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 خودمان را به این
 افتتاح ها سرگرم نکنیم 

و قانع نباشیم
افشین الریجانی 

مدیر مسئول صبح آمل

نماینده مردم آمل در مجلس:

 بخش جراحی قلب
 در آمل به زودی راه اندازی می شود

دبیر اجرایی اشکواره فرهنگی هنری حسینی:

زمان برگزاری پنجمین 
اشکواره فرهنگی و 

هنری حسینی اعالم شد

در آمل با حضور مدیرعامل شرکت مخابرات مازندران راه اندازی شد 

 فاز نخست بزرگترین
 طرح فیبر نوری کشور 

فرماندار محمودآباد:

هشدار فرماندار محمودآباد به عدم 
پاسخگویی مدیران به خبرنگاران
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اســتاندار مازندران گفت:پروژه های عمرانی در 
مازندران در دولت مردمی سیزدهم به لطف خدا به 
حرکت درامد، پروژه هایی که بیست سال خوابیده 
بود اما با اولویت گــذاری دولت و تزریق بودجه به 
ویژه پس از سفر ریاست جمهوری شتاب بیشتری 

گرفت.
به گزارش صبح آمل دکتر سید محمود حسینی 
پور در مراســم افتتاح تقاطع غیر همسطح میدان 
هزار سنگر آمل با تاکید بر سرعت بخشی و تکمیل 

و بهره برداری پروژه های عمرانی اظهار داشت: تمام 
پروژه های عمرانی اســتان مازندران باید روزشمار 
نصب شــود و ما اجازه نمیدهیم پروژه های عمرانی 
که باعث ایجاد آرامش مردم خواهد شــد دز اختیار 
پیمانکاران گرفتار پیــچ و خم های اداری و بودجه 

ای شود.
وی حضور میدانی و عملکرد اجرایی و قابل لمس 
مدیران را یک اصل برای تمامی مســئوالن عنوان 
کــرد و گفت: فصل بی حالی، رخوت و بی انگیزگی 

در استان مازندران پایان یافته و مدیران باید تکلیف 
خود را روشن کنند.

اســتاندار مازندران به جایگاه آمل اشــاره کرد و 
گفــت: آمل از لحاظ تاریخــی، مذهبی و اقتصادی 
برجسته است و این شهرســتان قطب اقتصادی و 
پیشانی گردشگری اســتان است که متاسفانه طی 

سالهای گذشته مورد بی توجهی قرار گرفته است. 
حسینی پور تصریح کرد: شهرستان آمل جایگاه 
استراتژیک ویژه ای در حوزه صنعت دارد، اما اقتصاد 
صنعتی این شهرستان هنوز نتوانسته جایگاه واقعی 

خود را در کشور و استان پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: شهرستان آمل همه شاخص 
های پیشرفت و توسعه را دارد، لذا همه باید همدل 
شــوند و با تجمیع تمامی ظرفیت ها آملی بسازند 
که در شــان و منزلت مــردم انقالبی و مجاهد این 
شهرستان  باشد. استاندار مازندران در بخش دیگری 
از ســخنانش گفت: میدان هزار ســنگر آمل نماد 
مقاومت مردم است که اهمیت ویژه ای دارد لذا این 
میدان باید متناسب با نامش نوسازی شود. حسینی 
پور در پایان تصریح کرد: میدان هزار سنگر پیشانی 
ورودی از جاده هراز است و کوریدور شرق و غرب را 

اینجا محوریت می کند.

 معاون استاندار و فرماندار ویژه آمل در چهارمین 
روز از هفته دولت در  مراسم افتناح تقاطع غیر همسطح 
پل روگذر میدان هزار سنگر آمل گفت: اجرای طرح ها 
از ســوی دولت با نگاه ویــژه رویکرد مردمی در حال 
پیگیری و اقدام است و عملیات اجرایی ساخت تقاطع 
غیر همسطح میدان هزار سنگر آمل از سال ۹۷ شروع 

و بــا باقی مانــدن ۲۵ درصــد از کار در این دولت با 
کمتر از هفت درصد زمان طرح به بهره برداری رسید. 
به گزارش صبح آمل، سیدعباس حسینی با تاکید بر 
اینکه اولویت اول دولت سیزدهم تکمیل پروژه های 
نیمه تمام اســت؛ اظهار داشت: این پروژه با پیشرفت 
۷۵ درصدی تحویل دولت ســیزدهم شد و کمتر از 
هفت مــاه باقی مانده آن تکمیل و بــه مرحله بهره 
برداری رسید. وی افزود: پل غیر همسطح میدان هزار 
سنگر آمل نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی میدان 
هزار ســنگر آمل در تقاطع خروجی های شهرستان 
به شهرهای بابل و محمودآباد دارد. معاون استاندار و 
فرماندار ویژه شهرستان آمل، تصریح کرد: هم اکنون 
اصالح هندسی هزارسنگر مانده که با ورود شهرداری 

این طرح از این هفته شــروع می شود. حسینی بیان 
داشــت:: آمل با ایجاد ۴ هزار نفر فرصت اشتغال زایی 
و رشــد ۳۸ درصدی صادرات اکنون با بحران کارگر 
حرفه ای مواجه است. وی خاطرنشان کرد: تقاطع غیر 
همسطح میدان هزار سنگر آمل عالوه بر راه ارتباطی 
پرجمعیت ترین شهرستانهای استان مازندران، اصلی 
ترین مســیر مواصالتی و ترانزیتی جغرافیای مرکزی 
استان نیز محسوب می شود که حتی در ایام عادی و 
تعطیل نیز میزبان تردد خودروها به ویژه خودروهای 
سنگین است.  حسینی در پایان با اشاره به مشخصات 
پل روگذر عنوان کرد: این پل به طول ۵۰۰ و ۴ هزار 
کیلومتر مساحت به همراه رمپ های آن و هزینه ای 

بالغ بر ۱۸۵ میلیارد تومان احداث شد.

استاندار مازندران:

تمام پروژه های عمرانی مازندران باید روز شمار نصب شود 

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان آمل:

اولویت دولت سیزدهم تکمیل پروژه های نیمه تمام است 

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان آمل:

 ۱۰۹ پروژه با اعتبار بالغ
  بر ۴۳۷ میلیارد تومان

 در هفته دولت در آمل به 
بهره برداری می رسد

استاندار مازندران:

تمام پروژه های عمرانی 
مازندران باید روز شمار 

نصب شود
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حوا کاظمی آشپز تاالر مجلل اهورا در گفت گو با صبح آمل:    

 آشپزی
 تمام زندگی من است

فرمانده انتظامی شهرستان آمل:

صبح آمل به عنوان رسانه ای همسو و 
تاثیرگذار، پلیس را در انجام هر چه 
بهتر ماموریت هایش یاری می رساند

 شهردار آمل در آئین تجلیل از خبرنگاران
 و اصحاب رسانه شهرستان آمل؛

نقد منصفانه را می پذیرم و مکلف هستم 
شفاف جواب خبرنگاران را بدهم

بازدید رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از مناطق سیل زده الریجان؛

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان آمل: 

 زیرساخت های خدماتی آمل
 به نگاه ملی نیاز دارد

2

شهردار آمل در آئین تجلیل از خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان آمل؛

نقد منصفانه را می پذیرم و مکلف هستم شفاف جواب خبرنگاران را بدهم

قیمت ۱۰۰۰۰ تومان
نیمه دوم مرداد ماه ۱۴۰۱

سال هشتم 
دوهفته نامه
 شماره ۱۲۵

جاده محمودآباد به آمل
مجتمع مجلل اهورا 

 متعلق به رستوران حاج محسن

شهردار آمل در آئین تجلیل از خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان آمل که به میزبانی 
شــورای اسالمی شهر و شهرداری با حضور اعضای شــورا، شهردار و خانواده بزرگ رسانه 
در هتل شــهر آمل برگزار شد؛ گفت: خوشحالم در یک سال گذشته سعی کردم باب نقد 
را بــرای خبرنگاران بــاز بگذارم و نقد منصفانه را می پذیرم و ایمان دارم با بهره گرفتن از 
ظرفیت بزرگ خبرنگاران انشاهلل آنچه را که مد نظر ماست که همانا خدمت به مردم فهیم 

و نجیب آمل می باشد را اجرایی کنیم. 
به گزارش صبح آمل، مهندس داوودی با تاکید بر اینکه مکلف هســتم شــفاف جواب 
خبرنگاران را بدهم؛ اظهار داشت: نگاه نقادانه خبرنگاران با توجه به رسالت آنها که همیشه 
دغدغه شــهر را دارند به ما قطعا در این راه کمک خواهد کرد و در این راه خدمتگذاری 
مکلف هســتم شــفاف جواب خبرنگاران را بدهم و تمام ســعیم بر این است تا برای رفع 
مشکالت شهروندی تا آنجائیکه از دستم بر آید کوتاهی نکنم و رئیس شورای اسالمی شهر 
آمل نیز در ادامه گفت: یکی از ارکان تعالی هر جامعه ای بحث مطبوعات و خبرنگاران می 
باشــد که موجب پیشــرفت و تعالی  آن می شود و اگر بتواند نقش خودش را درست ایفا 
کند.  رییس شــورای اسالمی شــهر آمل نیز در ادامه گفت: اگر خبرنگاران در همه حوزه 
ها بتوانند به صالحیت حرفه ای خود در راســتای شــغل شان درست عمل کنند موجب 

ارتقای جامعه می شود.
احمد محمدی با تاکید به حفظ امانتداری خاطرنشــان کرد: یکی از خصوصیات بارز 
خبرنگاران امانت داری و بیطرفی می باشــد که آن را باید سرلوحه کار خود قرار دهند و 
واقعیت ها را منتقل کنند که در آن صورت اگر واقعیت ها بیان شود هم مخاطب می فهمد 
که چه اتفاقی در شــهر یا جامعه افتاده و هم منبع خبر که اعمال و وظایفش انتشار پیدا 
می کند با نقص ها و ضعف های خود آشنا می شود . رضایت خاطر پیدا خواهند کرد. وی 
افزود: خبرنگاران و اهل قلم، صالحیت حرفه ای خود را فدای مسائل اقتصادی و سیاسی 
و دسیسه ها نکنند که این مهم بسیار حائز اهمیت است و در صورت عدم رعایت موجب 

نابودی فلسفه خبرنگاری و آرمانها و اهداف آنها می شود.
رییس شــورای اسالمی شــهر آمل بیان کرد: این نقصان را به خود و مجموعه شورا و 
شــهرداری می پذیرم که ارتباط ما با رسانه ها کمرنگ بوده است و از همین تریبون قول 
می دهم که در شــروع کار هیئت رئیسه جدید در جهت تشریح عملکرد سال گذشته و 
ارائه برنامه های سال آتی بتوانیم در خدمت خبرنگاران عزیز باشیم. محمدی خبرنگاران را 
بازوان اجرایی دانست و گفت: ما در بحث شورا رسانه ها و مطبوعات را در مقابل خودمان 
نمی بینیم بلکه به عنوان بازوان اجرایی در کنار خود می دانیم و امیدواریم با اســتفاده از 

ظرفیت تمام رسانه ها بتوانیم رضایت نسبی را فراهم کنیم.
سردبیر و مدیر مسئول صبح آمل نیز در ادامه خواستار خواستار استفاده درست و بهینه  
از ظرفیت عظیم خبرنگاران در بدنه شــهرداری و شورا برای تعالی و پیشرفت پروژه های 
شهری شد و گفت: این یک فرصت بسیار مناسب و پتانسیل خوبی برای شهر آمل است که 
دغدغه مدیریت شهری را دارند و باید نهایت استفاده را  از آن کرد که متاسفانه در شورای 

ششم آنگونه که باید استفاده نشد.
افشین الریجانی با بیان اینکه مخالفین همان منتقدان شهرداری و شورا هستند که به 
نوعی برای پیشبرد اهداف، کارهای مدیریتی را نقد می کنند و چه بسا در همین انتقادات 
نتایج خوبی به دســت می آید.  وی افزود: کار شــهرداری و مدیریت شهری کاری فراگیر 

است که عموم مردم با آن درگیر هستند
ســردبیر و مدیر مسئول صبح آمل خاطرنشان کرد: متاسفانه در مدیریت شهری و در 
مقابل نقدهای منتقدان ســکوتی دیده می شود که نه تنها به صالح نیست بلکه به ضرر 
مدیریت شهری می باشد و با وجود ابزار و رسانه های در اختیار باید بهترین استفاده را برد. 
الریجانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: امروز با وجود دستگاههای مختلف اطالع 
رسانی و رسانه های مکتوب و شبکه های مجازی  هیچ چیز از چشم مردم پنهان نمی ماند 

بنابراین بهتر است که روشنگری صورت بگیرد.
وی در پایان به عدم حمایت شــهرداری از خبرنگاران اشاره کرد و افزود: شهرداری به 
عنوان سازمانی مستقل با استفاده از بودجه های فرهنگی باید با دادن رپرتاژ و آگهی آنهم 
به ســویه در بحث اقتصادی از خبرنگاراند حمایت نماید که متاسفانه از یکسال گذشته تا 

کنون این مهم کاهش پیدا کرده است که می طلبد بازنگری و اجرایی شود. 



۲اخبار آملنیمه دوم مرداد ماه ۱۴۰۱   سال هشتم    شماره ۱۲۵

فرمانده انتظامی شهرســتان آمل در دیدار با خبرنگار صبح آمل با 
تاکید بر اینکه خبرنگاران متعهد و مســئول در حقیقت دارای رسالتی 
بزرگ و ممتاز و اثرگذار هســتند؛گفت:خبرنگاران صادق در چگونگی 

انتقال حوادث و اتفاقات به مخاطبان خود نقش آفرینی کرده و با قلم 
خود امنیت و آرامش را در جامعه نشــر و نمو می دهند که این نعمت 

بزرگ و گران بهایی است. 
به گزارش صبح آمل ســرهنگ علــی داداش تبار در این دیدار که 
در دفتر فرماندهی انتظامی صورت گرفت؛ اظهار داشت: صبح آمل به 
عنوان رســانه ای همســو و تاثیرگذار، پلیس را در انجام هر چه بهتر 
ماموریت هایش یاری رساند و با تالش های صادقانه خود اجازه نداد که 
خبرهای کذب و دروغین و شــایعه و حاشــیه سازی امنیت و آرامش 

جامعه را به مخاطره اندازد.
وی، رســانه را چشم بیدار، گوش شنوا و زبان گویای ملت توصیف 
کرد و افزود: خبرنگاران به عنوان پل ارتباطی، مشکالت را در راستای 
تحقــق مطالبــات مردم، به مســووالن منعکس می کننــد و وظیفه 

مسووالن، پاسخگویی به آنها است.
فرمانده انتظامی شهرستان آمل با بیان اینکه اطالع رسانی صحیح 
و به موقع از وقوع بســیاری از جرایم پیشــگیری می کند یادآور شد: 

همچنان که تاکنون تعامل سازنده و تاثیر گذاری بین نیروی انتظامی 
و رسانه های شهرســتان خصوصا پایگاه خبری صبح آمل برقرار بوده 
اســت انتظار می رود این همکاری بیش از پیش در جهت پیشــبرد 

اهداف ارتقا  یابد.
ســرهنگ داداش تبار با بیان اینکه اعتماد مردم مهمترین سرمایه 
نیروی انتظامی است، تصریح کرد: این اعتماد مردم به وسیله عملکرد 
پلیس و زحمات خبرنگاران ایجاد شــده است و اقدامات خوبی که در 
راســتای امنیت و آســایش مردم صورت گرفته، اصحاب رسانه نقش 
مهمی در اطالع رسانی آنها داشتند؛ بنابراین می توان گفت خبرنگاران 

مکمل خدمات پلیس هستند.
 در ادامه ربابــه محمدزاده خبرنگار صبح آمل نیــز در این دیدار 
ضمن تقدیر از تالشــهای سبزپوشــان نیروی خــدوم انتظامی گفت: 
پیشــرفت و توسعه، نه تنها در سطح شهرستان بلکه جای جای ایران 
اســالمی بر قدرت نیروهای مسلح تکیه دارد و تحقق این امر نیازمند 

ابزارهای پیشرفته نظامی و فرهنگی می باشد.

بازدید رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از مناطق سیل زده الریجان؛

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان آمل: 

زیرساخت های خدماتی آمل به نگاه ملی نیاز دارد

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان آمل:

 ۱۰۹ پروژه با اعتبار بالغ بر ۴۳۷ میلیارد تومان در هفته دولت
 در آمل به بهره برداری می رسد

معاون اســتاندار و فرماندار ویژه شهرســتان آمل 
امروز در نشســت با خبرنگاران رسانه ها با محور اعالم 
برنامه های هفته دولت در این شهرســتان گفت: دولت 
ســیزدهم بــا شــعار فسادســتیزی، عدالت محوری و 
مردمی بودن در مسیر سیره و روش  شهیدان رجایی و 

باهنر قرار گرفته است.
به گزارش صبح آمل،دکتر سید عباس حسینی اظهار 
داشــت: با انتصاب اســتاندار و معاونین وی از نیروهای 
دلســوز و بومی استان مازندران، مسیر خدمت گذاری در  
همه شــهرها هموار شده است چرا که استاندار بر حضور 
فرمانداران و مســؤوالن اســتانی در بین مردم و مناطق 
استان و شناسایی مشــکالت و دغدغه های مردم تاکید 

دارد.
وی افزود: در مسیر خدمت ما هم به دستور استاندار 
با حضور در روســتاها و مناطق مختلف شهرستان آمل، 
ســعی بر شناســایی و رفع مشــکالت این شهرستان و 
برطرف کردن آنها با استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های 

شهرستان داریم.
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان آمل عنوان 
کرد: حل مشــکالت نیازمند روحیه جهادی اســت و در 
این مدت تالشــمان براین بود که حضور میدانی در همه 
نقاط شهرستان آمل داشته باشیم و از نزدیک مشکالت را 

ببینیم و برای رفع آنها برنامه ریزی داشته باشیم.
حسینی در ادامه با اشاره به شعار هفته دولت امسال با 
عنوان » دولت مردم« و برنامه های شهرستان آمل در این 
هفته، بیان کرد:۱۰۹ پروژه با اعتبار ۴۳۷ میلیارد تومان و 
با اشتغالزایی برای ۸۹۰ نفر همزمان با هفته دولت در این 

شهرستان به بهره برداری می رسد.
وی همچنیــن تصریح کرد: ۵ پــروژه با بیش از ۶۰ 
میلیارد تومان اعتبار برای کلنگ زنی در نظر گرفته شده 
است که پیش بینی می شــود برای ۷۵ نفر اشتغالزایی 

شود.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان آمل به 
اولین افتتاح مســکن ملی در آمل اشاره کرد و گفت: 
اولین مســکن ملی کشــور با ۱۲۸ واحد در آمل و با 
مشــارکت بخش خصوصی افتتاح و به بهره برداری 

می رسد.
حسینی خاطرنشان کرد: در حوزه مخابرات پروژه 
بزرگ انتقال فیبر نوری به الریجان ۵۰ میلیارد تومان 
در فاز اول و دوم می باشــد و ظــرف دو ماه اینده با 
اجرای فاز ســوم بزرگترین پــروژه انتقال فیبر نوری 

کشور اتفاق می افتد.
وی بیان داشــت: پــل میدان هزار ســنگر پس 
از سالها چشم انتظاری انشــااهلل در هفته دولت به بهره 

برداری می رسد.
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان آمل از بهره 
برداري از پروژه هاي حوزه شــهري در هفته دولت خبر 
داد و گفت: شهرداري آمل، بابکان، دابودشت و امام زاده 
عبداهلل)ع( پروژه هاي مهمي در هفته دولت شهرســتان 

خواهند داشت.
حسیني از افتتاح ۱۱ پروژه حوزه برق در شهرستان 
به مناســبت هفته دولت خبر داد و گفت: ادارات جهاد 
کشــاورزي، صمت و بهزیســتي پروژه هــاي باالیي با 
مشــارکت مردم و اشــتغال باال در هفتــه دولت افتتاح 

خواهند داشت.
وي از اجــراي ۲۶ عنــوان پــروژه مــردم محور در 
هفته دولــت خبر داد و گفت: اجــراي طرح پیک امید 
در روستاهای شهرســتان از سوي کانون پرورش فکري 
شهرســتان، بازدید ســازمان های مردم نهــاد و فعاالن 
اجتماعی و خبرنگاران از مرکز رشــد شهرســتان آمل، 
اردوی جهادی دانش آموزان، طرح فرهنگی هنری دیواره 
نگاری با عنوان همیشــه با مردم، صعود عمومی به قله 

دماوند به مناسبت هفته دولت،
معاون اســتاندار و فرماندار ویژه شهرستان آمل در 
پایان گفــت: همایش بزرگ تجلیل از نخبگان علمی و 
ورزشــی شهرستان، تریبون آزاد مردم و دولت، یادواره 
شــهدای کارکنان دولت شهرستان آمل، اجراي سرود 
خیابانــی، مســابقه کتابخوانــی اداره کتابخانــه های 
شهرستان آمل، بازدید رایگان از آثار تاریخی شهر آمل، 
بخشــودگی جرائم قابل بخشش برای اشخاص حقیقی 
در اداره امور مالیاتي، تخفیف عوارض ســاختمانی در 
شهرهاي بابکان و دابودشت، خدمات رایگان اجتماعی 
از ســوي اداره بهزیستي شهرستان از مهم ترین برنامه 
ها و خدمات رساني ها به مردم به مناسبت هفته دولت 

خواهد بود.

معــاون اســتاندار و فرماندار ویژه 
شهرســتان آمل در این بازدید گفت: 
زیرســاخت های خدماتی آمل نیاز به 

نگاه ملی دارد.
به گــزارش صبح آمــل و به نقل 
از روابــط عمومی فرمانــداری ویژه 
شهرستان آمل، سید عباس حسینی 
در حاشیه بازدید از مناطق سیل زده  
بخش الریجان کــه با حضور رییس 
نماینده  ســازمان مدیریت بحران و 
افزود:  آمل صــورت گرفــت،  مردم 
شهرســتان آمل به عنوان مهم ترین 
گذرگاه ورود گردشــگران به استان و 
با پایتخت همواره  منطقه مواصالتی 
دارای شــرح وظایف و خدماتی ملی 
است که با امکانات موجود همخوانی 
ندارد. وی با انتقاد نسبت به سال ها 
بی توجهی به حوزه زیرساخت های 
امکانات حــوزه مدیریت  خدماتی و 
بحران بیان کرد: این شهرســتان به 
دلیل شــرایط جغرافیایی کوهستانی 
و قــرار گیری قله دماونــد، عالوه بر 
میزبانی میلیون ها گردشگر، هر ساله 
شاهد حوادث طبیعی همچون سیل 
است که خسارات بسیاری را به آمل 

تحمیل می کند.
معاون اســتاندار و فرماندار ویژه 

امسال  سیل  گفت:  آمل  شهرستان 
خسارت جانی به دنبال نداشت، اما 
نباید انتظار داشت با وجود امکانات 
محدود و فرســوده در خطرات آتی 

امکان خسارات جانی وجود دارد.
حســینی با تاکید بر اینکه حجم 
بــاالی عقــب ماندگــی در بخش 
الریجــان شهرســتان آمــل وجود 
دارد، افزود: ایــن منطقه با بضاعت 
شهری و حتی کمتر از آن، خدماتی 
ملی ارائه می دهــد به گونه ای که 
جمعیت شــناور منطقه به بیش از 
۲۳۰ هزار نفر می رســد در حالیکه 
جمعیــت بومی منطقه ۱۵ هزار نفر 
اســت از این رو انتظــار داریم این 

منطقه به صورت ویژه دیده شود.
نماینده عالی دولت در شهرستان 
همچنین به امکانات قدیمی و کمبود 
نیروی امــدادی در برخــی مناطق 
گردشــگر پذیر در آمل اشاره کرد و 
گفت: به عنوان مثال مســاله دماوند 
و کشته شدن کوهنوردان مهم ترین 
از  محدودیت فقــدان برخــورداری 
امکانات الزم بود که همین مساله در 
حوزه های دیگر نیز قابل لمس است.

حســینی حوادث طبیعی در این 
شهرستان را جنگی نابرابر در مقابل 

زیرســاخت های ضعیــف توصیف 
کرد و افزود: حــوزه مدیریت بحران 
آمل نیازمند چاره اندیشی و اقدامی 
عملی است که باید در سطح استانی 
و ملی پیگیری شــود. محمدحسن 
نامی  رئیس سازمان مدیریت بحران 
کشــور نیز در این جلســه، با اعالم 
اینکه الریجــان از بخش های مهم و 
استراتژیک کشور است که ظرفیت 
باالیی دارد، گفت: با توجه به وضعیت 
الریجان و ظرفیت های فراوان نباید 

این منطقه را محروم تلقی کرد البته 
ممکن است مناطقی از لحاظ فکری 
محروم باشند ولی این منطقه سرشار 
از افراد هوشمند و ساعی است. نامی 
با بیان اینکه پس از بازدید از مناطق 
مختلف آسیب دیده کشور تاب آوری 
و مقاومت مردم الریجان بیشــتر از 
ســایر مناطق بوده است، یادآور شد: 
حمایت دولت به آسیب دیدگان سیل 
اخیر در مناطق مختلف روســتایی 
و شــهری اختصاص می یابد. وی با 

تأکید بــر اینکه پــس از ورود توده 
بارشی مونسون و ایجاد خسارت های 
فراوان نقش مدیریت بحران بیشــتر 
از گذشــته مشخص شــده و همه 
بخشداران، فرمانداران و مدیران کل 
و اســتانداران به مناطق آسیب دیده 
ورود جدی و میدانی داشتند، گفت: 
با بازدیدهای متعدد مسؤوالن سعی 
شــد تا با اتخاذ تصمیمــات الزم از 
بروز خســارت های جدی تر و بیشتر 

جلوگیری شود.

نماینده مردم آمل در مجلس:
 بخش جراحی قلب
 در آمل به زودی 
راه اندازی می شود

نماینــده مردم آمــل در مجلس 
از راه اندازی بخــش جراحی قلب در 
این  امام خمینــی)ره(  بیمارســتان 

شهرستان خبر داد.
به گــزارش صبح آمــل و به نقل 
از تســنیم ، رضا حاجی پــور با بیان 
اینکه پس از گذشــت ۱۴۰۰ سال  از 
قیام و حماسه آفرینی امام حسین)ع( 
تاثیرگــذاری آن را هنوز مشــاهده 
می شــود و ایــن اشــک های مردم 
برای عاشــورا می ریزد؛ گفت: عاشورا 
دانشــگاهی برای مــردم آزاداندیش 
جهان اســت و آزادی و آثــار کربال 
دانشــگاهی برای بشــریت تاسیس 
می کند کــه هیچ آزمــون  و ورودی 

برایش دیده نشده است.
وی با اشــاره به اینکه هر هیئت 
و تکیــه  مذهبی، دانشــگاهی برای 
بشــریت اســت، افزود: عاشــورا اثر 
تربیتی و اخالقی که برای دانشجویان، 
دانش آموزان و اقشــار مختلف جامعه 
دارد ممکــن اســت در کالس درس 
نداشته باشد و این درس نه تنها برای 
ما بلکه برای تمام مردم جهان اثرگذار 

است.
نماینــده مردم آمــل در مجلس 
با تاکید بــر اینکه در شــرایطی که 
دشــمنان می خواهنــد ناامیــدی را 
در جامعه نهادینــه کنند، طرح های 
عمرانی و رفاهی امیدی برای جامعه 
است، گفت: با شروع فعالیت مجلس 
یازدهم، ویروس کرونا کشور و جهان 
را به چالش کشاند و استان مازندران 

و شهرستان آمل نیز مستثنی نبود.
اینکــه  بیــان  بــا  حاجی پــور 
بیمارســتان های دولتــی از کمترین 
امکانات نیز بهره مند نبودند اما با تالش 
و پیگیــری، همچنین کمک خیرین 
کارهای خوبی در این شهرستان انجام 
شد، افزود: یک دستگاه سی تی اسکن 
در بیمارستان های آمل وجود داشت 
که کارآیی آن چنانی نداشت، اما امروز 
همه بیمارســتان های این شهرستان 
مجهــز به دســتگاه سی تی اســکن 
هســتند. وی اظهار داشت: در حوزه 
درمــان با هزینه حــدود ۷۰ میلیارد 
تومان از سوی دانشــکده پزشکی و 
یک خیر دستگاه انژوگراف فعال شده 
و در هفته های آینده جراحی قلب نیز 

بهره برداری می رسد.
نماینده مــردم آمل در مجلس از 
پردیس  دانشکده  دانشــجوی  جذب 
پزشــکی آمــل در ســومین مرحله 
عنــوان و مطرح کرد: در اجرای طرح 
ملی سد هراز نیز در طول این سال ها 
بالغ بر ۲۲۰ میلیــارد تومان بودجه 
در نظر گرفته شــده بود، اما در طول 
این دو ســال نزدیک به ۵۰۰ میلیارد 
تومان بودجه اختصاص یافته و اکنون 
شــاهد پیشــرفت خوبی در عملیات 
این طرح هستیم. حاجی پور  اجرایی 
با بیان اینکه پل هزار سنگر آمل نیز 
بــا اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان 
بــه پایان رســید و بــه زودی افتتاح 
می شود، بیان کرد: اجرای طرح جاده 
باال دست با فشــارها و پیگیری های 
انجام شــده برای استفاده در ساعات 
ترافیکی مدنظر قرار گرفته شــد و با 
استفاده  قابل  سرعت گاه هایی،  وجود 

در ساعات اوج ترافیک است.
وی از تکمیل اســتادیوم ورزشی 
شهرســتان آمــل پس از ۱۶ ســال 
طرح رها خبــر داد و گفت: با توجه 
به ظرفیــت بخش الریجــان و نبود 
گازرســانی به عنوان یکی مشکالت 
این بخش با جلسه های متعدد، انتقال 
لوله ها تا منطقه پلور انجام شده است 
و در آینده این لوله گذاری به منطقه 
وانا می رســد.  نماینده مردم آمل در 
مجلس با اعــالم اینکه در شــرایط 
کنونی سهم بودجه عمرانی آمل بالغ 
بر ۵۸ میلیارد تومان است اما به این 
خاطرنشــان  نمی کنیم،  توجه  مبلغ 
کرد: در این دو سال براساس منویات 
مقام رهبری، همدلــی، اتحاد و کنار 
هم بودن جهت خدمت به مردم گام 
برداشتیم و به بودجه اکتفا نکنیم و از 
منابع ملی، شهرستان و خیرین تالش 
شــده تا برای رفاه و آســایش مردم 

اقدامات مناسبی انجام شود.

خبر
سرمقاله

خودمان را به این 
افتتاح ها سرگرم 
نکنیم و قانع نباشیم

 ای کاش در هفته دولت پیشــرو 
به جای تعداد پروژه ها که مورد اصرار 
و توجه مسئولین است شاهد افتتاح 
پروژه های زیربنایی و مهم در شــهر 
آمل بودیــم. ظاهــراً در کارنامه هر 
شــهر در مازندران فقط به تعداد 
پروژه ها توجه می شــود اما سوال 
نمی شــود که ایــن افتتاح ها و 
پروژه های هفته دولت کدام به درد مردم می خورد و قرار اســت چه 
تغییری پس از افتتاح رخ دهد. متاســفانه استفاده از  پل هزار سنگر 
را ۶ ماه بــه تاخیر انداخته تا در هفته دولت به بهره برداری برســد! 
ساختمان دهیاری و دیوار نگاره  و خط تولید) توجه کنیم خط تولید 
نه کارخانه جدید( و آزمایشگاه و آسفالت و طرح هادی و امثالهم  در 
لیست پروژه های هفته دولت گنجانده شده است  تازه چند ماه قبل 
این پروژه  ها  به راه افتاده چرا  این ها  را در پروژه های هفته دولت 
گنجاندند،چقدر سبک شــده ایم چرا در پروژه ها حرفی برای گفتن 
نداریم شاید مدت زمان کم باعث این شده که دولت سیزدهم در یک 
سالگی در شهرستان پروژه های چشمگیر نداشته باشد اما از االن باید 
برنامه ریزی مســئولین را گوشزد کنیم که سال آینده پروژه های ما از 
این نوع پروژه ها نباشد  هم فقط کافی داریم و  هم تذکر  دادیم که 

برای جلوگیری از هر بهانه ای کافی است.
 مســئولین محترم! مدیران اجرایی! باالترین مقام اجرایی شــهر 
آمل! اگر مرد میدان هستید سال دیگر زباله سوز آمل را افتتاح کنید 
کشتارگاه مکانیزه و مدرن آمل را افتتاح کنید چهار بانده شدن کامل 
جاده هراز را افتتاح کنید. فرودگاه آمل را که به دالیل رقابتی سیاسی 
به آن خندیدیــم و علی رغم تالش ها و بودجــه مطالعاتی آن را هوا 
کردیم افتتاح کنیم مترو را احیا کنیم. و به آرزوی بزرگ  جامع عمل 
بپوشانیم سد هراز را به سرانجام برسانیم و افتتاح کنیم آبرسانی شهر 

آمل را اصالح کنیم و . 
آبرســانی شهر آمل را افتتاح کنیم و برای جلوگیری از بحران آتی 
مانند شــهرکرد و اهواز پیشــگیری کنیم . قطب پرورش ماهی قزل 
آال در کشــور را که در جاده هراز داشــتیم و در حال نابودی اســت 
را دریابیم و مراکز جدید را در ســال آینــده افتتاح کنیم، هتل ها و 
مراکز گردشگری، توریستی، مذهبی، آب درمانی و ورزشی در آمل و 
الریجانی افتتاح کنیم، کمک کنیم بزرگترین مرکز شالیکوبی و بسته 
بندی برنج و فرآورده های شــالی و برنج به ســرانجام برسد و افتتاح 
کنیــم. به انحصار و رانت و تخریب محیط زیســت معدن داران آمل 
پایان بدهیم و تعاونی های واقعی بهره بردار با ماشــین آالت جدید را 
ترغیب و پروژه های آنان را افتتاح کنیم هر چقدر از این پروژه بگوییم 

کم گفتیم این ها به راحتی دست یافتنی است خودمان . 
خودمان را به افتتاح ساختمان دهیاری و خط تولید فالن کارخانه 
ســرگرم نکنیم و به آن قانع نباشیم  برای پروژه های زیر بنایی قدم 

برداریم. رفع موانع کنیم پیگیر باشیم و به سرانجام برسانیم  انشاهلل.

افشین الریجانی 
مدیر مسئول صبح آمل

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

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

www.sobheamol.com

توزیع ویژه در آمل و سرتاسر مازندران 

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

0912-8442429

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

فرمانده انتظامی شهرستان آمل:
صبح آمل به عنوان رسانه ای همسو و تاثیرگذار، پلیس را در انجام هر چه بهتر ماموریت هایش یاری می رساند

 اطالع رسانی صحیح و به موقع از وقوع بسیاری از جرایم پیشگیری می کند

خبر
مدیر کل امور مالیاتی مازندران:

بخشودگی جرایم مودیان مالیاتی تا سقف 
۳ میلیارد ریال به  مناسبت هفته دولت

مدیــر کل امور مالیاتی مازندران از بخشــودگی جرایم مالیاتی 
مودیان برای اشــخاص حقیقی تا ســقف دو میلیارد ریال و برای 
اشــخاص حقوقی تا سقف ۳ میلیارد ریال به مناسبت گرامیداشت 

هفته دولت خبر داد.  
به گزارش صبح آمل، محسن اسالمی ورکی، از بخشودگی جرایم 

مالیاتی مودیان به مناسبت گرامیداشت هفته دولت خبر داد.
وی با بیان اینکه این طرح در راستای تکریم مودیان و فرارسیدن 
هفته دولت در دستور کار قرار دارد، گفت: بخشودگی جرایم مالیات 
و عوارض هر سال یا دوره برای مودیانی که تا تاریخ دهم شهریورماه 
۱۴۰۱ نسبت به پرداخت بدهی سال یا دوره مربوطه اقدام نمایند، 

لحاظ خواهد شد.
مدیر کل امــور مالیاتی مازندران، تاکید کرد: بخشــودگی در 
خصوص برای اشــخاص حقیقی تا ســقف دو میلیارد ریال و برای 
اشخاص حقوقی تا سقف ۳ میلیارد ریال بدون پیش شرط، خواهد 

بود. 

نمانیده ولی فقیه در مازندران:

هدر رفت آب های سطحی مازندران بسیار نگران کننده تر شده است
نماینده ولی فقیه در مازندران با اظهار اینکه در شــرایط 
امروز کشــاورزی فقط با بهــره وری از آب و زمین از طریق 
الگوی کشــت با نگاه دانش بنیان متناسب باتغییرات اقلیم 
قابلیت اجرایی دارد؛ گفت: همچنان متوسط میزان مهار آب 
در اســتان بســیار کم و امروزه هدر رفت آب های سطحی 

بسیار نگران کننده تر شده است.
به گزارش صبح آمل و به نقل از ایرنا ، آیت اهلل محمد باقر 
محمدی الئینی در نشست مجمع اندیشه ورز قرارگاه دانش 

بنیان کشــاورزی مازندران بر لزوم تهیه و تدوین برنامه مدون توســعه  کشاورزی در قالب دانش بینان تاکید کرد و افزود: 
طبیعت رویه بارندگی در مازندران را تغییر داده اســت یعنی از نم نم باران به بارندکی رگباری عوض شد، پس باید در این 

شرایط آب و هوایی کشاورزی را مدیریت و راهبری کنیم.
وی با بیان اینکه رهبر انقالب شعار امسال را دانش بنیان گذاشتند پس باید برنامه های راهبردی توسعه ای استان را با 
این محور جدی بگیریم ،ادامه داد: منابع مازندران در تمامی حوزه ها محدود شد،آب و زمین مازندران با چالش های جدی 

مواجه است ، فقط با دانش بنیان می توانیم بهره وری از زمین و آب را داشته باشیم.
امام جمعه ساری با تاکید بر اینکه جمع آوری آب های سطحی مازندران را باید افزایش بدهیم؛ اظهار داشت: سد سازی 
و الیروبی مازندران از راهکارهای جدی است ، مقوله ای که باید با حمایت و پشتیبانی مسووالن ملی عملیاتی شود، کانال 

های هدایت آب را در استان باید مدرن کنیم.
در حالی کشــاورزان مازندران در حسرت مهار آب هستند که طبق آمار رسمی شرکت آب منطقه ای حجم وسیعی از 
منابع آبی مازندران هر ســاله بدون بهره برداری مفید به دریای خزر می ریزد و این که در مواقعی از ســال کشاورزان این 
منطقه با مشــکل کم آبی و پر آبی مواجه می شوند، نشانه غفلت از هدر رفت آب در بخش کشاورزی است. آب مهم ترین 
نیاز کشاورزی مازندران محسوب می شود، اما به رغم اهمیت کشاورزی این استان در تامین امنیت غذایی کشور، اکنون فقط 

حدود ۱۱ درصد آب سطحی استان ذخیره می شود. 
براساس آمار، نزوالت آسمانی در مازندران ساالنه ۱۵ میلیارد متر مکعب است که هشت میلیارد مترمکعب آن تبخیر شده 
و هدر می رود و ۶ میلیارد و ۸۵۰ میلیون متر مکعب باقی می ماند که از این میزان چهار میلیارد و ۹۰۰ میلیون مترمکعب 
آب های سطحی شامل رودخانه ها، چشمه ها و یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون متر مکعب آب های زیرزمینی است که از آب 

های سطحی فقط ۷۵۰ میلیون مترمکعب یعنی ۱۱ درصد آن مهار می شود.
مازندران دارای ۴۶۰ هزار هکتار زمین زراعی و باغی است و ساالنه بیش از هفت میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی 
تولید می کند )حدود یک میلیون تن برنج ســفید، ۲میلیون و ۵۰۰ هزار تن مرکبات، ۱۸۰ هزار تن گوشــت ســفید، ۸۵ 
هزار تن انواع آبزیان، ۹۰ درصد کیوی، کشور، انواع گل و گیاه، گندم، علوفه و، کلزا( که ۱۰ درصد ارزش افزوده محصوالت 

کشاورزی کشور را شامل می شود نقش ملی در امنیت غذایی دارد.
نماینده ولی فقیه در مازندران در بخش دیگری نسبت به فرار مغزها و نخبگان کشور به کشورهای مختلف دنیا هشدار 
داد و گفت: در حالی که فرصت ها برای انجام کار درکشور  بسیار زیاد است اما دست های خائن  یا فاسد به خاطر رانت و 
مسایل مادی نخبه های کشور را به اربان خود می فروشند.وی افزود: این افراد که مسوول نیز هستند آدرس بیرون کشور 
را برای منافعشــان می دهند در واقع این افراد دست نشانده های شــیطان هستند، امروز فرار مغز ها نگران کننده است، 
کشورهای پیشرفته اروپایی هنرشان جذب نخبگان در دنیا شده است، نخبه گزینی، نخبه دزدی  و نخبه فراخوانی به سطح 

دانش آموزان رسیده است.
محمدی الئینی گفت: امروز دانش آموزان نخبه ما را با امکانات وعده وعیدها می برند، معتقدم باید انگیزه ملی را برای 
افراد نخبه در کشور بیشتر کنیم، افرادی که ایستاده اند و می توانند تحول توسعه ای را در کشور  ایجاد کنند و عامل  رشد 
و خیر و  برکت برای مملکت هستند، مورد حمایت جدی قرار بدهیم. امام جمعه ساری گفت: نباید انسان های دغدغه مند 
و جهادی خودشــان را دســت کم بگیرند، مسووالن جهادی در این دولت باید روحیه مطالبه گری مردم را مورد توجه قرار 
بدهند و در حمایت از طرح های توسعه ای کشور های تمام قد پای کار باشند.وی بیان داشت: کسانی را که قصد  گره زدن 
فعالیت های  مختلف اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی کشور دارند را شناسایی و برخورد کنیم، از طرفی سوته دالن کشور را 
پیدا کرده و با شناسایی موانع و برخورد با  مانع تراشان، در مسیر توسعه کشور گام برداریم. برای رسیدن به هدف مورد نظر 

باید اصالح نیروهای انسانی و ساختار در ادارات را نیز جدی بگیریم.
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همزمان با گرامیداشت پنجمین روز از هفته 
دولت، بزرگترین طرح مخابراتی فاز اول خطوط 
انتقال اینترنت پر ســرعت فیبر نوری کشور به 
همراه ۱۰ طرح مخابراتی دیگر در شهرســتان 
آمــل با حضــور مدیرعامل شــرکت مخابرات 
مازندران،  امام جمعه امام  زاده عبداهلل،مسئولین 

استانی و شهرستانی راه اندازی شد.
به گــزارش صبح آمل، مدیرعامل شــرکت 
مخابــرات مازنــدران در این آیین با اشــاره به 
اقدامات انجام شــده طی یکســال گذشته در 
شــرکت مخابرات گفت: اجرای انتقال خطوط 
اینترنت پرســرعت فیبــر نوری بــا  اعتباری 
بالغ بر ۶۷۰ میلیارد تومان ســرمایه گذاری به 

بهره برداری رسید.
نوروزی اظهار داشــت: ۱۶۰ میلیارد تومان 
برای طرح های مخابراتی آمل هزینه شــد و با 
توجه به نگاه ویژه دولت سیزدهم بر ارائه اینترنت 
این تحول در جاهای مختلف مازندران دیده می 
شــود اگرچه عقب افتادگی هایی نیز در بعضی 
نقاط وجود دارد. وی افزود: در حوزه ۴G حدود 
۹ سایت در شهرهای ساری، آمل، بابل و چالوس 
قرار دارد. مدیرعامل شرکت مخابرات مازندران 
تصریح کرد: آمل پتانســیل بسیار باالیی دارد و 

سیاست استان نیز معطوف بر اجرای پروژه های 
مخابراتی و برخــورداری از بهره مندی خدمات 
مخابراتی و توســعه سرمایه گذاری در مازندران 

می باشد. نوروزی تصریح کرد: تاکیدات استاندار 
مازندران مبنی بر استانی دیجیتال می باشد لذا 

الزمه ان در دسترس قرار دادن اینترنت است.

وی اظهار داشت: تا پایان سال ۲۰ هزار پورت 
FTTH  دســتور کار است و سهم آمل نیز  ۳ 

هزار پورت در نظر گرفته شد.

در آمل با حضور مدیرعامل شرکت مخابرات مازندران راه اندازی شد 

فاز نخست بزرگترین طرح فیبر نوری کشور 

فرماندار محمودآباد:

هشــدار فرماندار محمودآباد به عدم پاســخگویی 
مدیران به خبرنگاران

فرمانــدار محمودآبــاد در مراســم تجلیــل از 
خبرنگاران خواســتار تغییر عملکرد پاســخگویی 
دستگاه های اجرایی شهرســتان شد و تاکید کرد: 

هیچ مسئولی حق شکایت از خبرنگار را ندارد.
به گــزارش صبح آمل و به نقــل از محمودآباد 
آنالیــن؛ دکتــر روح اهلل علیــزاده در آئین تجلیل 
از خبرنگاران شهرســتان محمودآباد به مناســبت 
روز خبرنــگار که به همت اداره فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی شهرستان محمودآباد و با حضور شهرداران 
محمودآباد و ســرخ رود، بخشدار سرخ رود، اعضای 
شــورای اســالمی شــهر محمودآبــاد و برخی از 
خبرنگاران شهرستان در سرای گردشگری سیمرغ 
برگزار شد ضمن عرض تبریک روز خبرنگار گفت: 
با وجود اینکه این مراســم با تاخیر برگزار شد، اما 
خوشحالیم که این توفیق نصیب ما شد که در جمع 
اصحاب رســانه باشیم و توســعه شهرستان بدون 

عملکرد خبرنگاران امری غیر ممکن است.
وی با بیان اینکه مدیران ادارات ما نتوانســتند 
رســالتی که در مقابل خبرنگاران دارنــد را ادا و از 
آنها به درستی تجلیل کنند؛ افزود : بنده به عنوان 
فرماندار محمودآباد از هر خبر و گزارشی که در تمام 
رسانه های رسمی این شهرستان منتشر می شود، 
لذت می برم و انتقادات شــما عزیــزان را با جان و 

دل می پذیرم.
فرماندار محمودآباد با اشاره به اینکه خبرنگاران 

محمودآبادی با بضاعت اندک در شهرستان فعالیت 
مــی کنند، تصریح کرد : این قشــر انصافا در خط 
مقدم جهاد تدبیین هستند و اما برخی از افرادی که 
در فضای غیررسمی فعالیت می کنند، هوشمندانه 
عمــل نمی کنند و شهرســتان را دچار چالش می 
کنند و ارزیابی اخبار باید از یک منبع رسمی باشد.

دکتــر علیزاده خواســتار انتشــار عملکردهای 
مطلوب دســتگاه های اجرایی شهرستان در کنار 

انتقاد و مطالبه گری خبرنگاران شد.
مقام عالی دولت در شهرســتان محمودآباد به 
مدیران دســتگاه های اجرایی این شهرستان تذکر 
داد : درب دفتر هر مدیری باید به روی خبرنگاران 
باز و در هر زمان پاســخگوی تماس آنها باشــند و 

مسئولی حق شکایت از هیچ خبرنگاری را ندارد.
وی در پایان؛ از برگزاری یک نشســت خبری و 
اعالم جزئیات و نکات مهم پروژه های اجرا شــده و 
در دست اقدام در هفته دولت را به خبرنگاران این 

شهرستان خبر داد.

مازندران  بهزیستی  اداری  شورای 
با حضور محمد مهدی امیری رئیس 
مرکز پذیرش و هماهنگی گروههای 
هدف سازمان بهزیستی کشور ، دکتر 
فریبــا بریمانی مدیرکل بهزیســتی 
مازندران ، اعضای شــورای اداری و 
شهرستانها  بهزیستی  ادارات  رؤسای 

بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
رئیس مرکز پذیرش و هماهنگی 
گروههای هدف ســازمان بهزیستی 
کشــور ضمن تشــکر و قدردانی از 
ارائه خدمات مطلوب به جامعه هدف 
در بهزیســتی اســتان، گفت: استان 
مازندران در تکریم ارباب رجوع و ارائه 
خدمات یکی از برترین اســتان های 

کشور محسوب می شود.

به گــزارش صبح آمل و به نقل از 
روابــط عمومی بهزیســتی اداره کل 
مهدی  محمد  مازندران؛  بهزیســتی 
امیــری با تاکیــد بر تکریــم ارباب 
رجوع ، بیان کرد: با توجه به شــرایط 
اقتصادی و اجتماعی جامعه باید بستر 
مناســب برای اقشار ضعیف و جامعه 
هدف جهت دریافت خدمات دولت و 

سازمان بهزیستی فراهم شود.
وی به تاکید مقام معظم رهبری و 
دولت بر خدمت رسانی به مردم اشاره 
کرد و افزود: قانون، دستگاه ها، خیرین 
و ســمن ها همگی منابعی هستند 
که می توان از ظرفیــت آنان در رفع 

نیازهای جامعه هدف استفاده کرد.
رئیس مرکز پذیرش و هماهنگی 

گروههای هدف ســازمان بهزیستی 
کشــور اداره پذیرش و هماهنگی را 
پیشانی ســازمان دانست و ادامه داد: 
برای ارائه خدمات بهتر و باکیفیت تر 

باید صف اول ارائه خدمات را تقویت 
کنیم تا فرصت کافی برای معاونتهای 

تخصصی و کارشناسان فراهم شود.
امیری بــا بیان اینکــه کارکنان 

اداره پذیــرش و هماهنگــی بایــد 
دانش، مهارت و تجربه کافی داشــته 
باشــند، گفت: تدوین و ابالغ شــیوه 
 نامه های مربوط به دستورالعمل های 
به روزرســانی شــده بــا راه  اندازی 
کارگروهای تخصصــی، ویژگی های 
شــخصیتی کارکنان ستاد پذیرش و 
هماهنگی از عوامل موثر در تسهیل 
خدمت رســانی به جامعه هدف می 

باشد.
وی بــر توانمندســازی جامعــه 
هدف تاکید کــرد و افزود: صبوری ، 
خوشرویی ، پیگیری امور مددجویان 
و پاسخگویی به گروه های هدف می 
توانــد موجبات رضایتمنــدی ارباب 

رجوع را فراهم کند.

دبیــر اجرایی اشــکواره فرهنگی 
هنری حســینی، از مشــخص شدن 
زمــان برگزاری پنجمیــن دوره این 
اشــکواره در روزهای ۲۸ شهریور تا 
۷ مهرماه به میزبانی شهرستان آمل 

خبر داد.
به گــزارش صبح آمل و به نقل از 
مهر، مهیار کمانگری گفت: پنجمین 
دوره اشکواره فرهنگی هنری حسینی 
در هفت بخش رسانه، تئاتر خیابانی، 
سرود و نقالی، عکس، شعر و داستان 
کوتــاه در مجتمع هــای فرهنگــی 
وهنــری، نگارخانه ها و اماکن زیارتی 

شهرستان آمل برگزار می شود.
وی افزود: برای نخســتین بار در 
جشنواره امســال برنامه ریزی شده 
تا آثار تولیدی شــرکت کنندگان به 
صورت پادکست و موشن و مدیاهای 
دیجیتال در اختیــار عالقمندان هم 
قرار بگیــرد. دبیر اجرایی اشــکواره 
فرهنگی هنری حســینی همچنین 
با اشــاره به اینکه در چهارمین دوره 
برگزاری این اشکواره حدود ۶۷۰۰ اثر 
از هنرمندان و فعاالن فرهنگی داخلی 
و عالقه مندانی از کشورهای ترکیه، 
ایتالیا و یمن به دبیرخانه اشــکواره 

ارســال شــد، ابراز امیدواری کرد: با 
اعالم فراخوان بخش های هفت گانه 
پنجمین دوره اشکواره فرهنگی هنری 
حســینی، پیش بینی می شود تعداد 
آثار ارســالی در این دوره با افزایش 
قابل توجه از مرز ۷ هزار اثر نیز فراتر 
رود. کمانگــری، هــدف از برگزاری 
اشــکواره فرهنگی هنری حسینی را 
جریان ســازی فرهنگــی و هنری از 
حماسه درس آموز عاشورا بیان کرد 
و ادامه داد: حرکت امام حســین )ع( 
یکی از مصادیق جهاد تبیین اســت، 
که می تواند برای تمامی های ســنی 

یک الگوی مهم و تأثیر گذار باشد.
وی تصریح کرد: با زبان هنر حرف 
زدن همیشــه برای انتقــال مفاهیم 
و ارزش ها اثرگذارتــر خواهد بود به 
خصوص در موضوعات مهم عقیدتی 

کــه زبان هنر می توانــد مرزبندی ها 
را کنار بزنــد. دبیــر پنجمین دوره 
اشــکواره فرهنگی هنری حســینی، 
از ایــن اشــکواره به عنــوان یکی از 
رویدادهــای بزرگ فرهنگی، مذهبی 
شمال کشور بیان کرد و یادآورشد، با 
توجه به اســتقبال خوب و چشمگیر 
مردم و هنرمندان از چهار دوره قبلی 
این اشــکواره، تالش خواهد شــد تا 
از ظرفیت هنر و رســانه برای انتقال 
مفاهیم متعالی نهضت عاشورا به نسل 
جوان جامعه ایرانی و حتی فرامنطقه 

ای اقدام کرد.

علیرضا رسولی رئیس شورای 
اسالمی محمودآباد شد

علیرضا  مهنــدس 
رســولی عضو ششمین 
اسالمی  شــورای  دوره 
شــهر محمودآبــاد در 
اسالمی  شورای  جلسه 
با  محمودآباد  شهرستان 
اکثریــت آرا ) ۵رای ( به عنوان رئیس 
شورای اسالمی شهرستان انتخاب شد .

به گزارش صبــح آمل و به نقل از 
محمودآباد آنالین، در حالی ریاســت 
شورای اسالمی شهرستان محمودآباد 
به علیرضا رسولی سپرده شد که وی 
پیش از این معاونت شــهرداری سرخ 
رود و ســالها تجربه در حوزه مدیریت 
شهری و مهندسی بهره مند می باشد 
ولی چنــدی پیش در انتخابات هیات 
رئیســه شورای شــهر محمودآباد در 
اصلــی ترین بخش کمیســیون های 
اجرایــی و فنی به یکبــاره وی کنار 
گذاشــته شــده و نکته جالب و قابل 
تامل آنجاست که ایشان چند روز قبل 
از کنارگذاشته شدن توسط برخی از 
اعضای فعلی شورای شهر محمودآباد 
که تک تک، خود را خادم و دلســوز 
مردم و مصلحت شهر را سرلوحه کار 
خود می دانند در اســتوری پر مفهوم 
خــود از احتمال عدم اســتفاده خود 
در کمیســیونهای تخصصی خبر داد 
و این در حالیســت که جوانان متعهد 
و متخصص بنابر فرموده مقام معظم 
رهبری در گام دوم انقالب حضورشان 

ضروری و واجب است.

امام جمعه آمل:
آمل نیازمند ساخت مجتمع 

بزرگ فرهنگی است
امــام جمعه آمل ســاخت مجتمع 
بــزرگ فرهنگــی را نیاز شهرســتان 
برشمرد و گفت: ساخت این مجتمع در 

زمین وقفی نیازمند مجوز است.
به گــزارش صبح آمــل و به نقل 
از مهر، حجت االســالم ســید جلیل 
مرتضوی در مراسم اختتامیه مسابقات 
قرآنی با اشاره به پتانسیل های فرهنگی 
و قرآنی شهرســتان، ســاخت مجتمع 
بزرگ فرهنگی را در شهرســتان الزم 

دانست.
وی با بیــان اینکه برای ســاخت 
مجتمع بزرگ فرهنگی شامل فاطمیه، 
مهدیه و قرآنی نیازمند صدور مجوز در 
زمین وقفی هســتیم خواستار حمایت 
مسئوالن امر و اوقاف در این زمینه شد.

امام جمعــه آمل از اجــرای طرح 
کاروان مسجد به مسجد در شهرستان 
خبر داد و گفت: این طرح از ســال ۹۵ 

آغاز شده است.
مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریه 
مازندران نیز با اشاره به حضور و فعالیت 
قاریان بیــن المللی در اســتان اظهار 
داشــت: ۷۱ امامزاده شاخص و هزار و 
۳۶۱ امامزاده در اســتان وجود دارد و 
این استان مهد علویان به شمار می رود.

حیدری  ابراهیــم  حجت االســالم 
جناسمی با اشاره به ثبت نامه بیش از 
دو هزار نفر برای مسابقات قرآنی گفت: 
۳۲۰ نفر به مسابقات منطقه و استانی 

راه یافتند.

فرمانده انتظامی شهرستان 
محمودآباد:

 دستگیری سارق چوب
 در محمودآباد

فرمانــده انتظامی شهرســتان 
محمودآباد از دســتگیری ســارق 
چوب در حین سرقت در جنگل های 

این شهرستان خبر داد.
به گــزارش صبح آمل و به نقل 
از محمودآبــاد آنالین؛ ســرهنگ 
محمود حســین زاده بــا اعالم این 
خبر گفــت: در پی وقوع چند فقره 
قطع و سرقت درختان جنگلی در 
سطح شهرستان، دستگیری سارق 
در دســتورکار ماموران پلیس قرار 

گرفت.
کالنتری  مامــوران  افزود:  وی 
۱۱ شهرســتان محمودآباد ضمن 
بررســی محل های وقوع سرقت 
ها و افزایش گشــت های آشکار 
و پنهــان در حین گشــت زنی و 
سرکشی از نقاط جرم خیز، سارق 
ســابقه دار را که در حال بریدن و 
بار زدن چوب به یک دستگاه وانت 
نیسان بوده را شناسایی و دستگیر 

کردند.
فرمانــده انتظامی شهرســتان 
محمودآبــاد تصریح کــرد: متهم 
در تحقیقــات تخصصی به ۵ فقره 
سرقت درختان از سطح شهرستان 
اعتراف که پس از تشــکیل پرونده 
در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت.

سرهنگ حســین زاده در پایان 
از شهروندان خواست هرگونه موارد 
مشکوک را از طریق شماره ۱۱۰ به 

پلیس اطالع دهند.

خبر
خبر

 محمدی رییس شورای اسالمی شهر 
در دیدار اعضای شورا با امام جمعه آمل : 

عزم جدی شورا و شهرداری خدمت رسانی صادقانه 
به شهروندان و توسعه همه جانبه شهر است

عمومی  روابط  گزارش  به 
آمل،  اســالمی شهر  شورای 
حجت االســالم و المسلمین 
بیان  با  سید جلیل مرتضوی 
اینکــه باید بــا برنامه ریزی 

صحیح به سمتی پیش برویم که شهر آمل را به جایگاه واقعی اش برسانیم 
گفت : با توجه به وضعیت اقتصادی موجود شــهرداری برای اداره شــهر 

نیازمند حرکت به سمت درآمد پایدار می باشد .
امام جمعه شهرســتان آمل با بیان اینکه الحمدا… وحدت و همدلی 
بســیار خوبی در مجموعه شورای اسالمی شهر حاکم است افزود : شورا و 
شــهرداری ارتباط تنگاتنگی با ادارات و نهادها دارد و اگر در اکثر کارها با 
ادارات دیگر تعامل و مشارکت نداشته باشد خدمت رسانی به مردم ناقص 
خواهد ماند . وی تاکید کرد : مسئولین باید از خدمت کردن به مردم خسته 
نشوند و از انتقادها استقبال کنند، امیدوارم با همدلی، هماهنگی و تالش 
بیشتر کلیه مسئولین شهری بتوانیم خدمات شایسته تری به مردم فهیم 
آمل ارائه نمائیم . احمد محمدی نیز در این دیدار ضمن قدردانی از زحمات 
و تالش های بی دریغ امام جمعه آمل به ارائه گزارشی از روند اقدامات شورا 
و شهرداری پرداخت و بیان داشت : حضور امام جمعه در شهر منشا خیر و 
برکات زیادی است و با توجه به جایگاه واالیی که دارند و با نصایح دلسوزانه 
و آگاهی که به مردم و مســئولین می دهند نقش مهمی در حل مسائل و 
مشــکالت ایفا می نمایند . رییس شورای اسالمی شهر آمل با بیان اینکه 
شورای اسالمی شــهر همواره برای رفع مشکالت و معضالت دغدغه دارد 
افزود : عزم جدی شــورا و شهرداری خدمت رسانی صادقانه به شهروندان 
و توسعه همه جانبه شــهر است و هدف اصلی ما خدمت رسانی مستمر، 
قانونی و جلب رضایت شهروندان است . وی با بیان اینکه عزم کلیه اعضای 
شــورا این است تا یک تحرکی در مجموعه شهرداری ایجاد کنند تصریح 
کرد : اعضای شورای اسالمی شهر آمل از آغاز فعالیت در این دوره هم قسم 
شدند که فقط برای مردم کار کنند و تا به امروز در کنار شهرداری ارتباط 

بسیار خوبی با مجموعه های شهری برقرار نموده است .

مدیرکل زندان های مازندران:

آموزش های مهارت و اشتغال راهی برای 
کاهش بازگشت مجدد زندانیان به زندان

آموزش مهارت و اشتغال به مددجویان زندانی راهکاری برای پیشگیری 
از تکرار جرم و بازگشت مجدد آنان به زندان است.

مدیرکل زندان های مازندران با اشــاره به اهمیت اشــتغال در کاهش 
دغدغه های اجتماعــی و آمار جمعیت کیفری گفت: ارتکاب به جرم اکثر 
افراد ریشه در فقر، بی کاری و عدم تسلط به حرفه و فن خاص جهت کسب 
درآمد پایدار دارد.به گزارش صبح آمل و به نقل از خبرگزاری صدا و سیمای 
مازندران، علی استادی اظهار داشت: آموزش مهارت های فنی و حرفه ای و 
اشتغال به کار زندانیان یکی از اولویت مهم سازمان زندان ها و به تبع اداره 
کل زندان های استان مازندران است.وی خاطرنشان کرد: سه هزار و ۵۰۰ 
زندانی اســتان در قالب اشتغال نشســته، کارگاهی و اعزام به کارگاه های 
بیرون زندان مشــغول فعالیت هستند.مدیرکل زندان های مازندران افزود: 
هزار و ۵۰۰ نفر از زندانیان به صورت شناسنامه دار در حوزه صنایع دستی 
و تولید آثــار هنری فعالیت می کنند و اکثر تولیدات آنان در داخل زندان 
یــا با کمک خانواده به فروش می رود، در غیــر این صورت آثار تولیدی از 
طریق بنیاد تعاون زندانیان خریداری می شود.اســتادی از آموزش بیش از 
۳۵ عنوان رشته فنی و حرفه ای در زندان های استان خبرداد و گفت: تمام 
زندانیان با کمک سازمان فنی و حرفه ای استان گواهینامه مهارت دریافت 
می کنند و پس از آزادی می توانند با تکمیل دانش فنی در همان رشته به 

امرار و معاش بپردازند.

مدیرکل انتقال خون مازندران:

 لزوم حمایت خیران و شهرداری ها 
در تهیه اتوبوس های سیار اهدای خون

مدیرکل انتقال خون مازندران خواستار حمایت خیران و شهرداری ها 
برای افزایش اتوبوس های سیار اهدای خون در استان شد .

مدیرکل انتقال خون مازندران گفــت: مازندران در بحث انتقال خون 
به هیچ اســتانی وابسته نیست و حدود ۱۰۰۰ واحد خون امسال خون به 

استان های دیگر خصوصا تهران اهدا کرده است.
به گزارش صبح آمل و به نقل از خبرگزاری صدا و ســیمای مازندران، 
محمدی فیروزجایی اظهار داشــت: ذخیره خون در استان ۸تا ۹روز است 
که به معنای عادی بودن شــرایط است، اما این وضعیت با توجه به فصل 

کشاورزی و موج های کرونا شکننده است.
وی افزود:۱۴هزاز نیازمند به خون در اســتان وجود دارد که مســتمر 
نیازمند خون هســتند از این مقدار بیشــترین میزان خــون برای درمان 

بیماران تاالسمی استفاده می شود.
مدیــرکل انتقال خون مازندران با اشــاره به وجــود ۱۱ پایگاه ثابت و 
۳ پایگاه ســیار انتقال خون اســتان، گفت: بهترین راه جمع آوری خون، 
اتوبوس های سیار است که تهیه آن حدود ۱۰ میلیارد تومان هزینه دارد و 
برای تهیه این مراکز سیار نیازمند مشارکت خیران و شهرداری ها هستیم.

فرمانده انتظامی آمل:

دستگیری عامل تیراندازی در آمل
فرمانده انتظامی آمل از دســتگیری یکی از اراذل و اوباش که با 

تیراندازی باعث اخالل در نظم عمومی شده بود، خبر داد.
به گزارش صبح آمل، سرهنگ علی داداش تبار گفت: در پی یک 
مورد شــرارت و ایجاد رعب و وحشت توسط یکی از اراذل و اوباش 
ســابقه دار که با تیراندازی باعث اخالل در نظم عمومی شده بود، 

دستگیری وی در دستور کار ماموران پلیس تخصصی قرار گرفت.
وی افــزود: با توجه به متواری بــودن و اختفاء متهم، در نهایت 
بــا اقدامات فنی مامــوران پلیس اطالعــات و امنیت عمومی این 
شهرستان مخفیگاه وی در یکی از روستا های شهرستان شناسایی 
که در عملیاتی غافلگیرانه با هماهنگی مراجع قضائی دستگیر شد.

ســرهنگ داداش تبار با اشــاره به اشــرافیت اطالعاتی پلیس، 
تصریح کرد: تمامی فعالیت ها و اقدامات افراد شرور و اراذل و اوباش 
به صورت مداوم رصد می شــود و در صورت ارتکاب هرگونه تخلف 
و جرمی علیه امنیت و آرامش شــهروندان، در چهارچوب قوانین و 

مقررات با قاطعیت با آنان برخورد خواهد شد. 

رئیس مرکز پذیرش و هماهنگی گروههای هدف سازمان بهزیستی کشور؛

استان مازندران در تکریم ارباب رجوع  یکی از برترین استان های کشور محسوب می شود

دبیر اجرایی اشکواره فرهنگی هنری حسینی:

زمان برگزاری پنجمین اشکواره فرهنگی و هنری حسینی اعالم شد

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:

نیاز کشور به واردات برنج حدود یک میلیون تن است
رئیس کمیسیون کشــاورزی مجلس شورای 
اســالمی نیاز ساالنه کشور به واردات برنج را بین 

۸۰۰ هزار تا یک میلیون تن اعالم کرد.
بــه گــزارش صبح آمــل و به نقــل از مهر، 
محمدجواد عسکری در دیدار با استاندار مازندران 
با اشــاره به نیاز ۸۰۰ هزار تــا یک میلیون تنی 
کشور به واردات برنج، اظهار داشت: متأسفانه در 
حال حاضر میزان واردات بیش از نیاز بوده و فساد 

در این زمینه جا خوش کرده است.
وی به ظرفیت های تولید برنج در کشور اشاره و اضافه کرد: وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده نسبت 

به احیای و بازسازی اراضی کشاورزی و زهکشی مزارع گیالن و مازندران اقدام و طرح هایی را اجرا کند.
رئیس کمیســیون کشاورزی مجلس راه خودکفایی در محصول راهبردی و استراتژیک برنج را توسعه 
کشت ارقام پرمحصول دانست و خواستار تدوین برنامه های کوتاه و بلندمدت با همکاری نخبگان دانشگاهی 

شد و افزود: باید در زمینه محصول برنج به خودکفایی دست یابیم.
عسکری بهزراعی اراضی شالیکاری را نیازمند تدوین برنامه جدی و ویژه در استان های شمالی از جمله 
مازندران دانست و با اشاره به گره خوردن امنیت ملی به امنیت غذایی تاکید کرد: تدوین نقشه راه و برنامه 

برای خودکفایی امری الزم به شمار می رود.
وی با بیان اینکه رشــد تولید محصوالت دانش بنیان کشــاورزی در کشور کمتر از چهار درصد است، 
این وضعیت را نگران کننده دانســت و گفت: مجلس آمادگی کامل برای حمایت از طرح های دولت برای 

افزایش تولیدات کشاورزی را دارد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به طرح ها و قوانین مجلس برای حمایت از خرید تضمینی، قیمت 
گذاری، صنایع تبدیلی و صادرات محصوالت کشاورزی اشاره کرد و تعامل بین دولت و مجلس را مطلوب 

دانست و گفت: کمیسیون کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی همراه و همگام است.
وی خشکســالی و کمبود آب را از جمله مشــکالت بیان کرد و خواستار مدیریت آب شرب، صنعت و 
کشاورزی شد و گفت: مجلس اجازه نمی دهد برای انتقال آب بین حوزه ای، مسائل و نفوذ سیاسی دخیل 

و مطرح شود.



۴اخبار آملنیمه دوم مرداد ماه ۱۴۰۱   سال هشتم    شماره ۱۲۵

ربابه محمدزاده-  روز اولی که برای گزینش در تاالر دعوت به کار شد 
هیچکس جز خودش باور نمی کرد که حوا خانم با آن جثه اش بتواند در 
عرض چند دقیقه آنچنان هنرنمایی کند و برای همیشه ماندگار شود و 
به عنوان سرآشپز، مسولیت آشپزخانه مجموعه بزرگ تاالر مجلل اهورا 

را از آن خود نماید و امروز حرفها برای گفتن داشته باشد.
چابک و پر انرژی است  لحظه ای بیکار نمی نشیند و آنچنان کارها را 
روی انگشتش می چرخاند که در حیرت می مانی. حواسش به همه جا 
هست و چیزی از دستش در نمی رود و این یکی از دهها خصلت خوبش 
است. کارکردن را نوعی تفریح می داند که به او آرامش می دهد و یکی 
از سرگرمی های خیلی خوبش آشپزی است و هیچ کاری را در دنیا مثل 
این دوست ندارد و مهم تر اینکه به عنوان یک زن ایرانی و مازندرانی 
احســاس غرور دارد که دستش توی جیب خودش است. قصه زندگی 
اش کمی پیچیده اما شنیدنی است آنجا که تعریف می کند سن و سالی 
نداشت که تکلیف خودش را تو زندگی مشخص کرد و از همان کودکی 
نشان داد که جز خودش کسی نمی تواند برایش تصمیم بگیرد و این را 
می شود از شروع کارش در در خانه پدری فهمید که با اصرار خانواده 
و اجبار مادر برای درس خواندن مقاومت کرد و بیشتر از سوم ابتدایی 
نخواند و کاری را شروع کرد که دوســت داشت و امروز با سربلندی 
اعتبارش را اول لطف الهی و بعد مدیون تالش و ایستادگی خودش می 
داند که همین بهانه ای شد تا صبح آمل در گفت گویی اختصاصی پای 
درد دل خانم حوا کاظمی آشپز پرتالش تاالر مجلل اهورا بنشیند که 

ماحصلش در ذیل می باشد؛

لطفا خودتان را بیش تر برای خوانندگان معرفی کنید و بفرمایید فعالیت تان 
را از چه سالی به صورت حرفه ای و غیر حرفه ای آغاز کرده اید؟

حوا کاظمی متولد ۱۳۳۹ در روستای درزی کالی بزرگ بین شهرستانهای 
آمل و بابل به دنیا آمدم. پدرم علی اکبر نام دارد که در حیات می باشد و مادرم 
زهرای نجفی هم حدود هفت سالی است که به رحمت خدا رفته است. فعالیتم 
را از ســن ده سالگی به صورت غیر حرفه ای شروع کردم و آنقدر عالقه داشتم 
که بخاطر انجام آشــپزی و کارهای خانه از مدرسه فرار می کردم برای همین 
نتوانستم بیشتر از ســوم ابتدایی درس بخوانم و آنقدر تا االن هم مشغول می 

باشم.
چگونه به آشپزی عالقه مند شدید؟

من از کودکی همیشه به آشپزی عالقه مند بودم به همین دلیل با دقت زیاد 
به غذا پختن مادرم توجه می کردم و ایشان نیز فرصتی برای آموزش من فراهم 
می کرد و با قرار دادن مواد اولیه و نظارت مســتقیم، به من اجازه می داد که از 
ســنین پایین برخی از غذاها را در مقادیر بسیار کم تهیه و آشپزی کنم اما به 
صورت حرفه ای عروسی برادرم غذایی که آشپز درست کرده بود اصال مزه که 
نداشت هیچ  بلکه مورد قبول میهمانان هم نبود و فکر می کردم که خودم بهتر 
درســت می کنم و این جسارت را پیدا کردم و این شد که به صورت حرفه ای 

شروع کردم.  
این عالقه تان به آشپزی آیا چیزی هست که بشود گفت ریشه در کودکی تان 

دارد؟
خوب مازندران و خصوصا آمل و بایل به غذاهای خوب معروف اســت و در 
آشــپزی استادند و مامانم که ماشاهلل خیلی آشپزی اش خوب بود و البته چون 
پدرم زیاد مهمانی می داد، آشپزی خانه ما بیشتر از خانواده های دیگر بود. من از 
همان بچگی دوست داشتم نگاه کنم، اما آن فرصتی که آدم برود در آشپزخانه، 

نبود و نمی گذاشتند و می گفتند از آشپزخانه بیرون برو.
تقریبا چه سالی شروع به آشپزی کردید؟

ســال ۱۳۷۱ و دقیقا محرم امام حسین)ع( اســتارت کار را زدم و به همراه 
همکار عزیزم خانم حکیمه امین زاده و چند نفر از خانم های محلی آشپزی را 
شروع کردیم و لطف آقاجان هم شامل حال ما شد و آن روز غذای نذری بسیار 
خوشــمزه ای را برای عزاداران پخت کردیم و حدود ۲۲ سال هم در دستگاه با 
عظمتش مشغول هســتم که از افتخارات زندگی ام به شمار می رود که بدون 
دستمزد بود و گاهی اوقات بانیان مجالس یا برخی که نیتی داشتند مبلغی به 

عنوان انعام به ما می دادند.
معموال از چه ساعتی پخت غذای نذری را شروع می کردید؟

ســاعت هشــت صبح وارد آشپزخانه روستا می شــدیم و بستگی به پایان 
عزاداری و گاهی اوقات تا دیروقت مشغول توزیع غذای نذری می شدیم و مقدار 
مواد هم اوایل کم و از ۹۰ کیلو برنج شروع می شد و به ۱۵۰ کیلو هم می رسید 

و روز عاشورا به ۲۰۰ کیلو ختم می شد.
چرا باید عاشق باشی تا صفای آشپزخانه امام حسین)ع( را درک کنی؟

آشــپزی برای عزاداران و دوستداران و عاشــقان امام حسین )ع( و شهدای 
کربال حال و صفا و عشــق به خصوصی دارد که فقط آشپزهای حسینی آن را 
درک می کنند. صحنه هم زدن غذاها، از آن خاطره هایی است که هیچ وقت از 
خاطر ما محو نخواهد شد. آن لحظه هر کدام از ما رازی که در دل داریم با امام 
)ع( و خدای خود در میان می گذاریم. ویژگی اصلی این اتفاق یعنی بارگذاشتن 
دیگ برای تعداد زیادی که به دلیلی مشــترک و برای عرض ارادتی جمع شده 
اند در این اســت که برای این مهمانی نه کسی دعوت می کند نه کسی انتظار 
دعوت شدن دارد چون به مهمانی امام حسینن)ع( رفتن دعوت نمی خواهد که 
عشــق می خواهد و ما هر روز قبل از ورود به آشپزخانه با وضو وارد می شدیم 
و با خواندن زیارتنامه و دعای حدیث شریف کسا کارمان را انجام می دادیم که 

معنویت خاصی برقرار بود.
چطور خستگی از تن شما در می رفت؟

 کار کردن برای امام حســین)ع( نه تنها خستگی ندارد بلکه نیروی آدم دو 
چندان می شود و ما هم پس از ده روز آشپزی و با پایان شام غریبان به اتفاق 
بچه های هیئت با دو اتوبوس به سفر امام رضا)ع( می رفتیم و آنجا هم ما و چند 

نفر دیگر مسئولیت شام و ناهار زوار را بر عهده داشتیم.  
آیا جایی یا نزد کسی آموزش هم دیدید؟

نه جایی و نه نزد کسی آموزش ندیدم و فقط زمانی که منزل ما مهمان می 
آمد با درســت کردن غذا مورد تشــویق همگان قرار می گرفتم و همین عامل 
باعث شــد تا بیشتر به آشــپزی روی بیاورم و به عنوان یک هنر و شغل به آن 

فکر کنم.
فوت و فن آشپزی، یعنی چه؟

فوت کوزه گری در شناخت ریزه کاری های آشپزی است و یک سرآشپز باید 
با اصول ادویه زنی، تهیه انواع دســر و  ســاالد، شناخت انواع ماهی ها، غذاهای 
گوشتی، دورچین مخصوص غذاهای ایرانی میزان طبخ سبزیجات در هر غذا و 
دانش مواد خام آشنایی داشته باشد نکات بسیار ریز و حساسی در هنر آشپزی 
وجود دارد که باعث خوشــمزگی و صحیح درســت کردن آن می شود. مثلی 
معروف است که می گویند، هر کاری فوت کوزه گری خاص خودش را دارد. این 
مثل در مورد آشــپزی هم صدق می کند تا بتوانیم غذایی کاماًل ایده آل و بدون 

عیب تهیه کنیم.
اولین عروسی که شما غذا پختید متعلق به چه کسی بود؟

حدود ۲۶ سال پیش بدون استرس و نگرانی در عروسی خواهرم برای تعداد 

۴۰۰ نفر از میهمانان غذا پختم که به علت طعم و مزه خوب و بعدا ســفارش 
زیادی را برای داخل و خارج از محله خودمان داشتیم.

از زمانی که آشپزی را شروع کردید، تا االن پیش آمده است که غذای شما 
بد از آب در بیاید؟

در مورد خودم اصال به خاطر ندارم غذا بد از آب در آمده باشــد و تا به حال 
هم اتفاق نیفتاده که کسی ناراضی باشد چون اگر چنین موردی هم پیش آمد، 

توانسته ام خیلی خوب آن را اصالح  کنم و این، نظر نزدیکان من نیز است.
به نظر شــما، تنوع غذایی چقدر اهمیت دارد؟ شما چقدر سعی می کنید 

غذاهای متنوع درست کنید؟
تنوع غذا هم از نظر تحریک ذائقه، هم از نظر ارزش های غذائی اهمیت زیادی 
دارد؛ بنابراین در هر زمانی که فرصت آشــپزی بیش تری داشــته باشم، سعی 

می کنم متنوع آشپزی کنم.
برای پختن چه غذائی همیشه آمادگی دارید؟

اگر مواد اولیه  غذا در اختیارم باشد، با سرعت می توانم تصمیم  بگیرم که چه 
غذائی آماده کنم و در آن صورت هر  نوع غذای محلی مثل غاز، اردک، ماهیچه، 
گردن و ... را درست می کنم و حتی بعد اذان هم اگر مهمان بیاید بهترین ها را 

برایش تدارک می بینم و هیچگونه استرسی ندارم. 
اولین دستمزدی که در آشپزی گرفتید چقدر بود؟

در اولین آشپزی که مربوط به عروسی یکی از محلی ها بود مبلغ پنج هزار 
تومان دستمزد گرفتم و 

به نظر شما، چقدر زمان الزم است تا یک فرد آشپز حرفه ای شود؟
این امر، بســتگی به ذوق و استعداد هر شــخص دارد. مضاف بر اینکه این 
آموزش ها نیاز به برنامه ای  درســت با زمان بندی مشــخص دارد و چون امروزه 
این علم گسترش بسیار زیادی پیدا کرده است، خیلی دقیق نمی توان به ساعت 
آموزش اشاره کرد، بلکه بیش تر به ذوق و عالقه  فرد هم بستگی دارد و در این 
خصوص باید به حرف مربی خود دقیق گوش کند و کبر و غرور را کنار بگذارد 

تا بتواند فوت و فن آشپزی را یاد بگیرد.
اگر به مهمانی بروید و از غذائی که برایتان آماده کرده اند، خوشتان نیاید، چه 

عکس العملی نشان می دهید؟
همیشه با احترام با میزبانم برخورد می کنم و حتی اگر دست پخت ایشان را 
نپسندم، در جمع این مسئله را گوش زد نمی کنم و با بیان این جمله که این غذا 
برایم خوب نیست یا با ماست بیشتر بهم می چسبد در فرصتی، سعی می کنم 

خیلی دوستانه او را راهنمائی کنم، به شکلی که او ناراحت نشود.
چه غذائی را دوست ندارید؟

هیچ غذائی نیســت که دوست نداشته باشم؛ همیشه سعی می کنم غذاها را 
امتحان کنم و کلمه  دوست ندارم را هیچ وقت به زبان نیاورده ام، دوست نداشتن 
غذا، مربوط به فرهنگ خانواده اســت و معمــوالً اگر پدر و مادر در برابر بچه ها 
چنین چیزی را بیان نکنند، فرزندانشان از ابتدا راغب می شوند تا همه نوع غذا 

را امتحان کنند. 
اولین کسی که دست پخت شما را امتحان کرد، چه کسی بود؟

درســت به خاطر می آورم که در ســن ۱۰ ســالگی با امکانات پخت و پز 
سنتی، اولین غذا را پختم و پدر و مادرم به عنوان مشوق با اشتها می خوردند و 
می گفتند، چقدر خوشمزه است و خیلی زود بزرگ شدم و با وجود یک کارگر 
و بخاطر عالقه زیاد به کارکردن همیشه با آن بنده خدا دعوا می افتادم که چرا 
به منزل ما می آید و با این حساب مسئولیت بیشتری از جمله دوشیدن گاو و 
رسیدگی به امورات خانه نیز به گردن من افتاد و همین موضوع باعث می شد 
تا زمانیکه خانواده حتی با کتک مرا به مدرسه می فرستادند اما فرار می کردم.

پس انگیزه عامل مهمی برای پیشرفت یا پسرفت یک شخص می باشد؟
صد درصد مهم ترین عامل در موفقیت هر شخصی انگیزه و اعتماد به نفس 
می باشد تا میدان را خالی نکند و با هر بار شکست پا پس نکشد و با امید بیشتر 
کارش را ادامه دهد و با توجه به عالیقش حتی وارد حرفه های دیگری شــود 

همانطور که مکن در کنار آشپزی به خیاطی نیز روی آوردم.
چه سالی وارد خیاطی شدید؟

تقریبا یازده سالم بود که حدود یک ماه نزد ثریا خانم در وستای درزی کالی 
بزرگ آموزش دیدم و پدرم برای من چرخ خیاطی و اتو خرید و با توجه به اینکه 
کار خانه پدرم زیاد بود مادرم اجازه نداد تا ادامه دهم بنابراین بیرون آمدم و در 
منزل دوخت و دوز را تمرین می کردم و بعدها ۲۰روزی را پیش خانمی در طرح 
تابستانه اشــکاالتم را رفع کردم و در کنار آن گلدوزی هم انجام می دادم و به 
لطف خدا توانسم استاد ماهری شوم و لباسهای مجلس، لباس شب و سفارشات 

ویژه مشتری ها را انجام دهم.
چقدر دستمزد می گرفتی؟

اوایل سال ۶۰ چون بیشتر مشتری های من بستگان نزدیک و همسایه ها و 
محلی ها بودند هیچ دستمزدی نمی گرفتم و کم کم برای هر پیراهن بستگی 

به شخص از پانصد تا دو هزار تومان دستمزد می گرفتم.
در کارهای کشاورزی چقدر موفق بودی؟

آنقدر کار کردن را دوســت داشــتم که روزها به نشــا می رفتم و به عنوان 
ســرکارگر صبح زود کارگران را به زمین کشاورزی می بردم و از آنجائیکه کار 
کردن مهم ترین عالقه من در زندگی بود بنابراین سعی می کردم تا در هر کاری 
که دوست دارم شرکت کنم و این همان قبول مسئولیت هم بود به طوری که 
در فصل کاشت شالی من به تنهایی به اندازه دو نفر نشا می کردم و از ان لذت 

می بردم و خسته هم نمی شدم. 
تفاوت بهترین آشپزها در چیست؟

به نظر من، دستپخت خیلی مهم است و اینکه با چه طعم دهنده هایی عطر 
و طعم غذا را باال ببرند اما در وهله  اول به امکانات موجود و سپس ذوق و سلیقه 
و اطالعات علمی و عملی آن شــخص بستگی دارد و از همه مهم تر این که به 

کارش عشق بورزد و بتواند رضایت مشتری و صاحب مجلس را جلب کند.
آیا شده از آشپزهای دیگر برای آگاهی بیشتر خودت سوال کنید؟

بله بارها پیش آمده با اینکه خودم االن به عنوان سرآشــپز مســئولیتهای 
ســنگین را بر عهده دارم اما در مقابل آشــپزهای دیگر سواالت متعددی را در 
مورد غذاها و نوع پخت و دیزاین بپرسم و این مهم را نه تنها کسر شان خودم 
نمی دانم بلکه عاملی برای پیشــرفت و اضافه شدن معلوماتم می دانم و معتقد 

هستم پرسیدن عیب نیست بلکه ندانستن عیب است.
دست پخت چه کسی را بیشتر از همه دوست دارید؟

مادرم سال هاســت به رحمت خدا رفته؛ ولی همیشه با توجه به اینکه بسیار 
خوب آشــپزی می کرد، من هم دست  پختش را بسیار دوست داشتم، این امر 
انگیزه ای شــد تا خودم نیز در این زمینه تالش بیش تری برای یادگیری داشته 
باشــم اما االن دستپخت دختران و عروســم هم خوب است. ناگفته نماند که 
مــادرم نیز با تالش فراوان، مــرا مجبور به یادگیری در تمام زمینه ها می کرد و 
مشوقم بود او اعتقاد داشت که هر دختری باید همه  فوت و فن زندگی مخصوصاً 

آشپزی را بداند.
دوست دارید غذای دلخواهتان را در کنار چه کسی بخورید؟

در کنار اعضای خانواده و دوستان و عزیزانی که دوستشان دارم.
شما چه غذائی برای مهمانانتان درست می کنید؟

اگر با ذائقه  مهمانانم آشــنائی قبلی داشته باشم، آنچه دوست دارند، می پزم 

و سعی می  کنم چند نوع غذای متنوع را با کیفیت و ظاهری خوب و زیبا تهیه 
نمایم که در منطقه ما بهترین غذا اردک، غاز و مرغ محلی شــکم پر، خورشت 

آلو، قیمه و ... است.
از غذاهای سنتی، کدام را بیش تر می پسندید؟

اغلب همه  غذاها را دوســت دارم ولی در بین غذاهای سنتی، خورش قورمه 
سبزی و از و اردک را بیشتر دوست دارم.

آیا تاکنون کتابی در زمینه آشپزی خواندید؟
در حال حاضر تجربه چند ساله ام به صورت یک کتاب در حافظه دراز مدتم 
نگه داشتم و هر زمانی که نیاز باشد از آن استفاده می کنم و از آنجائیکه سرم 

زیاد شلوغ است وقت نمی کنم تا مطالعه ای داشته باشم. 
آیا این گفته درســت است غذائی که با عشق و عالقه درست بشود، باعث 

طعم بهتر و خوشمزگی آن می شود؟
بله، زیرا مدت زمانی را که کدبانو در آشپزخانه برای پختن غذا صرف می کند 

چنانچه چاشنی آن عشق و عالقه باشد صددرصد طعم بهتری خواهد داشت.
آیا این مطلب درســت است کسی که آشــپزی می کند و بوی غذا به او 

می خورد اشتهایش کور می شود؟
بله از وقتی که آشپز شدم و بوی غذا به سرم می افتد زیاد رغبتی به خوردن 

غذا ندارم و معموال با کمی ماست و برنج یا چایی و نان سیر می شوم.
غذای ملل را دوست دارید یا غذای سنتی؟ پخت کدام راحت تر است؟

غذاهای سنتی را ترجیح می دهم و تصور می کنم غذاهای سنتی حسا س تر 
اســت و نیاز به مواد اولیه خاص و زمان بیشتری برای جا افتادن دارد. در مورد 
غــذای ملل نیز می توان گفت، غذای بعضی از کشــورها به مذاق ایرانی ها زیاد 
خوش نمی آید و آن دسته از غذاها هم که مورد پسند ایرانی هاست، حتماً باید 

قدری زیرکانه آنها را به ذائقه  خودمان نزدیک کنیم.
نحوه خرید کردن برای منزل به چه صورتی است؟

برای خرید مواد غذایی منزل بیشتر از بازار روزهای محلی و یا ارزانکده های 
شهر یا روستای خودمان اســتفاده می کنیم و مهم تر اینکه صبح زود قبل از 
رفتن به محل کارم انجام می دهم و سعی می کنمبه صورت تازه و روزانه خرید 

کنم و تازه گی بیشتر برای من اهمیت دارد.
آیا دوست دارید در آینده فرزندان شما نیز، در آشپزی فعالیت کنند؟

دوســت دارم فرزندم هر کاری را که بــه آن عالقه دارد، انجام دهد و من، با 
تمام توانم از او حمایت خواهم کرد؛ همان طور که پدر و مادرم این کار را برایم 

انجام دادند.
برای کسانی که دوست دارند وارد حرفه آشپزی بشوند، چه پیامی دارید. از 

کجا شروع کنند، آیا مرکز خاصی برای معرفی این افراد وجود دارد؟
به تمامــی این افراد و عالقه مندان این حرفه ســالم می کنم و به ایشــان 
خوش آمد می گویم و عرض می کنم عزیزان هیچوقت از تحقیق و کنجکاوی در 
این حرفه دست برندارید و عشق را با غذاهایتان قاتی کنید، مراکز زیادی در این 

زمینه وجود دارد، اما توصیه می کنم به مراکز مطمئن مراجعه کنند. 
چه سفارشی به جوانان برای ورود به این شغل دارید؟

جوان ها نگران نباشــند. موفقیت در این حرفه نیز مثل حرفه های دیگر به 
میزان تبحر و تخصص فرد بســتگی دارد. هرچقــدر میزان دانش و مهارت تان 
بیشتر باشد به همان اندازه شانس موفقیت شما بیشتر می شود. یک آشپز تازه کار 
که دوره های الزم را ســپری و مهارت های کافی را کسب کرده است به راحتی 
می تواند کارش را در یک ساندویچی و فست فود شروع کند و کم کم می تواند با 
کسب تجربه و افزایش سابقه، مسئولیت آشپزی رستوران های بزرگ و مجلل و 
هتل ها را بر عهده بگیرد. همچنین تاسیس آموزشگاه هم یکی دیگر از کارهایی 
است که می توانند پس از کسب دانش و تجربه به عنوان یک شغل به آن فکر کنند. 

میزان درآمد به چیزی بستگی دارد؟
میزان درآمد با میزان تخصص و تبحر رابطه مستقیمی  دارد. قطعا کسی که 
در یک هتل کار می کند با کســی که در یک فست فود کار می کند و کسی که 
آشپز یک رستوران لوکس است و حتی کسی که آشپزخانه دارد، درآمد یکسانی 
ندارند. همچنین باید به این نکته اشاره کنم که آشپزی ازجمله مشاغلی است 

که در کل دنیا بازار خوبی دارد.
اگر یک روز به مهمانی بروید و از شما بخواهند که برایشان آشپزی کنید، 

چه کار می کنید؟
بله، برایشان آشپزی می کنم و سعی می کنم در آن فرصت کوتاه، با مزه های 
مختلف و رنگ ها، مهمانان را شگفت زده کنم و برای میزبان آبروئی بخرم و این 

بستگی به وضعیت جسمی و روحی ام دارد.
داشتن کدام مهارت در شما، باعث متمایز شدن نسبت به بقیه  آشپزها شده 

است؟
آشــپزی یکی از فعالیت ها و البته شغل های بسیار جذاب است که خیلی 
ها دوست دارند آن را انتخاب کننددر مورد این سؤال شما، قضاوت را به عهده  
مردم و همکارانم می گذارم اما سرعت عمل، پشتکار و عشق به کار به عنوان وجه 

متمایز یا شاخثصه من می باشد که خودم هم آن را قبول دارم. 
از چه سالی و چگونه با تاالر مجلل اهورا همکاری می کنید؟

ســال ۹۶ با زنگ برادرم مصطفی به عنوان آشپز و در صورت تایید از سوی 
مدیریــت و مجموعه کارکنــان وارد تاالر مجلل اهورا واقــع در المیزده جاده 

حوا کاظمی آشپز تاالر مجلل اهورا در گفت گو با صبح آمل:    

آشپزی تمام زندگی من است



نیمه دوم مرداد ماه ۱۴۰۱   سال هشتم    شماره ۱۲۵ اخبار آمل ۵
محمودآباد شدم اما گزینش بسیار سخت و شرایط ویژه ای داشت به این ترتیب 
که در آزمون مصاحبه از من پرســیدند که برای چند نفر می توانی برنج بپزی 
که گفتم دو هزار نفر که با چشمانی متعجب پرسید واقعا!!؟؟ غذا چطور که در 
جواب گفتم همه چی مثل غاز، اردک، مرغ، فسنجون که باور نکرد و گفت اینها 
را که هر آدم تازه کار و ناشی هم می تواند دوباره گفتم سبزی پلو با گوشت هم 
می پزم که در تماس با آقای الریجانی مقرر شــد تا از من تست بگیرند اما من 

می بایست به محل کار قبلی ام بر می گشتم.
در مصاحبه حضوری برای استخدام نیروی آشپزخانه چه نکاتی بیشتر در 

نظر گرفته می شود؟
مدیران برای استخدام آشپز و دیگر کارکنان آشپزخانه، به صورت آزمایشی، 
آنها را در نوبت های متعدد مشغول به  کار می کنند تا نحوه تعامل با دیگر افراد، 
استفاده از ابزار و مواد غذایی، تمیزی میز و … را مورد ارزیابی قرار دهند. این 
روش بیشــتر از مصاحبه مورد عالقه مدیران رستوران است؛ زیرا در این روش 
رفتار رســمی فرد از بین می رود و خود واقعی او برای مدیر مشخص می شود. 
همچنین، مدیران شاهد تعامل و انتقال تجربه متقاضی با دیگر افراد آشپزخانه 

هستند.
فکر می کردید در آزمون تئوری تاالر مجلل اهورا با آن ســختگیری قبول 

شوید؟
بله با توجه به تجربیات خودم در آشپزی و اطمینان خاطر به کارم مطمئن 
بودم و این را در جواب برادرم هم که گفت آزمایشــی هســت دادم که حتما 
مدیریت مرا قبول می کند و به محض ورود به تاالر مجلل اهورا دو دیگ برنج 
ســفید و سبزی پلو را دم دادم که بدون هیچ قید و شرطی تایید کردند و تا به 
امروز هم در خدمت مدیریت و کارکنان خاصه میهمانان و مشــتری های عزیز 
هستم و امیدوارم بتوانم به مجموعه خاصه آقای الریجانی که با حسن نیت شان 

به بنده محبت دارند مثل گذشته خدمت کنم. 
هدف شما از آشپزی، بیشتر جنبه  هنری دارد یا کسب درآمد؟

بیشترین هدفم از آشــپزی جنبه هنری است  و اگر به این دید به آن نگاه 
نکنیم و با عشق و عالقه غذا را درست نکنیم قطعا مورد قبول مشتری نمی شود 
و قیمت و ارزش خود را هم از دست خواهد داد پس می طلبد با تالش و به کار 
گرفتن فوت و فن خــاص و اثرگذار اثری ممتاز از خود به یادگار بگذاریم تا به 

عنوان منبع درآمد نیز به آن نگاه شود. 
در طول روز، چند ساعت آشپزی می کنید؟

از آنجائیکه من در تاالر و رستوران کار می کنم شروع کارم از ساعت ۹ صبح 
تا پنج عصر می باشد که هنگام جشن عروسی و یا ولیمه و مناسبتهای خاص تا 
پاسی از شب که پایانش سرو غذا می باشد طول می کشد و این شامل دقت و 

داشتن حواسی جمع می باشد.
تا حاال شده از آشپزی خسته شوید؟

بله، زمانی که تمامی اقالم کنار هم درست درنیاید و به قول معروف، بدبیاری 
سراغ من بیاید که واقعاً خسته کننده می شود اما در زمانی که با عشق آشپزی 
می کنم، خســتگی را نمی فهمم و از  آن عشق هم، قاشق قاشق به غذایم اضافه 
می کنم تا لذیذ شــود و شکر خدا تا امروز این اتفاق پیش نیامد و بخاطر حس 
مســئولیت پذیری و عالقه فراوان به کارم هنوز احساس خستگی به من دست 

نداد و با انرژی بیشتر هم ادامه می دهم. 
چند ترفند خاص در آشپزی را برای خوانندگان ما بیان کنید؟

برای جدا کردن پوســت ماهی ابتدا باید ماهی را در روغنی داغ سرخ کرد و 
وقتی که کمی حرارت دید ماهی را برگردانیم و پوســت را به راحتی جدا کرد. 
برای استفاده کمتر از روغن در سرخ کردن بادمجان قبل از سرخ شدن بادمجانها 
را در آب نمک یا نمک بگذاریم؛ برای جلوگیری از تلخ شدن غذا به خاطر لیمو 
عمانی قبل از استفاده مدتی در آب خیس کرده و چند برش کوچک بر روی آن 

ایجاد کنید که دیگر باعث تلخ شدن غذا  نمی شود.

برای حفظ بیشــتر ارزش غذایی و رعایت بهداشت در تهیه و صرف غذا 
رعایت نکات زیر الزم است؟

از ســرخ کردن زیاد سبزی های مورد اســتفاده در غذاهایی همچون قورمه 
ســبزی که باعث از دســت رفتن ویتامین های آن می شــود، خودداری کنند، 
چربی های اضافه همراه با گوشت در انواع خورش و یا حتی قبل از چرخ کردن 
گوشت تا حد ممکن جدا شود، پوست مرغ که حاوی کلسترول فراوان است را 
قبل از طبخ به طور کامل جدا نمایند، از انواع حبوبات و سبزیجات بیشتری در 
داخل غذاها استفاده شود و تا حد امکان روغن مورد استفاده در طبخ غذاها را 
کاهش دهند و به جای سرخ کردن غذاها به تفت دادن آنها اکتفا کنند، تمامی 
سطوحی که برای تهیه غذا و آشپزی استفاده می کنند را قبل از هر گونه پخت 
و پز شسته و پاکیزه کنند و تمامی غذاها به ویژه گوشت و ماهی و تخم مرغ را 

به طور کامل بپزند.
مزایای استفاده از لیست خرید چه فاکتورهایی می باشد؟

خریدهای ناگهانی و برنامه ریزی نشده و میل ناگهانی برای خرید مواد غذایی 
که از قبل برنامه ای برای خرید آن نداشتید از جمله علل باال رفتن هزینه های 
خرید می باشــد که در دراز مدت متوجه حجم بزرگی از پولی خواهیم شد که 
به راحتی می توانســتیم آن را پس انداز کنیم و در جای دیگری به کار ببریم 

همچنین باعث می شود تا وقت و انرژی زیادی از ما صرف نشود. 
دست پخت چه کسی هیچ وقت از ذهنتان نمی رود؟

مــادر و مادربزرگ عزیزم که تمامی غذاهای ایشــان، سرشــار از عشــق و 
خوشمزگی های مخصوص بود که خدا رحمتشان کند. مادر عزیز و مهربانم که 
تا آخرین لحظه  عمرم مدیون ایشان هستم و همیشه به یادشان خواهم ماند که 

اول فرمول زندگی را با صبوری به من یاد داد.
چرا می گویند آشپزی ایرانی وقت گیر است؟

به این دلیل که غذای ایرانی از فن جا افتادن برای خوشــمزه تر شدن بهره 
می برد اما متاســفانه این کار باعث کم شدن ارزش غذائی و از بین رفتن مواد 
مغذی داخل غذا می شــود و باید از صبح شروع به کار کرد و آماده سازی نمود 
تا ظهر غذا آماده باشد مثل خورشت قورمه سبزی که بسیار وقت گر و یکی از 

غذاهای اصیل ما می باشد که طرفداران زیادی هم دارد..
خوراکی که از بچگی به خوردنش اشــتیاق داشتید و هنوز هم از خوردنش 

لذت می برید، چیست؟
از خوراکی هائی که از بچگی عالقه زیادی به خوردن آن داشــتم، می توان به 
انواع شــیرینی ها و از بین میوه ها هم به گالبی اشاره کرد که االن با توجه به 
بیماری دیابتم دیگر شیرینی را از برنامه غذایی ام حذف کردم همچنین غذای 

مورد عالقه ام کته کباب و چنجه و بهترین دسر انواع ژله و کارامل می باشد.
برای مزه دار کردن غذاها از چه ترفندهایی استفاده می کنید؟

بیشتر برای طعم دار کردن غذاها خصوصا غاز و اردک و یا ماهی ائدویه های 
مخصوص را به آنها می زنیم برای پختن از آب زیاد استفاده نمی کنم و با بخار 
و و افزودن ترشی و رب انار و رب آلوچه آن را مزه دار می کنم که این مهم هم 

آن را خوش رنگ تر و هم خوشمزه تر می کند.
رب را چگونه و چه زمانی باید به غذا اضافه کرد؟

رب برای اینکه در غذا خوش رنگ تر و خوش طعم تر باشد باید آن را در روغن 
سرخ کنیم یعنی قبل از اضافه شدن آن به غذا، باید رب را کمی در روغن سرخ 
کرد و اگر گوجه یکی از موادی اســت که باید به غذا اضافه شود رب را قبل از 

گوجه باید به غذا اضافه کرد تا رنگ بهتری به غذا بدهد.
تا حاال شده به غذا ناخنک بزنید؟

ناخنک زدن یعنی پراکنده خوردن غذا در ســاعت های مختلف می باشد اما 
خدا را شکر من عادت ندارم به غذا ناخنک بزنم و یا قبل از غذا چیزی بخورم و 

این کار را بسیار زشت و ناپسند می دانم. 
رمز موفقیت خود را در چه می دانید؟

موفقیت یک شــبه رخ نمی دهد و پشت آن سالها شکست و تالش و پشت 
کار نهفته است که این مهم انجام دادن کارهای عجیب و غریب نیست که نیاز 
به توانمندی و مهارت خاصی باشد بلکه اولین عامل شناخت خود و توانایی های 
فردی است اینکه در چه کاری استعداد بیشتری داریم و به چه چیزی عالقمند 
هستیم همچنین استفاده از تجربیات دیگران می باشد که وقت شناسی ، صبر 
و پشــتکار و دقت در کار از فاکتورهای اصلی و شــتاب دهنده آن می باشد و 
خدا را شــکر و با لطف و محبت و نگاه ویژه آقای افشین الریجانی بنده دو بار 
به عنوان کارگر نمونه در شهرســتان محمودآباد تجلیل شدم که این نشان از 

رضایت مدیرم بوده است
آیا در روستا هم آشپزی می کردید؟

 روزهای اول بعد از اینکه پخت انواع غذا را یاد گرفتم به اتفاق یکی از همسایه 
ها در حیاط منزل شــان آشپزخانه خانگی راه اندازی کردیم و تا ۱۵ سال این 
همکاری طول کشید بعد با یکی دیگر از همسایه های دیوار به دیوار به صورت 
شــراکتی چهار سال کار کردم که بســیار خوب بود و در ادامه بخاطر انصراف 

ایشان تمام ظروف و دیگها را از او خریداری کردم.
در جای دیگری هم فعالیت داشتید؟

بعد از بهم خوردن شراکت مدتی تنها و برای بیرون سفارش قبول می کردم 
و خدا را شکر بازارم خوب بود تا اینکه در شیالت بابلسر به عنوان آشپز مشغول 
به کار شــدم که پس از یکسال و با تغییر پیمانکار از آنجا هم بیرون آمدم و در 
رستوران انار واقع در جاده قائمشهر مشغول شدم و حدود شش ماه کار کردم. تا 

اینکه با زنگ برادرم مصطفی تغییراتی در کارم به وجود آمد.
به نظر شما چه کسی می تواند یک رستوران دار خوبی باشه ؟

به نظر من اولین گام برای رستوران داری این است که شخص خودش کننده 
این کار باشــد و تخصص درآشپزی داشته باشد و وقت شناس باشد تا الگویی 
برای تمام پرسنل ها باشــد که الحق واالنصاف آقای الریجانی دارای همه این 
خصلتها می باشــد و از خصوصیات خوب و بارز ایشان مدیریت خوب و آگاه به 

مسائل پیرامون شان می باشد.
خانه چه تعریفی برای شما دارد؟

خانه جای استراحت و آرامش است و نباید کار بیرون را به داخل منزل برد .
اساسی ترین کار زن خوب خانه دار به نظر شما چیست؟

تامین آرامش اساسی ترین کار زن خوب خانه دار است و مناسب ترین مکان 
برای ایفاء این نقش خانه می باشد و این همان سنت ماندگاریست که هم عرف 
و هــم جامعه آن را قبول دارد و آرامش واقعی برای یک زن در کنار همســر و 

فرزندان است .
تعریف خانه داری از نظر شما چه می باشد؟

به شخصی که کارهای مربوط به نظافت خانه، شست و شو، آشپزی، نگهداری 
از فرزندان و خرید لوازم مورد ناز منزل را انجام می دهد خانه دار می گویند که 

اغلب خانم ها هستند.
مشکالت زنان خانه دار چیست؟

زن خانه دار از استقالل مالی برخوردار نیست و از نظر احساسی چون اغلب 
ساعات طوالنی تنها در خانه می ماند و مجبور است کارهای یکنواخت و تکراری 
را انجام دهد معموال از شــرایطش ناراضی است اما زنان شاغل به جز در مورد 

سالمت جسمانی در سایر زمینه های زندگی احساس رضایت  بیشتری دارند.
چند فرزند دارید و آیا به آشپزی عالقه مند هستند؟

چهار فرزند ســه دختر و یک پســر دارم که هر کدام به اندازه خودشان به 
آشپزی عالقه مند هستند اما رشته های کاری شان متفاوت است.

خانواده چقدر در مسیر بانوی اول آشپزی ایران شدن تان نقش داشتند؟
صددرصد موفقیت هرکسی به نوع و کیفیت تربیت در کودکی اش برمی گردد.

میانه تان با فضاهای مجازی چطور است؟
بخاطر مشغله کاری و همزمان انچام کارهای منزل، میانه خوبی ندارم و حتی 

گوشی دست من هم معمولی است که فقط می توانم زنگ بزنم و جواب تماس 
گیرنده را بدهم.

اهل تماشای تلویزیون هستید؟
خیر،  شــاید باورتان نشود سالی به دوازده ماه تلویزیون نمی بینم مگر اینکه 
در فرصتی مغتنم شبکه مازندران و سریال مختارنامه و گاها هم شبکه مازندران 

را تماشا کنم.
باتوجه به افزایش حضور بانوان در عرصه کار و فعالیت، آیا می توان در حین 

کار خارج از منزل یک کدبانوی موفق در عرصه آشپزی هم بود؟
به نظر من نه تنهــا کار و فعالیت خارج از منزل نمی تواند تأثیری مخصوصاً 
در تغذیه خانواده داشــته باشــد بلکه دختران جوان و زنان امروزی به واسطه 
دسترسی وســیع تر به اطالعات و فضاهای متنوع تر اشتراک گذاری تجربیات، 
آگاهی بیشتری نسبت به تغذیه درست و اهمیت آن دارند و آشپز خوب بودن 
ربطی به خانه دار بودن یا کار در خارج از منزل ندارد؛ هر بانوی ایرانی که عشق 

به خانواده دارد، سفره اش رنگین است.
خانواده چه تاثیری در پیشرفت کار شخص دارند؟

نقش خانواده به عنوان حامی و پشتیبان بسیار مهم و ضروری است چنانچه 
اوایل من از این گزینه بی نصیب بودم و فرزندانم کمی مخالف بودند اما به مرور 
زمان با دیدن کارهایم و غذاهایی که درســت می کنم در کنارم قرار گرفتند و 

تشویقم می کنند. 
برای کسانی که می خواهند وارد رشته آشپزی شوند و حرفه ای این رشته را 

دنبال کنند چه توصیه ای دارید؟
اولین چیزی که باید در هر شغلی در نظر گرفت داشتن عالقه واقعی به آن 
شغل است، خیلی ها دیگران را برای خودشان سمبل و بت می کنند که جای آنها 
و مثل آنها بشوند و این اشتباه است. اگر بخواهیم تقلید کنیم و دیگران را هدف 
خودمان قرار دهیم این نقطه صفر اســت و اصال نباید شروع کرد. از هر چیزی 

مهم تر عالقه به مسیری است که می خواهیم در آن قدم برداریم.
آیا حاضرید تجربیات خودتان را در اختیار دیگران قرار دهید؟

بله با کمال افتخار و این را بارها در محل کارم رستوران حاج محسن و تاالر 
اهورا از همکاران خواســتم تا اگر سوال یا پرسشی در مورد پخت انواع غذاها و 

برنج دارند بپرسند.
سخن آخر:

از تمام دوستانی که از هر طریقی به ما لطف داشته اند  کمال تشکر را داریم 
. امیدواریم که همیشه باعث سربلندی شهرمان باشیم.

اگر کوتاهی از من دیده اید به بزرگی خودتان ما را ببخشید و هرگونه مشکلی 
در مورد نحوه ســرو غذا و یا کیفیت آن مشــاهده کردید لطفا با ما، در میان 

بگذارید.
در پایان، برای کسانی که دوســت دارند وارد حرفه ی آشپزی بشوند، چه 

پیامی دارید؟
به تمامی کسانی که به این هنر عالقه مندند توصیه می کنم با سعی و کوشش 
و تــالش روزافزون، پشــتکار و صبر و حوصله به یادگیری و کســب اطالعات 
ضروری، به آموختن این رشته بپردازند و هرگونه آن را در میانه راه رها نکنند. 
زیرا نابرده رنج، گنج میسر نمی شود. در پایان برای شما عزیزان آرزوی موفقیت 

و بهروزی را از خداوند متعال خواهانم.
چه آرزویی دارید؟

مهم ترین آرزوی من در درجه اول سالمتی و بعد ادامه کار در تاالر اهورا تا 
بازنشستگی می باشد.

نظرتان نسبت به این مصاحبه چه می باشد؟ ضمن تشکر از مدیریت مجموعه 
تاالر مجلل اهورا و رستوران حاج محسن و شما خبرنگار عزیز گفتگوی خوبی 
بود و تمام گذشــته و حالم را مثل سریال تلویزیونی به یادم آوردین و امیدوارم 

مطالب گفته شده به در خوانندگان بخورد. 
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مســئول مرکــز مثبت زندگــی شــهر امامزاده 
عبــداهلل)ع( آمل گفت: محدودیــت عملکردی افراد 
دارای معلولیــت، ناشــی از عدم دســترس پذیری 
امکانــات زندگی اســت و اگر جامعه و مســؤوالن 
در دســترس پذیری احساس مســؤولیت کنند و به 
وظایف شــان عمل نمایند، افراد دارای معلولیت هیچ 
محدودیتی در زندگی ندارند و می توانند مانند افراد 

غیر معلول، همه فعالیت های زندگی را انجام دهند.
به گزارش صبح آمل، راضییه ذاکری فر در هفته 
گرامیداشــت روز خبرنگار و در تقدیر از تالشــهای 
خبرنگار صبح آمل و همکاران پرتالش این مجموعه 
تاثیرگذار در اطالع رســانی که با حضور کادر اداری 
در دفتر صبح آمل برگزار شد با بیان اینکه معلولیت 
محدودیت است؛ اظهار داشت: در افراد دارای معلولیت 
هم همیشه یک سری نابغه و نخبه را نشان می دهیم 
و می گوییم معلولیت محدودیت نیســت اما من این 
ایــده را قبول ندارم و معتقدم فــرد دارای معلولیت، 
دارای محدودیت هم هســت و وظیفه جامعه است 
که این محدودیت ها را رفع و به شرایط نرمال برسد.

وی افزود: محدویت ناشی از معلولیت های جسمی 

با دســترس پذیری امکانات و لوازم زندگی اجتماعی، 
کامال قابل رفع اســت و  همه در برابــر افراد دارای 
معلولیت، مســؤولیت داریم و نســبت بــه جایگاه و 
توان مان باید پاســخگو باشیم چنانچه حمایت های 
افشــین الریجانی مدیر مسئول و سردبیر صبح آمل 
از خبرنگار معلول هنگام پذیرش، قدرت شــهامت و 
جسارت را در او تقویت و به مرحله توانمندی رساند و 
امید که این مهم در دیگر مدیران دستگاههای دولتی 

و خصوصی نیز دیده شود.
مســئول مرکــز مثبت زندگــی شــهر امامزاده 
عبــداهلل)ع( آمل ربابه محمدزاده را مورد خطاب قرار 
داد و گفــت: خبرنگار معلول و توانمند پایگاه خبری 
و نشریه صبح آمل رسالت سنگینی دارد و باید بدون 
توجــه به نامالیمات و موانع، پیــش برود. ذاکری فر 
خاطرنشان کرد: شــما با عزت نفس و جرأت مندی 
و اعتماد به نفســی که دارید الگویی شایســته برای 
خانواده بزرگ معلوالن در سراســر مازندران هستید 
و این باید از سوی مسئوالن ذی ربط مورد توجه قرار 
گیرد. وی در ادامه به مراکز مثبت زندگی اشاره کرد 
و گفت: دسترس پذیری آسان مددجویان به خدمات 

بهزیســتی جزو مهم ترین مزیت هــای مراکز مثبت 
زندگی است و خدمات این مراکز برای مددجویان در 
سطوح توانبخشی، پیشگیری و اجتماعی ارائه می شود 
و این مراکز باعث تســریع، تســهیل و شفافیت ارائه 

خدمات بهزیستی به جامعه هدف می شوند.
مســئول مرکــز مثبت زندگــی شــهر امامزاده 

عبــداهلل)ع( آمل در پایان یادآور شــد: در این مراکز 
خدماتی مثــل آموزش خانواده برای پیشــگیری از 
معلولیت و آموزش توانمندســازی برای آسیب های 
اجتماعی و نیازســنجی فعال انجام می شود. گفتنی 
است در پایان با اهدای هدیه از خبرنگار توانمند صبح 

آمل تجلیل به عمل آمد.

مسئول مرکز مثبت زندگی شهر امامزاده عبداهلل)ع( آمل در دیدار با خبرنگار صبح آمل تاکید کرد:

حمایت های مدیر مسئول و سردبیر صبح آمل از خبرنگار معلول، 
قدرت شهامت و جسارت را در او تقویت و به مرحله توانمندی رساند 

رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: 
قرار اســت تا پایان دولت سیزدهم صدور 
اسناد کشاورزی در اســتان مازندران به 

پایان رسد.
به گزارش صبح آمل و به نقل از مهر، 
صفــدر نیازی پس از نشســت با مدیران 
جهاد کشــاورزی مازندران هدف ســفر 
خود به مازندران را برای رســیدگی به ۲ 
هدف در امــور اراضی اعالم کرد و گفت: 
هدف اول رفع تداخالت قوانین موازی بر 
روی یک عرصه واحد بــود، چون بعد از 
اصالحات ارضی و ملی شدن آن در سال 
۱۳۴۱ همواره اختالفاتــی میان مردم و 
ادارات کل منابع طبیعی وجود داشــته 

که طبق قانون ابالغ شده در سال ۱۳۹۴ 
قرار شــد اختالفات توسط خود وزارت و 

سازمان های جهاد کشاورزی حل و فصل 
شود.

وی افــزود: وزیر جهاد کشــاورزی ۵ 
تعهد در مجلس برای وزارت تعیین کرد 
که یکی از آن ها رفع تداخل و صدور سند 
کشاورزی بود و طبق هدف گذاری وزرات 
قرار اســت تمام تداخالت تا سال ۱۴۰۲ 
حل شــود تا دیگر اختالفی بین مردم و 
دولت نباشــد. رئیس سازمان امور اراضی 
کشور با بیان اینکه براساس ماده ۹ قانون 
حدنگار وزارت جهاد کشــاورزی همکار 
اداره ثبت است، گفت: اداره ثبت هم قرار 
اســت تا پایان چهار سال دولت سیزدهم 
صدور اسناد کشاورزی را به پایان برساند.

نیــازی افــزود: مازنــدران در تولید 
بســیاری از محصوالت کشاورزی قطب 

تولید به حســاب می آیــد و در تأمین 
امنیــت غذایی کشــور نقش بســزایی 
دارد بــه همین دلیل حفــظ زمین در 
این اســتان به سایر مسائل اهمیت دارد 
و از آنجایــی که در چند ســال اخیر با 
هجــوم ســرمایه داران بــرای، تخریب 
تغییر کاربری و ســرمایه گذاری انجام 
شــده به همین دلیل برنامه هایی برای 
جلوگیری از این اتفاق تدوین شده است 
تا با متخلفین برخورد شــود. وی گفت: 
هموطنان در هرجایی از کشور اگر تخلفی 
در زمینه تجاوز و تخریب مشاهده کردند 
می تواننــد با ســامانه ۱۳۱ که به تازگی 

طراحی شده، گزارش کنند.

 فرمانده انتظامی
 شهرستان آمل:

کشف ۹۵ کیسه آرد قاچاق 
در آمل

آمل  انتظامی شهرستان  فرمانده 
از کشــف و ضبط ۹۵ کیســه آرد 
قاچاق در این شهرستان خبر داد و 
گفت: در اجرای طرح مبارزه با پدیده 
قاچاق،  ماموران انتظامی شهرستان 
آمــل اخباری مبنی بــر احتکار آرد 
در این شهرستان دریافت نمودند و 
موضوع  در دســتور کار پلیس قرار 

گرفت.
 به گزارش صبح آمل، ســرهنگ 
علــی داداش تبــار اظهار داشــت: 
ماموران با انجام تحقیقات تخصصی 
پلیسی، محل کاالی احتکار شده را 
شناسایی و پس از هماهنگی قضائی 
در بازرســی از این محل ۹۵ کیسه 
آرد احتکار شــده را کشــف کردند. 
وی تصریح کرد: با تشــدید نظارت 
ها بر توزیع کاالهای اساسی و اخبار 
واصله مبنی بر دپوی آرد دولتی در 
شرکتی در شهرک صنعتی امامزاده 
عبــداهلل)ع( بــا همکاری دســتگاه 
قضائی خصوصا دادســتان و حضور 
عوامل پلیس آگاهــی و ادارات غله 
و جهاد کشــاورزی شهرستان آمل، 
در بازرســی از انبار شــرکت مذکور 
۹۵ کیســه جمعا ســه هزار و ۸۰۰ 
کیلوگــرم آرد یارانــه ای نوع یک و 
دو کشف و ضبط شــد. وی با اشاره 
به دستگیری متهمان به احتکار، از 
تشــکیل پرونده برای ســیر مراحل 
قانونی خبر داد. سرهنگ داداش تبار 
در پایان تاکید کرد: نیروی انتظامی 
با احتــکار کننــدگان کاال و برهم 
زنندگان نظم اقتصادی برخورد قاطع 
و قانونــی می کند و اجازه فعالیت به 
مخالن امنیت عمومی و اقتصادی را 

نخواهد داد. 

سرپرست معاونت بهبود 
تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی 

مازندران:
افزایش ۱۵ درصدی 
تولیدجهش تولید در 

۳۰ هزار هکتار از دیمزار 
مازندران

طرح جهش تولیــد در ۳۰ هزار 
هکتار از دیمزار های مناطق میان بند 

و کوهستانی مازندران اجرا شد.
بــه گــزارش خبرگــزاری صدا 
و ســیمای مازنــدران، سرپرســت 
معاونت بهبود تولیدات گیاهی جهاد 
مازندران گفــت: طرح  کشــاورزی 
جهش تولیــد در ۳۰ هزار هکتار از 
دیمزار های اســتان در مناطق میان 
بند و کوهســتانی شهرســتان های 
گلوگاه، بهشهر، نکا، ساری، سوادکوه، 

سوادکوه شمالی و نوشهر اجرا شد.
اظهار داشت:  عباســپور  احسان 
تولید محصــوالت زراعی گندم، جو، 
علوفه، دانه هــای روغنی، حبوبات و 
گیاهان دارویی با اجرای این طرح در 
واحد سطح ۱۵ تا ۱۲ درصد افزایش 
داشته است. وی افزود: اجرای کشت 
قرادادی دانه روغنی سویا توسط اداره 
کل غله و خدمات بازرگانی دولتی و 
پرداخت یارانه کشت و یارانه افزایش 
بهره وری به سویاکاران در حال انجام 

است.

خبر
خبر

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد
نقد سازنده و منصفانه، موجب ایجاد انگیزه 

و امید به آینده ای روشن خواهد شد
مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان محمودآباد گفت: خبرنگاران باید به 

اصول فنی و اخالقی تولید و انتشار خبر پایبند باشند.
به گزارش صبــح محمودآباد، محمد هادی زاده در مراســم تقدیر از 
تالش هــای خبرنگار صبح محمودآباد در انعکاس مطلوب خبرهای بخش 
کشاورزی این شهرستان، اظهار داشت: خبرنگار صا دق و دارای مسوولیت 
اجتماعی، با نقدهای ســازنده و اطالع رســانی اقدامــات صورت گرفته، 

مسوولین را در رسیدن به اهداف خود یاری می دهد.
وی با بیان اینکه نقد سازنده و منصفانه، بدون شک موجب ایجاد انگیزه 
و امید به آینده ای روشن خواهد شد، افزود: امروز هر کسی که دوربین به 
دست گرفت خبرنگار نیست، بلکه خبرنگار کسی است که به اصول اخالقی 
و فنی تولید و انتشار خبر پایبند باشد که این مهم ترین نقش در رسالت 

اصحاب رسانه است.
 در پایان این نشســت گرم و صمیمی که در ســالن اجتماعات جهاد 
کشاورزی شهرستان محمودآباد برگزار شد با اهداء لوح تقدیر  از زحمات و 
تالش بی وقفه خبرنگار صبح محمودآباد در امر اطالع رســانی و خبر  این 

شهرستان در حوزه کشاورزی تقدیر شد.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی :
مازندران بخش عمده غذای کشور را 

تامین می کند
سرپرست ســازمان جهاد کشــاورزی در کارگاه رفع تداخالت ارضی، 

مازندران را تولید کننده بخش عمده غذای کشور دانست.
به گزارش صبح آمل و به نقل از پانا، حســن عنایتی کلیجی در کارگاه 
آموزشی اجرایی رفع تداخالت اراضی اظهار کرد: زمین مقوله مهم در حوزه 

تولید و بستر تولید است.
وی افزود: مازندران بخش عمده غذای کشور را تامین می کند و از نوک 
قله تا کف دریا جزو وظیفه مندی حوزه کشــاورزی مازندران است و این 
استان از ظرفیت بالقوه ای برخوردار است و انتظار می رود بستر به گونه ای 
مدیریت شــود تا بهره وری و تولید را افزایش داده و شرایط را به گونه ای 

مدیریت کنیم که غذا به عنوان تهدید در کشور ما نباشد.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی با عنوان اینکه در دنیا غذا جیره بندی 
اســت اما کشور ما به ویژه مازندران مازاد تولید دارد، افزود: در شرایطی به 
ســر می بریم که تالش فعاالن بخش کشاورزی برای پایداری تولید است 

و نیاز است انسجام کافی در انجام وظایف در استان وجود داشته باشد.
عنایتی ادامه داد: اگر در حوزه زمین و بســتر تولید غفلت کنیم آسیب 
می بینیم چرا که در حوزه تولید روز به روز نیازمندی بیشتری داریم و در 

این راستا محدودیت هایی هم وجود دارد.
وی در پایان گفت: اگر دقت و توجه کافی در بحث زمین نداشته باشیم 

و همچنین موارد قانونی را رعایت نکنیم دچار مشکل می شویم.

رئیس پلیس راهور مازندران:
سالمندان، بیشترین جانباختگان عابر پیاده 

در مازندران
رئیس پلیس راهور مازندران: بیشترین جانباختگان عابر پیاده در استان 

سالمندان باالی ۶۰ سال هستند.
به گزارش صبح آمل و به نقل از خبرگزاری صدا و ســیمای مازندران، 
ســرهنگ نصراهلل بیگلری با اشاره به اینکه اکثر جانباختگان عابر پیاده از 
قشر سالمندان هستند ، گفت: پله های پل عابر پیاده به دلیل غیر استاندارد 

بودن، قابلیت استفاده برای قشر سالمند را ندارند.
وی افزود: یکی از موارد مرگ و میر در ســال های اخیر که آمار نسبتاً 
باالیی را به خود اختصاص داده تصادف وسایل نقلیه با عابران پیاده است 
که با وجود هشدار ها و توصیه ها، اما با بی توجهی رانندگان و عابران پیاده 

همچنان این گونه حوادث و تبعات آن در جامعه ادامه دارد.
رئیس پلیس راهور مازندران گفت: عابران پیاده قشری با تلفات باال در 
ســوانح و تصادفات شهری است که پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی 
انتظامی مازندران با تهیه پوستر هشداردهنده تصادفات عابران پیاده را به 
کلیه شهرداری ها و پلیس راهور شهرســتان های تابعه ابالغ که در حریم 

پل های عابر پیاده نصب کنند.
سرهنگ بیگلری به شهروندان توصیه کرد: عابران پیاده هنگام حضور 
در معابر، باید نهایت دقت را برای پیشگیری از حوادث ناگوار داشته باشند 
و در محل هایی که الزم اســت از پل عابر پیاده اســتفاده کنند از مانع و 

نرده های بلوار و خیابان ها عبور نکنند.

رئیس سازمان امور اراضی کشور:

اراضی کشاورزی مازندران تاپایان دولت سنددار می شوند

رئیس پلیس راهور مازندران:

تردد خودرو های آفرودی در عرصه های منابع طبیعی و جنگلی ممنوع
طی حکمی از سوی سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران؛

علیزاده پشت میز ریاست آموزش و پرورش محمودآباد نشست
رئیس پلیس راهــور مازندران از ممنوعیت تردد 
خودرو های آفرودی در جنگل ها و منابع طبیعی خبر 

داد.
به گزارش صبح آمل، ســرهنگ نصراهلل بیگلری 
گفت: در راســتای مطالبات مردمی و دستور مقام 
قضائی مبنی بــر کثرت تعــداد و افزایش فعالیت 
خودرو های آفرودی در مناطق شهری و روستایی، به 
ویژه عرصه های منابع طبیعی و زیست بوم مازندران، 

موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.
وی افزود: طبق ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون 
حفاظت و بهســازی محیط زیست، ورود به مناطق 
جنگلی وعرصه های طبیعی مازنــدران در بند الف 
ماده ۳ قانون حفاظت و بهســازی محیط زیســت 
و عبور از آن ها به اســتثنای جــاده ای عمومی تابع 
دستورالعمل های ســازمان حفاظت محیط زیست 

خواهد بود.
رئیس پلیس راهور مازندران با اشــاره به توقیف 
۱۲ دستگاه خودرو آفرودی در جنگل های شهرستان 
آمل از ســوی ماموران پلیــس، گفت: طبق ماده ۸ 
آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهســازی محیط 
زیست هر عملی که موجب از بین رفتن رستنی ها و 
تغییر اکوسیستم در پارک های جنگلی و آثار طبیعی 

ملی شود، ممنوع است.
سرهنگ بیگلری با بیان اینکه طبق ماده ۱۱ آیین 
نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست 
هر عملی که موجب از بین رفتن رستنی ها و تغییر 
اکوسیستم شود در پناهگاه حیات وحش و مناطق 
حفاظت شــده که اراضی آن متعلق به دولت باشد، 

بدون اجازه ممنوع است.

وی تصریــح کرد: تخریب گونه های زیســتی و 
پوشش گیاهی مناطق، نابودی بوته ها، درختچه ها و 
انواع پوشش نباتی و از بین بردن النه های پرندگان، 
پســتاندران کوچک خزندگان و حشرات و به ویژه 
تخریب حوضچه هــای آبخیز با ایجاد کردن راه های 
دسترسی فرعی و دســت اندازی به عرصه های بکر 
طبیعی جنگل های هیرکانی شــمال از پیامد های 

تردد خودرو های آفرودی است.
رئیس پلیــس راهــور مازندران بیان داشــت: 
آفرود و دســت ســاز کردن اتومبیل های ســواری 
با دســتکاری و ایجاد دراکان خــودرو و تیوتینگ 
ظاهری و باطنی به ویژه در سیستم موتوری متمایز 
از اســتاندارد خودروی تولیدی در کارخانه سیستم 
تعلیق و افزایش غیرمتعارف ارتفاع خودرو استفاده 

از نقوش و طرح های خشــن، ایجاد آلودگی صوتی 

با انجام تغییرات اگزوز و ســایر تغییرات غیرقانونی 
کــه جملگی بر خالف مقررات و ضوابط راهنمایی و 

رانندگی است.
ســرهنگ بیگلــری گفت: در صورت مشــاهده 
هرگونــه تردد غیرمجــاز خودرو های آفــرودی در 
عرصه های منابع طبیعی و زیســت بوم های سطح 
استان مازندران، اقدامات قانونی برای توقیف خودرو 

و معرفی به مراجع قضائی انجام خواهد شد.

طی حکمی از ســوی سرپرســت اداره کل 
آموزش و پرورش استان مازندران؛ علی علیزاده 
به عنوان سرپرست آموزش و پرورش شهرستان 

محمودآباد منصوب شد.
بــه گزارش صبح آمل و به نقل از محمودآباد 
آنالین؛ آیین تکریم محمدرضا اسدی و معارفه 
علی علیزاده با حضور مهــدوی معاون آموزش 
ابتدایی اداره کل آمــوزش و پرورش مازندران، 
بخشــنده رییس حراســت اداره کل آموزش و 
پرورش مازندران و داداش پور معاون سیاسی و 
امنیتی فرماندار محمودآباد در سالن کنفرانس 

اداره آموزش و پرورش محمودآباد برگزار شد.
قاسم مهدوی معاون آموزش ابتدایی اداره کل 
آموزش وپرورش مازندران در این مراسم گفت: 
امر تعلیم و تربیت با تمام آحاد و امورات جامعه 
گره خورده است؛ پس هر آنچه امروز شاهد آن 

هستیم برآیند تعلیم و تربیت است.
قاسم مهدوی با بیان اینکه عاشورا پیام بسیار 
مهمــی دارد؛ افزود : مدیران و مســئوالن باید 
بتوانند با اتحاد و همکاری برای یک محور مهم ، 

قدمی شایسته برای جامعه بردارند.

معاون آموزش ابتدایــی اداره کل آموزش و 
پرورش مازندران چالش موجود در مشــکالت 
اجتماعــی که بــه برآیند تعلیــم و آموزش بر 
می گردد را یک معضل مهم برشــمرد و خاطر 
نشان کرد : خروجی نظام آموزشی نشان دهنده 

عرصه اجتماعی ماست.
مهدوی ادامه داد: با داشتن نیروهای آموزشی 
خوب که جهادگرانــه در عرصه تعلیم فعالیت 
می کننــد ، شــاهد خروجی خوب در اســتان 

مازندران هستیم.
وی خاطرنشــان کرد: امروز عرصه خدمت و 
سنگر همانند گذشته است و تنها مدل آن فرق 
دارد اما حساس تر و مهم تر از گذشته خواهد بود.

مهدوی به تصمیمــات مدیران که مهم ترین 
نکتــه در ارزیابی هــا خواهد بود اشــاره کرد : 
موضوعات باید به درســتی بررسی و با رویکرد 
جهادی در بدنه آموزش و پرورش خدمت شود.

وی اظهار کرد: آموزش و پرورش محمودآباد 
رتبه مناسبی در کشور دارد و همکاری در تعلیم 
و تربیــت قطعــا آن را به ســوی عملکرد عالی 

هدایت می کنند.

این مســئول اقتصــاد را از مهم ترین بحث و 

اولویت خانواده ها دانست و اذعان داشت : توجه 
به تعلیــم و تربیت دانش آمــوز و اجرای نقش 
خانواده  ها برای آنان از وظایف مدیران و معلمان 

است.
قاســم مهدوی در پایان متذکر شد : تعلیم و 
تربیت امری عام و چتــر آن برای همگان پهن 
اســت و فضای آموزشی بدون مرز می تواند ما را 

به اهداف آموزشی بیشتر نزدیک کند.

مدیرکل تعاون مازندران:

۲۲ شــرکت تعاونی دانــش بنیــان در مازندران 
راه اندازی شده است

رئیس اداره بهزیستی شهرستان آمل

 طرح مانا، ارتقای ســطح توانمندی های نوجوانان 
و پیشگیری از آسیب های اجتماعی است

مدیرکل تعاون مازندران با اشاره به راه اندازی ۲۲ 
شرکت تعاونی دانش بنیان در استان گفت: در سال 
جاری بیش از ۱۵ هزار کارجو برای اشتغال به مراکز 

کاریابی و سامانه مراجعه و ثبت نام کردند.
به گزارش صبح آمل و به نقل از مهر، علی باقری 
با اشــاره به نداشتن مهارت بیشتر فارغ التحصیالن، 
مهارت آموزی را مسئله مهم بیان کرد و گفت: با توجه به شعار سال جاری باید از ظرفیت 

شرکت های دانش بنیان برای توسعه مهارت و اشتغال در استان بهره گرفت.
وی با اشــاره به تعامل مطلوب با پارک علم وفناوری اســتان یادآور شد: پیشنهادات 
خوبی برای توســعه اشــتغال و بهره گیری از ظرفیت شرکت های دانش بنیان ارائه شده 
اســت. مدیرکل تعاون مازندران شــمار مراکز کاریابی را در استان ۵۰ مرکز اعالم کرد و 
گفــت: تاکنون بیــش از ۱۵ هزار نفر از کارجویان به مراکــز کاریابی مراجعه و ثبت نام 

کردند.
باقری با بیان اینکه شرکت های دانش بنیان درپی نیروهای ماهر هستند، افزود: راه 
اندازی شــرکت های دانش بنیان مستلزم طی فرایندهایی است و تاکنون ۲۲ شرکت 
تعاونی دانش بنیان و یک اتحادیه دانش بنیان متشــکل از هشــت شرکت تعاونی در 
استان راه اندازی شده است. وی شمار شرکت های تعاونی را بیش از هفت هزار واحد 
اعــالم کرد و گفت: برخی از این شــرکت ها دارای محصوالت دانش بنیان هســتند. 
مدیرکل تعاون مازندران معافیت ۱۵ ســاله از مالیــات و عوارض های مختلف و ارائه 
تســهیالت کم بازده را از جمله برنامه های حمایتی از شرکت های تعاونی دانش بنیان 

ذکر کرد.

در راســتای ارتقای توانمندی و ایجاد و توسعه ظرفیت 
مشــارکتهای نوجوانان، طرح مانا با همکاری مرکز مثبت 
زندگی۸۹۴۳  و با حضور شــهردار، اعضای شــورای شهر، 
فرمانده حوزه احد، نماینده شــورای بخــش و تعدادی از 
مســئوالن شــهر امامزاده عبداهلل آمل در مدرســه شهید 
نجفی این شهر اجرا شد. به گزارش صبح آمل، رئیس اداره 
بهزیســتی شهرستان آمل با اشــاره به اینکه زنگ خطر آسیب های اجتماعی در کشور به صدا درآمد 
و وجود پرونده های قضایی بیانگر ابعاد آن اســت؛ گفت: در طرح مانا شــاهد آموزش نوجوانان برای 
کاهش آســیب های اجتماعی و آموزش شیوه تبدیل تهدیدات به فرصت،حساس سازی خانواده ها با 
اســتفاده از توانایی های نوجوانان هستیم. به گزارش صبح آمل دکتر کبری اسفندیاریان با بیان اینکه 
اجرای طرح های حوزه پیشگیری از نکات بسیار خوبی برخوردار است، اظهار داشت: بهزیستی در تمامی 
حوزه ها پس از بروز مشکل و مسائل بوجود آمده وارد عمل شده و ارائه خدمات می کند، ولی در حوزه 
پیشگیری با اجرای طرح هایی چون شنوایی سنجی و اجتماع محور با تالش های صورت گرفته و اقدامات 
کارشناسی، هدف جلوگیری یا بعضاً کاهش آسیب های اجتماعی است. وی در ادامه افزود: اهداف اصلی 
در طرح مانا، ارتقای سطح توانمندی های نوجوانان در زمینه شیوه های همیاری اجتماعی برای پیشگیری 
از آسیب های اجتماعی و ایجاد و توسعه ظرفیت های مشارکت نوجوانان در موسسات و مراکز غیردولتی 
اســت. وی با تأکید بر اجرای صحیح و دقیق طرح های مذکور توسط افراد متخصص خاطرنشان کرد: 
طی پیگیری های صورت گرفته توسط این حوزه طرح مانا با همکاری مرکز مثبت زندگی ۸۹۴۳ در این 
شهر با برگزاری ششمین جلسه کارگاه حضوری و با حضور گروهی از نوجوانان پسر ۱۵-۱۸ سال با بیان 
مسائلی چون حل مشکالت اجتماعی بصورت گروهی، مسئولیت پذیری، مدیریت زمان، توانمندسازی 

نوجوانان، اصول کار مشارکتی همراه با پذیرایی و بسته های تشویقی اجرا می شود.
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فرمانده سپاه کربال راه برون رفت از برخی از مشکالت را بهره 
گیری از ظرفیت جوانان خالق و تکنولوژی روز جامعه دانست.

به گزارش صبح آمل و به نقل از مهر، سردار سیاوش مسلمی 
در حاشیه بازدید از شرکت های فناور از باورمندی ها و تالش های 
دغدغه مندانه جوانان با اراده این شــرکت قدردانی کرد و گفت: 
بهره گیری از ظرفیت جوانان نخبه درعرصه های مختلف راه برون 

از مشکالت است.
وی با اشاره به شعار سال و حمایت و پشتیبانی از شرکت های 
دانش بنیان و نیز جوانان متعهد و مبتکر ایران اسالمی گفت: این 
بکی از شــرکت های دانش بنیان در حوزه نرم افزار و طراحی نرم 
افزاری های کاربردی در ســطح کشــور بوده که در نوع خود بی 

نظیر است.
فرمانده ســپاه کربــال با بیان این مطلب کــه جوانان نخبه و 
عالقمند بــه خدمت صادقانه به مردم و انقالب در این شــرکت 
گرد هم جمع شدند تا بتوانند مشکالت کشور را حل کنند، افزود: 
این شرکت توفیقات بســیار خوبی در حوزه تولیدات نرم افزاری 

داشته است.
سردار مســلمی در ادامه با اشاره به ارائه خدمات این شرکت 
گفت: بخشی از خدمات این شــرکت در حوزه رونق اقتصادی و 
بحران ها اســت که جا دارد مسئوالن به این جوانان و این چنین 

شرکت های دانش بنیانی توجه ویژه داشته باشند.
وی راه برون رفت از برخی مشــکالت را اســتفاده از ظرفیت 
جوانان خالق و بهره گیری از تکنولوژی روز جامعه و دنیا دانست 
و افــزود: مجموعه ســپاه به عنوان نهاد مردمــی در کنار مردم، 
دغدغه مشــکالت مردم را دارد که با حمایت و بهره گیری از این 

شرکت های دانش بنیان، به رفع مشکالت در استان می پردازد.
ســردار مسلمی فرمانده سپاه کربال مازندران با تاکید بر اینکه 
حمایت از جوانان در عرصه های مختلف می تواند حالل مشکالت 
باشــد، خاطرنشــان کرد: بخشــی دیگر از خدمات این شرکت 

در حوزه نرم افزاری مبارزه با فســاد، رفع فســاد و از بین بردن 
زمینه های فساد در جامعه با ارائه خدمات آسان و رایگان است.

وی تاکید کرد: باید بیش از گذشــته باید به این شرکت های 
دانش بنیان، جوانان انقالبی و همیشه در صحنه شود.

فرمانده سپاه کربال:

 بهره گیری از ظرفیت جوانان خالق
 راه برون رفت از مشکالت است

فرمانده انتظامی مازندران:
۱۸ هزار مترمربع از مزارع محمودآباد آزادسازی شد

مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری مازندران:
پرداخت مطالبات ناجیان غریق مازندرانی بزودی

فرمانده انتظامی استان مازندران از 
آزادســازی ۱۸ هزارو ۵۰۰ متر مربع 
از اراضی کشــاورزی بــه ارزش ۲۷۷ 
میلیارد ریال در شهرستان محمودآباد 

خبر داد.
به گزارش صبــح آمل و به نقل از 
مهر، ســردار مرتضی میرزایی گفت: 
یکی از مأموریت های مهم و مســتمر 
این فرماندهی، اجرای احکام مربوط 
به ســاخت و سازهای غیرمجازی که 
افراد ســودجو با ساخت بنا و ویال در 
زمین های کشــاورزی بــدون مجوز 
قانونی اقــدام می کنند، اســت. وی 
افزود: قلع و قمع و تخریب ۱۱ مورد 
دیوارکشــی و ساخت و ساز غیرمجاز 
در ۱۸ هزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی روستاهای اطراف بخش سرخرود شهرستان محمودآباد که توسط 
افراد سودجو و به صورت غیرمجاز در قالب ساختمان، بنا سازی و دیوارکشی احداث شده بود، با حکم 

مقام قضائی انجام شد.
فرمانده انتظامی اســتان مازندران با اشــاره معرفی ۲ متهم این پرونــده به مراجع قضائی، تصریح 
کرد: ارزش این زمین ها بنا بر اعالم کارشناســان بالــغ ۲۷۷ میلیارد ریال بوده و این تخریب با حضور 
دستگاه های متولی از جمله اداره جهاد کشاورزی، بخشداری و با حضور مقتدرانه پلیس بدون هیچ گونه 

رخدادی به اتمام رسید.
سردار میرزایی با تاکید بر اینکه پلیس در برخورد با اقدامات غیر قانونی و ساخت و سازهای غیرمجاز 
هیچ گونه اغماضی نخواهد داشت از مردم خواست به جهت جلوگیری از تضییع حقوق و زیان های مالی 
قبل از هرگونه اقدام عمرانی نسبت به استعالم اصالت و کاربری ملک از ادارات مربوطه اقدام و پس از 

دریافت مجوزهای قانونی نسبت به ساخت و ساز اقدام کنند.

مدیرکل دفتر اجتماعی 
با  مازندران  اســتانداری 
اعــالم این خبــر گفت: 
بخشــی از طلب ناجیان 
غریق استان بزودی واریز 

می شود.
به گزارش صبح آمل و 
به نقل از خبرگزاری صدا 
مازندران، علی  و سیمای 
رجبی وندچالــی با بیان 
اینکه  هزار و ۲۰۰ ناجی 
سواحل  در  امسال  غریق 
هستند  مســتقر  استان 
تاکنون  اول خرداد  از  که 
حقوق دریافت نکرده اند؛ 
گفت: حقوق خرداد ماه همه ناجیان غریق و حقوق تیرماه ناجیان ۱۰ شهرســتان ساحلی 
استان بزودی پرداخت می شود. وی افزود: حقوق تیرماه ناجیان غریق برای ۵ شهرستان باقی 
مانده نیز تا چند هفته دیگر با اختصاص اعتبار واریز خواهد شــد. مدیرکل دفتر اجتماعی 
استانداری مازندران گفت: برای حقوق مرداد ماه ناجیان غریق هم از تهران درخواست اعتبار 
شــده است که به محض تخصیص، پرداخت می شود. رجبی با عذرخواهی از ناجیان غریق 
بابت تاخیر در پرداخت حقوق گفت: مطالبات ســال گذشته ناجیان غریق پرداخت شد و، 
چون سال گذشته کمبود اعتبار داشتیم بخشی از این مطالبات از اعتبارات امسال پرداخت 
شــده است.  وی بیان داشت: طرح سالم سازی دریا از اول خرداد امسال در ۹۶ نقطه از نوار 
ساحلی استان آغاز به کار کرد و بر اساس گزارش هیات نجات غریق مازندران، ناجیان غریق 
مســتقر در سواحل استان از ابتدای خرداد تاکنون ۷۳۵نفر را از خطر غرق شدن در دریای 

خزر نجات دادند که از این تعداد ۵۵۵ نفر آقا و مابقی بانوان بودند.

معــاون اســتاندار و فرماندار ویژه 
شهرســتان آمل گفت: بــا افتتاح و 
بهره گیری همزمان دو حلقه چاه بیش 
از ۲۱ هزار خانوار آملی از نعمت آب 
شرب کافی و پایدار برخوردار شدند. 
 به گزارش صبح آمل، ســید عباس 
حسینی در این آیین افتتاح با اشاره 
به بهره بــرداری از حفر دو حلقه چاه 
آب در این شهرســتان برای استفاده 
بهتر شــهروندان از آب شرب، اظهار 
کرد: همزمان با گرامیداشــت هفته 
دولت، دو حلقه چاه در روســتاهای 
بوران و پاشــاکال شهرســتان آمل با 
آبدهی ۱۰۰ لیتر در ثانیه افتتاح شد.

وی افزود: بــا افتتاح این دو پروژه 
بزرگ ۲۱ هــزار و ۴۰۰ خانوار آملی 

از نعمت آب شــرب کافــی و پایدار 
بهره مند می شوند.

معــاون اســتاندار و فرماندار ویژه 
شهرســتان آمل با اشــاره به حضور 

نماینده مردم آمل در مجلس شورای 
اسالمی، معاون بهره برداری و توسعه 
فاضــالب شــرکت آبفا مازنــدران، 
فرمانــدار آمل و دیگر مســؤوالن در 
آئین افتتاح همزمان، بیان کرد: برای 
تأمین آب آشــامیدنی پایدار، سالم و 
بهداشــتی ۲۰ هزار خانوار یک حلقه 
چــاه با آبدهی ۸۰ لیتــر در ثانیه در 
روســتای بوران حفر شــد هچنین 
اعتبار مورد نیاز این پروژه ۲۰ میلیارد 
ریــال بود تا ۸۰ لیتــر در ثانیه توان 
تولید خیابان امام رضا اضافه شــود و 
مشکالت آب شرب مردم این منطقه 

بزرگ حل شود.
حسینی با اعالم اینکه در روستای 
پاشاکال با هدف افزایش توان تأمین 

و مقابله با کمبود آب به خصوص در 
زمان پیک مصرف، یــک حلقه چاه 
با آبدهی ۲۰ لیتــر در ثانیه با صرف 
۱۵ میلیارد ریال اعتبار حفر و تجهیز 
شد، گفت: با حفر این چاه مشکل آب 
شــرب یک هزار و ۴۰۰ خانوار آملی 

مرتفع می شود.
وی افزود: با حفر این چاه مشکل 
آب آشــامیدنی ۱۷ روستای بخش 

دابودشت حل شده است.
معــاون اســتاندار و فرماندار ویژه 
شهرســتان آمل با اشاره به در دست 
اقدام بــودن حفر و تجهیز یک حلقه 
چاه در منظقه دشت ســر بیان کرد: 
این حلقه چاه تا پایان ســال جاری 

بهره برداری می شود.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشــر 
ارزش هــای دفاع مقــدس مازندران 
گفــت: اصحــاب رســانه در جنگ 
ترکیبــی و نرم در صف مقدم دفاع از 

فرهنگ ایرانی و اسالمی قرار دارند.
به گزارش صبــح آمل و به نقل از 
مهر، ســردار عبداهلل ملکی در مراسم 
تجلیل از خبرنگاران حوزه دفاع مقدس 
با اظهار اینکه عاشورا جنگ بین حق 
و باطل بود، اظهار داشــت: اکنون نیز 

این جنگ جریــان دارد و صدا حق و 
راه انبیا از سوی ما دنبال می شود. وی 
با اظهار اینکه استکبار در تالش است 
تا آقای جهان باشند به جنگ ترکیبی 
آنان با ایران اســالمی اشــاره کرد و 
گفت: در جنگ ترکیبی و نرم، رسانه 
و اصحاب رســانه در صف مقدم قرار 
دارند و باید برابر جنگ های شناختی 
و ترکیبی از فرهنگ ایرانی و اسالمی 
دفاع کرد.دمدیرکل بنیاد حفظ آثار و 

نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران 
خواستار توجه دستگاه های اجرایی و 
نهادها از اصحاب رســانه شد و گفت: 
نقش اصحاب رســانه در جنگ نرم و 
هیبریدی بســیار مهم است و در این 
راه نگاه ها به سوی خدا باشد.دسردار 
ملکی از اصحاب رسانه خواست تا به 
نشــر ارزش های دفاع مقدس و ایران 
اسالمی بپردازند و در این راه اهتمام 

داشته باشند.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی:
راه اندازی باشگاه های تولید 

در روستا های مازندران
مشــاور وزیر جهاد کشاورزی با 
اعــالم این خبر گفت: باشــگاه های 
تولید باید در روستا های مازندران راه 

اندازی شود.
بــه گــزارش صبــح آمــل و به 
نقــل از خبرگزاری صدا و ســیمای 
مازندران، حمیــد اورعی در قرارگاه 
امنیت غذایی کشــور اظهار داشت: 
روســتا باید کانون تولید باشد و به 
تعاونی ها توجه بیشــتری شــود و 
باشگاه های تولید در روستا ها شکل 
گیرد. وی در جلســه قرارگاه امنیت 
غذایــی جهاد کشــاورزی مازندران 
افــزود: باید به ســمتی پیش برویم 
که به خود اتکایی برسیم و مازندران 
جزو استان های پیشــرو است و در 
این راستا باید به راهبرد های بخش 
کشاورزی دســت پیدا کنیم. مشاور 
وزیر جهاد کشــاورزی با بیان اینکه 
شفافیت باید ســر لوحه کار ها قرار 
گیرد و شفافیت از برنامه های تحولی 
و راهبرد های کشاورزی است، ادامه 
داد: با توجه به همه مشــکالتی که 
وجود دارد به ثبات نســبی در تولید 
رســیدیم، اما هنوز برخی چالش ها 
و کمبود ها وجــود دارد و همه باید 
پای کار باشــیم تا مشــکالت حوزه 
کشــاورزی به حداقل برسد. اورعی 
تصریح کرد: مازندران مانند نگینی بر 
تارک کشاورزی کشور می درخشد و 
توانسته جایگاه بسیار خوبی در تولید 
محصوالت کشاورزی کشور به دست 
آورد. وی با بیان اینکه تامین امنیت 
غذایی پایدار و حفظ محیط زیست 
و منابع طبیعی باید مورد توجه قرار 
گیرد، افزود: روستا باید کانون تولید 
باشــد و به تعاونی ها توجه بیشتری 
شود و باشگاه های تولید در روستا ها 
شــکل گیرد. مشــاور وزیــر جهاد 
کشــاورزی در قرارگاه امنیت غذایی 
کشــور خاطر نشان کرد: از مدیریت 
خوب مدیران کشــاورزی مازندران 
تقدیر می کنم چرا که توانستند نقش 
خــود را در امنیت غذایی کشــور و 

استان به خوبی ایفا کنند.

سفیر ایران در چین:
بازار چین آماده ورود 
مرکبات مازندران است

ســفیر ایران در چین باتاکید بر 
برای صادرات  مازندرانی  اینکه تجار 
مرکبــات با رعایت اســتانداردها به 
چین آماده شوند، گفت: مجوز الزم 
برای صــادرات این محصول دریافت 

شده است.
به گزارش صبح آمــل و به نقل 
از مهــر، محمــد کشــاورززاده در 
دیدار مجازی و ویدئوکنفرانســی با 
اســتاندار مازندران با اشاره به اینکه 
تجار مازندران خود را برای صادرات 
مرکبات به این کشــور آماده کنند، 
رعایت استانداردها و توجه به کیفیت 

را برای صادرات امری مهم برشمرد.
وی با اظهار اینکه مجوز صادرات 
مرکبــات به چین بــا پیگیری های 
سفارت ایران در چین دریافت شد، از 
بازرگانان و تجار استان خواست خود 
را برای ورود به این بازار مهیا کنند و 
ادامه داد: رعایت استانداردها و توجه 
به کیفیت برای صادرات محصوالت 
مورد توجه قرار گیرد. سفیر جمهوری 
اسالمی ایران در چین مجوز صادرات 
۸۰ هزار تن میگو به چین را از دیگر 
تالش ها بیان کرد و گفت: بازار چین 
به روی کاالها و محصوالت ایرانی باز 
شده است و آماده پذیرش کاالهای 
ایران اســت. اســتاندار  صادراتــی 
مازندران نیز با بیان اینکه این استان 
تشــنه صادرات کاالهای مختلف از 
جمله کشاورزی است، گفت: برنامه 
صادراتی استان طی سه سال آینده 
یک میلیــارد دالر تعریف و تدوین 
شده است. سید محمود حسینی پور 
با اظهار اینکه صــادرات مرکبات به 
چین از دهه ۹۰ تاکنون مطرح بوده 
و به دالیلی ابتر مانده است، افزود: در 
دوره جدید صادرات مرکبات استان 
به چین اجرا و محقق می شــود. وی 
بر لزوم راه انــدازی میدان تره بار و 
دفتر ویژه اتاق بازرگانی اســتان در 
چین تاکید کرد و گفت: باید کاالها 
و ظرفیت هــای تولیدی اســتان در 
بازار چین به درســتی معرفی شود 
استان ظرفیت های  این  و همچنین 
زیادی در حوزه گردشگری سالمت و 

حضور گردشگران چینی دارد.

خبر
خبر

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش مازندران:
 مازندران رتبه نخست سوادآموزی 

در کشور را دارد
تنها دو درصد مردم آمل بی سواد هستند

معــاون ســوادآموزی آموزش و پــرورش مازندران گفــت: در بخش 
ســوادآموزی مازندران رتبه نخســت را در کشــور دارد و ۹۹.۱۵ درصد 

جمعیت مازندران باسواد هستند.
به گزارش صبح آمل و به نقل از فارس، حسن تقی پور با اشاره به آخرین 
وضعیت سوادآموزی در کشور، اظهار کرد: مازندران در زمینه سوادآموزی 
رتبه نخســت را در بین استان  های کشــور دارد و ۹۹.۱۵ درصد جمعیت 
مازندران باســواد هستند و باید تالش کنیم باقی مانده افراد بی سواد هم با 
حضور در نهضت سوادآموزی باسواد شوند. وی با اشاره به ارزش و اهمیت 
آموختــن و ســوادآموزی از نگاه اهل بیت و معصومــان، افزود: هم اکنون 
بازماندگان از تحصیل در اولویت ما هســتند و بــرای این منظور قرارگاه 
جهادی ســوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش تشکیل شده که حوزه 
بازماندگان از تحصیــل را پیگیری می کند. معاون ســودآموزی اداره کل 
آموزش و پرورش اســتان مازندران با بیان اینکه باید کودکان ۱۰ سال به 
باال را زیر پوشــش آموزشی خود قرار دهیم، یادآور شد: برخی از این افراد 
دارای آسیب های اجتماعی هستند که امسال درصدد هستیم با همکاری 
سایر نهادها، شناســایی آنها و برنامه ریزی آموزشی بتوانیم با یک رویکرد 
جهادی وارد میدان شویم. وی معیار سنی برای سوادآموزی را از سنین ۱۰ 
تا ۶۰ سال دانست و خاطرنشان کرد: در مناطق آسیب پذیر باید با رویکرد 
اقدامات انگیزشی در زمینه پذیرش افراد عمل کنیم و با توجه به تبلیغ و 
ترویج سوادآموزی براساس حمایت های الزم افراد را به سمت سوادآموزی 
دعوت کنیم. معاون سودآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران 
با بیان اینکه مکانیســم های گذشــته برای تشــویق افراد بی سواد برای 
سوادآموزی پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیست، متذکر شد: امروزه باید 
با رویکردهای جدید تبلیغی و استفاده از افراد ذی نفوذ و چهره های اثرگذار 

افراد را شناساسی کرده و برای سوادآموزی آنها بکوشیم.
تقی پور بــا اعالم اینکه شهرســتان آمل در راســتای ســوادآموزی، 
رشد خوبی داشــته و تنها دو درصد مردم این شهرستان بی سواد هستند، 
گفت: بی سوادی یک معقوله تک بعدی نیست بلکه چند وجه مختلف دارد 
و باید در حوزه ســوادآموزی از ظرفیت همه مــدارس و نهادهایی که در 
محالت استقرار دارند استفاده شود؛ همچنین باید همگان تالش کنیم تا 
بتوانیم افرادی که به هر دلیل بازمانده از تحصیل هستند را سوادآموز کنیم.

به مناسبت هفته دولت صورت گرفت؛
نخستین فن بازار شرکت های 

دانش محور کشاورزی مازندران 
در آمل برپا شد 

معاون اســتاندار و فرماندار ویژه شهرستان آمل گفت: نخستین 
فن بازار شــرکت هاي دانش محور بخش کشاوزي مازندران با هدف 
جامه عمل پوشــاندن بیانات رهبر انقالب در هفته دولت با حضور 
رییس سازمان جهاد کشــاورزی مازندران و روسا و اعضای هیات 
علمی دانشــگاه های مازندران در مرکز بین المللی برنج آمل آغاز 

به کار کرد. 
به گزارش صبح آمل، ســید عباس حسینی اظهار کرد: با توجه 
به منویات رهبر انقالب اسالمي در نامگذاري سال جاري به تولید، 
دانش بنیان، اشــتغال آفرین  و همچنین تأکیدات دولت سیزدهم، 
اســتانداري مازندران و فرمانداري آمل اقدام به تأســیس قرارگاه 

دانش بنیان در شهرستان کردیم. 
وي با اشاره به اینکه قرارگاه دانش بنیان با چند کارگروه مشخص 
وارد میدان شــده و کارگروه بهره  وري کشاورزي، توسعه شهري و 
روستایي با ریاست مدیریت جهاد کشاورزي آمل برنامه هاي متنوع 
در دستور کار دارد، افزود: با تشکیل این کارگروه به دنبال شناسایي 
شرکت هاي دانش بنیان و دانش محور شهرستان آمل که در بخش 
کشاورزي فعالیت دارند، هســتم همانند شرکت هاي تولیدکننده 
ادوات کشــاورزي، پهبــاد، تولیدکننــده نهاده هاي کشــاورزي و 
دستگاه هاي پایش هواشناسي و دیگر بخش ها که جلسات متعدد 
با حضور بهره برداران و شــرکت ها برگزار شد تا مسائل و مشکالت 

بخش کشاورزي حاصل شود. 
مدیر اداره جهاد کشــاورزي آمل نیز اظهار کرد: کارگروه بهره 
وري کشاورزي و توسعه شــهري و روستایي در هفته دولت اقدام 
به برژایي نمایشــگاه فن بازار شرکتهاي دانش محور حوزه کاورزي 
اســتان مازندران کرده است که ۲۰ شــرکت فعال دانش بنیان و 
دانش محور مازندران اعالم آمادگي کردند که از ۶ شهریور به مدت 
ســه روز در مرکز بین المللي تجارت و پایانه صادرات برنج ایران، 
آئین افتتاح نمایشــگاه با حضور مس والن استاني و شهری برپا شد 
که اقدامات مقدماتي و اولیه انجام شده است و به عنوان نخستین 
فن بازار بخش کشــاورزي است که مورد اســتقبال بهره برداران، 

کشاورزان و صاحبان صنایع و تولید قرار گرفته است.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان آمل:

۲۱ هزار خانوار از آب شرب با بهره گیری ۲ حلقه چاه در مناطق شهری و روستایی آمل بهره مند شدند

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران:

اصحاب رسانه در صف مقدم  مقابله با جنگ ترکیبی هستند
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مسئولین محترم بیمارستان شمال 
را یا تعطیل کنید یا نظارت جدی 

داشته باشید
این مطلب را خواننده صبح آمل به خبرنگار ما گفت و با 
گالیه شدید ماجرا را اینگونه شرح داد که با مشکوک بودن 
شکســتگی ساق پا که بسیار متورم شده بود و خونمردگی 
شدید و درد زیاد لنگ لنگان ساعت ۱۹:۲۰ دقیقه روز شنبه 
۲۹ مرداد به اورژانس بیمارســتان شمال مراجعه کردم از 
خرابه خاکی و داالن سیمانی که سگی هم در مسیر لم داده 
بــود عبور کردم به همه چیز شــبیه بود به غیر از اورژانس 
بیمارستان !؟ بعد از عبور از جلوی دو سه نفر از پرسنل بی 
رمق و بی تفاوت بیمارستان و فرم اولیه به صندوق ها هدایت 
شدم گفتند بیمه ای گفتم بله کد ملی را وارد کرد و گفت 
۵۲ هزار و ۷۰۰ تومن!؟ پرداخت کردم پزشک از دور دیدی 
زد و گفــت باید عکس بگیری کد ملی را دوباره وارد کرد و 
گفت برو انتهای راهرو بعد طبقــه پایین رادیولوژی! لنگ 
لنگان رفتم آنجا هم به زور متصدی ســر باال آورد و گفت 
دستگاه خرابه یک هفته هست خرابه و ما به اورژانس گفته 
بودیم. حاال تصور کنید با این همه درد اسیر بی اطالعی و 
خرابی دســتگاه شدم. اعتراض به متصدی اورژانس هم که 
دردی دوا نمی کرد با کلی معطلی در ترافیک رفتم و با کلی 
ترافیک برگشتم بدون نتیجه و درد شدید! کال بیمارستان 
همیــن وضیت رو دارد خدمات صفر؟ نرخ ها نجومی! اکثرا 
معترض باید مســئولین مربوطه یا در این بیمارســتان را 

ببندند یا نظارت جدی داشته باشند.۱۴۰۱/۵/۲۹
ر.م شهروند آملی

سخنی با رئیس نظام پزشکی آمل 
 مدیران شهری لطفاً اصالح را

 از خودتان شروع کنید
 برای جامعه تاثیرگذار باشیم

قطعاً هرکدام از ما در محیط کار، محیط زندگی اعم از 
آپارتمان، محله، روستا و یا شهر و کشور براساس توانمندی 
و وظیفه شناسی می توانیم تاثیرگذار باشیم. اگر بی تفاوتی 
به محیط اطراف را کنار گذاریم، طبیعتاً نتیجه ای شگرف 
در جامعه را شاهد خواهیم بود و مردم این تغییر را باید در 
بدنه ســازمانهای دولتی و کارکنان و مدیران دولتی شاهد 
باشــند تا با الگو قرار دادن آنها و پیگیری عوامل ذی ربط، 
امیــدوار به اصالح جامعه گردند چنانچه چندروز پیش در 
پی تخلیه زباله های عفونی در یکی از روســتاهای دشت 
ســر، به دنبال یک راننده مقصر می گشــتید و من آن را 
در مقابل یک مرکز درمانی جدید التاســیس و در مســیر 
دانشــگاهی مطرح  یافتم. مدیران شهری لطفاً اصالح را از 

خودتان شروع کنید.
عمرانی شهروند آملی

مدیر حج و زیارت مازندران:
۶۳ هزار مازندرانی برای سفر اربعین ثبت نام کردند

مدیر حج و زیارت مازندران شــمار متقاضیان و زائران سفر اربعین در استان را بیش 
از ۶۳ هزار نفر اعالم کرد.

به گزارش صبح آمل و به نقل از مهر، عباس اسماعیلی با بیان اینکه تاکنون ۶۳ هزار 
نفر برای سفر اربعین در استان ثبت نامه کردند، اظهار داشت: نام نویسی قطعی زائران تا 
۲۳ شهریور ادامه دارد و تاکنون ۶۳ هزار مازندران برای زیارت اربعین ثبت نام کرده اند.

وی با اظهار اینکه ثبت نام متقاضیان تاکنون بیش از ســه برابر سال های قبل بوده 
اســت، از متقاضیان خواست تا ب با مراجعه به سامانه سماح نسبت به تکمیل ثبت نام 

اقدام کنند.
مدیــر حج و زیــارت مازندران پرداخت وجه بیمه ســرگروه و اعضــای گروه را در 
سامانه ســماح الزامی دانست و گفت: همچنین متقاضیان باید دارای گذرنامه باشند و 

گذرنامه های آنان حداقل یک ماه اعتبار داشته باشد.
اســماعیلی همچنین با تاکید بر تزریق واکسن کرونا گفت: افرادی که واکسن نزده 
باشند ثبت نامه آنها در سامانه قطعی نمی شود، همچنین افرادی که شش ماه از تزریق 

آخرین دوز واکسن آن سپری شده باشد باید دوز یادآور تزریق کنند.

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد:
 فعالیت ۱۰ واحد سورتینگ

 و بسته بندی برنج در محمودآباد

مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان محمودآباد از فعالیت ۱۰ واحد سورتینگ و بسته 
بندی برنج در این شهرستان خبر داد.

به گزارش صبح آمل و به نقل از روابط عمومی مدیریت جهاد کشــاورزی شهرستان 
محمودآباد، محمد هادی زاده با اشاره به اینکه ۱۰ واحد دارای مجوز سورتینگ و بسته 
بندی برنج در شهرستان محمودآباد فعالیت دارند، گفت: ظرفیت هر یک از این واحدها 

بطور میانگین، ۲۰۰۰ تن برنج در سال است.
وی بیان کرد: ســورتینگ برنج، عملی است که در آن برنج های با رنگ غیرمعمول، 
ســنگ  ریزه ها، حشــرات کوچک مانند، شپش، شــوآک )یا در زبان محلی َدلِک که به 

برنج های غیرهمسان می گویند( و هر گونه ضایعات دیگر از برنج جدا می  شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرســتان محمودآباد تصریح کرد: سورتینگ باعث افزایش 
کارایی ظاهری برنج می شــود و با سورت برنج نتایج عالی در بهبود ایمنی مواد غذایی 
با حذف مواد خارجی مانند، ســنگ، شیشه، پالستیک و سایر مواد ناخواسته به دست 

می آید.
هادی زاده با بیان اینکه برنج قبل از اینکه وارد دســتگاه ســورتینگ شود با دستگاه 
دیگری به نام دستگاه بوجاری الک زده می شود بطوری که خروجی دستگاه بوجاری به 
دستگاه سورت متصل است، افزود: مکانیزم کاری دستگاه سورتینگ بدین گونه است که 
برنج های خالص شده از نظر شکستگی وارد دستگاه سورت شده سپس به وسیله باالبر 

درون مخزن شیشه ای ریخته می شود.
این مقام مســئول تصریح کرد: دستگاه سورتینگ قادر به پاکسازی ۲/۵ تن برنج در 

ساعت را دارد و می توان آن را برای مرتب سازی انواع مختلف برنج برنامه ریزی کرد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران:
 ایجاد سرویس های متنوع پستی 

در شهرک ها و نواحی صنعتی

مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی مازندران از امضای تفاهم نامه همکاری با 
پست استان بمنظور ایجاد ســرویس های متنوع پستی در شهرک ها و نواحی صنعتی 
خبــر داد و  گفت: انعقاد این تفاهم نامه، قابلیت های زیادی برای تســهیل بهره گیری 
واحد های تولیدی بمنظور فعالیت گســترده در حوزه کســب و کار الکترونیک، ایجاد 

غرفه های مجازی و ورود به سامانه بازار الکترونیک فراهم خواهد کرد.
به گزارش صبح آمل امینی اظهار داشــت: در ســال تولید، دانش بنیان، اشــتغال 
آفرین، باید نســبت به شناسایی و ارزیابی شرکت های نوپا )استارت آپ( در زمینه های 
مختلف بازاریابی الکترونیک گام های اساسی برداشته شود. وی افزود: با ایجاد دوره های 
آموزشی جهت آشنایی واحد های تولیدی با خدمات متنوع و زیرساخت های الکترونیکی 
پستی، بستر مناسب برای فعالیت سرمایه گذاران در زمینه توسعه صنعت استان فراهم 
گردد. مدیرکل پســت استان مازندران نیز در این نشســت گفت: براساس تفاهم نامه 
همکاری فیمابین، پســت نسبت به قبول و ارسال مرســوالت شهرک های صنعتی در 
قالب قرارداد انبوه، تخصیص فضای کاری با اخذ نظریه کارشــناس رسمی دادگستری 
در قالب عقد قرارداد اجاره و همگام ســازی آدرس و ارائه کد پستی واحد های تولیدی 
مطابق نرخ مصوب، متعهد خواهد بود. بخشــی افزود: انجام همه فرآیند های ثبت نام از 
قبیل درخواست زمین، انشعابات و ... و ارسال و توزیع محصوالت واحد های صنعتی در 
کوتاهترین مدت و براســاس زمان بندی سرویس های مورد درخواست مشاغل خانگی 

وافراد کارآفرین نیز از دیگر مفاد تعهدات پست در این تفاهم نامه است.

معاون اســتاندار و فرماندار ویژه شهرستان آمل در مراسم بهره برداری 
فاز نخست بزرگترین پروژه فیبر نوری کشور همزمان با ۱۰ طرح مخابراتی 
در شهرســتان آمل که با حضور مسئوالن استانی و شهرستانی برگزار شد 
با تاکید بر اینکه مدیران کشور باید شهیدان دولت را الگوی خودشان قرار 
بدهند تا در مســیر خدمت به خلق در راستای کسب رضایت خداوند گام 

بردارند.
به گزارش صبح آمل، دکتر سید عباس حسینی با تاکید بر اینکه آمل 
رتبــه دوم و اول مازندران در پروژه های هفته دولت را دارد؛خاطرنشــان 
کرد:پنــج پروژه در هفته دولت با اعتبار ۶۰ میلیارد تومان کلنگ زنی می 
شود که این پروژه ها برای ۷۵ نفر اشتغالزایی به وجود آورده است و در این 
خصوص آمل از نظر حجم ریالی و تعداد پروژه های هفته دولت رتبه دوم 

و اول مازندران را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: با راه اندازی فاز اول در واقع بزرگترین طرح فیبر نوری کشور 

به بهره برداری رسید.
معاون اســتاندار و فرماندار ویژه شهرســتان آمل تاکید کرد: مردم در 
کشــور ما ولی نعمت و صاحبان نظام هستند و در تمام برهه ها همیشه 
در صحنه حضور داشتند لذا مدیران دولتی باید در راستای ایجاد امید در 

بین مردم گام بردارند.
حسینی اعالم کرد: پروژه فیبر نوری الریجان از بزرگترین پروژه انتقال 
فیبر نوری کشــور اســت و با اعتبار بیش از ۵۰ میلیارد تومان در دو فاز 
و به طول ۸۰ کیلومتر اجرا می شــود و فاز ســوم این پروژه تا ســه ماه 

آژندهاجرایی می شود.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان آمل:

مدیران دولتی باید در راستای ایجاد امید  
در بین مردم گام بر دارند

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مازندران از نجات 
جان جوان ۱۶ ســاله در دریای سرخ رود شهرستان محمودآباد خبر داد و 

گفــت: مهارت پلیس جوان در عملیات نجــات غریق و احیاء، ناجی جوان 
گلستانی شده است.

به گزارش صبح آمل و به نقل از محمودآباد آنالین سرهنگ سید جعفر 
ساداتی با اعالم این خبر اظهار داشت: در حالی که خانواده جوان ۱۶ ساله 
با مشاهده غرق شدن فرزند خود در حال امدادخواهی و درخواست کمک از 
حاضران بوده و مردم نیز کم کم به دور آنان جمع می شدند، پلیس حاضر 

در صحنه به کمک این خانواده شتافت.
وی افزود: گروهبان یکم “عباس نوروزی” مامور حاضر در طرح ســالم 
سازی دریا در حوزه استحفاظی فرماندهی انتظامی محمودآباد با مشاهده 
صحنه و برای کمک به نجات جان این جوان، سریعاً از کانکس پلیس خود 
را به ســاحل رساند و با توجه به آشنایی به فنون شنا و مهارت الزم برای 
انجام عملیات نجات غریق در امواج دریا پس از ورود به داخل آب در محل 
حادثه، جوان ۱۶ ساله را که از هموطنان ساکن شهرستان گنبد از استان 

گلستان بود را با تالش و همت مثال زدنی به ساحل رساند.
معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان مازندران ادامه 
داد: پس از انتقال جوان نجات یافته به ساحل و با عنایت به عدم دسترسی 
به کارشناســان احیاء غریق، گروهبان یکم نوروزی به دلیل آشــنایی با 
عملیات احیاء خودش دست به کار شده و با انتقال جوان به داخل کانکس 
پلیــس، عملیات احیاء را با موفقیت انجام و فرشــته نجات این هموطن 

گلستانی شد.
ســرهنگ ساداتی اظهار داشت: پس از عملیات احیاء و به هوش آمدن 
فرد نجات یافته طی تماس خانواده اش با اورژانس ۱۱۵ وی جهت اقدامات 
درمانی تکمیلی و مراقبت های ویژه به مرکز درمانی انتقال داده شد، ضمن 
اینکه خانواده فرد نجات یافته از مامور وظیفه شناس که با از خودگذشتگی 

زندگی دوباره ای را به فرزندشان بخشید، تقدیر و تشکر کردند.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی مازندران:

پلیسی که ناجی جان غریق در محمودآباد شد

صدای شهروند


