شرط الزم داشتن 
استاندارد به شمار می رود، افزود: در کنار آن شایستگی های اخالقی و 

رفتاری نیز باید مدنظر قرار گیرد.
وی با عنوان اینکه استانداردهای موجود در عالم اخالق پایه است، 
افزود: مواردی که ســبب اعتباربخشی برای صادرات و تولید می شود 

مبتنی بر استاندارد است.
سرپرست مرکز ملی تابید صالحیت استاندارد ایران یادآور شد: با 
رفتارها و عملکرد خود می توانیم تضمین کننده ســالمت و اطمینان 
باشیم و در سازمان ملی استاندارد اعتقاد داریم که وکیل مردم هستیم 
و از طریــق مراکز همکار و وابســته در پی حــد اعلی کیفیت کاالها 

هستیم.
هاشــمی با بیان اینکه در گذشته نشانه اســتاندارد اطمینان آور 
و اعتباربخش بوده اســت، گفت: برای اطمینان بخشی باید اعتبار و 

جایگاه لگو استاندارد افزایش یابد.
سرپرســت مرکز ملی تأیید صالحیت اســتاندارد ایران گفت: اگر 
کاالهایی که صادر می شود دارای نشان استاندارد باشد، سفیر اعتماد 
بخشــی در بازارها خواهد بود و اگر این عالمت تشریفاتی باشد، رفتار 
مصرف کننده در کشورهای هدف نسبت به کاالهای ما تکرار نمی شود.

هاشمی با بیان اینکه مرکز ملی تأیید صالحیت ایران ناظر به نیازها 
و سالیق تالش می کند پاسخگوی مطالبات باشد، افزود: باید از فضای 
عملیاتی به سمت تحولی پیش رویم و پیش زمینه تحول تغییر است.

مالعلی پور مدیرکل جدید اســتاندارد مازندران با اشاره به وظایف 
خطیر سازمان استاندارد اظهار داشت: انجام صحیح این وظایف سبب 
جلب رضایت و آرامش مردم اســت و فعالیت در این سازمان نیازمند 
همت ویژه است. وی افزود: توجه به اسناد باالدستی، سند تحول دولت 
مردمی، سند آمایش استان، بیانیه گام دوم انقالب و همه سوابقی که 

به توسعه استان کمک کند از برنامه ها است.
در این مراســم مالعلی پور به عنوان مدیرکل استاندارد مازندران 

معرفی و از تالش های رحیمی مدیرکل سابق استاندارد تقدیر شد.
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نه به دشمن طبیعت!  
از شهروندان آملی هستم که با دیدن صحنه های تاسف باری از انبوه زباله ها 
در کوچه و خیابان ســطح شهر دلم به درد آمده است. در ایام محرم هئیت های 
عزاداری، مساجد، تکیه ها و شهروندان برای توزیع غذاها و نوشیدنی های نذری از 
ظرف های پلیمری و یکبار مصرف استفاده می کنند. این ظروف دشمن طبیعت 
است و همچنین توان مضاعفی برای پاکسازی و نظافت شهر الزم است چنانچه 
استفاده از ظرف های یکبار مصرف و تولید پسماند همزمان با ایام محرم و پخش 
نذورات در خیمه های عزاداری، افزایش چشمگیری پیدا می کند. به همین دلیل 
کارگران خدمات شــهری مجبورند این مدت برای پاکیزه نگهداشــتن شهر و 
محله ها تالش مضاعف کنند. به همین دلیل پیشــنهاد می کنم ابتدا عزاداران 
را نســبت به این موضوع آگاه و زمینه  تولید و رهاسازی زباله را کاهش دهیم و 
پســماندهای تولید شده را تفکیک و جمع آوری کنیم. متاسفانه در این ایام کار 

پاکبانان دوچندان می شود. 
رضایی شهروند آملی

باز هم کمبود سرم در داروخانه ها
چند روزی اســت که فرزندم مریض شده و با توجه به وضعیت عمومی اش 
پزشــک معالج برای او دارو تجویز کرده است و بر اساس نظر دکتر فرزندم باید 
روزانه سرم دریافت کند اما بنده بعد از مراجعه به حداقل چند داروخانه به سختی 
توانســتم داروهای مورد نیاز را تهیه کنم. سوالم از مسئولین ذی ربط این است 

االن بیمارستانها خلوت می باشد چرا باز با کمبود سرم مواجهیم؟
احمدی شهروند آملی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران:
 حدود ۱۰ درصد آبهای سطحی

 در مازندران مهار می شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه محدودیت منابع 
آب در مازندران زیاد اســت؛ گفت: حدود ۱۰ درصد آب های ســطحی مهار 

می شود.
به گزارش صبــح آمل و به نقل از خبرگزاری فارس، حســن عنایتی در 
ششمین نشســت برنامه ریزی و هماهنگی پیاده سازی طرح جامع احداث و 
ساماندهی زیرساخت های منابع آب و خاک سه استان شمالی، اظهار داشت: 
نیازمندی های بخش آب و خاک در اســتان مازندران زیاد است و با توجه به 
شــرایط اقلیمی و جغرافیایی این استان، در منطقه دشت با محدودیت هایی 

مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه در غرب مازندران کمترین میزان دشــت را داریم که از 
محدودیت ها و چالش های این منطقه اســت ، ادامه داد: مازندران همواره از 

کم آبی و پرآبی رنج می برد و در هر دو این شرایط دچار بحران می شویم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه محدودیت منابع 
آب در مازندران زیاد است و حدود ۱۰ درصد آب های سطحی مهار می شود، 
افزود: ۷۵ تا ۸۰ درصد آب های استان آب سطحی است و در فصول غیرزراعی 
باعث ایجاد محدودیت در مزارع می شــود و کشــت و کار را با مشکل مواجه 

می کند.
عنایتی با بیان اینکه در حوزه خاک هم نیاز است به غنی سازی آن توجه 
کنیــم تا از این منبع برای افزایش بهره وری اســتفاده کنیم، گفت: تجهیز و 
نوســازی اراضی شــالیزاری برای افزایش کیفیت و کمیت تولید و افزایش 
بهره وری خاک و آب یکی از خواسته های مازندران است که متناسب با شرایط 

مازندران اجرا و عملیاتی شود.
وی اظهار کرد: سرعت بخشی در اجرای زیرساخت های آب و خاک استان 
مانند الیروبی آببندان ها و زهکشــی اراضی مورد انتظار اســت اما به دلیل 
محدودیت منابع اعتباری نتوانســتیم در توسعه سامانه های نوین آبیاری به 

انتظارات موجود پاسخ دهیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران بیان کرد: در شرق مازندران نیاز 
به توســعه ســامانه های نوین آبیاری به دلیل محدودیت منابع آبی بیشتر از 
سایر مناطق است و باید تالش بیشتری برای بهره گیری منابع داشته باشیم.

عنایتی خاطرنشــان کرد: مطالعه و طراحی بــرای اجرای پروژه ها یکی از 
موضوعاتی است که باید به موقع و با استفاده از اعتبارات مناسب اجرا شود.

مدیرعامل شهرکهای صنعتی مازندران:
 تقویت فناوری دانش بنیان 

در صنعت سبب ارتقا تولید می شود

مدیرعامل شــرکت شــهرکهای صنعتی مازندران گفت: بخش صنعت با 
دســتیابی به فناوری دانش بنیان می تواند کیفیت تولید را ارتقاء بخشیده و 

بازار داخلی و خارجی را تحت تأثیر قرار دهد.
به گزارش صبح آمل و به نقل از خبرآنالین، یاسر امینی در سومین جلسه 
ستاد اقتصاد مقاومتی استان اظهار داشت: کمک به تولیدکنندگان در جهت 
رفع مشکالت حقوقی و قضایی، از ضروریات جلسات اقتصاد مقاومتی استان 

بوده که به ایجاد دلگرمی و تقویت کارآیی بخش صنعت خواهد انجامید.
وی با بیان اینکه فضای امن در روند تولید بســیار تأثیرگذار است تصریح 
کرد: بخش صنعت با دستیابی به فناوری دانش بنیان می تواند کیفیت تولید 
را ارتقا بخشــیده و بازار داخلــی و خارجی را تحت تأثیر قرار دهد و حمایت 

قضایی، به ایجاد امنیت و آرامش روند تولید کمک شایانی خواهد کرد.
حجت االســالم اکبری، رئیس کل دادگستری مازندران نیز در این جلسه 
با بیان اینکه نگاه به تولید باید حمایتی باشد گفت: سیاست دستگاه قضایی 
اســتان، حمایت حقوقی، قضایی و قانونی از تولیدکنندگانی اســت که همه 

همت خود را در مسیر گردش چرخ اقتصاد کشور معطوف کرده اند.

وی بیان کرد: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه 
مبنی بر حمایت از تولید و دانش بنیانها، دادگســتری اســتان با همه توان 
خود در رفع مشکالت تولیدکنندگان اقدامات و همآهنگیهای الزم را صورت 

می دهد.
جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان با حضور رئیس کل دادگستری استان 
و اعضا ســتاد برگزار و چهار واحد تولیدی در این جلسه به بیان اختالفات و 
مشــکالت حقوقی خود پرداختند و درخصوص چگونگی رفع مشکالت آنان 
بحــث و تبادل نظر صورت گرفت و جهت رفع موانع و ســهولت در کار این 
واحدها، دستورات الزم از سوی رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی استان صادر شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران:
دستگیری 5 متخلف شکار و صید در مازندران

مدیرکل حفاظت محیط زیســت مازندران گفــت: ماموران یگان حفاظت محیط 
زیست ۵ متخلف شکار و صید را در سه شهر مازندران دستگیر کردند.

بــه گزارش صبح آمل و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیســت 
مازندران عطااله کاویان اظهار داشت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست حین گشت 
وکنترل در شــهر های آمل، ساری و بهشــهر ۵ متخلف شکار و صید را به همراه یک 
قبضه سالح، الشه بیش از ۶۰ قطعه موجودات دریایی )البستر، خرچنگ و هشت پا(، 
الشــه یک طاقه قرقاول، تاکسیدرمی ۱ طاقه قرقاول خزری، یک قطعه سهره طالیی 
و دو رشته تور ماهیگیری ســالیک دستگیر کردند. وی افزود: ماموران یگان حفاظت 
محیط زیست آمل طی گشت و کنترل درمنطقه کوهستانی آب اسک الریجان ومنطقه 
چالو دو صیادغیرمجاز به همراه دو رشــته تور ماهیگیری سالیک، ادوات ماهیگیری و 
تاکســیدرمی یک طاقه قرقاول خزری کشف و ضبط کردند. مدیرکل حفاظت محیط 
زیســت مازندران تصریح کرد: ماموران یگان حفاظت محیط زیســت آمل باهمکاری 
ماموران نیروی انتظامی و ماموران واحد نظارت براماکن عمومی شهرستان آمل حین 
پایش واحد های صنفی در حوزه استحفاظی این شهرستان یک واحد صنفی متخلف 
را شناســایی و الشه موجودات دریایی مثل:۳۰ قطعه البستر، ۳۰ قطعه خرچنگ و ۳ 
قطعه هشــت پا کشــف وضبط کردند. کاویان در ادامه بیان داشت: در ساری ماموران 
یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان )محیط بانی هوال( حین گشت وکنترل در 
حوزه استحفاظی یک متخلف را که اقدام به صید غیر مجاز سهره طالیی کرده بود، را 
دستگیر کردند. وی همچنین افزود: در ماموریت دیگری ماموران پناهگاه حیات وحش 
سمسکنده حین گشت و کنترل در حوزه استحفاظی ۵ رشته دام هوایی را جمع آوری 
کردند. کاویان در پایان گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بهشهر 
)محیط بانی بیشه بنه( حین گشت کنترل درحوزه استحفاظی به یک دستگاه خودرو 
مشکوک برخورد نموده و پس از تحت نظر گرفتن خودرو و بازرسی آن یک قبضه سالح 

والشه یک طاقه قرقاول کشف و ضبط کردند.

فرماندار محمودآباد از جذب اعتبار ۲۵ میلیارد تومانی برای رفع مشــکل آب 
شرب این شهرستان خبر داد و گفت: زیرساخت های آب شرب در حوزه شهری و 

شهرستان بسیار ضعیف است.
به گزارش صبح آمل و به نقل از مهر روح اهلل علیزاده با اشــاره به اینکه چاه ها 
در حوزه پایین دست برخالف باالدست رسوبی می شوند، اظهار داشت: تجهیزات 
چاه به علت قدیمی بودن، رسوبی شدن و عدم نوسازی از جمله پمپ ها نمی تواند 
حجــم آبی که به طور مثال در حال حاضر ۱۰ لیتر در ثانیه اســت را بیش از ۷ 

لیتر خروجی دهد.
وی با بیان اینکه رســوب گیری و نصب مجدد پمپ ها به چند روز زمان نیاز 
دارد، افزود: برای این وضعیت نیاز به پمپ جدید بوده که متأسفانه در شهرستان 
جایگزینی نیســت و با توجه به فصل تابستان و حضور مسافران و گردشگران با 

افت فشار و قطعی آب روبه رو می شویم.
وی تصریح کرد: مخزن آب شهرستان که باید ذخیره حدود ۴۰ هزار مترمکعب 
اشته باشد تنها ۱۰ هزار لیتر ذخیره آب دارد که یکی دیگر از معضالت در حوزه 

قطعی آب است.
فرماندار محمودآباد خاطرنشــان کرد: طی ۲ ســال اخیر با توجه به شرایط 
کرونایی و حضور کم رنگ مسافر در محمودآباد امور آب و فاضالب شهری آرامش 
کاذبی داشته و با کارکرد انفعالی نسبت به نوسازی زیرساخت ها آینده نگری نکرد 
و امروز با بهتر شدن وضعیت و حضور گردشگران و مسافران زیاد در شهر ساحلی 

با قعطی آب مواجه هستیم.
علیزاده ادامه داد: مسکن مهر در سطح شهرستان در هر واحد ۲ تا ۳ خانواده 
مسافر حضور دارند و مصرف همزمان تابستانه حجم زیادی از آب می خواهد که 

این موضوع باعث ایجاد مشکل برای همشهریان و گردشگران خواهد شد.
وی گفت: حفــظ وضع موجود و آماده ســازی زیرســاخت ها، مطرح کردن 
مشکالت به امور آب اســتان و گرفتن اعتبار برای فراهم کردن وضعیت بهتر از 

وظایف من بوده که باید پاسخ گوی مردم شهر باشم.
فرماندار محمودآباد تلفیق آب و فاضالب شهری و روستایی را از دیگر مشکالت 
در این حوزه دانســت و افزود: در زمان جدا بودن این دو اداره مشکالت زیاد بود 

حال که تلفیق شد با پرسنل و نیروی انسانی اندک پاسخ گو نیستند به طور مثال 
در گذشــته ما ۱۷ آب نگه دار داشتیم )افرادی که کار ترمیم و نظارت را بر عهده 
داشــتند( امروز تنها ۳ نفر مسئول رسیدگی به این امور بوده که قطعاً نمی تواند 

آن طور که مناسب است، عمل کنند.
علیزاده بیان کرد: برای رفع اساسی مشکل آب شرب شهرستان نیاز به اعتبار 
ملی بود که با رایزنی فرزانه نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسالمی طی 
نشســتی با نیکزاد نایب رئیس مجلس، ۱۴ میلیارد تومان اعتبار گرفته و پروژه 
در امور آب و فاضالب مازندران در خصوص حفر چاه و ترمیم و به سازی مخازن 

تعریف شد.
وی اظهار داشــت: ۱۴ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته با تعریف پروژه به 
۲۰ میلیارد رســید که با کمک آب و فاضالب استان پروژه نقطه کور هزار متری 
گالشــپل تا ترســیاب با عمق لوله ۲۵۰ متری در کنار لوله قطر لوله ۳۵۰ میلی 

متری یک خط جدید به قطر قطر ۳۱۵ میلی متر اضافه کردیم.
فرماندار محمودآباد ادامه داد: نسبت به جا به جایی و انتقال لوله و آب شرب 
در این نقطه کور قبل از گرفتن اعتبار ۱۴ میلیاردی اقدام شــده بود که در حال 
حاضر نیز این پروژه در حال انجام است و در مجموع طی ۴ ماه اخیر اعتبار ۲۵ 

میلیاردی برای رفع مشکل شهرستان تخصیص یافت.
علیزاده یادآور شــد: این در حالی ســت که اعتبار تملک و دارایی فرمانداری 
محمودآباد در سال گذشته ۲۰ میلیارد تومان بود اما امسال تنها برای رفع مشکل 
آب شــرب شهرســتان ۲۵ میلیارد تومان اعتبار گذاشتیم که نیازمند به تقویت 
مخازن در حوزه شهری دارد. وی با اشاره به زمین ۵ هزار متری با کاربری ایجاد 
مخازن آب که در حال حاضر در دست شرکت آب منطه ای مازندران است، گفت: 
شرکت آب منطقه ای قصد فروش این زمین را داشته که با حقوقی کردن موضوع 
درصــدد گرفتن زمین و ایجاد مخزن بزرگ تر با اعتبار تخصیص یافته برای رفع 

مشکل آب شرب هستیم.
فرماندار محمودآباد عنوان کرد: در راســتای ایجاد بستر فیبرنوری و مخابرات 
در محمودآباد، این شهرســتان به عنوان پایلوت شهر هوشمند در استان معرفی 
می شــود که مزایای زیادی از جمله دسترسی آسان به اینترنت پر سرعت، انجام 

جراحی های اینترنتی یا فروش آنالین محصوالت این شهرســتان برای گردشگر 
است.

علیزاده خاطرنشان کرد: اجرای یک طرح فیبرنوری به ازای ۱۰ کیلومتر هزینه 
۵ میلیارد تومانی دارد که در روستای حربده به مرحله افتتاح رسید و این هزینه 

یک چهارم آن به صورت مشارکتی و مابقی بر عهده مخابرات و دولت است.
وی از کلنگ زنی و اجرای طرح هوشمندســازی در ۱۵ روستا این شهرستان 
طی چند ماه اخیر خبر داد و گفت: بیش از ۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای 
طرح در این روســتاها هزینه خواهد شد .۲ هزار کیسه آرد مازاد بر مصرف وارد 

محمودآباد شد
فرمانــدار محمودآباد در ادامه در خصوص مشــکالت نانوایی ها و تهیه د در 
شهرســتان افزود: در ۴ ماه اخیر بیش از ۲ هزار کیســه آرد مازاد بر مصرف وارد 

محمودآباد شد که سهمیه ماهانه ما ۲۲ هزار کیسه آرد است.
علیزاده اظهــار کرد: هیچ گونه کمبود آرد در محمودآباد نداریم و ما احتمال 
فــروش آرد نانوایی ها به نان فانتزی را می دهیم کــه باعث تعطیلی زود هنگام 

نانوایی ها در سطح شهرستان می شود.
وی با اشــاره به اینکه ۱۴۷ نانوایی فعال در شهرستان داریم، تصریح کرد: به 
بخشــداران حکم زده شد تا هر دهیار در روستای خود بازرس نظارت بر نانوایی 

محل باشد و از بروز تخلف جلوگیری کنند.
علیزاده در پایان گفت: برای بهبود بخشــی روند پخت مناسب و بدون تلخف 
نانوایی ها از ۱۰ نانوایی برتر به انتخاب شــهروندان محمودآبادی تقدیر شد و ۲ 
نانوایی که توان پخت ۲۴ ســاعت داشته باشد از نظر آرد تأمین می شود چراکه 
در این شــهر با توجه به تأمین نان ۲ هزار کارگر شهرک صنعتی و مسافرانی که 
از شــهرهای اطراف یا خارج استان برای اســتفاده از ساحل وارد این شهرستان 

می شوند، نیاز است تا نانوایی هایی با پخت نان روزانه داشته باشیم.

فرماندار محمودآباد:

کمبود آرد نداریم

صدای شهروند

فرمانده انتظامی شهرستان آمل با اعالم این خبر گفت: با اتمام تحقیقات میدانی پلیس و پس از کار دقیق اطالعاتی به دست آمده، هماهنگی های 
الزم با پلیس آمل برای اجرای عملیات دستگیری قاچاقچی و کشف محموله مواد مخدر انجام شد.

به گزارش صبح آمل، سرهنگ علی داداش پور اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان آمل در تحقیقاتی از انتقال و جاسازی 
مقادیر قابل توجهی مواد مخدر توسط یک شخص سوداگر، مطلع و برنامه ریزی عملیاتی الزم را برای شناسایی و دستگیری او آغاز کردند.

وی افزود: پس از اطمینان از خرید و فروش مواد مخدر توسط این فرد، ماموران کالنتری ۱۳ با دریافت حکم قضایی وارد منزل متهم شده و در 
بازرسی از این مکان یک کیلو و۴۰۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان آمل گفت: متهم به کالنتری منتقل شده و در بازرسی های پلیس به جرم خود مبنی بر فعالیت در خرید و فروش 
مواد مخدر اعتراف کرد.

سرهنگ داداش تبار خاطرنشان کرد: این خرده فروش مواد مخدر، پس از تشکیل پرونده با حکم مقام قضایی روانه زندان شد.
وی افزود: مبارزه بی امان با قاچاق مواد مخدر از اولویت های اصلی پلیس است و شهروندان می توانند اخبار و اطالعات خود را در این زمینه از 

طریق تلفن ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند. 

فرمانده انتظامی شهرستان آمل:

کشف یک کیلو و 4۰۰ گرم مواد مخدر از سوداگر مرگ آملی


