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رئیس انجمن معدن خانه صمت مازندران:

معادن مازندران به سرمايه گذاران 
داراى اهليت واگذار شود

مشاور و دستیار ویژه استاندار مازندران:

چابك سازى نظام ادارى
 با جديت دنبال شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران:

جمعيت مازندران تا 50 سال آينده 
نصف مى شود

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران:

كارگران خانه دار مى شوند 

 در محل نگارخانه استاد زرشناس شهرستان آمل رونمایی شد

فرش دستبافت با طرح
 «آرش كمانگير» در آمل 

حاجیه خانم گوهر خراسانی مادر »شهید طلبه علی رمضانی« 
یکی از قدیمی های شهر بابکان در گفت گو با صبح آمل:

هر لحظه دلتنگ روى ماه پسرم هستم
 و اين چشم انتظارى تمامى ندارد  

8 صفحه- توزيع در كليه كيوسك هاى استان مازندران و كليه مراكز مرتبط- هر دو هفته يكبار

استاندار مازندران گفت: صدور مجوزهای سرمایه گذاری در استان با راه اندازی پنجره واحد با همراهی دستگاه های اجرایی به 
یک ماه کاهش یافت.

به گزارش صبح آمل و به نقل از ایرنا، سیدمحمود حسینی پور در همایش فرصت های سرمایه گذاری مازندران در ساری با بیان 
اینکه، در سال های گذشته بسیاری از فعاالن اقتصادی برای دریافت مجوزهای سرمایه گذاری مدت ها در پشت در مدیران معطل 
می ماندند، اظهار داشت: این خبر خوش را به شما می دهم که با راه اندازی پنجره واحد سرمایه گذاری در کمتر از یک ماه بعد از ثبت 
درخواست، فعال اقتصادی حتی بدون آنکه یکبار به اداره ای مراجعه کند، مجوز فعالیت آن صادر خواهد شد. وی ادامه داد: توسعه 
اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در مازندران باید از سوی مسووالن و بخش خصوصی به گفتمان تبدیل شود و برای شکوفایی اقتصاد 
این دیار برنامه هایی را در دست اجرا داریم. نماینده عالی دولت در استان مازندران با بیان اینکه، برخی از مدیران استانی اعتقادی به 
توسعه ندارند، تصریح کرد: به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد این مسووالن ناکارآمد سرکار باشند و به شدت با شخصیت های اداری 
بی توجه به رونق اشتغال مازندران برخورد خواهیم کرد. حسینی پور افزود: گروه فاسد اداری که به دنبال منافع شخصی و رانت خود هستند مانع توسعه اقتصادی مازندران هستند 
اما دســتان این مدیران ناکارآمد را از بدنه اجرایی اســتان قطع خواهیم کرد. وی ادامه داد: تنها راه مقابله با فساد اداری صدور الکترونیکی مجوزهای سرمایه گذاری است و در این 
بین پنجره واحد سرمایه گذاری در استان راه اندازی شد. استاندار مازندران گفت: بانک های استان خدمات بسیار خوبی در یکسال گذشته ارایه دادند که به طور حتم این رویه در 
سال های آینده هم برای توسعه استان ادامه می یابد. حسینی پور افزود: بانک های عامل استان برای رونق بازار مرکبات و گوشت مرغ حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیالت 

پرداخت کردند که به طور حتم در آینده نزدیک تاثیر آن را بر روی اقتصاد استان شاهد خواهیم بود.

با حضور فرماندار، جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی و مدیران عامل واحدهای تولیدی و بانک های عامل؛ مسائل و مشکالت واحدهای 
بهره بردار راکد مستقر در شهرک  صنعتی تشبندان محمودآباد بررسی شد. فرماندار شهرستان محمودآباد در این جلسه که با حضور معاون 
عمرانی فرماندار و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی، مدیران عامل واحدهای تولیدی و بانک های عامل بررسی شد، تولید را کلید رفع 
مشکالت اقتصادی و راه اصلی عبور از تنگناهای اقتصادی عنوان کرد و اظهار داشت: بر همین مبناست که مقام معظم رهبری با دوراندیشی 
امســال را سال تولید؛ دانش بنیان، اشــتغال آفرین نام گذاری کردند. به گزارش صبح آمل و به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان 
محمودآباد؛ دکتر روح اهلل علیزاده در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه رویکرد دولت مردمی سیزدهم در بخش صنعت و تولید؛ 
رونق بازار کار و احیای واحدهای تولیدی راکد است یادآور شد: مجموعه عوامل شهرستان نیز این مهم را در سرفصل اولویت خود قرار داده 

و با تمام توان و با تکیه بر ظرفیت های ملی، استانی و شهرستانی پای کار احیای واحدهای راکد ایستاده است تا چرخ تولید، اشتغال و سرمایه گذاری را در این شهرستان به حرکت درآورد. 

معاون سیاسی و امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران با اظهار اینکه دولت هیچ عقد اخوتی با مدیران اجرایی ندارد گفت: تنها معیار 
همراهی و حمایت دولت با مدیران دستگاه های اجرایی حرکت در ریل خدمت رسانی و پیوستگی آنان با روحیه جهادی و انقالبی است. 
به گزارش صبح آمل و به نقل از بالغ، روح اهلل سلگی در جمع مدیران حوزه فرهنگی و سیاسی استان مازندران تقویت امید در جامعه 
و تالش برای رفع مشکالت مردم را میثاق ملی مدیران دولت سیزدهم بیان کرد و اظهار داشت: مؤلفه و راهبرد اساسی خدمت مدیران 
در دولت سیزدهم عمل گرایی، سخت کوشی و تقویت امید است. وی با تاکید بر عزم قاطع رئیس جمهور برای کاهش مشکالت عرصه 
حکمرانی ادامه داد: دولت با مدیران خسته، فاقد انگیزه و ناتوان در گره گشایی از مشکالت خداحافظی می کند. معاون استاندار مازندران 
خاطرنشان کرد: مدیرانی که در راستای تحقق منشور عدالت محوری و خدمت رسانی دولت سیزدهم حرکت نمی کنند، دلبستگی به 
معیارهای ترسیمی رئیس جمهور ندارند. سلگی با اظهار اینکه دولت هیچ عقد اخوتی با مدیران اجرایی ندارد افزود: تنها معیار همراهی و حمایت دولت با مدیران دستگاه های اجرایی 

حرکت در ریل خدمت رسانی و پیوستگی آنان با روحیه جهادی و انقالبی است. 

استاندار مازندران:

اجازه نخواهیم داد  مسووالن ناکارآمد سر کار باشند

فرماندار شهرستان محمودآباد: 

تولید کلید رفع مشکالت اقتصادی و راه اصلی عبور از تنگناهای اقتصادی است

معاون سیاسی و امنیتی استاندار مازندران:

دولت با مدیران خسته و ناتوان خداحافظی می کند

حاجی پور با انتقاد از سیاست واردات برنج:

دولتمردان
 به دنبال
 واردات برنج هستند

استاندار مازندران، عنوان کرد:

۳۰۰ هکتار اراضی  جنگلی 
مازندران  از دست متخلفان

 و سودجویان  خارج شده است
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سرپرست شرکت گاز مازندران:

11۰۰خانوار در الریجان  آمل به مناسبت روز مازندران 
از نعمت گاز طبیعی برخوردار می شوند

۳

قيمت 2000 تومان
نيمه اول آذر 1401 شماره 126 
سال هشتم
دوهفته نامه

شماره 126 
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مدیر جهاد کشاورزی آمل:

شناسایی ۳۰۴ تغییر کاربری غیرمجاز در آمل
رئیس سازمان نظام دامپزشکی مازندران مطرح کرد؛

شناسایی ۵۰۰ مرغداری غیرمجاز در مازندران



۲نیمه اول آذر ۱۴۰۱   سال هشتم    شماره ۱۲۶ اخبار آمل

استاندار مازندران گفت: استان مازندران در 
۶ ماه گذشته توانسته است بیش از ۳۰۰ هکتار 
از اراضی جنگلی را از ید متخلفان و سودجویان 

خارج کند و به دولت برگرداند.
به گزارش صبح آمل و به نقل از خبرآنالین، 
ســید محمود حسینی پور اظهار داشت: استان 
مازندران در ۶ ماه گذشته توانسته است بیش از 
۳۰۰ هکتار از اراضی جنگلی را از ید متخلفان و 
سودجویان خارج کند و به دولت برگرداند. هم 
چنین سازوکارهای مشخصی برای پیشگیری از 
ساخت وسازهای غیرمجاز و تغییر کاربری های 
غیر اصولی و دست اندازی به جنگل ها و کوه ها 
پیش بینی شده است و اجازه نخواهیم داد عده 
ای فرصت طلب ظرفیت های استان را به تاراج 
ببرند و قول می دهیم که دســت سودجویان و 
متخلفان این حوزه را نه از مچ بلکه از بازو قطع 

خواهیم کرد.
وی افــزود: یکی از آفت ها و مشــکالتی که 
گریبانگیــر دیــار علویان بوده و در ســال های 
گذشــته ضربات جبران ناپذیری به عرصه های 
تاریخِی ملی ما وارد کرده ، سودجویی در بهره 
بــرداری از جنگلها، کوه هــا و منابع طبیعی ما 

بوده اســت. عده ای با استفاده از نقاط ضعف 
قانونی و اجرایی و به تعبیر مقام معظم رهبری 
قانون دان های قانون شــکن با اعمال نفوذ به 
جنگل ها و کوههای استان دست اندازی کرده 
اند و بخش قابل توجهی از این نعمت و ظرفیت 

خدادادی را از بین برده اند.
اســتاندار مازندران گفت: در بــدو ورود به 
استان مقابله با این موضوع در دستور کار قرار 
گرفت و به عنوان یک مساله جدی دنبال شد. 
حتی در ایــن زمینه نماینده ویژه ای منصوب 
کردم و قــرارگاه ویژه ای نیز بــرای مبارزه با 

جنگل خواری تشکیل شد.
حســینی پور ادامه داد: همزمان با ســفر 
پربرکت رئیــس جمهور به اســتان و تبیین 
ضرورت مقابله با این پدیده شــوم، ایشان نیز 
دستور ویژه برای شناسایی ساخت و سازهای 
غیرمجــاز و مقابله با ادامه ایــن روند را صادر 
کردند. بالفاصله در راستای اجرای دستور رئیس 
جمهور، یک روز بعد از ســفر ایشان، نخستین 
جلســه قرارگاه ویژه مبارزه بــا جنگل خواری 
برگزار شــد. تاکنون بانــک اطالعاتی خوبی از 
تعرضات به جنگلها و منابع طبیعی تهیه شده 

که این روند نیازمند همراهی دستگاه های ملی 
و دو قوه دیگر است و اعتبارات ویژه ای نیز برای 
این پدیده باید درنظر گرفته شود و سازوکارهای 

قانونی نیز باید اصالح شود.
وی تصریح کرد: مردم این استان محرومند 
اما عده ای کاخ نشــین با ســوء اســتفاده های 

فراوان بر نعمت های این اســتان سوار شده و با 
اعمال نفوذهای متعدد، عرصه های بکر طبیعی 
و جنگلی اســتان به تاراج بردند. امروز به دلیل 
جلوگیــری حداکثری از ســاخت و ســازهای 
غیرمجاز مفسدان و رانت خواران احساس ناامنی 

و مردم احساس آرامش می کنند.

استاندار مازندران، عنوان کرد:

 ۳۰۰ هکتار اراضی جنگلی مازندران
 از دست متخلفان و سودجویان خارج شده است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران:

جمعیت مازندران تا ۵۰ سال آینده نصف می شود 

رئیس انجمن معدن خانه صمت مازندران:

معادن مازندران به ســرمایه گذاران دارای اهلیت 
واگذار شود

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی مازندران:

ارائه خدمت جدید در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی 
پلیس +۱۰

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: در 
صورت تداوم روند کاهشی فرزندآوری بین جوانان 

جمعیت استان تا ۵۰ سال آینده نصف می شود.
به گزارش صبح آمل و بــه نقل از مهر، فرهاد 

غالمــی در کارگروه جوانی جمعیت اســتان با 
اشــاره به روند روبه رشــد کاهش جمعیت در 
اســتان گفت: در صورت بی رغبتی جوانان به 
فرزندآوری جمعیت اســتان تا ۵۰ سال آینده 

نصف می شود.
وی با اشــاره به کاهش ازدواج و افزایش ۲۰ 
درصدی طالق طی پنج سال گذشته افزود: نرخ 
فرزندآوری در ســال ۹۵ در استان ۱.۵ درصد 
بود که اکنون به ۱.۱ درصد کاهش یافته است.

وی شهرستان های نکا و کالردشت را دارای 
بیشــترین و کمترین نرخ باروری در اســتان 
برشمرد و گفت: به ازای هر هزار زن متأهل در 

استان ۳۰ نفر تمایل به فرزندآوری دارند.
غالمی خواســتار برنامه ریزی بــرای افزایش 
جمعیت و فرزندآوری در استان با ارائه سیاست های 

مشوقی و حمایتی شد.

رئیس انجمن معدن خانه صمت مازندران 
خواســتار واگذاری معادن به سرمایه گذاران 

واجد شرایط و دارای اهلیت شد.
به گزارش صبح آمل و به نقل از خبرگزاری 
بازار، مهرداد سرمســتی واگــذاری معادن به 
افــراد دارای اهلیت را امری الزم برشــمرد و 
گفت: طبق قانون یک فرد می تواند چند مجوز 
معدنی دریافت کند اما فرایند واگذاری باید به 
گونه ای باشــد که افراد دارای صالحیت وارد 

میدان شوند.

وی افزود: گاهی شــاهد واگــذاری معادن 
بین افراد دارای مجوز با دیگر سرمایه گذاران 
هســتیم و طبق قانون در آخرین مرحله نقل 

و انتقال باید به سازمان صمت مراجعه کنند.
رئیس انجمن معدن خانه صمت مازندران 
بر لزوم حمایت از ســرمایه گذاران معدنی در 
استان تاکید کرد و گفت: صنایع و مواد معدنی 
زیادی در اســتان وجود دارد کــه باید برای 
استخراج و اکتشاف آن برنامه ریزی و حمایت 

الزم صورت گیرد.
رئیس ســازمان صمت مازندران نیز شمار 
مجوزهای معدنی استان را ۲۷۰ فقره ذکر کرد 
و گفت: بیش از ۱۳۰ فقره معدن در اســتان 
غیرفعال و راکد است و باید معادن غیرفعال با 
اعمال ماده ۲۰ تعیین تکلیف و از طریق مزایده 

به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار شوند.
مجید فانی خاطرنشــان کرد: طبق قانون 
ســرمایه گذاران اجازه ندارند شش ماه توقف 
فعالیت معدنی داشته باشند و در صورت تائید 
توقف، نسبت به سلب صالحیت اقدام می شود.

انتظامی  فرماندهی  معاون وظیفه عمومــی 
مازنــدران با اعالم این خبر گفــت: امکان ثبت 
درخواســت تســهیالت ســرباز ماهر در دفاتر 
انتظامی پلیــس +۱۰  الکترونیــک  خدمــات 

مازندران فراهم شد.
بــه گزارش صبح آمل و به نقل از خبرگزاری 
صدا و ســیمای مازندران، سرهنگ محمدرضا 
کریم پور اظهار داشــت: در راســتای گسترش 
خدمات الکترونیک انتظامی و تســهیل امورات 
مردم برای دریافت خدمات پلیس، امکان ثبت درخواست تسهیالت سرباز ماهر برای کاربران پلیس 
+۱۰ فراهم شد. وی افزود: برای سربازان منقضی خدمت سال ۹۷ به بعد، تسهیالتی در نظر گرفته 
شده است تا این افراد بتوانند برای خود اشتغالی در حوزه بنگاه های زودبازده و یا دانش بنیان ایجاد 
کنند که این خدمت می تواند کمک شایانی برای این قشر از آحاد جامعه باشد. معاون وظیفه عمومی 
فرماندهی انتظامی مازندران تصریح کرد: در این خدمت فرد با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک 
انتظامی، طرح کسب و کار پیشنهادی خود را به صورت خوداظهاری ارائه و در صورت تأیید توسط 
سازمان وظیفه عمومی، میزان تسهیالت مشخص شده و متقاضی می تواند با مراجعه به بانک عامل 
آن نســبت به دریافت این تســهیالت با بازپرداخت در دوره های ۳ تا ۵ ساله پس از یکسال تنفس 
اقدام کنند. سرهنگ محمد رضا کریم پور  تاکید کرد که این نوع تسهیالت، شامل افراد دارای کارت 

معافیت از خدمت نمی شود.

نماینــده مردم آمــل در مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه انبارهای 
شالی کوبی کشاورزان پر از برنج تولید 
شده کشــاورز اســت، گفت: در این 
شرایط سخت اقتصادی که کشاورزان 

بدون حمایت دولت، نهاده ها، ســم و 
کــود را چندین برابــر قیمت تهیه و 
محصول تولیــد کردند، هیچ توجهی 
به محصول تولیدی کشاورز نمی شود.

به گــزارش صبح آمل و به نقل از 

خبرگزاری خانه ملــت، رضا حاجی 
پور با اشاره به بازدید خود از انبارهای 
شالی کوبی برنج، عنوان کرد: با توجه 
به اینکه زمــان مرحلــه اول و دوم 
برداشت برنج در سطح کشور به پایان 
رســیده و برنج پرمحصول و کیفی، 
چرا هیچ اقدامی برای خرید محصول 

شالی کاران صورت نمی گیرد.
وی اظهار داشت: کشاورز محصول 
خود را با خــون دل تولید می کنند 
اما در ســایه بی تدبیری مســئوالن 
انبارهای شالی کوبی کشاورزان پر از 
محصول تولید شده کشاورزان است، 
آیا تشــویق کشــاورزان برای تولید 

اینگونه است.
نماینــده مردم آمــل در مجلس 

شورای اســالمی گفت: متأسفانه در 
این شرایط اقتصادی برنج با کیفیت 
شــالی کار 4 ماه اســت که در انبار 
مانــده، آقای رئیــس جمهور و آقای 
وزیر جهاد کشاورزی کجایی هستید؟

حاجی پــور تصریح کــرد: با این 
وضعیت، شــنیده ها حاکــی از این 
است که دولتمردان به دنبال واردات 
نیز هســتند، در حالیکه بر اســاس 
فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی 
بر حمایت از تولیــد داخل، دولت تا 
زمان خرید محصول از کشاورز نباید 
چنین رویه ای داشته باشد، در حالیکه 
زنجیره ای  فروشگاه های  و  سازمان ها 
باید برای خرید از کشاورز وارد عمل 

شوند.

وی یادآور شــد: در این شــرایط 
سخت اقتصادی که کشاورزان بدون 
حمایت دولت، نهاده ها، سم و کود را 
چندین برابر قیمت تهیه و محصول 
تولید کردنــد، امروز به محصول آنها 
بــی اعتنایی می شــود و دولت هیچ 
برنامه ای برای خرید محصول از شالی 

کار ندارد.
نماینــده مردم آمــل در مجلس 
شورای اســالمی اضافه کرد: در حال 
حاضر تمــام انبارهای شــالی کوبی 
اســتان مازندران و استا های شمالی 
پر از برنج تولید شده کشاورزان است، 
چرا رئیس جمهور، وزیر صمت و وزیر 
جهاد کشاورزی به داد تولیدکنندگان 

و کشاورزان نمی رسد.

مدیرکل پزشکی قانونی 
مازندران:

روند نزاع در مازندران 
کاهشی است

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران 
آمار معاینات انجام شــده نزاع را در 
ســال جاری بیــش از ۱۰ هزار نفر 
ذکر کرد و از کاهــش ۱۱ درصدی 
آن نسبت به شش ماه اول سال قبل 

خبر داد.
به گزارش صبح آمل و به نقل از 
مهر، علی عباسی آمار معاینات انجام 
شده نزاع، طی شش ماه سال جاری 
در استان را ۱۰ هزار ۱۷4 نفر شامل 
شــش هزار و ۶۱۳ نفر مرد و مابقی 
زن اعالم کرد و افــزود: این رقم در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۱ 
درصد کاهش داشــت. وی تصریح 
کرد: بیشترین نزاع به ترتیب مربوط 
به شهرهای ساری و میاندرود با عدد 
۹۶۹، بابــل با عدد ۸۲۵ و نوشــهر، 
چالوس بــا عدد ۷۳۲ نفر و کمترین 
نزاع در شهرستان فریدونکنار با عدد 
۹۶ نفرثبت شــده اســت. مدیرکل 
پزشــکی قانونی مازندران گفت: بر 
اساس آمار ارجاعی از مراکز استان، 
شــهریور با هزار ۸۲۸، مرداد با هزار 
۷۸۷ و خرداد با هزار ۷۷۸ به ترتیب 
بیشترین و اردیبهشــت ماه با هزار 
۵۱۷ کمترین مورد نزاع گزارش شده 
است. عباسی با تاکید بر اینکه نزاع و 
درگیری بیشترین دلیل مراجعه افراد 
به مراکز پزشکی قانونی است، تصریح 
کرد: بخــش قابل توجهی از افراد به 
دنبال وقوع نزاع و درگیری از طرف 
مراجع قضائــی و انتظامی به مراکز 
پزشکی قانونی ارجاع می شود که بر 
اساس نوع و میزان آسیب دیدگی با 
توجه به قانون مجازات اسالمی برای 
آنان گواهی صادر می شود. این مقام 
اجرایی استان یکی از دالیل باال بودن 
آمار نزاع را پایین بودن سطح تحمل 
افــراد در جامعه دانســت و گفت: 
می توان با آموزش مهارت های زندگی 
به خصوص در ســنین پایین میزان 
تحمل افراد را در شرایط استرس باال 
برد تا افراد به جای درگیری فیزیکی، 
با بحث، گفتگو و تفاهم مشکالت فی 

ما بین را حل و فصل کنند.

مدیر کل دامپزشکی 
مازندران:

خارجی ها مشتری 
پروپاقرص محصوالت 

لبنی مازندران
مدیر کل دامپزشــکی مازندران 
از صــادرات ۹ هــزار و ۵۰۰ تــن 

محصوالت لبنی از استان خبر داد.
به گزارش صبح آمــل و به نقل 
از باشــگاه خبرنــگاران جوان، دکتر 
گلپایگانی گفت: صادرات محصوالت 
لبنــی از ابتدای امســال تاکنون از 
اســتان 4۶4 گواهی به وزن بیش از 
۹۵۰۰ تن و تحت نظارت دامپزشکی 

بوده است.
وی افزود: بــا توجه به توانمندی 
و ظرفیت هایی که در صنایع وابسته 
به دام مازنــدران در زمینه صادرات 
فرآورده های غذایی با منشــاء دامی 
ایجاد شده است، در آبان ماه امسال 
۳ هیئــت از دامپزشــکی دولتــی 
کشور های ترکیه، مالزی و روسیه با 
حضور در استان، بازدید از واحد های 
تولیدی استان که دارای کد صادراتی 
IR از دامپزشکی هستند را آغاز کرده 
اند. مدیر کل دامپزشــکی مازندران 
خاطرنشان کرد: مازندران در زمینه 
خــوراک دام و طیــور، کشــتارگاه 
صنعتــی، صنایــع لبنــی، صنایع 
شیالتی، بســته بندی فرآورده های 
خام دامی و غذایی با منشــاء دامی، 
دارای واحد های متعددی اســت که 
به پشــتوانه همکاری و انتقال دانش 
همکاران دامپزشــک توانسته است 
در ســالی که مزین به شــعار تولید 
دانش بنیان اشــتغال آفرینی است 
فعالیت نقش گسترده ای در صادرات 
و ارزآوری بــرای ایــران اســالمی 
داشته اســت. گلپایگانی با تاکید بر 
اینکه مازندران کانــون مورد توجه 
دیپلماسی غذایی قرار گرفت، افزود: 
اجرای الزامات بهداشتی در واحد های 
پرورشی، توزیعی مهمترین شاخص 
در تائیــد و صدور مجــوز صادرات 
می باشــد که استان در این خصوص 

توانسته نقش مهمی را ایفا کند.

خبر
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حاجی پور با انتقاد از سیاست واردات برنج:

دولتمردان به دنبال واردات برنج هستند و هیچ برنامه ای برای خرید محصول از شالیکار ندارند

خبر
مشاور و دستیار ویژه استاندار مازندران:

چابک سازی نظام اداری با جدیت دنبال شود
مشــاور و دســتیار ویژه 
چابک  بر  مازندران  استاندار 
سازی نظام اداری در جهت 
ارایــه خدمــات مطلوب تر 
تاکید کرد و گفت: ســرمایه 
رشــد  گــذاری، ضــرورت 
استانداری  و  است  اقتصادی 

باجدیت بر پرونده های سرمایه گذاری در استان تمرکز دارد.  
به گزارش صبح آمل و به نقل از پایگاه اطالع رســانی اســتانداری 
مازندران، احمدثالثی، در همایش مسئولین بازرسی دستگاه های اجرایی 
استان با عنوان اینکه در حوادث اخیر مهم ترین چالش؛ کوبیدن بر طبل 
ناکارآمدی و فساد نظام اداری بود تا با این نقشه مردم و بویژه نسل جوان 
را نسبت به سرنوشــت خود ناامید کنند، خاطرنشان کرد: جهاد تبیین 
مورد تاکید مقام معظم رهبری اســت و می بایســت با بصیرت افزایی 

نسبت به آگاهی جامعه در مورد دستاوردهای انقالب اهتمام نماییم.
وی ادامه داد: در شرایطی که دشمن با شیوه های نوین و بهره گیری 
از تمام توان رسانه ای خود با تبلیغات و عملیات روانی برای رسیدن به 
هدف خویش تالش می کند ما باید با چابک ســازی نظام اداری زمینه 

خدمات دهی بیش از پیش را فراهم نماییم.
مشاور و دستیار ویژه استاندار مازندران ادامه داد: با نظارت دقیق بر 
عملکرد نظام اداری و انعکاس صحیح و دقیق معایب و مشکالت دستگاه 

های اجرایی و رفع آن ها باید سالمت نظام اداری را تقویت نماییم.
ثالثی افزود: خدمات نظام در جای جای کشــور و پیشــرفت ایران 
اســالمی در حوزه های مختلف برای دشمنان قابل تحمل نیست و به 
خیال باطل خود تالش می کنند با اغتشــاش و اردوکشــی خیابانی به 

اهداف خود دست یابند.
این مسئول بیان کرد: در ستاد عالی رشد اقتصادی استان با پیگیری 
های استاندار مازندران سهم عملیاتی دستگاههای اجرایی مشخص شده 
است تا بتوانیم رشد قریب ۸ درصدی را که در حوزه بهره وری و سرمایه 
گذاری در اســتان هدف گذاری شده را محقق کنیم. در این راستا یکی 
از چالش های پیش رو موانع ســرمایه گذاری در اســتان است که باید 
مرتفع شود تا شاهد رغبت برای حضور سرمایه گذاران در استان باشیم 
که بحمداهلل با دســتور استاندار این مانع از پیش پای سرمایه گذاران با 

همکاری جدی دستگاه های مسئول برداشته می شود.
ثالثــی، گفت: ســرمایه گذاری، ضرورت رشــد اقتصادی اســت و 
استانداری مازندران با جدیت تمام روی هرگونه تخلف یا سنگ اندازی 
اداری که موجب فرار ســرمایه گذاران شــود تمرکز دارد. پرونده های 

متعدد سرمایه گذاری در بازرسی استانداری در حال پیگیری است.

معاون حمل و نقل   جاده ای مازندران:

با مالکین و رانندگان فاقد کارت 
هوشمند به شدت برخورد می شود

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران 
از تشدید برخورد قانونی با مالکین و رانندگان فعال فاقد کارت هوشمند 

خبر داد. 
بــه گزارش صبح آمــل و به نقل از باشــگاه خبرنگاران جوان، 
ابوالفضل صفری گفت: جهت ســاماندهی فعالیت رانندگان بخش 
حمــل و نقل بار در محور های برون شــهری تشــدید برخورد با 
متخلفان فاقد کارت هوشــمند با همکاری پلیس راه در دســتور 
کار اداره کل راهــداری و حمل و نقل جــاده ای مازندران قرا    ر 
گرفت. وی اظهار داشت: توقیف وســایل نقلیه فاقد مدارک الزم 
و الزام به انجام اقدامات قانونی جهت فعالســازی کارت هوشمند 
راننده و ناوگان با همکاری مشــترک پلیس راه استان و این اداره 
کل با جدیت در حال انجام اســت. معــاون حمل و نقل اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران خاطرنشان کرد: با توجه 
به تردد غیر قانونی تعداد زیــادی از ناوگان های باری فاقد کارت 
هوشمند و بالطبع فاقد بارنامه نسبت به پیگیری جهت استفاده از 
ظرفیت قانونی دادستانی استان برای توقیف وسایل نقلیه مذکور 
اقدام گردید. صفری اظهار امیدواری کرد با تداوم روند در دســت 
اجرا، شاهد کاهش تخلفات حمل و نقلی ناوگان باری و در نهایت 

ارتقای ایمنی تردد در سطح جاده ها باشیم.

معاون آموزش ابتدایی مازندران:

 سامانه شناسایی کودکان بازمانده
 از تحصیل راه اندازی و عملیاتی شد

معاون آموزش ابتدایی مازندران گفت: به منظور شناســایی، جذب 
و نگه داشــت دانش آموزان بازمانده از تحصیل و به جهت شناســایی 
چالش ها و ارتقاء کیفیت اجرای فرآیند شناســایی و جذب، طرح شهید 

محمودوند در سامانه سیدا فعال شد.
بــه گزارش صبح آمل و به نقل از باشــگاه خبرنگاران جوان، مرضیه 
شجاعی اظهار داشت: این طرح در چهار سطح معاونت ابتدایی متشکل 

از ستاد، استان، منطقه و شخص پیگیری کننده انجام می پذیرد.
وی افزود: روند کار در استان در سامانه سیدا اینطور است که معاونت 
آموزش ابتدایی می تواند لیست آماری و اسمی همه کودکان بازمانده از 
تحصیل مناطق خود را به تفکیک جنسیت و سن مشاهده و رصد نماید 
و شبیه آن در شهرستان /منطقه توسط معاونین آموزشی و ابتدایی این 

کار انجام می شود.

رئیس سازمان نظام دامپزشکی مازندران مطرح کرد؛

شناسایی ۵۰۰ مرغداری غیرمجاز در مازندران
رئیس سازمان نظام دامپزشکی مازندران با بیان اینکه ۵۰۰ 
مرغداری در اســتان غیرمجاز فعالیــت دارند، گفت: ۳۰ درصد 

گوشت سفید در این واحدها تولید می شود.
به گزارش خبرنگار صبح آمل و به نقل از  مهر، ناصر دستوریان 
با اشــاره به اینکه ۵۰۰ مرغداری غیرمجاز در استان وجود دارد، 
گفت: این تعداد ۳۰ درصد گوشت سفید استان را تأمین می شود 
و اگر رعایت فواصل تا ۵۰ درصد مصوب شود بیش از ۸۰ درصد 

واحدها در محدوده های قانونی قرار خواهد گرفت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز با بیان اینکه گلخانه ها جز سازه محسوب نمی شود، گفت: مشکل 
اصلی از آنجا اســت که گلخانه داران اقدام به ساخت ســازه های ثابت کردند و فواصل آن با واحدهای دامی از 

جمله مشکالت است.
حسن عنایتی سطح عرصه ها و اراضی استان را برای ساخت گلخانه ها محدود دانست و گفت: برای ساخت 

گلخانه ها در اراضی ناهموار طبیعی می توانیم مجوزهای الزم صادر کنیم و همکاری در این بخش وجود دارد.
وی بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی و گلخانه ای تاکید کرد و گفت: شاهد شکایت مرغداران در زمینه 

عدم رعایت فواصل گلخانه ها با واحدهای دام و طیور هستیم و باید مسائل فراروی را رفع کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی بهره گیری از تجهیزات و فناوری های نو و روز را در ساخت گلخانه ها ضروری 

دانست و گفت: امیدواریم با تعامل بخش های مختلف مسائل فراروی رفع شود.
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مدیرعامل شرکت مخابرات مازندران گفت: 
اصــالح تعرفه تلفن ثابت و اجــرای آن مزایای 

بسیار زیادی برای استان و مردم دارد.
علی نــوروزی درباره چگونگی فــراز و فرود 
تعرفه تلفن اظهار کرد: تعرفه شرکت مخابرات 
در سال ۱۳۸۲ در شورای اقتصاد وقت به مبلغ 
44.۷ ریال مصوب شــد که با این مصوبه عصر 
طالیی و  درخشان توسعه تجهیزات مخابراتی 
در سراسر کشــور صورت پذیرفت ولی از سال 
۱۳۸۲ تا ســال ۱۳۹۲ اتفاق خاصی در اصالح 
تعرفه صورت نگرفت که عماًل شرکت مخابرات 

با چالش جدی در امر توسعه مواجه شد.
به گزارش صبح آمل و به نقل از فارس، وی 
در پاسخ به این سوال که ظاهراً در سال ۱۳۹۲ 
نیز یک اصطالحاتی انجام شد؟، افزود: در سال 
۱۳۹۲ شــورای رقابت وقت با اصالح تعرفه به 
ازای هر پالس مبلغ  ۵۸.۷۲ ریال را مصوب کرد 
که متاســفانه با اغراض سیاسی وزیر ارتباطات 
وقت ایــن تعرفه برگشــت داده شــد و عماًل 

مخابرات را مشکل جدی مواجهه کرد.
اضافه  مدیرعامل شرکت مخابرات مازندران 
کرد: در همین راســتا اصالح تعرفه تلفن ثابت 
را منــوط به اجرای طرح هم کــدی تلفن ها در 
اســتان ها کــرد و با وجود تحمل زیان بســیار 
زیاد شــرکت مخابرات در اجرای طرح هم کدی 
تلفن ها را در استان ها اجرایی کرده که مشکالت 
بســیار زیادی را متوجه شرکت مخابرات کرده 
است و تعرفه مصوب که  شرط و قول وزیر وقت 

ارتباطات بود اجرایی نشد.
نوروزی ادامه داد: دولت وقت شیوه محاسبه 
پالس تلفن را حذف کرده و محاســبات هزینه 
تلفــن را تبدیل به دقیقه کردنــد که در قبال 
همین اقدام مجدداً شــرکت مخابرات متحمل 
ضررهــای کالنی شــد و با صحنه ســازی و با 
شکایت ساختگی یک فرد متاسفانه این مصوبه 
افزایــش حداقلی  هم لغو ش  ولی کاله بزرگی 
سر شرکت مخابرات گذاشته شد و عماًل شرکت 
مخابرات زمین گیر شد ولی محصول آن سیاست 
خصمانه اجرای طرح هم کدی و کاهش نجومی 

درآمد شرکت مخابرات شد.
وی در ارتباط بــا فرآیند اصالح تعرفه تلفن 
ثابــت به صورت فعلــی، اظهار کــرد: به دنبال 
زیان های هنگفت شــرکت مخابــرات و کندی 
امر توســعه شــرکت مخابــرات در تابســتان 
۱4۰۰ شــورای رقابت تعرفه فعلی یعنی برای 

اســتان تهران به مبلغ ۲۰هــزار تومان در ازای 
4444دقیقــه مکالمــه رایگان و بــرای مراکز 
استان ها به مبلغ  ۱۵هزار تومان به ازای ۳۳۳۳ 
دقیقه مکالمه رایگان و در سایر شهرها به مبلغ 
۱۰هــزار تومان بــه ازای ۲۶۰۰ دقیقه مکالمه 
رایگان  را مصوب کرد که می توانست بخشی از 
هزینه های شرکت مخابرات را پوشش دهد که 

در مسیر اجرا با مشکالتی مواجه شد.
مدیرعامل شــرکت مخابرات مازندران بیان 
کرد: باتوجه به اصالح تعرفه تلفن ثابت توســط 
شــورای رقابت  بعد از ســیزده سال مقرر شد 
در ســال ۱4۰۰ مصوبه فوق اجرایی شود و در 
ســال دوم شرکت مخابرات هم بها تمام شده را 
لحاظ کند. نوروزی افزود: حال با توجه به اجرای 
مصوبه شورای رقابت در خصوص اصالح تعرفه ها 
در سال ۱4۰۱ عماًل باید بها تمام شده در سال 
دوم اجرای مصوبه یعنی ســال ۱4۰۲ پرداخت 

شود که عین مصوبه شورای رقابت است.
وی دربــاره ارزیابی مزایــای اجرای مصوبه 
جدید اصالح تعر فه ها، گفت: اصالح تعرفه تلفن 
ثابــت و اجرای آن مزایای بســیار زیادی برای 
اســتان و مردم دارد، نخست به مشترک امکان 
اســتفاده رایگان از تلفن ثابت به میزان 4444 
دقیقه از تلفن ثابت به ثابت و ثابت به همراه اول 
را می دهد و این یعنی کاهش هزینه های ســبد 
خانوار و ایجاد رضایتمندی مردمی ناگفته نماند 
هزینه تلفن ثابــت ۱۵تا۲۰ برابر از هزینه تلفن 

همراه ارزان تر است.
نوروزی اضافه کرد: همچنین هزینه نگهداری 
هــر خط تلفن حدود ۳۰هزار تومان اســت که 
اتفاقا هدر رفت ثروت ملی است  و باید استفاده 
مطلوب شود ؛ درواقع اخذ مبلغ ۱۰هزار تومان با 
وجود هزینه نگهداری ۳۰هزار تومان  برای یک 
خط تلفن حتی پوشش تامین هزینه سرقت در 

سال را نمی دهد.
وی ادامــه داد: موضــوع مهــم دیگر اینکه 
اصالح نکردن تعرفه عماًل امر توسعه و نگهداری 
شــبکه های ارتباطات را با چالش جدی مواجه 
کرده و تأمین تجهیزات حداقلی را برای شرکت 
مخابرات با مشــکل جدی روبــه رو می کند، به 
همین دلیل اصــالح تعرفــه را اجتناب ناپذیر 

می کند.
مدیرعامل شرکت مخابرات مازندران یادآور 
شــد: نکته مهم دیگر اینکه به ازای این اصالح 
تعرفه شــرکت مخابرات متعهد می شود تعداد 

یک میلیون و پانصــد هزار پورت FTTHرا در 
نقــاط جدید بدون حمایت دولت اجرایی نماید 
که تحولی بزرگ در حوزه ارتباطات محســوب 

می شود.
نوروزی اضافه کرد: نکته پنجم اینکه شرکت 
مخابرات نسبت به اصالح شبکه Cor  مخابرات 
و توپولوژی انتقال اقدام می کند تا گره و چالش  
اصلی توســعه ارتباطات کشور و استان برطرف 
شــود تا مردم شریف اســتان و حتی FCP  ها 
از نعمت باالی ارتباطات بهره مند خواهند شد.

وی در پاســخ به این سوال که آیا اطالعی از 
اوضاع تلفن ثابت در دیگر کشــورها هم دارید 
؟ بیان کرد: در اکثر کشورهای پیشرفته درآمد 
تلفن ثابــت ۸۸درصد توســط دولت تضمین 
می شــود که این امر در کشور ما فقط ۳درصد 
درآمد توســط دولت تضمین می شود و یکی از 
مهم ترین دلیل عدم بهره مندی مردم شریف از 
نعمت ارتباطات از همین مسله نشأت می گیرد.

مدیرعامل شــرکت مخابــرات مازندران در 
توضیح این سوال که چرا باید تعرفه تلفن ثابت 
اصالح شــود ؟، اظهار کرد: سوال اساسی اینکه 
از سال ۱۳۹۲ تاکنون قیمت حامل های انرژی، 
نرخ تورم، قیمت دالر ، حقوق و دســتمزد چند 
برابر شده است و قیمت تعرفه تلفن ثابت چند 

برابر شده است ؟!

نوروزی یادآور شــد: مخابــرات خصوصی یا 
دولتی بخشــی از نظام مقدس اسالمی است و 
اتفاقا به عنوان پیشــران و موتور محرکه رشد و 
توسعه اقتصادی محسوب شده؛ به عبارتی یکی 
از زیرساخت های اصلی توسعه و اشتغال کشور 

محسوب می شود.
وی در ارتباط به اقدامات مخابرات مازندران، 
یادآور شــد: در مدت کوتاه ۸ ماه گذشته تعداد 
۷۵ سایت جدید در استان نصب و راه اندازی و  
تعداد ۳۰۵  سایت  4G در استان راه اندازی شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات مازندران اضافه 
کرد: با همت اداره کل فناوری اطالعات استان 
و همکاری تنگاتنگ با مخابرات منطقه مازندران 
تعداد ۵۰ ســایت با تکنولــوژی جدید 4G  و 
ســایت های جدید در مناطق محــروم تحت 

اعتبارات USO  راه اندازی شد.
نوروزی بــا بیان اینکه فیبرنوری برای تعداد 
۱۸۳ ســایت همراه اول اجرایی شــد تا بتوان 
تکنولــوژی 4G   را اجرایی کــرد، اضافه کرد: 
حدود ۵۰۰ کیلومتر فیبرنوری USO  در نقاط 

محروم سراسر استان اجرایی شد.
وی ادامه داد: به منظور توســعه ارتباطات و 
پایداری شبکه ارتباطی پروژه عظیم پروتکشن 
اســتانی در غرب و شرق استانی به طول حدود 

۳۰۰ کیلومتر اجرایی شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات مازندران:

ضرورت اصالح تعرفه تلفن ثابت

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران:

واحدهای تولیدی دانش بنیان مازندران از پرداخت مالیات 
معاف شدند

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار مازندران 
گفت: واحدهای تولیــدی و بنگاه های اقتصادی دانش 
بنیان استان طبق دستور اســتاندار در راستای تحقق 
شــعار سال از معافیت های مالیاتی، صادراتی و بیمه ای 

برخوردار شدند.
به گــزارش صبح آمــل و به نقل از ایرنا،  حســن 
خیریانپور افزود: در ماه های گذشــته مصوبات خوبی را 
در حمایت از شرکت های دانش بنیان استان گذراندیم 
که بســیاری از این برنامه ها اکنون در گام اجرایی قرار 
گرفته که یکــی از آنان حمایت های مادی و معنوی از 

نخبگان علمی است.
وی خاطر نشــان کــرد: شــرکت های دانش بنیان 
استان با دستور صریح اســتاندار مازندران از این پس 
در اعطای مالیات، هزینه بیمه و گمرک برای صادرات 
معاف هستند که به طور حتم با اجرای این طرح تعداد 
کاالهای تولیدی دانش بنیان استان رشد چشمگیری 
خواهد یافت. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
مازنــدران ادامــه داد: در کنــار ســاخت واحدهــای 
شــرکت های دانش بنیان جدیــد ،واحدهای تولیدی 
موجود هم می توانند با ایده پردازی طرح های توســعه 
بــا رویکرد علم و فنــاوری را در گام اجرایی قرار دهند 
که به طور حتــم این واحدها هم از معافیت های اعالم 
شده برخوردار می شوند. خیریانپور بر ضرورت توجه به 
شرکت های دانش بنیان در بخش های مختلف اقتصادی 
استان برای رونق اشتغال و تحقق شعار سال تاکید کرد 
و گفت که شرکت های دانش بنیان موجود در استان هم 

اکنون ۹۰۰ قلم کاال در استان تولید می کنند.
وی تعداد شرکت های دانش بنیان مازندران را ۱۳۰ 
واحد اعالم کرد و افزود که طبق برنامه ریزی تعداد این 

شرکت ها تا پایان سال جاری باید دو برابر شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار مازندران 
توجــه ویژه به شــرکت های دانش بنیــان و همراهی 
دستگاه های اجرایی با این شرکت ها را مهم ترین محور و 
برنامه توسعه اقتصادی مازندران در سال جاری برشمرد 
و تصریح کرد :  برای سال جاری ایجاد حدود ۵۳ هزار 
شــغل پایدار جدید در حوزه های مختلف کشــاورزی، 
صنعتی و گردشگری برای استان هدفگذاری شده و از 
تعهد محسوب می شود و طبق برنامه ریزی های انجام 
شده حدود ۷۰ درصد از مشــاغل پایدار جدید باید با 

حمایت از شرکت های دانش بنیان محقق شود.
خیرانپور خواســتار ورود جدی شــرکت های دانش 
بنیــان به بخــش کشــاورزی به عنوان محــور اصلی 
توسعه مازندران شد و گفت: در سال جاری برای ورود 
شرکت های دانش بنیان به بخش کشاورزی برنامه داریم 
و در همین راســتا هم حدود یکهــزار و ۷۰۰ میلیارد 
تومان تسهیالت برای افزایش تولید در بخش کشاورزی 
با محوریت نقش آفرینی  شــرکت های دانش بنیان در 

نظر گرفته شده است.
طبق آمارهای رســمی در استان مازندران ۲ هزار و 
۶۰۰  واحد تولیدی و صنعتی وجود دارد. سهم صنعت 
از مجموع اشــتغال های موجود در مازندران ۳۰ درصد 

است.

سرپرست شرکت گاز مازندران از 
آئین کلنگ زنی طرح گازرســانی به 
روستاهای السم و زیار بخش الریجان 
آمل به مناســبت روز مازندران خبر 
داد و گفــت: بــا اجرای ایــن پروژه 
از نعمــت گاز طبیعی  ۱۱۰۰خانوار 

برخوردار می شوند.
به گزارش صبح آمل و به نقل از 
مایلی  قاسم  خبرگزاری شبســتان، 
برنامه های  تشــریح  ضمن  رستمی 
شرکت گاز مازندران برای گازرسانی 
به سراســر اســتان با هدف حفظ 
محیط زیســت و رفاه هم اســتانی 
ها،  اظهــار کرد: خداونــد متعال را 

شــاکریم خدمتگــذاری صادقانه و 
بی منــت در نظام مقدس جمهوری 
اسالمی به مردم انقالبی و والیتمدار 
نصیب  را  مازندران،  خطه سرســبز 
کارگزاران می نمایــد.  وی به ثبت 
روز مازنــدران در تقویــم رســمی 
جمهوری اســالمی ایران اشاره کرد 
و گفت: به یمن ایــن اتفاق مبارک 
و اهمیــت ترویج و تبییــن جایگاه 
مازندران و نقش مردمان این خطه 
از شمال کشور در والیتمداری،  دفاع 
از میهن اسالمی و... تالش داریم با 
آغاز پروژه های گازرســانی در هفته 
تاریخ از خویش به یادگار گذاشــته دیار که کارنامه درخشانی در تقویم مازندران، خدمت رسان مردمان این 

گاز  باشیم. سرپرســت شرکت  اند،  
مازنــدران  از آئین کلنگ زنی طرح 
گازرسانی به روستاهای السم و زیار 
بخش الریجان آمل به مناسبت روز 
مازندران خبر داد و گفت: با اجرای 
این پروژه ۱۱۰۰خانوار از نعمت گاز 

طبیعی برخوردار می شوند.
قاســمی مایلی با بیان اینکه آغاز 
عملیات اجرایی این پروژه با اعتباری 
بالغ بــر بیش از ۹۰میلیارد تومان در 
دستور کار شرکت گاز مازندران قرار 
دارد، افزود: آئین کلنگ زنی روز ۵آبان 
ســاعت ۱۰صبح در مسجد روستای 

السم برگزار می شود.

مدیر امور شعب صندوق 
قرض الحسنه امداد والیت 

مازندران:

پرداخت ۵۷ میلیاردی 
وام قرض الحسنه به 
مددجویان مازندرانی

۵۷میلیارد تومــان وام قرض 
الحسنه از ابتدای سال تا ۲۰ آبان 
به مددجویان مازندرانی پرداخت 

شد.
بــه گــزارش صبــح آمل و 
به نقــل از خبرگــزاری صدا و 
ســیمای مازنــدران، مدیر امور 
شــعب صندوق قرض الحســنه 
امــداد والیت مازنــدران گفت: 
از ابتــدای ســالجاری تــا ۲۰ 
آبان ماه ۵۷میلیــارد تومان وام 
قرض الحســنه به ۳۸۶۰ نفر از 
این  تحــت حمایت  مددجویان 
نهاد در استان پرداخت شد، که 
این رقم نســبت به مدت مشابه 
سال قبل از نظر تعداد ۱۷ درصد 
و از نظر مبلغ ۶۷درصد افزایش 

داشت.
ناصر اســکندری افــزود: وام 
قــرض الحســنه در بخش های 
تسهیالت مسکن، اشتغال، ودیعه 
مسکن، فرهنگی، درمان و سایر 
تسهیالت حمایتی پرداخت شده 

است.
وی بیان داشــت: هــدف از 
پرداخت وام های قرض الحســنه 
دســتگیری ورفــع مشــکالت 
مددجویــان و ترویــج فرهنگ 

قرض الحسنه است.
مدیر امور شعب صندوق قرض 
الحسنه امداد والیت مازندران با 
بیان اینکه خوشــبختانه خیران 
نســبت به ســپرده گذاری در 
صنــدوق قرض الحســنه امداد 
والیــت مشــارکت دارند گفت: 
ســپرده گذاری بــه دو صورت 
قرض ماندگار و وجوه اداره شده 

انجام می شود.
اسکندری با اشاره به اهمیت 
قرض الحسنه  فرهنگ  توســعه 
و بهره منــدی از توان و ظرفیت 
حداکثــری خیــران در اعطای 
تســهیالت بــه نیازمنــدان، از 
همراهی خیران و سپرده گذاران 
درصندوق قرض الحســنه امداد 

والیت تقدیر و تشکر کرد.

مدیر عامل آبفا مازندران:

آبرسانی به ۱۰۰ روستا ی 
کم برخوردار مازندران

عملیــات آبرســانی به ۱۰۰ 
روستا ی کم برخوردار با مشارکت 
قرارگاه امام حسن مجتبی )ع( در 

مازندران در حال اجرا است .
مدیر عامل آبفــا مازندران از 
برنامه های درحــال اجرا در این 
شرکت اشاره کرد و گفت: تکمیل 
زدایی  محرومیــت  پروژه هــای 
در قالب قرارداد بــا قرارگاه امام 
حسن مجتبی )ع(، تامین ۲۵۰ 
کیلومتر لوله با هدف آبرســانی 
به ۱۰۰ روســتا با بهره گیری از 
ظرفیت خیرین و مشارکت بسیج 
مهندسین سپاه کربال، شورا های 
روســتا ها  دهیاری  و  اســالمی 

درحال انجام است.
به گــزارش صبح آمــل و به 
نقل از خبرگزاری صدا و سیمای 
مازندران، بــرارزاده با بیان اینکه 
در امر آبرســانی به مناطق کم 
ظرفیت  از  روســتایی  برخوردار 
بنیــاد برکت برای آبرســانی به 
۲۳ روســتا نیز بهره می گیریم، 
افــزود: پیگیر اجرای مرحله دوم 
آبرسانی  برای  زدایی  محرومیت 
به ۳۵۰ روستای غیر برخوردار و 

دارای تنش آبی نیز هستیم.
وی اســتفاده از طرح شهید 
سلیمانی در آبرسانی به روستا ها 
شامل احداث ۸۰ هزار متر مکعب 
مخزن ذخیــره و اجرای خطوط 
انتقال را از دیگــر طرح های در 

دست اجرا عنوان کرد.

خبر
خبر

مدیرکل شیالت مازندران:
 تا پایان امسال اشتغالزایی هزار 

و ۱۲۴ نفر در بخش شیالت مازندران
برای هــزار و ۱۲4 نفر تا 
پایان امسال در بخش آبزیان 
پرورشــی و صیــد و صیادی 

مازندران اشتغالزایی می شود.
مدیرکل شیالت مازندران 
گفت: یکی از برنامه های دولت 
ایجاد فرصت های  ســیزدهم 

شــغلی برای افراد جامعه بود که دراین راســتا با توجه به اقداماتی که در 
بخش های مختلف شــیالتی اعم از بخش آبزیان پرورشــی و نیز صید و 
صیادی انجام گرفته، شــیالت اســتان موفق به ایجاد فرصت شغلی برای 
۱۰۵۰ نفر تاکنون شــده که بیانگر تحقق ۸۵ درصدی تعهدات شــیالت 

دراستان است.
به گزارش صبح آمل و به نقل از خبرگزاری صدا و ســیمای مازندران، 
قاســم کریم زاده با بیان اینکه مشخصات شغلی این افراد در سامانه ملی 
رصد اشتغال به ثبت رسیده است افزود: با اقداماتی که در دستور کار قرار 
دارد و با توجه به ماهیت فعالیت شــیالتی که غالبا درنیمه دوم سال است 
تعهدات هراز و ۱۲4 نفری شیالت استان تا پایان امسال محقق خواهد شد.

بــه گفته وی ماهیت فعالیت بخش عمده ای از فعالیت های شــیالتی 
ازجملــه طرح های پرورش ماهی در قفس های دریایی، بکارگیری ناظرین 
در تعاونی هــای صیادی، طرح های کمک به تکثیر طبیعی ماهی دراراضی 
جایگاه های پره و رودخانه ها و نیز صید ماهیان اســتخوانی دردریا به نیمه 
دوم ســال اســت. مدیرکل شــیالت مازندران همچنین، گفت: صیادان 
شرکت های تعاونی صیادی پره از ابتدای صید تا دهم آبان ماه موفق شدند 

بیش از ۲۳۵ تن انواع ماهیان استخوانی را صید و به بازار عرضه کنند.
کریم زاده ترکیب گونه های صید را ۵۷ درصد ماهیان کفال، ۲۳ درصد 
کپور و ۲۰ درصد سفید اعالم کرد و افزود: ارزش اقتصادی این میزان صید 
حدود ۳۸ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه فصل قبل افزایش 
44 درصد را نشان می دهد. وی با اشاره به اینکه گونه ماهی سفید در سبد 
صیادان افزایش ۲۳ درصدی نسبت به فصل قبل داشته است، گفت: دلیل 
رشــد صید گونه ماهی سفید در ســبد صیادان، تکثیر و رهاسازی ساالنه 

بیش از ۹۰ میلیون قطعه بچه ماهی سفید به دریا بوده است.
مدیرکل شیالت مازندران با بیان اینکه 44 فروند شناور صیادی کیلکا 
گیــر با حدود 4۲۰ نفر صیاد در ســواحل مازندران به صید کیلکا ماهیان 
مشغول فعالیت هســتند افزود: از آغاز امسال تاکنون موفق شدند 4۹۳۳ 
تن ماهیان کیلکا به ارزش ۶4 میلیارد تومان را صید و به بازار عرضه کنند.

کریم زاده همچنین گفت: ۲ هزار و ۵۶۶ تن انواع محصوالت شــیالتی 
استان ۶ ماه گذشته به کشور های بلژیک، ژاپن، هنک گنک، امارات، تایلند، 

عراق، ارمنستان، تاجیکستان صادر شد.

سرپرست مدیربت بحران مازندران:
وجود ۲۱۰ پل غیراستاندارد بر روی 

رودخانه های مازندران
بحران  مدیربت  سرپرست 
اینکه  بیــان  بــا  مازنــدران 
مازنــدران ۲۱۰  اســتان  در 
پــل غیراســتاندارد بر روی 
گفت:  داریــم،  رودخانه هــا 
پل هــای  استانداردســازی 

غیراستاندارد ضروری است.
بــه گزارش صبح آمل و به نقل از فارس، حســینعلی محمدی با بیان 
اینکه ســاماندهی الیروبی انهار و رودخانه های استان همچنان در دستور 
کار قــرار دارد، اظهــار کرد: کنترل مخاطرات حاصل از بروز ســیالب در 
حاشیه رودخانه های مازندران و همچنین سازه های غیراستاندارد بر روی 

رودخانه ها در حال شناسایی است.
سرپرســت مدیربت بحران مازندران با بیان اینکه در استان مازندران 
۲۱۰ پل غیراستاندارد بر روی رودخانه ها داریم، اضافه کرد: استانداردسازی 
پل های غیراســتاندارد ضروری است. محمدی با اشاره به اینکه دستگاه ها 
نســبت به بحث ایمنی اهتمام کنند، اظهار کرد: پدیده ســیالب با توجه 
به شــیب و مورفولوژی رودخانه ها و همچنین گسترش حوزه های آبخیز 
مخاطره اول اســتان است که با  توجه به فصل بارش نیاز است در اولویت 
قرار گیرد. وی با اعالم اینکه طرح جامع مدیریت ســیالب در حال تدوین 
اســت، یادآور شد: آســیب پذیرترین حوزه ها رودخانه های تاالر و تجن و 
رودخانه های شرق است که پدیده سیالبی شدن می توان خطرات بیشتری 
به همراه داشــته باشد. سرپرســت مدیریت بحران مازندران گفت: انتظار 
داریم به توصیه ها و وضعیت سیالب های استان اهتمام الزم داشته باشیم 
تا با کمترین خســارت مواجه شــویم و بتوانیم از این شرایط به سالمت 

عبور کنیم.

رئیس مدیریت راه های اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای مازندران:

مازندران دومین استان پر تردد کشور
رئیــس مدیریت راه هــای اداره کل راهداری و حمــل و نقل جاده ای 
مازندران گفــت: بیش از 4۱۵ میلیون و ۷۶۲ هزار تردد از انواع وســایل 
نقلیه از ابتدای امسال تا پایان مهر در محور های استان به ثبت رسیده که 
حدود ۷.۷ درصد از تردد کل کشور را به خود اختصاص داده و از این لحاظ 

مازندران در رتبه دومین استان پرتردد کشور قرار گرفته است.
محسن هاشمی اظهار داشــت: مازندران با بیش از ۵۶ میلیون و ۸۶۰ 
هزار تردد در مهر ماه امســال دومین اســتان پر تردد کشور بعد از استان 
تهران قرار گرفته اســت که ســهم ۷ و نیم درصدی از تردد کل کشور را 
داشــته است. وی افزود: بررسی تردد ســاعتی وسایل نقلیه طی مهر ماه 
سال جاری در مازندران نشان می دهد پر تردد ترین ساعت روز معموال بین 
ســاعات ۱۷ الی ۱۸ اتفاق می افتد و ســاعت ۱۷ الی ۱۸ با میانگین تردد 
ساعتی حدود ۱۱۳ هزار وسیله نقلیه دارای فراوانی بیشتری دربین ساعات 
پرتردد مهر ماه بوده اســت. رئیس مدیریت راه هــای اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای مازندران تصریح کرد: با توجه به اینکه میانگین تردد 
ساعتی درطی این مدت حدود ۱۱۳ هزار تردد بوده، نتیجه می شود درطی 
ساعت اوج میزان تردد درحدود 44 درصد بیشتر از میانگین تردد ساعتی 

در آن ماه بوده است.

سرپرست شرکت گاز مازندران:

۱۱۰۰خانوار در الریجان  آمل به مناسبت روز مازندران از نعمت گاز طبیعی برخوردار می شوند

مدیرکل راهداری مازندران:

۲۰۰۰ میلیاردتومان برای مناسب سازی 
راه های اصلی مازندران نیاز است

مدیرکل راهــداری مازندران گفت: طبق پایش های صورت گرفته ۳۹ درصد رویه 
راه های شریانی اصلی استان دارای خرابی زیاد بوده و برای بهسازی آن دو هزار میلیارد 

تومان اعتبار الزم است.
به گزارش صبح آمل و به نقل از مهر، حسن جهانیان با اظهار اینکه اعتبارات استانی 
در سال جاری ۳۰ درصد رشد یافت، افزود: همچنین ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبارات ملی 

برای پروژه های حوزه های راهداری مصوب شده است.
وی با عنوان اینکه پیش بینی می شود ۷۰ درصد اعتبارات ملی تخصیص داده شود، 
گفت: در حوزه استان بیش از ۵۵4 میلیارد و ۳4۷ میلیون تومان اعتبار تخصیص داده 
شده است. مدیرکل راهداری مازندران با اشاره به اجرای طرح سیستم مدیریت نوسازی 
راه در اســتان گفت: طبق پایش ۳۹ درصد رویه راه های شریابی استان دارای خرابی 
زیاد، ۱۳ درصد خرابی متوسط و 4۹ درصد دارای رویه مناسب است از این رو اولویت 

اول، روکشی محورهای دارای خرابی زیاد است.
جهانیان یادآور شــد: بررسی راه های فرعی نیز نشان می دهد ۳۱ درصد این راه ها 

دارای خرابی زیاد، ۱۹ درصد خرابی متوسط و ۵۱ درصد رویه مناسب است.
وی ادامه داد: بیش از دو هزار میلیارد تومان منابع مالی برای مناسب سازی راه های 

شریانی و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع برای مناسب سازی راه های فرعی الزم است.
مدیرکل راهداری مازندران با اشاره به آنالیز هزار کیلومتر از راه های روستایی استان 
گفت: طبق بررســی ها ۳۱ درصد راه روســتایی دارای خرابی زیاد، 44 درصد دارای 
خرابی متوسط اســت و ۲۵۶ روستای باالی ۲۰ خانوار به طول هزار و ۱۷۰ کیلومتر 
اســتان فاقد آسفالت است. جهانیان ادامه داد: برای آسفالت راه های روستایی بیش از 
۲۵ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است و در سال جاری در حوزه راه های شریانی ۱۲۵ 

کیلومتر روکش مجدد آسفالت شده است.
وی طول راه های شــریانی را دو هزار و 4۰۰ کیلومتــر ذکر کرد و افزود: در حوزه 
ســاخت و آسفالت راه روستایی نیز ۱۳۵ کیلومتر از محورها آسفالت و ۶۰ کیلومتر از 

راه های روستایی نیز ارتقا یافته است.



۴نیمه اول آذر ۱۴۰۱   سال هشتم    شماره ۱۲۶ اخبار آمل

ربابه محمدزاده- دارایی اش یک اتاق اســت که در و دیوارش پر 
از عکس و نشــانه علی است و حتی هفته ای یک بار هم در آن را باز 
نمی کند و هر وقت دلش تنگ شود سراغ عکس هایش می رود و آنها 
را سخت در آغوش می کشد و می بوســد انگار که علی را در آغوش 
گرفت و بوسید. آخر مادر است و بهانه های خودش را دارد و دلخوشی 
اش جمعه شب هایی است که ســر قول و قرار به مزار می رود و با او 
حــرف می زند ولی بهانه های از جنس درد و انتظار که امانش را بریده 
و طاقتش را طاق کرده و حاضر اســت همه چیزش را بدهد تا یک بار 
دیگر او را ببیند. قرارمان ساعت 7 عصر بود مسیر را می شناختم خانه 
ای ساده و کوچک که انگار گوشه گوشه آن بوی دلتنگی می داد همه 
حرف ها به یک اســم همه خاطره ها با یاِد یک نفر رنگ گرفت و زنده 
شد اما وقتی با او همکالم می شــوی صبورانه هایی دارد و می گوید؛ 
بهترین معلمم پدرم بود که نیک زیستن و چگونه جاودانه شدن را به 
من آموخت تا محبت از او به یادگار بماند و پس از گذشت سالها و در 
نبودش به خوبی از او یاد کنند، پدری که دلش برای مردم می تپید و 
آنها را از خود می دانست و امروز همه با هر فرقه ای و مسلکی یادش 
را در دل زنده نگه می دارند که این عاشقانه ها سبب شد تا صبح آمل 
در گفت گویی اختصاصی با حاجیه خانم گوهر خراسانی پای درد دل و 

مادرانه هایش بنشیند که ماحصل آن را در ذیل می خوانید؛

خودتان را معرفی نمائید؟
گوهر خراسانی هستم ۷۶ سال پیش هنگام فوت مادربزرگم درد زایمان به 
ســراغ مادرم آمد و برای همین او را به منزل دایی ام آوردند و به قول گفتنی 
همینجا توسط قابله محلی به دنیا آمدم و از آنجائیکه نام مادربزرگم ام کلثوم 
بود، اســم مرا ننه سلطان گذاشتند اما زمان ثبت در شناسنامه، پدرم گوهر را 
برایم انتخاب کرد و از آن وقت تا االن به همین اســم صدایم می کنند. محل 
زندگی پدرم حاج آقاجان خراسانی روستای نجار محله در شهر کنونی بابکان 
بوده که خانه ای به سمت امام رضا داشتند و دیوار ساختمان عمه ام با ما یکی 
بود که ســال ۳۶ در پی زلزله الریجان سقف و دیوار خانه ما ترک گرفت برای 
همین مجددا خانه دیگری رو به دریا ساختیم که با آمدن کپسول گاز و هنگام 
روشــن کردن آن برای پخت غذا دچار آتش سوزی شد و پدرم برای چندمین 

بار خانه ساخت.
چند فرزند بودید؟

چهارده بچه«شــش برادر و هشــت خواهر فرزندان مرحــوم حاج آقاجان 
خراسانی بودیم که در یک خانه با مهر و محبت زندگی می کردیم. 

در بین برادر و خواهرها چندمین فرزند بودید؟
بعــد از برادر بزرگترم من فرزند ارشــد بــودم و در خانه ما به جهت آمد و 
رفت زیاد مهمان همیشــه کار وجود داشــت و حتی در طول روز چند مرتبه 
برنج پخت می شد اما نوبت کار کردن به من نمی رسید و شاید بعضی وقتها در 
حد شســتن چند تیکه ظرف خالصه می شد در غیر اینصورت ما فقط بازی یا 

استراحت می کردیم.
آیا پدر برای انجام اعمال فریضه الهی چون نماز سختگیری می کردند؟

خیر هیچوقت با اجبار کاری را از ما نمی خواستند که انجام دهیم بر عکس با 
صبوری خود به خود تشویق می شدیم چنانچه روزی خواست تا یکی از بچه ها 
جلویش بایســتد و نماز را بخواند که هیچکدام حاضر نشــدند و من با اعتماد 
به نفس کامل دســتم را بلند کردم و روبرویش نماز را خواندم و بعد از آن در 
سالم گفتم بسم اهلل و باهلل فی سبیل اهلل که به من گفت آفرین بارک اهلل عالی 

خواندی فکرش را نمی کردم بلد باشی.
به عنوان یک کودک در کوچه بازی می کردید؟

زمان ما مرحوم پدرم تحت هیچ شرایطی اجازه بازی در کوچه و پس کوچه 
را به ما خصوصا به عنوان یک دختر نمی داد برای همین در حیاط با خواهر و 

برادرها و دختر عموها بازی می کردیم.
نگاه مردم به شما به عنوان دختر ارباب چگونه بود؟

در ظاهــر امر فرزنــدان و نزدیکان ارباب از احترام زیادی بین روســتائیان 
برخوردار بودند و این دو طرفه بود و از آنجائیکه کمتر بیرون می رفتیم اگر هم 
زمانی در غیبت پدر در ســفر یا ماموریت بــه تهران، برای بازی از خانه خارج 
می شــدیم با تعجب به ما نگاه می کردند و بیشــتر با دختران همسن و سال 

خودمان در حیاط و در باغ، خانه بازی«ِخِنه کا« می کردیم.
حیاط خانه مشترک بود؟

خانه ما در یک هکتار زمین ســاخته شــده بود که به اتفاق هفده بچه دو 
عمویم و چهارده برادر و خواهری که خود ما بودیم به صورت مشترک در چند 
خانه زندگی می کردیم البته آن هم لطف و صفای خاص خودش  را داشــت و 

حداقل بهتر از اسباب بازی های امروزی بود.
مدیریت اینهمه بچه سخت نبود؟

بچه هــای زمان قدیم انتظار زیادی نداشــتند و با کمترین امکانات زندگی 
می کردند و متوقع هم نبودند اما مدیریت و نظارت آنهمه بچه قد و نیم قد در 
یک حیاط یک هکتاری آنهم با عموزاده ها و خواهر برادرهای خودم کار سختی 
بود و اگر سیاســت یکی از والدین نبود این کار خوب پیش نمی رفت بنابراین 
مرحوم پــدرم چنان رفتار می کرد که همه از او حســاب می بردند و زمانیکه 
شــکایت یک نفر را پیش او می بردند فقط با یک کلمه طرف را مورد خطاب 

خودش قرار می داد که حساب کار دست طرف می آمد.
چه بازیهایی را بیشتر در خانه انجام می دادید؟

حقکا؛ بازي با پخش ۵ ســنگ شروع مي شد، ابتدا یک سنگ را به عنوان 
ســنگ مادر از پنج سنگ انتخاب و آنرا را به هوا پرتاب مي کردیم و تا لحظه 
فرود آمدن فرصت داشــتیم یک سنگ از چهار ســنگ باقیمانده را از زمین 
برداریم و ســنگ به هوا پرتاب شده را نیز به همراه آن با کف دستت بگیریم. 
موقعي برنده مي شــدیم که هر چهار ســنگ را از زمین به این شکل بر مي 
داشتیم. این بازي شرایط سخت تري هم داشت یعني باید در یک لحظه بجاي 
یک سنگ دو سنگ را از زمین بر مي داشتیم که به آن جفتي گرفتن هم مي 
گفتند. این بازي را بیشــتر دختران روســتا انجام مي دادند و روش سخت تر 
بازي، گرفتن ســنگ پرتاب شده با استفاده از پشت دست بود که بسیار بسیار 
دشــوار بود و آنهائیکه دست الغر و استخواني داشتند قادر به انجام این بازي 

نبودند.
کشــت بازي؛ دو دختر در طرفین کش را بصورت مســتطیل زیر زانو مي 
گذاشتند و نفر سوم بصورت پروانه و ضربدري باید با پا بازي مي کرد اگر پایش 
به کشت گیر مي کرد و هر دوپایش روي کشت نمي رفت مي سوخت و جایش 

را با نفر بعدي عوض مي کرد.
در آغــوزکا یا گردو بازی؛ گردوها را دو به دو روی یکدیگر می چیدیم و هر 
کــدام از بازیکنان به نوبت با گردویی به نــام ِکل یا تیره ) گردوی بزرگ تر ( 
بــه گردوها می زدیم. اگر نفر اول به گردو هــا می زد و آنها را می انداخت برنده 
محسوب می شد و بقیه بازیکنان باید به تیره او می زدند. هر کسی موفق می شد 
صاحب همه گردوها می شــد در غیر این صورت نفر اول همه گردوها را جمع 

می کرد.
چلیک ماِرکا؛ بازیکنان به دو گروه تقســیم می شــدند و برای بازی دو تکه 
چوب یا چلیک و چوب بزرگ یا مارِکا نیاز بود. ابتدا گروه اول، چوب کوچک را 
روی گودالی قرار می دادند سپس با چوب بزرگ به زیر چوب کوچک می زدند 
و آن را بــه طرف باال پرت می کردند. چوب هر کدام از بازیکنان که مســافت 
بیشتری را طی می کرد، آن گروه برنده می شد. جایزه این بازي این بود که افراد 

بازنده باید به برندگان سواری می دادند.
از بازیهای معروف عروسی برای آقایان کدام بود؟

یکــی از بازهای پر طرفدار در گذشــته بین جوانان مازندراني الل بازی که 
معموال در عروســی ها و شب نشینی ها انجام می شــد به این صورت که ابتدا 
شخصی را به عنوان رئیس ) الل مار ( انتخاب می کردند. سپس ده یا پانزده نفر 
از بازیکنان به صورت دایره وار می نشستند و هیچ کس حق نداشت حرف بزند 
یا چیزی بخورد و بخنــدد. رئیس حرکات گوناگونی انجام می داد مثال، گوش 
بغل دستی اش را تلنگر می زد یا شکلک خاصی در می آورد افراد دیگر موظف 
بودند همان حرکت را تکرار کنند چنانچه شــخصی قادر نبود همان حرکت را 
انجام دهد یا نادرست انجام می داد یا می خندید و حرفی می زد با اشاره رئیس 
در وسط دایره می نشســت و کمرش را خم می کرد دیگر بازیکنان دست ها را 
روی هم قرار می دادند و سه الی پنج بار به پشتش ضربه می زدند رئیس ) الل 
مار ( در حالی که دستش باالتر از دست دیگر بازیکنان قرار داشت، دستش را 
به شکل قیچی، مشت یا سوزن در می آورد. شخص خاطی یا تنبیه شونده اگر 
نوع آن را تشخیص می داد درجای خود می نشست و بازی از اول شروع می شد 
در غیراین صورت دوباره تنبیه می شــد. در این بازی چنانچه شخصی اعتراض 

داشت از طریق ایما و اشاره رئیس )الل مار ( را متوجه می کرد.
 درنه بازي؛ یکی به عنوان ســرگروه انتخاب مي شــد و بالشت یا حوله اي 
بر مي داشــت و سکه اي را که در دست داشــت در یکي از سه بخش راست 
میاني یا چپ حوله یا بالشــت مي گذاشت فردي که درنه در دست او بود باید 
تشخیص می داد سکه در کجاست و  قبل از اعالم، باید می گفت که چه کسي 
و چه تعداد ضربه باید به او بزند. اگر درست تشخیص می داد با درنه که پارچه 
اي است که مثل گیسوي به هم بافته به هم تنیده شده و بسیار محکم هم بود 
به دســت طرف مقابل مي زد و در غیر اینصورت طرف مقابل باید تعداد ضربه 
هاي اعالم شــده را به او بزند. اگر پاســخ درست بود که هم ضربه را مي زد و 
خود ادامه مي داد. در غیر اینصورت هم کتک مي خورد و هم مي نشســت تا 

طرف مقابل ادامه دهد.
میهمانهای سرزده را چطور بدون داشتن امکانات پذیرایی می کردید؟

منزل پدر به عنوان ارباب و کدخدای روســتا همیشــه پر از مهمان و رفت 
و آمــد بود و با توجه به اینکه قدیم مثــل االن هیچگونه امکانات رفاهی مثل 
یخچال و مغازه و بازار وجود نداشــت کسی هم منتظر تجمالت نبود اما زنان 
خانه دار آنقدر کدبانو بودند که هنگام ورود مهمان سرزده، مرغ یا اردک حیاط 
را ســر می بریدند و به صورت شــکم پر با سبزی های معطر باغچه و ناردون و 
ترشــی آماده می کردند و همراه با تخم مرغ محلی و کره گوسفندی و قورمه 
گوشــت، ســفره می انداختند که چون جمعیت ما زیاد بود در یک اتاق ابتدا 
مهمان پذیرایی می شــد ســپس برای اهل منزل سفره پهن می کردند. جالب 

اینکه بیشتر وقتها این میهمانان راه دور تا چند روز هم می ماندند.
 در چند سالگی برایت خواستگار آمد؟

به عنوان دختر ارباب خواســتگاران زیادی داشــتم و حدود پانزده سالگی 
خانواده رمضانی از طریق شــوهر خاله آقــای او به نام آقای درکائی از مالکین 
زمان خودش که از رفقای خوب پدرم هم بود حرف مرا پیش کشــاندند و در 
روزی پدر به خانواده گفت دســت و بال خودتان را جمع کنید شــب مهمان 
داریم که مادرم با تعجب گفت سالی دوازده ماه ما مهمان داریم اینها دیگر که 
هستند که ارباب سفارش شان را می کند که پدر جواب داد گوهر را برای پسر 
فالنی بله دادم و تعدادی خانم می خواهند تحفه های بله برون«اره گیرون« را 

بیاورند.
شما موافق بودید؟

هر چند اجازه اظهار نظر نداشــتیم و بزرگترها خودشان بریدند و دوختند 
امــا من با گریه به مادر و زن عمویم با این بهانه که هیچ کاری بلد نیســتم و 
آبرویم می رود جواب رد دادم که این حرف به گوش پدرم رســید و در جواب 
گفت همه که مادرزاد آشــپز و خانه دار نبودند و در طول زندگی همه چیز را 
یاد گرفتند و انشاءاهلل خیر است و برکت و توکلت به خدا باشد و به این ترتیب 

ما دیگر شکایتی نکردیم.
 مراسم عقد کجا برگزار شد؟

 پس از خواســتگاری از من و آقای رمضانی جدا بله را گرفتند و در منزل 
پدرم توسط حاج آقا کیقبادی بدون حضور ما با پنج هزار تومان مهریه و هزار 
تومان َزر خطبه عقد و صیغه محرمیت جاری شــد و تا روز عروســی همدیگر 

را ندیدیم. 
عروسی ساده بود یا تشریفاتی برگزار شد؟

در دوران یکماهه نامزدی زن بابای من که بسیار مهربان و مثل مادرم به ما 
محبــت می کرد تمام خیاطی و دوخت و دوز را انجام داد و حتی جهیزیه ام را 
داخل اتاق چید و با یکی از آرایشگران خوب آملی هم صحبت کرد و با حضور 
مهمانان زیادی که از راه دور و نزدیک آمده بودند مراســم با شــکوه عروسی 
برگزار شد و در زمان خودم اولین عروسی بودم که با لباس عروس سفید و تاج 
آبی قشــنگ به خانه بخت رفتم و حتی چند سال دیگر نوعروسان هم از این 

لباس استفاده کردند. 
ساقدوش »عروس مار« که بود ؟

ســاقدوش، شخص با ارزشی برای عروس و داماد بود که از بین اقوام درجه 
یــک و یا از بین دوســتان نزدیک و صمیمی عروس و داماد انتخاب می شــد 
و شــب عروســی دوش به دوش عروس و داماد راه می رفت. داشتن لبخند و 
برقــراری آرامش و اطمینــان خاطر برای عروس و داماد و خانواده ایشــان از 
مهم ترین وظایف ســاقدوش ها به حســاب می آمد و  باید کلیه امورات مربوط 
به عروس و داماد را بر طبق خواســته و نظر آنها انجام می دادند که نگهداری 

هدایای عروســی، وسایل، شاسی عکس و... ازجمله بارزترین وظایف مربوط به 
ســاقدوش ها بود. همچنین موظف  بودند در طول مراسم با متانت و آرامش در 
کنار عروس و داماد حرکت کنند. برقراری شور، هیجان و سرزندگی در مراسم 
از دیگر وظایف مربوط به ساقدوش ها بود که زمان ما زنی با تجربه و سن باال به 
نام خاله سید بلور به عنوان ساقدوش »عروس مار« بود تا وظایفم را در مقابل 

خانواده داماد تذکر دهد.
شما در روز بعد عروسی مراسمی داشتید؟

بر عکس رسم و رسوم رایج در روستا اما پدرم اجازه نداد که به خانه فامیل 
و آشنا بروم و با تاکید خواست هر کسی دوست دارد به خانه ما بیاید که صبح 
فردای روز عروسی بیشتر بســتگان سببی و نسبی و حتی همسن و سالهای 
پدرم به خانه پدرشوهرم آمدند و من هم دستمالی را در پیشدستی جلویشان 
گذاشتم و در دست آنها کمی گالب ریختم و میهمانان هم در ازای آن یک یا 
دو تومن هدیه یا رونَما گذاشتند که قدیمی های سن باالی حاضر در مراسم در 
نگاه به من با خنده گفتند؛ کار به جایی رسیده که ما باید به دستبوسی دختر 

آقای خراسانی برویم.
 بستگان سببی و نسبی حتی همسن و سالهای پدرم به خانه ما 

زمان شما قابله های محلی هم کار می کردند؟
شــهربانو، فاطمه صغری و مشهدی وجیه قابله های قدیمی و بسیار ماهر و 
چیره دســت روســتای اجوار کال بودند که با هم نسبت فامیلی دور داشتند و 

بچه های مرا هم در خانه ام به دنیا آوردند.
آیا ضعف زایمان هم به شما دست می داد؟

دوران بــارداری تا روز زایمان چون خجالتی بــودم غذا نمی خوردم و غرق 
شدن پسر پنج ساله و بیماری و فوت پسر دیگرم باعث شد تا دچار ضعف شوم 
و هنگام راه رفتن و کار کردن با سرگیجه و بی حالی فرش زمین می شدم و این 
موضوع یکسال طول کشید که این خبر به گوش پدرم رسید و برادرم را فرستاد 

و مرا پیش دکتر اعتضادی بردند که با استفاده از دارو خوب شدم.
چه غذاهایی را پس از تولد نوزاد می خوردید؟

بعــد از به دنیا آمدن نوزاد بالفاصله با تخم مرغ و زیره، کوکو »ســبز زیره 
کوکو برای جلوگیری از نفخ شــکم » درســت می کردند و همراه با کره گاوی 
و گوســفندی به زائو می دادند و اجازه نمی دادند آب و چایی یا کاهو و پرتقال 
بخــورد و در واقع از دید بزرگترها بیشــتر غذاها ممنــوع بود اما مرحوم مادر 
شوهرم کره و گوشت را زیر برنجم می گذاشت و من هم دور از چشم بقیه اهل 

خانواده پنهانی می خوردم و پرهیز نمی کردم.
احترام به پدر از دیدگاه شما چه بود؟

بعد ازدواج و تولــد فرزندم زمانی که به نزد پدر می رفتم بچه را در ورودی 
حیاط به دست خواهرم می دادم و هرگز پیش او بغل نمی گرفتم و این را نوعی 
بی احترامی می دانســتم و به نظرم این مهم را بیشــتر بچه های آنروز رعایت 

می کردند و بر خود وظیفه می دانستند.
برای درمان شکستگی دست یا پا چه می کردید؟

در یکی از روزها پســرم را که زمین خورد و دســتش شکسته بود به نجار 
محله نزد دایی تقی چوپان بردیم و او هم با پماد محلی و روش خودش جای 
شکســتگی را بســت و درمان کرد و بابت این کار نه تنها از ما که از هیچکس 
ریالی نگرفــت و رایگان و برای رضای خدا کار انجام می داد حال این وســط 

بعضی ها هم یک بسته سیگار یا دو تومن پول به عنوان دستمزد می دادند.
چند فرزند دارید؟

خداوند هشــت اوالد به ما عطا کرد که دو تا از دنیا رفتند و علی جانم هم 
شهید شد و پنج پسر و دختر در حیات هستند.

از فرزند شهیدتان بگوئید؟
علی به عنوان طلبه بعد از پایان کالس اول راهنمایی وارد حوزه علمیه قم 
شد و در ۱۹ سالگی داوطلبانه و زمانی که پسر بزرگترم در سربازی بود و فرزند 
دیگرم هم مریض، وارد بسیج شد و در مقابل مخالفت من که کمی صبر کن تا 
اوضاع خانه مناسب شود اما قبول نکرد و در ساری آموزش دید و بعد از مدتی 
با پول قلک خودش راهی جبهه شد و اسفند ۱۳۶۵ در شلمچه هنگامی که در 
حمام صحرایی پیکرهای پاک شهدا را شستشو و غسل می داد در پی بمباران 

به شهادت رسید. 
چگونه خبر شهادت را به شما دادند؟

بیســت روز مانده به عید آماده رفتن به سفر مشهد مقدس و مشغول تمیز 

حاجیه خانم گوهر خراسانی مادر »شهید طلبه علی رمضانی« یکی از قدیمی های شهر بابکان در گفت گو با صبح آمل:

هر لحظه دلتنگ روی ماه پسرم هستم و این چشم انتظاری تمامی ندارد  
پدرم بهترین معلم زندگی ام بود
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کردن خانه بودم که خواهرزاده و مادرخوانده همســرم به منزل ما آمدند و با 
دیدن ساک و چمدان علت را از من پرسیدند که کجا می خواهید بروید؟ گفتم 
امام رضا. در همین حال متوجه صدای گریه در اتاق مهمان شــدم و در مقابل 
التماس های من که چه شــده نامادری شوهرم جریان را گفت و در آن لحظه 

دیگر چیزی نفهمیدم.
شهید چه خصوصیات بارز اخالقی داشت؟

بین همــه فرزندانم بچه مظلوم و آرامی بــود و هرگز با صدای بلند حرف 
نمی زد و تحت هیچ شــرایطی از من درخواســت یا خواهش کاری نمی کرد 
و حتــی زمانی که یکــی از رفقایش را به عنوان مهمان بــه خانه ما می آورد 
مثــل پروانه به دورم می چرخید و بابت زحمتــش در تهیه و پخت غذا از من 

عذرخواهی می کرد.
زمان دلتنگی چه می کنید؟

به عنوان یک مادر همیشــه و هر لحظه از شــبانه روز دلتنگ روی ماهش 
هســتم و این چشم اتنظاری تمامی ندارد و قلبم به درد می آید و حتی هفته 
ای یک بار هم وارد اتاقش نمی شوم که اگر بروم از گریه زیاد حالم بد می شود. 

به عنوان مادر شهید چه صحبتی دارید؟
حرف آخر اینکه، همه باید قدردان خون شــهدا باشــیم، ما جوان داده ایم، 
شهید داده ایم، شهدایی که آنها هم مثل همه برای پدر و مادرشان عزیز بودند 
اما از جانشــان گذشــتند. مگر از جان گذشتن راحت است، همه جان خود را 
دوســت دارند، اما شهدا جانشان را فدا کردند، سن زیادی هم نداشتند اما این 
کار را کردند، چون هدف داشتند که بقیه راحت زندگی کنند، پس ما هم باید 
طوری زندگی کنیم، عمل کنیم و راه شــهدا را ادامه دهیم که آنها هم در آن 
دنیا از ما راضی باشند و امیدوارم که ادامه این راه شهدا به ظهور آقا امام زمان 

)عج( منتهی شود.
پدر چه سالی به دنیا آمد و مهم ترین اقدامش چه بود؟

آقاجان خراسانی سال ۱۳۰۰ هجری شمسی دیده به جهان گشود، او فرزند 
ارشد حسن جان خراسانی)معروف به حسن جان ضابط ( بوده است و به دلیل 
حسن شهرت و مردم داری پدر، او که همیشه همراه پدر بوده است و همچنین 
تیزهوشی و شجاعت خاص خود از طرف مردم منطقه، جانشین پدر به عنوان 
»سربلوک« انتخاب شــد و از مهم ترین اقدامات وی که با رایزنی های فراوان 
خود توانسته بود سرمایه گذار و مسئوالن وقت را مجاب نماید احداث کارخانه 
نســاجی بابکان در روستای اجوارکال بوده اســت که البته از همکاری مالکان 

زمین که باعث این کار شدند نباید غافل شد.
بنگاه و باغ توتون در اجوارکال هم بود؟

در اجوارکالی قدیم پدرم بنگاه داشــت که شامل باغ توتون در قسمتی یک 
هکتار و ســمت دیگر دو هکتار می شــد به این صورت که کارگران زیادی پس 
از چیدن برگهای توتون آن را در تلوار به نخ می کشــیدند سپس در آتشخانه با 
حرارت آتش خشــک و تبدیل به تنباکو می کردند و هنگام برداشت محصول با 
استفاده از کارگران فصلی خصوصا خانم ها و دختران جوان این کار انجام می شد.
برای روشن کردن آتش در آتشخانه از چه مواد سوختی استفاده می کردند؟

برای درست کردن آتش از چوب جنگلی و هیزم استفاده می کردند به این 
صــورت که افرادی محلی با چارپایان به جنگل می رفتند و با گرفتن باری دو 

تومن و پونزده زار دستمزد، به صاحب آتشخانه می فروختند.
کارگر همیشه در منزل پدر بودند؟

چند نفر از محلی ها برای کمک به پدر در کارهای منزل و زمین کشاورزی 
در ازای گرفتن دســتمزد به صورت مستمر حضور داشتند اما در حجم وسیع 
موقع برداشت شالی یا محصوالت باغی از روستا یا محالت اطراف با استفاده از 
کارگر زن و مرد کارها را انجام می دادند و با دادن دستمزد یا معادل آن شلتوک 

یا شالی آنها را راضی نگه می داشتند.
خانه انصاف چه جایی بود و چه سالی در اجوارکال تشکیل شد؟

به منظور رســیدگی و حل و فصل اختالفات میان ساکنان روستاها، و کم 
شــدن قدرت کدخداها و براندازی نظام ارباب رعیتی، وزارت دادگســتری به 
تدریج و با اعالم قبلی شورایی به نام خانه انصاف  برای یک یا چند ده تشکیل 
 داد که این شــورا، مرکب از پنج نفر از معتمدان محل بود که از طرف ساکنان 
حوزه خانه انصاف برای مدت ســه ســال انتخاب  می شدند ســه نفر از اعضاء 
خانــه انصاف اعضاء اصلی و دو نفر دیگر اعضــاء علی البدل بودند. عضویت در 
خانه انصاف افتخاری و مجانی بود و در کلیه اختالفات و دعاوی بین ســاکنان 
ده خانه انصاف ســعی می کرد که اختالفات را به صلح و ســازش خاتمه دهد. 
از طرفی کدخدا حق انتخاب شــدن در خانه انصاف را نداشــت مگر از سمت 
کدخدایی اســتعفا می داد بنابراین سال 4۲ با دعوت از رییس کل دادگستری 
مازندران اســتارت احداث خانه انصاف«شــورای حل اختــالف امروز« را در 

روستای اجوارکال بنا کرد.
آیا با وجود خانه انصاف حضور مردم برای رفع مشــکل شان به خانه شما 

کم شد؟
در اجرای حکم برای متخلفین پدرم حد را رعایت و به افراد ذی نفوذ و عضو 
خانه انصاف تاکید می کرد که مراعات حال آنها را بکنند تا تنبیه به قصد تادیب 
صورت گیرد و مهم تر اینکه خود مامورین دادگستری و مدیران بدون مشورت 

پدرم کاری انجام نمی دادند. 
در ادوار گذشته کدخداها چه قدرتی داشتند؟

در گذشته کدخداها در راس قدرت روستا ها قرار داشتند و حدود اختیارات 
و قدرت آنها متناســب با شــرایط تغییر می کرد اما آنچه ثابت بوده اینکه آنها 
در مقایسه با ســایر مردم از رفاه بیشتری برخوردار بودند. در حقیقت کدخدا 
مسئول امور روستا محســوب می شد در عین حالیکه در منافع عمومی کم و 
بیش با سایر کشاورزان شــریک بود، ولی ایشان جوابگوی عوامل قدرت مثل 
خان؛ کالنتر، مالکین، دولت یا نماینده دولت بود. به طوری که کدخدا عنصری 
محافظه کار به حساب می آمد،! چرا که می خواست هم مردم را داشته باشد و 
از اعتماد آنها برخوردار باشد و از طرف دیگر هم منافع دولتیان را تضمین کند 
و بدین ترتیب او واســطه ای بین روستائیان و عوامل قدرت محسوب می شد. 
کدخدا نفوذ زیادی نزد اهالی روســتا داشت و بدون کمک او کارها در روستا 
دچار مشــکل می شد به همین لحاظ حکومت ها هم می کوشیدند به نحوی با 
آنهــا کنار بیایند و با دادن امتیازاتی آنها را به ســمت خود جلب کنند که در 
این میان نفوذ کدخدا بســتگی به رفتار او با مردم روستا داشت اگر او یکسره 
جانب مالک یا افراد خاص را می گرفت از اعتماد مردم و افکار عمومی بی نصیب 
می شــد و نمی توانســت وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد. بدین خاطر 
همیشــه تالش می کرد قشر مرفع روستا را پشت سر خود داشته باشد در این 
شرایط فقط مامورین دولتی برکدخدا مسلط بودند. نکته مهم اینکه کدخدایان 
معموالً با ســواد، دارای نفوذ کالم و از نظر مدیریتی دارای استعدادهای ذاتی 

بودند. 
سن کدخداها باید چقدر بود؟

ســن کدخدا معموالً از میان ســالی به باال بود زیرا در ارتباط با مســائل و 
مشــکالت مردم و ارتباط با خوانین و کدخدایــان و کالنتران همجوار نیاز به 
تجربه و شــناخت کافی از ســوابق امور داشــت که پدرم آقاجان از آنجائیکه 
همیشــه با پدرش کدخدا حســن جان ضابط در برنامه های مختلف دیدار با 
مسئولین و نظامیان همراه بود در آن نشست و برخوردها فوت و فن کار را یاد 
گرفت و در همان اوایل کار به دلیل مردم داری و احترام به ریش ســفیدان و 
بزرگان محلی و همچنین رعایت انصاف در امور توانسته بود حمایت های همه 
جانبه مردم منطقه را به خود جلب نماید از همین رو اقدامات ایشان از جمله 
اصلح امور بین مردم و تقســیم اراضی بالصاحب بین اهالی بدون زمین برای 
مردم مورد تایید بود و مهمتر اینکه در کنار سیاست مدیر و مدبر و بسیار صبور 
هم بودند همه این گزینه ها دســت به دست هم داد  تا در جوانی«مجردی« و 

زیر بیست سالگی به عنوان کدخدا انتخاب شود.

از جمله وظایف کدخدا کدام بود؟
رســیدگی به شکایات و دعاوی مربوط به تقسیم اراضی کشاورزی، تقسیم 
مراتع و چراگاهها، آبیاری مزارع و باغات ییالقی، رسیدگی به مسائل و مشکالت 
خانوادگی مــردم اعم از دعاوی مالی ازدواج و طالق و حل اختالف زوجین به 
کمک ریش سفیدان و مالیان محلی بر طبق موازین شرع و عرف محل، اعمال 
احــکام صادره از طرف مراجع دولتی و همکاری و هماهنگی با پاســگاههای 
ژاندارمری در زمینه خلع ســالح و معرفی جوانان برای گذراندن دوره سربازی 
)نظــام وظیفه ( و همکاری با مقامات دولتی و مامورین اعزامی به روســتاها و 
مناطق عشــایری، تشــویق در ایجاد مکتب خانه، مدرسه، همکاری در ایجاد 
شرکتهای تعاون روستائی و کارهای عمرانی مانند احداث جاده خاکی و خانه 

بهداشت از وظایف روزمره و جاری کدخدا بوده است .
در راســتای وظایف کدخدایی در دستگیری دزدها پدر چه رفتاری نشان 

می دادند؟
مرحوم پدر با اینکه مرد سیاســت بود اما با استفاده از روشهایی، شخص را 
از کرده خودش پشــیمان می کرد تا جائی که تا آخر عمر، خودش را به نوعی 
مدیون ارباب می دانست به طوری که زمان ایشان دزدها جرات ورود به روستا 
را نداشتند و امنیت برقرار بود. چنانچه بعد از ارتکاب به جرم سارقی، شخصی 
را به دنبالش می فرستاد و وقتی جوان به خانه ما می آمد با ترس و ادب خاص 
نگران و دو زانو می نشســت و سر بلند نمی کرد و با خودش درگیر بود که باز 
چه پیش آمده که ارباب او را فرا خواند که در همین موقع پدرم می گفت یک 
اســتکان چای برای وی بیاورید و در واقع محبتش را اینطوری نشان می داد و 
برای بدست آوردن دلش او را پی کاری می فرستاد تا ترسش بریزد و با مدیریت 

خوبش مواظب زندگی اش هم بود.
با توجه به اینکه پدرتان مرد با ســوادی بــود نگاهش به فرهنگ در چه 

سطحی قرار داشت؟
پدرم مرد با سوادی بود و عالقه زیادی هم به حوزه فرهنگ و آموزش داشت 
تا جائی که ارادت ویژه شان به رئیس مدرسه وقت »آقای روحی« آنقدر عمیق 
بود که بیشتر وقتها ایشان را برای صرف ناهار و شام به منزل دعوت و پیرامون 

مسائل علمی به گفتگو می نشست.
رابطه شما با پدر به چه صورتی بود؟

مرحوم خراســانی بزرگ یا به قول همــه آنهایی که وی را با نام »آقا« صدا 
می زدند بسیار دختر دوســت بودند و سر سفره غذا یا خوردن میوه، تک تک 
بچه ها و اهل خانه باید از آن بر می داشــتند و دست آخر خودش می گرفت و 
سیاســت بزرگش در قبال دعواهای بچه گانه در حد تذکر با صدای بلند یکبار 

برای همیشه بود و دیگر تکرار نمی شد.
فرمان شو به چه کسانی گفته می شد؟

افرادی بســیار مورد اعتماد به عنوان همیار پدر در امورات کار در کنارش 
بودنــد که رتق و فتق امور جاریه را انجــام می دادند و در واقع مثل عضوی از 
خانواده حضور داشــتند و در شرایطی از آنها با توجه به شناخت از اهالی برای 

به کارگیری نیروهای کار استفاده می کرد.
آیا زارعین قبول می کردند؟

در بیشتر مواقع کارگران بخاطر نداشتن گاو نر«ِورزا« برای شخم زدن زمین 
و هزینه های جاریه کشاورزان ترجیح می دادند نزد زمین داران روستای دیگر به 
صورت شبانه روزی قرار شوند که هم سه وعده غذایی غذا بخورند و پایان کار 

هم برنج یا پول به عنوان دستمزد بگیرند و دغدغه نداشته باشند.  
زمین بایر و دایر در روستای اجوار کال چه تعریفی داشت؟

اراضــی دایر زمین هایی بود که آن را احیا و آباد می کردند و زمین هایی که 
سابقه احیا داشــتند ولی به علت اعراض یا عدم بهره برداری بدون عذر موجه 
مدت ۵ ســال متوالی متروک مانده بود بایر نام داشت و در واقع به زمین   های 
مرده و بی جان، و خشــک و بایر و زمین   های ویران بدون مالک گفته می  شد 
و در روســتای اجوارکال در اطراف شرکت نســاجی بابکان، زمینها را دایر بایر 

می کردند تا هم آب کفاف کند و هم زمین نفسی بکشد.
رافت ارباب آیا شامل حال قشر ضعیف می شد؟

بله بارها این محبت ارباب را در دســتگیری از ضعفا دیدم و همیشه مدافع 
حقوق قشــر ضعیف بــود و دغدغه امورات آنها را داشــت و درد مردم را درد 
خودش می دانســت و تحت هیچ شرایطی بین ما به عنوان عضو خانواده و آنها 
فرق نمی گذاشــت و این به وضوح دیده می شد تا جائی که یکی از خانم های 
نابینای محلی دو فرزند داشــت که از قضا پسر پانزده ساله اش با قورت دادن 
ســکه پنج ریالی دچار خفگی و می میرد. پدرم با شــنیدن این موضوع گفت 
صالح نیســت یک دختر تک و تنها بدون سرپرست باشد برای همین دستور 
داد تا محرم را به خانه ما بیاورند و این شد تا نامزدی و ازدواج پیش ما ماند و 
در این مدت آنقدر به همدیگر وابسته شدیم که محرم عمه صدایش می زدیم.

حسن جان ضابط که بود؟
پدربزرگ ما حســن جــان کدخدای منطقه و ضابط لقب او بود و بیشــتر 

دعاوی های مردم را صلح می کرد و نقش بازدارندگی داشت.
شنیدیم پدر با جسارت از طریق واسطه از مادرتان خواستگاری کردند؟

پدرم جوانی زیرک و باهوش و در عین حال بســیار با سیاست بود که سواد 
خوبی هم به نســبت دیگر جوانان همسن و سال خودش داشت و این موضوع 
را همه می دانســتند. زمانی که دایی مادرم از پدرم)به عنوان کدخدا( خواست 
تا کاری برایش انجام دهد ایشــان گفت اگر جــواب بله را از خانواده خواهرت 
به عنوان خواستگاری برای من بگیری حتما انجام می دهم که طرف با تعجب 

گفت تو با این سن کمت برایم شرط می گذاری .
کارهای اداری مردم در خانه انجام می شد؟

بــه نوعی منزل ما خود یــک اداره بود و ارباب رجوع و مردم متقاضی برای 
هر کاری نزد ارباب خراســانی جوان می آمدند که نفوذ زیادی بین مســئولین 
شهرستان و استان داشت و حتی المقدور بدون کاغذبازی یا دریافت زیرمیزی 
کار انجام می شد و جالب است بعضی وقتها که افراد برای رفع مشکل خود به 
اداره یا نهادی مراجعه می کردنــد مدیران آنها را به خانه ما ارجاع می دادند و 

بیشتر کدخدامنشی بود.
استارت تاسیس نساجی بابکان از کجا زده شد؟

مرحوم آقاجان خراســانی، سید حسین فالح نوشیروانی و کوروش برکت از 
جمله دوســتان صمیمی و همراه و همدوره بودند که رفاقت دیرینه ای با هم 
داشــتند و در عین حال بسیار به هم احترام می گذاشتند که در یک نشستی 
عنوان شــد در ۱۰۰ هکتار زمین شهرستان گرگان به عنوان منبع تولید پنبه 
می خواهند کارخانه بزرگ ریسندگی نســاجی را احداث کنند و همه شرایط 
و طرح نیز آماده اســت. پدر با شــنیدن این حرف فکرش به سمت روستای 
اجوارکال و مناطق اطراف با آن همه نیروی بیکار جوان و سرپرستان خانواری 
افتاد که مشــکالت عدیده مالی داشتند بنابراین موضوع را اینگونه مطرح کرد 

که زمین را من به شما می دهم.
در این جریان چه مقاومت هایی صورت گرفت؟

  ساخت و احداث نساجی بابکان به عنوان بزرگترین پروژه صنعتی در زمانی 
که زمینها به صورت خرد دســت صاحبان و مالکین قرار داشــت و با توجه به 
مشکالتی چون کمبود آب و هزینه های سنگین جهت کاشت، داشت و برداشت 
به صورت دایر و بایر کشت می شــد بنابراین وضعیت مردم خصوصا کشاورزان 
بسیار ضعیف بود تا جائی که همیشه هشت شان گرو نه آنها بود و به نان شب 
خودشان محتاج بودند لذا ساخت این شرکت در اشتغالزایی روستائیان خصوصا 
جوانان بیکار می توانست نقش موثری داشته باشد اما خوب بالطبع دستهایی هم 
در کار بود که نمی خواست این اتفاق در شهرستان آمل بیفتد و با طرح واگذاری 
۱۰۰ هکتار زمین، آقای نوشیروانی با این جمله که اینهمه زمین آنهم به صورت 

یکپارچه و واحد مگر ممکن است با پافشاری پدر کلید خورد.
پس از موافقت آقایان نوشیروانی و برکت کار شروع شد؟

به محض گرفتن موافقت اولیه در تهیه و واگذاری زمین های کشاورزی که بیشتر 
به صورت لم یزرع و غیر قابل استفاده بود »دور تا دورش را علفهای هرز پوشانده 
بود« بنابراین آقای خراسانی ابتدا با دعوت از صاحبان خود زمین شروع به کار کردند 
تــا مکان را آماده کننــد و در واقع با این کار هم زمین را از آنها خریداری و هم تا 

انتهای ساخت و بهره برداری می توانستند کار کنند و دستمزد بگیرند.
در این بین مخالفین هم وجود داشتند؟

بله افرادی به عنوان مخالف با ترس از دست دادن زمین کشاورزی و بدون 
داشتن اطالعاتی در خصوص اشتغال بچه های خودشان و آینده ای پربار برای 
روستا و منطقه ساز مخالفت را زدند و مقاومت هم کردند که از طریق صحبت 
با آنها توســط پدر باالخره موافقت کردنــد. از طرفی افراد مطلع مخالفی هم 
وجود داشتند که با محبوبیت و مدیریت پدر موضوع طور دیگری رقم خورد و 

با محبت داستان را تغییر داد.
فروشندگان زمین چه تعداد بودند؟

حدود 4۰ نفر جزو فروشندگان زمین برای احداث شرکت نساجی بابکان بودند 
که امضای آنها هم وجود دارد و باید در نظر داشت که تعدادی از این افراد موافق و 

بخشی هم مخالف و عده ای همی ترسیدند تا حرف خودشان را بزنند.
سرمایه گذاران چه کردند؟

آقای کوروش برکت و نوشــیروانی از سرمایه گذاران بودند که اصرار بر ایجاد 
شرکت در گرگان داشتند اما با توجه به مدیریت و سیاست پدر در حل و فصل 
موضوعات موافقت خودشان را اعالم کردند و پدر هم برای راضی نگهداشتن آنها 
و تسریع در کار بخش بزرگی از پرداختی ها را به صورت پیش قصد از داشته های 
شــخصی خودش پرداخت کرد و در واقع آنها زمین و کارخانه آماده را تحویل 

گرفتند که بیشتر کارهای اداری آن را مرحوم خراسانی انجام داده بود. 
برای تامین نیروی انسانی از چه افرادی استفاده کردند؟

در جهــت تامین منابع انســانی و کارگران از همان زمان تســطیح اراضی 
کشــاورزی و زمین های لم یزرع، هر پالک خرابه را آباد کرد و با همان نیروها 
و فراخوانی که در سراســر استان مازندران اطالع رسانی شده بود تعداد زیادی 
ثبت نام و پس از مصاحبه و آزمون و خطا مشغول به کار شدند حتی طی نامه 
نگاری به مسئوالن رده باال در سفارش جهت به کار گماردن کارگران عالقمند 
هماهنگی های الزم را انجام می دادند به این صورت که ۱۳۶۰/۱۱/۶ در نامه ای 
نسبت به مدیر اداره کار و امور اجتماعی شخصی سرکارگر را از شرکت الیاف با 
داشتن رضایت نامه از شرکت قبلی که تقاضای استخدام در نساجی بابکان را 

داشت معرفی کرد و از این دست اشتغالزایی ها بسیار بود. 
شعار این شرکت تولیدی چه بوده است؟

شعار همیشگي شــرکت نساجي بابکان همت مضاعف، کار مضاعف، تولید 
باکیفیت، توســعه صــادرات و نوآوري بوده که متاســفانه در ســالهای اخیر 

دستخوش تغییرات جدی شد.
شرکت نساجی بابکان از چه سالی و با چه ماهیتی شروع به کار کرد؟

شرکت نســاجی بابکان سهامی عام در سال ۱۳۵۲ ابتدا به صورت سهامی 
خاص در اداره ثبت شــرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و اداره 
این شــرکت در اواخر سال ۱۳۵۸ به سازمان صنایع ملی ایران سپرده شده و 
از اوائل سال ۱۳۶۸ زیر پوشش بانک صنعت و معدن قرار گرفت. سال ۱۳۷۱ 
به ســهامی عام تبدیل شد و سهام آن از مهر ماه سال ۱۳۷۵ در بورس اوراق 

بهادار تهران پذیرفته شد.
در چه فضایی تاسیس شد؟

کارخانه نســاجی بابکان در زمینی به مساحت 4۶۲هزار مترمربع واقع در 
کیلومتر هفت جاده آمل به بابل احداث شده است و مساحت سالن های تولید 

شامل بخش ریسندگی و بافندگی و انبارها۶۱هزار مترمربع می رسد.
عمده فعالیتش بر چه اساسی بود؟

موضوع فعالیت اصلی شــرکت بر اســاس اساسنامه شــرکت عبارت بود 

از تاســیس و اداره کارخانجات بــه منظور تولید و تهیه انــواع نخ و پارچه و 
هرگونه منســوجات دیگــر و فروش محصوالت تولیــدی در داخل و خارج از 
کشور و همچنین تاســیس و اداره هر نوع کارخانجات دیگر تولیدی و فروش 
فرآورده های تولیدی آن در داخل و خارج از کشور مشارکت در سایر شرکت ها 
از طریق تاســیس یا تعهد ســهام شــرکت های جدید یا خرید تعهد ســهام 
شــرکت های موجود. به طور کلی شرکت می تواند به کلیه عملیات و معامالت 
مالی و تجارتی و صنعتی به طور مستقیم یا غیرمستقیم به تمام یا هر یک از 
موضوعات مشــروحه فوق مربوط باشد مبادرت کند. مرکز اصلی شرکت طبق 
ماده ۵۵ اساســنامه آن در تهران تعیین شده است که در حال حاضر در محل 
کارخانه شهرستان آمل کیلومتر ۷ جاده قدیم آمل مستقر می باشد و در حال 

حاضر این واحد صنعتی در اختیار بخش خصوصی قرار دارد.
فوت خراسانی بزرگ چه ســالی بود و کارگران و مردم چه حس و حالی 

داشتند؟
فاصله بیماری تا فوت خراســانی بزرگ به عنوان موســس و سرمایه گذار 
شــرکت نساجی بابکان یکماهی طول کشــید و در این مدت هر بار ایشان در 
دعاهایش از خدا می خواســت تا مرگ آنی را روزی اش کند. در این زمان هر 
روز گروههای مســئولین تا مردم عزیز و هــم محلی ها به عیادت می آمدند تا 
اینکه نه خرداد ۷۹ و در کمال ناباوری جان به جان آفرین تســلیم کرد و پس 
از تشییع در تکیه اجوارکال به خاک سپرده شد و مرگ ایشان ضربه سنگینی 
به کارگران و مردم وارد کرد و از اقصی نقاط مختلف جمعیت آمدند تا آنجا که 
ما فضا برای پذیرایی از شرکت کنندگان نداشتیم که همه اینها نشان از ارادت 

و عالقه مردم به پدر بود.
چرا مرحوم خراسانی اهمیت چرخه تولید شرکت نساجی را بیشتر از نفت 

می دانست؟ 
کارخانه نساجی بابکان در نوع خود یکی از مدرن ترین کارخانه های موجود 
در این منطقه از جهان بود و بابت خرید زمین تحت تملک کارخانه به میزان 
بیــش از یکصد هکتار مبلغ  ۳۰ میلیون ریال، ماشــین آالت ســاختمانی و 
تجهیزات کارگاه 4۰ میلیون ریال، ســاختمانها و تاسیســات ساخته شد و در 
حال ساخت ۸۵۰ میلیون ریال،  ماشین آالت خریداری شده و در حال ساخت 
۲4۰۰ میلیــون ریال، مخارج باقی مانده برای تکمیل عملیات ســاختمانی و 
راه اندازی ۳۰۰ میلیون ریال و جمع مخارج معادل ســه میلیارد و ششصد و 
بیســت میلیون ریال می باشــد که این مبلغ برابر بود با بیش از دو و نیم برابر 
درآمد روزانه کشور از بابت فروش نفت و این خود نشان دهنده کمال اهمیت 
تشکیالت و تاسیسات کارخانه نساجی بابکان بود که همگی خود را موظف به 

حفظ و نگهداری از آن برای مملکت و نسلهای آینده می دانند. 
بفرمائید پدر چه حسی نسبت به نساجی و مجموعه نیروی انسانی شاغل 

در آن داشت؟
ایشان در زمان حیات خود بارها در عمل و با بیان صریح و روشن می گفتند 
وقتی دم در کارخانه اتوبوس های سرویس کارگران را می بینم که چندین مرتبه 
جابجایی را برای ســه شــیفت کاری انجام می دهد خوشحالم و حاضرم چراغ 
خانه من خاموش بماند اما چراغ خانه هزاران کارگر روشن بماند حتی اگر در 

این دنیا نباشم و زیر لحد و خروارها خاک باشم.
در پایان بفرمائید سفارش ایشان درباره نحوه زندگی به فرزندان خود چه بود؟

سفارش همیشگی ایشــان این بود که صادق باشید و در زندگي راه راست 
و درســت را پیش بگیرید. همچنین خیلی بر روی کارآفرینی و نگه داشــتن 
کارخانه اصرار زیادی داشــت تحت هر شرایطی کارخانه باید حفظ شود، زیرا 
این نیروها چشم و امیدشان بعد از خداوند به این کارخانه است و اعتقاد داشت 
وقتی چند نفر در کارخانه مشغول به کار باشند، زندگی با برکت می شود و این 
برکت در حفظ و صالح شدن فرزندان خیلی موثر است که در کسب و کار خود 

مرتکب خالفی نشویم.  



۶نیمه اول آذر ۱۴۰۱   سال هشتم    شماره ۱۲۶ اخبار آمل

رئیس پلیــس فتا مازندران با اعالم این خبر 
گفــت: فردی که با وعده فروش تلفن همراه در 
فضای مجازی از۶۰ نفر از هم وطنان کل کشور 
به مبلغ هفت میلیارد ریال کالهبرداری می کرد، 
با تالش کارشناسان پلیس فتا شهرستان آمل، 

شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش صبح آمل و به نقل از پایگاه اطالع 
رسانی پلیس فتا سرهنگ ســامع خورشاد در 
تشــریح این خبر اظهار داشت: در پی مراجعه 
چندین نفر به پلیس فتا شهرســتان آمل با در 
دســت داشــتن مرجوعه قضایی و درخواست 
رســیدگی به شــکوائیه های خود را مبنی بر 
کالهبرداری از طریق شــبکه هــای اجتماعی 
اینســتاگرام با آگهی جعلی فروش تلفن همراه 
عنوان کردنــد؛ در این خصوص موضوع به طور 

ویژه در دستور کار این پلیس قرار گرفت.
وی با بیان اینکه در تحقیقات پلیس مشخص 
شــد، از افراد زیادی با شــیوه و شگرد مشابه و 
دریافــت مبلغ واریــزی ارزانتر ازقیمــت بازار 
درشــبکه  اجتماعی پیج مشخص اینستاگرامی 
کالهبرداری شــده است، گفت: ماموران پلیس 
فتا آمل پس از اقدامات فنی و تخصصی متهمان 

این پروندها را شناســایی و طی یک عملیات 
غافلگیرانه با هماهنگی مرجع قضائی متهم را 

دستگیر کردند.
رئیس پلیس فتا اســتان مازنــدران عنوان 
داشــت: متهم پس از دستگیری در ابتدا منکر 
هرگونه بزه ارتکابی شــد و با ســخنان گمراه 
کننــده قصد فریــب پلیس را داشــت که با 
هوشیاری کارشناسان پلیس فتا و روبه رو شده 
با ادله دیجیتال انکارناپذیر جمع آوری گردیده 
لب به سخن گشــود و به برداشت غیرمجاز از 
حســاب ۶۰هموطنان کل کشــور در پوشش 
شبکه های اجتماعی اینستاگرام اعتراف کرده؛ 
تعداد شــکات هم درحال افزایش می باشــد و 
مبالــغ کالهبرداری شــده ازهموطنان تا این 
لحظه  ۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بر آورد شــده 

است.
ســرهنگ خورشــاد توصیــه کــرد: اغلب 
شــهروندان قبل از بررسی اصالت کاال و هویت 
فروشنده اقدام به خرید کاال می کنند و ناآگاهانه 
وارد یک معامله بی اساس می شوند در حالیکه 
باید در نظر داشت، تعداد مخاطبان یک صفحه 
اجتماعی، دلیل بر مجوز، صحت و ارائه خدمات 

توسط مدیر آن صفحه و یا کانال نمی باشد، زیرا 
افراد سودجو این فضا را به عنوان مکانی مناسب 
جهت انجام اعمــال مجرمانه خود انتخاب می 

کنند.
این مقام مسئول خاطرنشــان کرد : سایت 
www.cyber�  پلیس فتا به آدرس الکترونیکی

police.ir آمــاده دریافت گزارش های مردمی 
بوده و همچنین کاربران گرامی می توانند آخرین 
اخبار حوادث و رویدادهای ســایبری را از این 
سایت دریافت کنند وشماره تماس ۰۹۶۳۸۰به 
صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سواالت 

شهروندان در سراسر استان است.

رئیس پلیس فتا استان مازندران خبر داد:

کالهبرداری 7 میلیارد ریالی با ترفند فروش تلفن همراه

استاندار مازندران:

۲۰۰۰واحد صد راسی دامداری در مناطق روستایی 
مازندران ایجاد می شود

مدیرکل هواشناسی مازندران:

شناسایی مراکز زون خطر حوادث طبیعی در مازندران
۳0 درصد مخاطرات جوی در مازندران رخ می دهد

اســتاندار مازندران در حاشیه بازدید از شرکت 
کاله آمل با اعــالم این تصمیمات، گفت: در جهت 
توســعه اقتصادی، از واحد هــای تولیدی باجدیت 

حمایت خواهد شد.  
به گزارش صبح آمل و بــه نقل از پایگاه اطالع 
رسانی اســتانداری مازندران، سیدمحمود حسینی 
پور در حاشــیه بازدید از شرکت لبنیاتی کاله أمل 
با عنوان اینکــه در بازدید از این مجموعه از تمدن 
مازندرانی احســاس غرور کردیم، خاطرنشان کرد: 
کاله در منطقه غرب آســیا جزو نادرترین مجموعه 
هایی است که توانســت در صنایع تبدیلی شیر با 
کیفیت و استاندارد کشورهای اروپایی فعالیت کند.

وی بابیان اینکه بخشــی از سیاست های ما در 
استان مازندران، اقتصاد روســتا و دامپروری است 
که برنامه های خاصی در این راستا داریم، افزود: در 
راستای اهداف بلندی که برای اقتصاد روستا داریم 

امروز از شرکت لبنیاتی کاله بازدید کردیم.
استاندار مازندران با اشاره به اینکه یک  طرح ملی 

از سوی شــرکت کاله بصورت پایلوت در استان 
مازندران اجرا خواهد شد، گفت: ۲۰۰۰ واحد صد 
راسی دامداری در مناطق روستایی استان ایجاد 
خواهد شــد که دولت نقش مستقیم در اجرای 
این طرح ندارد و باجدیت پشتیبانی خواهد کرد.

نماینده عالی دولت در استان با بیان اینکه ۵ 
هزار هکتار زمین در شهرستان آمل جهت ایجاد 
مرکز آموزشــی برای توســعه دامپروری روستایی 
و اشــتغال جوانان فعال را در بازدید امروز مصوب 
کردیــم و برای تجهیز شــهرک هــای دامپروری 
آمادگــی الزم را داریم ، تصریح کرد: این شــرکت 
بزرگ لبنیاتی از ۲۲ اســتان شیر دریافت می کند 
در صورتی که جوانان فعالی داریم که در روستاهای 
استان می توانند یک شرکت تعاونی ایجاد کنند تا 
هم خرید شــیر توسط شرکت کاله تضمین شود و  
خوراک گوشت در اختیارشان قرار گیرد که این مهم 

از امروز اجرایی می شود.
اســتاندار مازندران اظهار کرد: مقرر شــد ۶4 
سکوی جمع أوری شیر در هر بخش جهت استفاده 
کارخانه های لبنی و فرآوری شیر استان  ایجاد گردد 
که این ماموریت باید از امروز در دستور کار تمامی 
بخشداران قرار گیرد و شیر تولیدی در تمامی بخش 
ها و روســتاها در اختیار پاالیشــگاه شیر کاله قرار 
خواهد گرفت تا به کمیت و کیفیت فرآوری دام ها 

در استان کمک کند.

مدیــرکل هواشناســی مازندران با 
اشــاره به اینکه ۳۰ درصد مخاطرات 
جوی کشور در اســتان رخ می دهد، 
از شناســایی مراکز زون خطر حوادث 

طبیعی در استان خبر داد.
بــه گزارش صبح آمــل و به نقل از 
مهر، ســید محمدرضا رضوی ســیل، 
رگبار شدید، طوفان، باران های سنگین 
را از جمله حوادث طبیعی استان بیان 
کرد و گفت: ۳۰ درصد مخاطرات جوی 

کشور در استان رخ می دهد و در این بخش رتبه سوم را دارا هستیم.
وی با اظهار اینکه گرمایش جهانی سبب توزیع و پراکنش نامناسب بارش ها شده است، افزود: به 

عنوان نمونه در یک شبانه روز در رامسر بیش از ۵۰۰ میلی متر بارندگی داشتیم.
مدیرکل هواشناسی مازندران با اشاره به انجام مطالعات برای شناسایی مراکز و زون خطر حوادث 
طبیعی در اســتان یادآور شد: بارندگی سال ۹۷ در دوره ۱۵ ساله در استان بی سابقه بود که منجر 

به بروز خسارت هایی شده است.
رضوی ادامه داد: وضعیت خشکســالی در شرق استان هر ســال بدتر می شود و این بحران زنده 

منابع آبی را نابود می کند.
وی با بیان اینکه دستگاه های نوینی برای پیش بینی و پیش یابی مخاطرات دارا هستیم، گفت: 
قطعیت هواشناسی در همه جای دنیا یک مسئله به شمار می رود و در حال حاضر با تجهیزات نوین، 

پیش بینی های چندروزه هواشناسی صورت می گیرد.
مدیرکل هواشناسی مازندران چالش های اساسی مازندران را ناشی از خسارت سیالب، ساخت و 
ساز بی رویه در حاشیه رودخانه ها، شخم غیراصولی اراضی کوهستانی و تخریب پوشش گیاهی اعالم 
کرد. رضوی با اشــاره به نفوذ سامانه بارشی و سرد در استان گفت: این سامانه تا پایان هفته بعد در 

استان وجود دارد.

رئیس دانشــگاه مازندران با اشــاره 
به اینکــه نیازمند کمک خیــران برای 
ساخت خوابگاه های دانشجویی هستیم، 
گفت: ۱۳۵ هزار دانشجو در ۱۲۰ واحد 
دانشگاهی دولتی و غیردولتی مازندران 

فعالیت دارند.
به گــزارش صبح آمل و بــه نقل از 
فارس،حشــمت اهلل علی نژاد اظهار کرد: 
۱۳۵ هــزار دانشــجو در ۱۲۰ واحــد 
دانشگاهی دولتی و غیردولتی مازندران 
فعالیت دارند که در گذشــته این آمار 

معادل ۱4۵ هزار دانشجو بوده است.

وی با اشاره به اینکه در مازندران پنج 
دانشــگاه دولتی داریم و مابقی دانشگاه 
غیرانتفاعی،  غیردولتی،  اســالمی،  آزاد 
پیام نور، علمی کاربردی، فنی و حرفه ای 
و فرهنگیان هســتند، افزود: ۲۶ هزار و 
۷۷۰ دانشــجویان مازنــدران متعلق به 
دانشــگاه های دولتی هســتند که ۵۰ 
درصد آنها را دانشگاه مازندران تشکیل 
می دهــد. رئیس دانشــگاه مازندران با 
اعالم اینکــه ۲ هزار و ۸۵۰ عضو هیأت 
علمی در دانشــگاه های مازندران داریم 
که ۳۰ درصد آن در دانشگاه های دولتی 

مشغول به فعالیت هستند، تصریح کرد: 
این آمــار ۱4 درصد کل اعضای هیئت 
علمی مازنــدران را تشــکیل می دهد 
همچنین 4 هزار نفر از کارکنان و یاوران 
دانشگاهی داریم که یک هزار و ۳۵۰ نفر 

در دانشگاه های دولتی مشغول هستند.
علی نژاد با بیان اینکه نســبت استاد 
به دانشجو دانشگاه های مازندران یک به 
4۸ اســت که این آمار در دانشگاه های 
دولتــی یک بــه ۳۲ و برای دانشــگاه 
مازنــدران یــک به ۳۱ اســت، تصریح 
کرد: تعداد دانشــجویان مقطع کاردانی 
۱۶ هــزار و ۸۰۰ نفر بوده که تعداد آن 
پایین اســت و نیاز به تعادل و توازن در 

این مقطع احساس می شود.
وی با بیان اینکه دانشجویان مقطع 
کارشناســی ۸۵ هــزار و 4۰۰ نفر بوده 
کــه ۱۷ هــزار و ۵۰۰ نفــر آن معادل 
۲۰ درصد دانشــجویان دانشــگاه های 
دولتی را تشــکیل می دهند، یادآور شد: 
در رشــته های کارشناســی ارشد ۲4 
هــزار و ۲۰۰ نفر دانشــجو داریم که ۶ 
هــزار و ۵۰۰ نفر معــادل ۲۷ درصد در 

دانشگاه های دولتی مشغول به تحصیل 
هســتند و ۳ هزار و 4۰۰ نفر آن معادل 
۱4 درصد را دانشــگاه مازنــدران از آن 

خود کرده است. 
این مسؤول با اعالم اینکه دانشجویان 
مقطــع دکترا ۷ هــزار و ۸۰۰ نفر بوده 
که سهم دانشــگاه های دولتی ۲ هزار و 
۷۰۰ نفر معادل ۳۵ درصد کل استان را 
شامل می شود، خاطرنشان کرد: دانشگاه 
مازنــدران ۱۳ هــزار و ۵۰۰ دانشــجو 
دارد که ۶۳ درصــد دختر و ۳۷ درصد 
پسر هســتند همچنین در این بین ۶۳ 
درصد در مقطع کارشناسی، ۲۶ درصد 
کارشناسی ارشد، ۱۱ درصد دکترا، ۶۹ 
درصد بــه صورت روزانــه و ۳۱ درصد 

شبانه مشغول تحصیل هستند. 
رئیس دانشــگاه مازنــدران با اعالم 
اینکــه از مجمــوع یک هــزار و ۲۰۰ 
دانشــجوی خارجی که در استان داریم 
۷۳ درصــد در دانشــگاه مازندران، ۲۵ 
درصد در دانشگاه نوشیروانی و دو درصد 
در دانشگاه کشــاورزی و منابع طبیعی 
ســاری تحضیل می کنند، ادامه داد: در 

حال ایجاد تنوع برای جذب دانشجویان 
از کشورهای مختلف هستیم. 

علی نژاد با اشــاره بــه پیگیری برای 
انتقاالت و مهمانی دانشجویان  تسهیل 
و ارتبــاط مســتمر بــا خانــواده آنها، 
خاطرنشان کرد: عالوه بر کمبود بودجه، 
یکی از مهمترین مشکالت دانشگاه های 
مازنــدران کمبود ظرفیــت خوابگاهی 
اســت که در حال حاضر با این مشکل 
مواجه هستیم زیرا دانشجویان زیادی از 
استان های دیگر وارد مازندران می شوند 
که نیاز به بســتر مناسب برای خوابگاه 
دارند همچنین با استفاده از ۵۰ درصد 
از اعتبارات و بودجه و ۵۰ درصد کمک 
خیران بتوانیم در راستای ساخت خوابگاه 

دست به اقدامات مهم و مؤثر بزنیم.
وی وضعیت تغذیه دانشــجویان را از 
دیگر مشکالت دانست و گفت: همچنین 
اعتباراتــی نیز برای خریــد تجهیزات 
دانشگاه ها و آزمایشــگاه ها باید در نظر 
گرفته شود و امید داریم در بودجه سال 
آینده اعتبارات خوبی برای دانشگاه  های 

مازندران گنجانده شود

۹۰ درصد اراضی ملی و عرصه های 
طبیعــی اداره کل منابــع طبیعــی 
مازندران، ســاری حدنگاری و دارای 

سند تک برگ دولتی شد.
و  طبیعــی  منابــع  سرپرســت 
آبخیزداری مازندران-ســاری گفت: 
۹۰ درصد اراضی ملی و عرصه های 
اداره کل منابــع طبیعی  طبیعــی 

مازندران-ســاری  آبخیــزداری  و 
حدنگاری و دارای ســند تک برگ 
به نام جمهوری اسالمی ایران شده 
اســت و باقی آن نیز تا پایان امسال 

به اتمام می رسد.
به گزارش صبح آمل، ســید علی 
علوی افزود: حدود ۱۱۸۰۸۱۳ هکتار 
از اراضی ملی و دولتی حوزه اداره کل 

منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-
ســاری تاکنون در ســامانه کاداستر 

سازمان ثبت تثبیت شد.
فقره  وی خاطرنشان کرد: ۱۶۸۹ 
ســند تک برگ به مســاحت حدود 
۱۱۸۰۸۱۳ هکتــار تاکنــون به نام 
جمهوری اسالمی ایران با نمایندگی 

سازمان متبوع صادرشد.

رئیس اداره ایمنی و ترافیک 
اداره کل راهداری و حمل و نقل 

جاد های مازندران:

شناسایی بیش از ۲ هزار 
تخلف اضافه تناژ در 
جاده های مازندران

بیش از ۲ هزار و ۷۵۶ تخلف 
اضافــه تناژ از ابتدای امســال تا 
پایان آبان در جاده های مازندران 

شناسایی شد.
رئیــس اداره ایمنی و ترافیک 
اداره کل راهــداری و حمــل و 
نقل جاد های مازندران گفت: در 
راســتای طرح تشدید برخورد با 
متخلفین اضافه تنــاژ از ابتدای 
امســال تا پایان آبــان، ۲ هزار 
و ۷۵۶ تخلــف اضافــه تناژ در 
جاده های اســتان شناســایی و 

اعمال قانون شده است.
اظهار  نیــا  شــهرامی  ناهید 
داشــت: با توجه به اهمیت نقش 
بار حمل شــده بیش از ظرفیت 
مجاز وســیله نقلیــه در کاهش 
ایمنی تــردد، طرح شناســایی 
برخورد بــا متخلفین اضافه تناژ 
با رویکرد شناســایی و برخورد با 
موارد تخلف تناژ باال که آســیب 
بیشتری بر بستر و ابنیه فنی راه 
وارد می کند، از ابتدای سالجاری 
با جدیت بیشتری در دستور کار 

قرار گرفته است.
وی افــزود: این طرح در قالب 
گشــت های مشــترک به اتفاق 
پلیس راه اســتان و انجمن های 
صنفی شرکت های حمل و نقل 
کاال، در کلیه محور ها به خصوص 
در مبادی بارگیری )معادن( انجام 

شده است.
رئیــس اداره ایمنی و ترافیک 
اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاد های مازنــدران گفت: طبق 
بررسی های به عمل آمده در این 
هشت ماه، ۵۷۰۰ تن بار بیش از 
ظرفیت مجاز توسط وسایل نقلیه 
مورد شناســایی و اعمال قانون 

قرار گرفته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی مازندران:

مشاغل خانگی برای 
۱۰۰۰ نفر در مازندران 

شغل ایجاد می کند
رئیــس ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی مازندران با اشــاره 
به تخصیــص ۹۱ میلیارد تومان 
اعتبار مشاغل خانگی گفت: برای 
هزار و 4۱ نفر در این بخش شغل 

ایجاد می شود.
به گــزارش صبح آمــل و به 
نقل از مهر، فرج اهلل فتح اهلل پور 
در کارگروه اشــتغال و ســرمایه 
گذاری استان افزود: ۵۰ درصد از 
اعتبارات ابالغی استان به میزان 
4۵۹ میلیارد تومان صرف ایجاد 
اشــتغال در استان شــد و برای 

۷۳۲ نفر شغل ایجاد شد.
با اشــاره به شناســایی  وی 
مکان هــای فــروش و بازارچه ها 
محصــوالت خواســتار پیگیری 
مسئوالن و متولیان در این زمینه 
شــد و گفت: بیشــترین میزان 
تعهدات اشتغال استان مربوط به 
صمت، جهاد کشاورزی و کمیته 

امداد استان است.
رئیــس ســازمان مدیریت و 
برنامه ریــزی مازندران گفت: در 
زمینــه تبصره ۱۶ حــدود ۵4۲ 
میلیارد تومان تســهیالت برای 
ایجاد شــش هزار و ۱۲۶ شغل 
درنظر گرفته شــد و ۵۸ درصد 
متقاضیــان بــرای دریافــت به 

بانک های عامل معرفی شدند.
فتح اهلل پور درباره تسهیالت 
تبصــره ۱۸ گفت: قرار اســت از 
محل اعتبارات توازن بخشــی از 
بودجه تأمین شــود و در ســال 
قبل هــزار و ۷۵۶ میلیارد تومان 
در این بخــش درنظر گرفته بود 
که سهمیه ما ۷۰۰ میلیارد تومان 

بوده است.
وی تصریــح کــرد: در زمینه 
اعتبارات مشاغل خانگی از ۹۱۷ 
میلیارد ریال اعتبار 4۵۹ میلیارد 
ریال پرداخت شــد و در مجموع 
هزار و 4۱ شــغل ایجاد خواهد 

کرد.

خبر

رئیس دانشگاه مازندران:

۱۳۵ هزار دانشجو در مازندران تحصیل می کنند

سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران:

سند تک برگ دولتی برای ۹۰ درصد اراضی ملی و طبیعی مازندران

خبر
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران:

افزایش جمعیت سگ های ولگرد 
نگران کننده است 

معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشــکی مازندران درباره افزایش 
جمعیت سگ های ولگرد و شیوع بیماری هاری در سطح استان هشدار 

داد.
به گزارش صبح آمل و به نقل از خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، 
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با هشدار در خصوص 
افزایش جمعیت ســگ های ولگرد در استان، گفت: تمامی واحد های 
بیماری هاری در استان شــبانه روزی در حال ارائه خدمات هستند و 
ســاالنه حدود ۱۰۰ میلیارد تومان بابت سرم و واکسن بیماری هاری 

هزینه می شود.
عباس علیپور اظهار داشت: افزایش سگ های ولگرد در استان سبب 
شده اســت که امسال به نسبت سال قبل، ۶۰ تا ۷۰ درصد واکسن و 
ســرم بیشتری مصرف شود. وی افزود: بر اســاس قانون شهرداری ها، 
مسئول جمع آوری و ساماندهی سگ های ولگرد هستند، اما ساماندهی 
خوبــی انجام نمی شــود و ادامه این روند ممکن اســت ســبب بروز 

فاجعه های جبران ناپذیری شود. 
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: امسال چند 
فوتی بدلیل بیماری هاری در استان گزارش شده است و سهل انگاری 
در ســاماندهی نکردن ســگ های ولگرد می تواند برای سالمت افراد 

خطرآفرین باشد. 
علیپور افزود: مراجعه با تاخیر بیمارانی که دچار گزش ســگ های 
ولگرد شدند می تواند سبب مرگ شود و افرادی که دچار گزیدگی سگ 
می شوند باید سریعا ۲۰ دقیقه محل گزش را با آب و صابون شست وشو 

دهند و سپس بدون درنگ به مراکز درمانی مراجعه کنند.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران:

۴۱ درصد بودجه شهری مازندران 
جذب شده است

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران با میزان 
بودجه پیش بینی شده شــهری را بیش از شش هزار و ۷۰۰ میلیارد 

تومان اعالم کرد و گفت: تاکنون 4۱ درصد آن جذب شده است.
به گزارش صبح آمل و بــه نقل از مهر، مهدی انگوران در همایش 
شهرداران استان مازندران با اشاره به جمعیت ۳.۲ میلیون نفری استان 
اظهار داشــت: ۵۸ درصد جمعیت استان شــهری هستند که در ۶۳ 

شهری زندگی می کنند.
وی با بیان اینکه دو شهر ساری و سورک فاقد شهردار است، افزود: 
در حال حاضر ۹۸ درصد شهرهای استان دارای شهردار هستند و پنج 
نفر از شهرداران دارای مدرک دکتری، ۳۷ نفر دارای مدرک کارشناسی 

ارشد و ۱۹ نفر دارای مدرک لیسانس هستند.
مدیرکل دفتر امور شهری و شــوراهای استانداری مازندران اظهار 
داشــت: از مجموع شــهرداران اســتان ۳۳ درصد آنان دارای سابقه 
شــهرداری و ۵۷ درصد فاقد سابقه شــهرداری هستند و از ۳۱ نفر از 
شــهرداران سابقه کار در شهرداری را دارا هستند و ۲۸ درصد نیز قباًل 
در دستگاه های دولتی شــاغل بودند. انگوران بودجه پیش بینی شده 
ســال قبل را سه هزار و ۹۷4 میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: این در 
حالی که میزان بودجه وصلی چهار هزار و 4۸۹ میلیارد بود که با رشد 
۱۳ درصدی مواجه بود و بودجه ســال جاری نیز شــش هزار و ۷۱۵ 
میلیارد تومان با ۶۹ درصد رشــد پیش بینی شد و تا پایان مهرماه دو 
هزار ۷۶۸ میلیارد تومان معادل 4۱ درصد محقق شده است. مدیرکل 
دفتر امور شــهری و شوراهای اســتانداری مازندران با اشاره به اینکه 
میزان بودجه وصولی هفت ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 
قبل رشد شش درصدی داشته است، گفت: امیدواریم به بودجه پیش 

بینی شده دست یابیم.

مدیر گروه بیماری های واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران

آزمایش تنها راه تشخیص ابتال به ایدز
مدیــر گروه بیماری های واگیر معاونت بهداشــتی دانشــگاه علوم 
پزشــکی مازندران با بیان اینکه تشخیص ابتال به بیماری ایدز تنها از 
طریق آزمایش انجام می شود، گفت: این بیماری میان دو هفته تا ۳ ماه 

زمان برای نشان دادن عالیم دارد.
به گزارش صبح آمل و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، دکتر آزیتا 
دلیلی اظهار داشت: با توجه به اینکه ۲ سال درگیر شیوع بیماری کرونا 
 )HIV( بودیم نیاز است تا دوباره به مردم اگاه سازی کنیم که ایدز یا
یک بیماری عفونــی بوده و با درمان امــکان افزایش عمر فرد وجود 
دارد. وی افزود: مراکز مشــاوره رفتاری دانشگاه علوم پزشکی در تمام 
شهرستان ها فعال هســتند که مردم می توانند به آنجا مراجعه کنند. 
مدیر گروه بیماری های واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران با اشاره به اینکه ایدز به سیستم دفاعی بدن حمله می کند و 
از طریق خون و ترشــحات منتقل می شود، افزود: ایدز از طریق تماس 

جنسی، سرنگ و مادر به فرزند منتقل می شود.

فرمانده انتظامی آمل:

دستگیری سارقان حرفه ای در آمل
فرمانــده انتظامی آمل از دســتگیری ســارقان حرفــه ای در آن 

شهرستان خبر داد.
فرمانده انتظامی شهرســتان آمل گفت: درپی وقوع چندین فقره 
ســرقت منزل و داخل خودرو در این شهرســتان تیم ویژه عملیاتی 
متشکل از کارآگاهان پلیس آگاهی طی اقدامات پلیسی برای شناسایی 

و دستگیری سارقان آغاز کردند.
به گزارش صبح آمل، ســرهنگ علی داداش تبــار افزود: با انجام 
اقدامــات اطالعاتــی و بررســی های همه جانبه متهمان شناســایی 
و در عملیاتی ضربتی دســتگیر شــدند. وی تصریح کرد: متهمان در 
بازجویی های به عمل آمده تاکنون به ۲۲ فقره سرقت در این شهرستان 
اعتراف کردند. فرمانده انتظامی شهرستان آمل با بیان این که موفقیت 
پلیس در کشــف جرم نتیجه تعامل شــهروندان اســت، افزود: بدون 
مشارکت و همراهی شهروندان حصول امنیت کامل مقدور نیست لذا 
از شهروندان تقاضا می شود ضمن توجه به اقدامات پیشگیرانه هر گونه 

اخبار را از طریق ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.
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نخستین فرش دســت بافت با طرح »آرش 
کمانگیر« از اسطوره های افسانه ای ایران زمین 
توسط هنرمند و بافنده آملی در محل نگارخانه 

استاد زرشناس شهرستان آمل رونمایی شد.
به گزارش صبح آمل و به نقل از مهر، با حضور 
برخی مســئوالن شهرستان آمل و هنرمندان و 
فرش بافان آملی برگزار شد، از فرش دست بافت 
»آرش کمانگیر« اثر منیره نظری پرده برداری و 

رونمایی شد.
طرح فــرش دســت بافت با عنــوان آرش 
کمانگیر نخستین بار در مرکز ملی فرش ایران 
به نام خانم »منیره نظری« هنرمند و فرش باف 
آملی نیز به ثبت رسید. منیره نظری طراح این 
فرش، هدف از این اقدام را شناساندن و معرفی 
پیشینه تاریخی و فرهنگ کهن شهرستان آمل 
ونیز هنر ایرانی در تولید و بافت فرش های سنتی 

اعالم کرد.
وی افــزود: این فرش ۳ متــری با ۸۶ رنگ 
طبیعــی و شــیمیایی و با اســتفاده از نخ های 
ابریشم به همت ۵ بانوی فرش باف آملی دیگر 
به صورت هنرمندانه ای بافته شــده است. این 
هنرمند آملی در تشریح نمادهای به کار رفته در 
این تابلو فرش دست بافت گفت، عکس » آرش 
کمانگیر« به عنوان تصویر اصلی فرش اســت و 
درپشــت آن کوه دماوند به همراه اشــعاری از 

شاعران نامدار ایرانی در وصف حماسه های آرش 
کمانگیر سرودند، نقش بسته است.

نظــری افزود: برای طراحــی و رنگ آمیزی 
فــرش حدود یک ســال و برای بافــت آن نیز 
یکسال زمان برده است. بافت فرش جام جهانی 
فوتبال ۲۰۲۲ قطر این هنرمند آملی که تاکنون 
در بیش از ۱۵ نمایشگاه بین المللی فرش دست 
بافت داخلی و خارج از کشــور شرکت داشته، 
تابلو فرش ویژه جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ کشور 

قطر نیز تولید و بافته است.
نظری گفت: فرش جام جهانی پیام آور صلح 
جهانــی بوده و برای بافت آن از نقوش ســنتی 
فرش بهره گرفته شده که شامل اطالعات اصلی 
جام جهانی در ادوار گذشته بوده و رنگرزی آن 

نیز حرفه ای و نیمه گیاهی بوده است.
وی افــزود: در ایــن تابلو فــرش ۳ متری، 
پرچم ۳۲ کشور شرکت کننده در جام جهانی 
فوتبال ۲۰۲۲ قطر با همکاری ۵ بافنده فرش 
آملی بافته و توسط یکی از شرکت های داخلی 
که سفارش دهنده آن بوده، تحویل امیر قطر 

خواهد شد.
رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
شهرستان آمل هم با قدردانی از اقدام ارزشمند 
جوان خوش ذوق این شــهر در بافت این فرش 
نفیس با هدف شناساندن هنر اصیل این منطقه 

گفــت: برای حفظ و ماندگار ســابقه تاریخی و 
اصالــت فرهنگی هر منطقه، احیــای آئین ها، 
رســوم و هنرهای به جای مانده از گذشته ها و 
توجه به افرادی که به هر نحوی اسطوره و نماد 
شخصیتی برای مردم بودند، باید بازگو و نسل به 

نسل منتقل شود.
امیر امیرنیا افزود: اثابت شایستگی و توانمندی 

هنر هنرمنــدان ایرانی در قالب تولیدات خاص 
ازجمله فرش دست بافت ایرنای و نمایش آن در 
آوردگاه جام جهانی که مهمترین رویداد ورزشی 
بعد از المپیک محســوب می شود، ارزشمند و 
می توانــد الگویی برای هنرجویــان جدید این 
رشته و دیگر رشته ها با توجه به موقعیت زمانی 

در ارائه کارهای فاخر دیگر باشد.

مدیرکل شیالت مازندران:

رهاسازی ۴۰ هزار قطعه ماهی قزل آال در یک روستای آمل
بیــش از 4۰ هزارقطعه ماهی قــزل آال در قفس در 
استخر های خاکی دریکی از روستا های شهرستان آمل 

رهاسازی شد.
مدیرکل شــیالت مازندران گفت: بیش از 4۰ هزار 
قطعه ماهی قزل آال با میانگین اوزان ۸۰ و ۲۰۰ گرمی 
درروستای رســتم داری شهرستان آمل در قفس های 

مستقر در استخر های خاکی رهاسازی شده است.
به گزارش صبح آمل و به نقل از خبرگزاری صدا و 
ســیمای مازندران، قاسم کریم زاده با بیان اینکه این 
مزرعه با ظرفیت تولید ســاالنه ۲۰ تن ماهی قزل آال 
در قالب ۲۵ قفس واستفاده از آب چشمه درروستای 
رســتم داری محله ازتوابع شهرستان آمل ماهی دار 
شده است افزود: استفاده مطلوب و مناسب از اراضی 
بعداز برداشــت شــالی ازجمله ویژگی های این طرح 

الگویی است.
وی با اشاره به سهم ۸/۲ درصدی بهره وری در رشد 
اقتصادی پیش بینی شده ۷.۸ درصدی مازندران در سال 
جاری، گفت: برای رســیدن به بهره وری ۲.۸ درصدی 
از محل اجرای طرح های کوتاه مدت و زودبازده، ازقبیل 
این پروژه ها، می توان به اهداف تعیین شده دست یافت.

مدیرکل شیالت مازندران ادامه داد: کل تولید آبزیان 
استان پارسال بیش از ۱۰4 هزارتن و به ارزش اقتصادی 

بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان بود.
بیش از ۳۷۰۰ واحد آبزی پروری با جمعیتی بیش 
از ۷۶۵۰ نفــر دربخش پرورش و تولید آبزیان مازندران 
فعالیت دارند که ســهم آنان از کل تولید آبزیان استان 

بیش از ۸۵ هزار تن انواع آبزیان پرورشی است.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران 
قراردادهــای ۱۵ روزه و یکماهــه و 
موقت را مهمترین مشــکل و چالش 
فراروی کارگران بیــان کرد و گفت: 
این مسئله امنیت و آرامش را از این 

جامعه گرفته است.
به گــزارش صبح آمل و به نقل از 
مهــر، نصراهلل دریابیگی بــا تاکید بر 
حمایت کارگران از آرمان های نظام و 
رهبری سالروز تأسیس تصویب قانون 
کار را گرامیداشــت و قراردادهــای 
موقت را از مشکالت بیان کرد و اظهار 
داشت: شــاهد آن هستیم که برخی 
قراردادهای  با کارگــران  کارفرمایان 
یــک ماهــه و ۱۵ روزه می بندند و 
امنیت را از زندگــی کارگران گرفته 

است.
وی با اشاره به مشکالت موجود در 
کشور گفت: درست اجرا نشدن برخی 
قوانین سبب از بین رفتن ارزش پول 
ملی و افزایش تورم و غیره شده است 
ولــی برخی ها مشــکل را قانون کار 

می دانند که درست نیست.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران 
با بیــان اینکه کارگــران جز مظلوم 
ترین اقشــار به شمار می روند، افزود: 
کارگران ســاختمانی دو سال منتظر 
بیمه و افزایش ســهمیه هستند و در 
زمان کرونا به این قشر بیمه بیکاری 
نیز پرداخت نشــده است. دریابیگی 
خواستار اجرای قانون کار شد و گفت: 
در حــال حاضر قانون کار و ماده های 

4۱ و ۹۶ آن به درستی اجرا نمی شود.
علی اکبری نایــب رئیس کانون 
کارگــران  صنفــی  انجمن هــای 

ســاختمانی مازندران با اشاره به ۸۰ 
هزار عضو این انجمن اظهار داشــت: 
عمده خدمات کانــون تایید هویت، 

شناســایی، طبقه بنــدی هویتی و 
از  معرفی به ســازمان های خدماتی 

جمله بیمه است.
وی مهمترین مشــکالت را بیمه 
کارگران ساختمانی ذکر کرد و گفت: 
اصالحیه ماده ۵ این قانون با مشکل 
روبرو شده اســت و در این ماده ۲۰ 
درصد حق بیمه کارگران ساختمانی 
باید از طریق پروانه های ســاختمانی 
پرداخت شد و مجلس در این زمینه 

در حال برنامه ریزی است.
وی با اشــاره به اینکه بیش از ۵۰ 
درصد حوادث ســاختمان در بخش 
ساختمانی است، گفت: کارفرمایان و 
صاحبان کاال موظف هستند کارگاه ها 

را به ابزارهای ایمنی تجهیز کنند

کارخانه چوب و کاغــذ مازندران 
سال آینده با ۶۵ هزار تن تولید کاغذ 
بخش بزرگی از نیاز آموزش و پرورش 
برای چاپ کتاب های درسی و بخشی 
از نیاز بازار نشر را مرتفع خواهد کرد.

مدیرعامــل کارخانه چوب و کاغذ 
مازندران با اعالم ایــن خبر گفت: با 
تالش نیروهــای کارآمد، آمار ۹ ماهه 
تولید ســال ۱4۰۰ نشــان می دهد 
در کارخانه کاغــذ مازندران کاغذ ام. 
اس هفتاد تا همیــن امروز ۵۸۵ تن 
تولید شــده بود، اما در مدت ۹ ماهه 
تولیــد به ۲۷ هــزار و ۳4۰ تن کاغذ 
رســیدیم که آمار نشان می دهد ۷۰ 
برابر افزایش داشــته ایم. به گزارش 
صبح آمل و به نقل از خبرگزاری صدا 
و ســیمای مازندران، امید نیک نژاد با 

تاکیــد بر این مطلب که ریالی کمک 
دریافت نکردیم، خاطر نشان کرد: تا 
پایان سال بیش از 4۵ هزار تن تولید 
خواهیم داشت، اما وعده می دهیم با 
اهتمام دولت آمادگــی داریم به ۶۵ 
هــزار تن کاغذ چــاپ و تحریر برای 
سال بعد برسیم. وی یاد آور می شود: 
وضعیت کارخانه مازندران که به عنوان 
مجموعه صنعتی با ظرفیت باال، دچار 
رکود شده بود که در زمان حضور آیت 
اهلل رئیســی در قوه قضائیه، مشکالت 
این کارخانه مورد بررسی قرار گرفت 
و با مســاعت وی خوشــبختانه طی 
یکسال گذشته این کارخانه با اتکا به 
نیرو های داخلی، متحول شد و تولید 
کاغذ داخلی در این کارخانه افزایش 

چشمگیری داشته است.

مدیر کل میراث فرهنگی
  و صنایع دستی مازندران:

دفتر سرمایه گذاری 
شرق مازندران برای 
محرومیت زدایی و 

جذب سرمایه گذاران 
تأسیس می شود

مدیرکل میــراث  فرهنگــی،   
گردشگری و صنایع دستی مازندران 
در آیین تودیع و معارفه سرپرست 
معاونت سرمایه گذاری این اداره کل، 
گفت: دفتر ســرمایه گذاری شرق 
مازندران بــرای محرومیت زدایی 
و جذب ســرمایه گذاران در بخش 

گردشگری تأسیس می شود.
به گــزارش صبح آمل و به نقل 
از باشگاه خبرنگاران جوان، صادق 
برزگر افزود: پروژه ها و برنامه ها در 
این حوزه هدفمنــد و با محوریت 
معاونــت ســرمایه گذاری در یک 
ساختار سیستماتیک در هر بخش 
تشکیل تا شاهد خروجی خوبی در 

این حوزه باشیم.
وی تصریــح کــرد: در حــوزه 
سرمایه گذاری در بخش گردشگری 
سطح توقعات استان و استانداری 
باالست که با توجه به ظرفیت های 
بایــد  ایــن حــوزه،  اســتان در 
برنامه ریزی های مطلوب و مناسب 

صورت گیرد.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایــع دســتی 
کرد: ۵۰۰  خاطرنشــان  مازندران 
روســتای مازنــدران در اولویت ۳ 
اداره کل میراث فرهنگــی، صنعت، 
معدن و تجارت و جهاد کشاورزی 
اســت کــه تاکنون ۲۰۰ روســتا 
شناســایی شــده که باید معاونت 
اولویت  این  برای  ســرمایه گذاری 

مهم برنامه ریزی داشته باشد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی مازندران:

کارگران خانه دار 
می شوند

مدیــرکل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی مازنــدران گفت: انتظار 
کیفیت  بهبــود  بــرای  مــی رود 
خدمات رســانی به قشر کارگران 
و بازنشســتگان و همه شــرکای 
اجتماعــی از ظرفیت هــای همه 
جانبه در همــه حوزه های مرتبط 
با کارگران و بازنشســتگان )بیمه، 
تعاونی ها، مســکن و…( استفاده 
شود و در تحقق این مهم، هدف ما 
صرفاً شعار دادن نیست بلکه عمل 
به تصمیمات و برنامه های سازمانی 

است.
به گــزارش صبح آمل و به نقل 
از مهر، علی باقــری با بیان اینکه 
قرار بود مســکن متقاضیان قشر 
کارگری از طریق مسکن ملی اقدام 
شود، گفت: مساله مسکن کارگران 
با ایجاد یک وحــدت رویه مرتفع 

خواهد شد.
وی افزود: قطعــاً کارگران نیاز 
به ســهم آورده دارنــد و در قالب 
تشــکل های تعاونی نیز می توانند 
تصمیــم بگیرند و خودشــان به 
صورت گروهی مثل مســکن مهر 
انبوه ســازی کنند و در این راه از 

کمک ما برخوردار خواهند بود.
مدیــرکل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی مازندران با تاکید بر رفع 
تمامی مسائل و مشکالت کارگران 
اظهار کرد: اساس تشکیل شورای 
هماهنگی نیز همیــن بوده و باید 
با هم اندیشــی و هم افزایشــی از 
مســائل کارگران بکاهیــم. باقری 
بر رعایت قوانین مربــوط به امور 
ایثارگران در دســتگاه های اجرایی 
تاکید کرد و افزود: گله مندی هایی 
از سوی ایثارگران وجود دارد و این 
از امکانات حداقلی  قشر متأسفانه 
نیز گاهی اوقات محروم هستند که 

باید به آنها توجه شود.
وی با بیان اینکه ضرورت دارد 
درخواســت ها و صــدور مجوزها 
از محل درگاه ملی مجوز کشــور 
صورت پذیــرد، گفت: هــر گونه 
اقدامی، خارج از این درگاه ممنوع 
بر دستگاه های اجرایی  می باشد و 
یــک تکلیف اســت کــه خودت 
رویه ای واحد داشــته باشــند و از 

قانون تبعیت نمایند.

خبر
خبر

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران:
۸۵ درصد هزینه خدمات پرستاری به 
زودی در مازندران پرداخت می شود

علوم  دانشــگاه  رئیــس 
پزشــکی مازنــدران گفت: 
۸۵ درصــد هزینه خدمات 
پرستاری به حساب دانشگاه 
واریز شــده و طی روزهای 
آتی به پرســتاران پرداخت 

می شود.
به گــزارش صبح آمل و 
به نقل از مهر، فرهاد غالمی 

گفت: تلفیق خدمت صادقانه و مخلصانه با مراقبت تخصصی از بیمار 
نماد یک پرستار بسیجی است که الگویش حضرت زینب به عنوان 
با ارزش ترین الگوی پرســتار بسیجی اســت. وی از اجرایی شدن 
قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری خبر داد و پایه گذار و عامل 
اصلی تحقق قانون تعرفه گذاری خدمات پرســتاری را مقام معظم 

رهبری دانست.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود: با پیگیری های انجام 
شده، ۸۵ درصد مبلغ خدمات پرستاری به صورت علی الحساب به 
حساب دانشگاه واریز شده است و از پرداخت کارانه در قالب تعرفه 

گذاری خدمات پرستاری طی ۳ روز آینده پرداخت می شود.
غالمی تصریح کــرد: ۱.۲ هزار میلیارد ریال برای پرداخت علی 
الحساب سه ماه پرستاران در قالب تعرفه گذاری خدمات پرستاری 
اختصاص یافته است. وی با اعالم اینکه با تصمیم وزارت بهداشت 
۳۰ هزار نفر به عنوان ســربازان نظام درمانی جذب مراکز درمانی 
کشــور خواهد شــد، اضافه کــرد؛ در قبال کار ســنگینی که در 
بیمارستان ها انجام می شود ایجاد تناسب در وضعیت نیروی انسانی 

و ارتقای نظام پرداخت ضروری است.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران:
واریز ۱۵ میلیارد تومان کمک سرانه 

دانش آموزی در مازندران
و  آمــوزش  مدیــرکل 
پرورش مازندران از واریز ۱۵ 
سرانه  تومان کمک  میلیارد 
دانش  تغذیه  آموزی،  دانش 
آموزان مدارس شبانه روزی 
و ایاب و ذهاب دانش آموزی 

خبر داد.
به گزارش صبــح آمل و به نقل از خبرگزاری صدا و ســیمای 
مازندران، حسین کمالی گفت: این رقم شامِل ۲ میلیارد و ششصد 
میلیــون تومان ایاب و ذهاب دانش آمــوزان، بیش از ۲ میلیارد و 
هفتصد میلیون تومان ســرانه دانش آموزی و قریب به ۱۰ میلیارد 
تومان تغذیه دانش آموزان مدارس شبانه روزی برای مدارس اقصی 

نقاط استان مازندران می باشد.
وی بر ضرورت شناسایی مشکالت در مدارس تأکید کرد و افزود: 
مدارس ما باید مسئول و پاسخگو باشند و از مدیر، عوامل مدرسه تا 
معلم همه درخصوص کیفیت آموزشی و تربیتی باید تعّصب داشته 
باشــند و ذهنیت دانش آموزان را نیز به این سمت، سوق دهند که 

مسئول و پاسخگو تربیت شوند.
مدیرکل آموزش و پرورش بر تربیت دانش آموزان پرسشگر تأکید 
کرد و افزود: برای رسیدن به این راهبرد، مدیر و معلم ما در مدارس 
باید تبیین گر باشند و الگوی »جهاد تبیین« مورد نظر رهبر معظم 
انقالب را در مدارس، به ویژه در کالس درس و مراسم آغازین پیاده 
کنند. کمالی با اشاره به مسئولیت پذیری دانش آموزان گفت: برای 
تحقق این امر الزم است مدیران مدارس به معلمان و دانش آموزان 
نقش بدهند و در فضایی دوستانه و صمیمی برابر نقشی که دادند از 
آنان کار و توضیح بخواهند. وی همچنین بر اجرای هدفمند مراسم 
صبحگاه و ورزش صبحگاهی با نقش آفرینی معلمان و دانش آموزان 
تأکیــد کرد و افزود: مدیران در خصوص پخش اذان و ادای فریضه 
نماز جماعت در مدارس هم برنامه داشته باشند و راهکار هایی به کار 
بگیرند که نوجوانان و دانش آموزان، نسبت به نماز و امور اعتقادی، 

حساسیت داشته باشند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران :
هرگونه انحراف در آمار اشتغال باید به 

صورت ویژه پیگیري شود
امور  هماهنگــی  معاون 
اقتصادی استاندار مازندران با 
اعالم این خبر گفت: تاکنون 
حدود ۳۱ هزار شغل معادل 
۵۶ درصــد تعهد اشــتغال 

استان محقق شده است.  
به گزارش صبح آمل و به نقل از خبرگزاری آریا، حسن خیریان 
پور، اظهار داشت: راستی آزمایی اشتغال ثبت شده در سامانه رصد 
از سوی ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی در 
دست اقدام است. وی با عنوان اینکه هرگونه انحراف در آمار اشتغال 
باید به صورت ویژه پیگیری شــود، گفت: جذب به موقع و بهنگام 
تسهیالت برای رونق تولید و اشتغال امری مهم است و دستگاه ها 
باید در این زمینه اهتمام الزم داشته باشند. معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استاندار مازندران ادامه داد: با همکاری بنیاد برکت و انعقاد 
تفاهم نامه، هزار میلیارد تومان تســهیالت برای رونق روســتاهای 
محروم، کمتر توسعه یافته و با محوریت شرکت های دانش بنیان و 

کارهای خالقانه تخصیص داده شده است.
این مســئول از فرمانداران خواســت تا پیگیر سهم شهرستانی 
اعتبارات باشــند و گفت: تاکنون از ۷۷۰ میلیارد تومان اعتبارات 

کمیته امداد ۷۱۷ میلیارد تومان جذب شده است.
وی بر لزوم همکاری بیشتر شبکه بانکی برای تخصیص تسهیالت 

ویژه اشتغال در استان تاکید کرد.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران:

قراردادهای ۱۵ روزه کار به مازندران رسید 

مدیرعامل کارخانه چوب و کاغذ مازندران:  

تامین بخش مهمی از بازار کاغذ در کارخانه چوب و کاغذ مازندران

مدیرکل فرودگاه های مازندران:
راه اندازی ۱۰ خط پرواز داخلی در ساری

مدیــرکل فرودگاه هــای مازندران با 
اشاره به راه اندازی خط پروازی ساری- 
چابهار گفت: شمار خطوط پرواز داخلی 

به ۱۰ مسیر رسیده است
به گــزارش صبح آمل و بــه نقل از 
مهر سعداهلل وطنخواه از راه اندازی خط 
پروازی مســیر ساری، چابهار خبر داد و 

گفت: با این پروژه شمار خطوط پرواز داخلی استان به ۱۰ خط افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه تا پایان ســال دو خط جدید پروازی نیز در فرودگاه بین المللی 
شهدای ساری برقرار می شود، افزود: با راه اندازی خط ساری - چابهار مسافر به صورت 

مستقیم می توانند از این مسیر پروازی استفاده کنند.
وی با عنوان اینکه با اســتمرار پروازها درصدد هستیم تا شرکت های هواپیمایی را 
برای توســعه پروازها ترغیب کنم، گفت: با ارتقای ناوگان پروازی دو مسیر جدید نیز 
راه اندازی و دایر می شــود. وطنخواه ادامه داد: در حال حاضر به مســیرهای مشهد، 
نجف، تهران، عسلویه، شیراز، کیش، بندرعباس، اهواز و غیره در فرودگاه ساری پرواز 
انجام می شــود. مدیرکل فرودگاه های مازندران به تأمین و تکمیل تجهیزات عملیات 
زمستانی و آمادگی فرودگاه ها برای مواجهه با شرایط نامساعد جوی اشاره کرد و گفت: 
دو دســتگاه اوره پاش به ارزش ۲۰ میلیارد ریال خریداری و به فرودگاه های نوشهر و 

رامسر تخصیص داده شد.
وی گفت: همچنین دو دســتگاه خــودرو اطفا و فرماندهی، دو دســتگاه خودرو 
مارشالری و سه دستگاه تیغه برفی نیز به فرودگاه های استان تخصیص داده شده است.

وطنخواه شــمار پروازهای هفتگی فرودگاه های اســتان را ۱۱۰ سورتی بیان کرد 
و گفت: هزار و ۹4۰ پرواز فوق سبک نیز در سال جاری خدمات پرواز ارائه کردند.

 در محل نگارخانه استاد زرشناس شهرستان آمل رونمایی شد

فرش دستبافت با طرح »آرش کمانگیر« در آمل
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گالیه بیماران
 از کمبود اقالم دارویی

بنده از بیماران خاص هستم که چند سال است درگیری 
بیماری ام اس و تحت درمان هستم و این مشکل فقط مربوط 
به من نیســت و بیماران ام اس زیادی به ویژه در شــهر آمل 
که تعداد این بیماران قابل توجه است، مدت هاست که با این 
مشکل مواجه شــده اند و نزدیک به چند ماه است داروهای 
خارجی نایاب شــده و به هیچ وجه وارد کشــور نشده است 
در حالیکه بیماران ام اس نمی توانند دارویشان را قطع کنند 
و مهم تر اینکه بیشــتر داروهای مورد نیاز ما وارداتی است و 
مشابه داخلی آن کم است و تاثیر داروهای خارجی را هم ندارد 
و برخی داروها اصال مشابه ایرانی ندارد اما داروهایی که مشابه 
ایرانی دارد هم گاها عــوارض دارد و در بدن بیماران واکنش 
به وجود می آورد، مخصوصا اگر بیمار قبال برای مدتی داروی 
خارجی مصرف کرده باشد، تغییر برند دارو سخت است. حتی 
به ســراغ نمایندگی های داخلی شرکت های داروسازی رفتم 
امــا می گویند ارز تخصیص پیدا نکرده و به همین خاطر دارو 
وارد نشــده است و در بازار ســیاه پیدا می شود اما چون دارو 
باید در یخچال نگهداری شود نمی توان اطمینان کرد و سراغ 
داروی بازار ســیاه رفت. از طرفی اگر داروی خود را به موقع 
مصرف نکنیم بیماری تشدید می شود. لطفا مسئوالن ذی ربط 

پاسخگو باشند. 
لطفی شهروند آملی

تاریکی جاده آمل به سرخرود 
خطرناك و مرگ آفرین

سالهاست متولیان امور شهری تالش می کنند ورودی شهر 
خود را چنان زیبا، اســتاندارد و ایمن بسازند که خود ورودی 
نقش مهم و اثرگــذاری در معرفی جاذبه های گردشــگری، 
شناسایی مفاخر و مشاهیر آن شــهر به مسافران ایفا کند و 
از ورودی هر شهر به عنوان پیشانی آن شهر هم یاد می کنند 
چنانچه شهروندان، مسافران و رهگذران ورودی شهر را بدقت 
از نظر می گذرانند و اینجاســت که متولیان باید نســبت به 
ســاخت آن دقت کافی داشته باشند اما متاسفانه جاده آمل 
به ســرخرود به دلیل تاریکی شبانه و نداشتن عالئم هشدار 
دهنده به مسیر خطرناکی برای تردد مردم تبدیل شده است و 
با توجه به وجود چندین روستا در شلوغی این مسیر نیاز است 
مسئوالن نسبت به روشنایی آن برای جلوگیری از تصادفات 
بیشــتر اقدام کنند. چند بار با مراجعه به نهادهای ذی ربط 
موضــوع را مطرح کرده ام اما هیچ اقدامی برای روشــنایی و 
مناسب سازی این ورودی انجام نشده است و با اینکه بارها از 
این مسیر عبور کرده ام ولی تاریکی بیش از حد احتمال وقوع 
حادثه را افزایش می دهد و این ورودی نه تنها به دلیل شلوغی 
و تردد بیش از پیش خودرو ها حادثه خیز می باشــد بلکه به 

دلیل روشنایی کم مسیر، خطرات آن دوچندان است.
احمدی راننده آملی خودرو سواری

مسئول اداره غله و خدمات بازرگانی شهرستان آمل:
حمایت از جامعه معلوالن نیازمند مشارکت همگانی است

با حضور مســئول اداره غله و 
خدمات بازرگانی شهرستان آمل و 
مدیرعامل شرکت تعاونی روستایی 
این شــهر به بهانــه روز جهانی 
معلوالن، از خبرنگار توانمند صبح 

آمل تقدیر به عمل آمد.
مســئول اداره غله و خدمات 
بازرگانی شهرســتان آمل ضمن 
گرامیداشت روز جهانی معلوالن، 
حضــور و فعالیت خبرنگار معلول 
نشــریه صبــح آمل را شایســته 
قدردانی دانست و گفت: این روز 
بهانه خوبی برای تقدیر از زحمات 
ایشــان اســت که در هر واحد و 
قسمت با تالش و پشتکار وظایف 

خود را به خوبی انجام می دهد و با وجود محدودیت های جســمانی تالش وی برای اطالع رسانی 
درست و صحیح اخبار به شهروندان همگام با دیگر خبرنگاران شایسته قدردانی است.

به گزارش صبح آمل، اسماعیل یزدانی با بیان اینکه خانم ربابه محمدزاده با عزم و اراده اثبات 
کرد معلولیت، محرومیت نیســت؛ اظهار داشت: معلوالن این باور را در جامعه ایجاد کرده اند که 
معلول یک فرد ناتوان وابسته نیست، بلکه عاملی برای اثبات و استفاده از سایر توانمندیهای این 
اشــخاص اســت و موفقیت های بدست آمده توســط افراد معلول محدودیت هایشان را به دست 
فراموشــی می ســپارد. وی تغییر نگرش نسبت به معلولین را ضروری دانســت و افزود: توجه به 
توانایی ها و احترام به شــخصیت معلولین و ایجاد فرصت های برابر برای آنها جهت حضور فعال 
اجتماعی در تمامی عرصه ها الزم است و جامعه پوینده و بالنده نیازمند مشارکت همه اقشار جامعه 

بویژه معلولین است و حمایت از جامعه معلوالن نیازمند مشارکت همگانی است. 
مدیرعامل شــرکت تعاونی روستایی نیز در این دیدار گفت: افراد معلول بسیار توانمند و الیق 
هستند و با وجود نقص در برخی توانائیهای خود بسیاری از استعدادهای دیگر آنها رشد داشته و 

با هوشیاری و پشتکار همگام با سایرین فعالیت می کنند.
مجتبی قاضی بر مناســب ســازی معابر و ادارات برای اســتفاده معلوالن تاکید کرد و افزود: 

زیرساخت های شهر باید به نوعی باشد که معلوالن دشواری های حرکتی نداشته باشند.
وی تصریح کرد: روز جهانی معلوالن فرصت مناسبی است تا توانمندی، ظرفیت ها و همچنین 
مســائل و مشــکالت افراد معلول و انتظارات بر حق آنها در ســطح جامعه منعکس شود چرا که 
معلوالن قشری هستند که با وجود حضورشان در اجتماع، کمتر دیده می شوند و به مشکالت آنها 

آنگونه که باید رسیدگی نمی شود.

مدیرباغبانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران:
باغداری قراردادی جزو برنامه است

کشــاورزی  جهاد  ســازمان  مدیرباغبانــی 
مازندران با بیان اینکــه باغداری قراردادی جزو 
برنامه ها قرار دارد، گفت: حرکت به ســمت این 

طرح جزو اولویت ها است.
بــه گزارش صبح آمل و به نقل از خبرگزاری 
بازار، حســن رزاقی با اشــاره بــه اجرای طرح 
شناسنامه دار شــدن باغات خواستار مراجعات 
کشاورزان به نظام صنفی کشاورزی برای شناسنامه دارشدن باغ شد و اظهار داشت: مصرف کننده 

انتظار آن را دارد که روند تولید را بداند و این که از چه سموم و نهاده هایی استفاده شده است.
وی درباره اجرای باغداری قراردادی با اشــاره به ابالغ الگوی کشت پس از ۵۰ سال گفت: در 
ابتدای کار کشت قراردادی در زمینه محصوالت استراتژیک نظیر برنج، گندم و غیره شده است و 

در ادامه اجرای طرح به سراغ محصوالت باغی خواهیم رفت.
مدیرباغبانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران فراهم نبودن منابع الزم را از جمله مسائل بیان 

کرد و گفت: حرکت به سمت باغداری قراردادی از برنامه های بااولویت دول است.
رزاقی درباره آفت مگس مدیترانه گفت: اینن آفت تحت کنترل شــدید قرار دارد و توســط 
کارشناســان و باغداران مدیریت شــده است و با روند کاهشی دما، جمعیت این آفت نزولی شده 
اســت. مدیر باغبانی سازمان جهاد کشــاورزی مازندران به باغداران توصیه کرد تا مراقبت باشند 

دالالن از آفت مگس مدیترانه به عنوان خربه ای برای مفت خریدن محصوالت استفاده نکنند.
بیــش از ۱۱۳ هزار هکتار باغ در مازندران وجود دارد که بیش از ۲.۸ میلیون هکتار مرکبات 

در آن تولید می شود.

رییس بهزیستی شهرستان آمل:
اردوی جهادی با هدف ساماندهی و رفع فقر 

در محالت برگزار می شود
به همت پایگاه مقاومت بسیج شهید 
فیاض بخش بهزیستی شهرستان آمل و 
با حضور رییس و کارشناســان این اداره 
و همکاری دهیاری و شــورای اسالمی، 
دوازدهمین اردوی شهدای بهزیستی در 
راســتای افزایش و ارتقای سطح آگاهی 
افراد، پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
با محوریت اعتیــاد و بیماری ایدز، ارائه 
خدمات بینایی ســنجی ویــژه کودکان 
۳-۶ ســال به صورت رایگان و همچنین 
بازدید از منزل توانخواهان تحت حمایت 

و اهدای بسته معیشتی در روستای هلی کتی بخش مرکزی آمل برگزار گردید.
رئیس بهزیستی شهرستان آمل گفت: با توجه به اینکه بهزیستی از متولیان سالمت اجتماعی 
اســت و با دارابودن نیروهای توانمند و متخصص می تواند گامی مهم در راستای ارتقای کیفیت 
زندگی و ســالمت عمومی داشته باشــد، اجرای اردوی جهادی می تواند اقدامی مهم در راستای 
رسیدن به هدف مذکور باشد لذا اردوهای جهادی با هدف ساماندهی و رفع فقر هر هفته در یک 
محله به ویژه در ســکونتگاه های، کلید خورد تا با نگاه و نگرش مشارکتی، مردم محله در تعیین 

سرنوشت محله خود دخیل شوند و مشکالت و نیازهای آنها در محالت بهتر رفع شود. 
به گزارش صبح آمل، دکتر کبری اســفندیاریان با بیان اینکه این اردوی یکروزه جهادی که 
متشکل از پزشک عمومی، بینایی سنجی، شنوایی سنجی، مشاوره های خانواده و استقرار تیم سیار 

اورژانس اجتماعی جهت ارائه خدمات به اهالی روستای هلی کتی بود، برگزار شد.
وی افزود: فرهنگ سازی، آمادگی برای مبارزه در راه  آرمان های انقالب، خدمت رسانی فرهنگی، 

عمرانی، مذهبی، ورزشی، محرومیت زدایی و مطالبه گری از جمله اهداف این طرح است.   
رییس بهزیستی شهرستان آمل تاکید کرد: اجرایی شدن این طرح، مشارکت همه مسئولین 
در سطح استان را می طلبد و شایسته است تا مسئولین با حضور در سکونتگاه ها به ارزیابی و درک 

واقعی از مشکالت مردم بپردازند.
اسفندیاریان تصریح کرد: در ادامه اجرای طرح محله محوری، این اردو با هدف بازدید و دیدار 
چهره به چهره از توانخواهان روستای هلی کتی و ارزیابی شرایط توانخواهان آن منطقه برگزار شد.
وی با ابراز خرســندی از اجرای این طرح ادامه داد: اجرای طرح غربالگری شــنوایی سنجی و 
بینایی سنجی و برپایی کارگاه های آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی و آموزش خانواده در 
راستای ارتقاء سالمت روان ساکنین محالت و مناطق از دیگر برنامه های این اردوی جهادی است.
اســفندیاریان در پایان گفت: این جوانان در اردوهای جهادی از نزدیک مشکالت محرومان را 

می بینند و در آینده نیز مردم را فراموش نخواهند کرد.

مدیر جهاد کشــاورزی آمل از شناسایی ۳۰4 تغییر کاربری غیرمجاز به 
مساحت ۳۲ هکتار در زمین های کشاورزی این شهرستان خبر داد.

بــه گزارش صبح آمل، مهرداد فوالد با اعالم این خبر گفت: طی ۷ ماهه 
امســال۳۰4 مورد تغییر کاربری غیر مجاز اراضی به مساحت ۳۲ هکتار در 
زمین های کشاورزی شهرستان آمل توسط اکیپ گشت حفظ کاربری اراضی 

کشاورزی و تماس با سامانه ۱۳۱ این شهرستان شناسایی شد.
وی بــا بیان اینکه این تغییر کاربری ها شــامل ۱۷۱ مورد احداث بنا به 
مســاحت ۶.۷ هکتار و ۱۲۳ مورد دیوارکشــی به مساحت ۲۶ هکتار بود، 
تصریح کرد: ۱۶۵ مورد تبصره ۲ ماده ۱۰ به مســاحت ۳۹.۸۶ هکتار و ۳۱ 

مورد ماده ۳ به مساحت ۳۵۰۰ متر در این شهرستان اجرا شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل صدور اخطار تسلیمی را ۳۰4 مورد 
اعالم و خاطرنشــان کرد: مردم باید بدانند تغییر کاربری و ســاخت  و ساز 
غیرمجاز جرم است و اطالع رسانی در واقع به نوعی پیش آگاهی است، اما در 
صورت ســاخت و ساز غیرمجاز برای پیشگیری با این موارد برخورد قانونی 

صورت می گیرد و جهاد کشــاورززی با هرگونه ســاخت و ساز غیرمجاز در 
اراضی کشاورزی برخورد قاطع می کند.

فوالد تاکید کرد: در ۷ ماهه امسال نزدیک به هشت مورد)۲ هکتار( و غیر 
کشاورزی4 مورد )۲۶۰ متر مربع( مجوز تغییر کاربری اراضی صادر کردیم 
و به طور قطع در این بخش از ســرمایه گذاران حمایت خواهیم کرد. در این 

راستا ۳۹/۸۶  هکتار زمین به چرخه تولید بازگشت.
وی با بیان اینکه طبق قانون ما باید تغییر کاربری اراضی را پیگیری کنیم؛ 
اظهار داشــت: ۵ شرط برای درخواست تغییر کاربری وجود دارد که شامل 
موافقت اصولی دستگاه مربوطه، موافقت سازمان محیط زیست، مجوز وزارت 

دفاع، موافق دستگاه ذی ربط، موافقت وزارت راه و شهرسازی می شود. 
مدیر جهاد کشاورزی شهرســتان آمل در خاتمه یادآور شد: شهروندان 
می توانند در صورت مشــاهده هرگونه تغییر کاربری زمین های کشاورزی، 
مراتب را از طریق تماس با سامانه ارتباط مردمی حفاظت اراضی کشاورزی 

)۱۳۱( اطالع دهند.

مدیر جهاد کشاورزی آمل:

شناسایی ۳۰4 تغییر کاربری غیرمجاز در آمل
 تغییر کاربری و ساخت  و ساز غیرمجاز جرم است

معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی مازندران گفت: شرایط پروژه براساس آورده متقاضی تعریف می شود.
به گزارش صبح آمل و به نقل از فارس، اخیرا بنیاد مســکن مازندران ) ساری ( برای پروژه مسکن ملی که هنوز 

اسکلت آن تمام نشده مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان درخواست کرده که باید واریز کنیم.
در ابتدا گفته بودند کل مبلغ پروژه حدودا 4۰۰ میلیون اســت که نیمی از آن به صورت وام است، ظرف دو سال 
ســاخته خواهد شد اما اکنون بعد از دو سال که اســکلت آن هم تمام نشده می گویند ظرف دو هفته باید آورده را 

به مبلغ ۳۰۰ میلیون برســانید این همه پول را آن هم برای مسکن ملی از کجا بیاوریم. تاکنون مبلغ ۱۶۰ میلیون 
تومان واریز کردیم.

بعد از طرح مسکن مهر، صحبت از طرح مسکن ملی امیدواری در افراد مستاجر به وجود آورد تا با این اقدام دولت 
آرزوی دیرین شان که در پی افزایش قیمت ها محال بود، ممکن شود و امید را در دل جوانان زنده کرد.

در قالب این طرح قرار شد مسکن با قیمت مناسب ساخته شود تا مستاجرها با شرایط خاص و تسهیالت مناسب 
خانه دار شوند، ثبت نامی ها انجام شد حتی در برخی از شهرهای استان خیلی زود شروع شد و در برخی از شهرهای 

استان هنوز مردم چشم انتظار هستند.
در کنار همه این مسائل نگرانی از تاخیر در تحویل، قیمت و همچنین اقساط باال است آن مهم ترین موضوعاتی 

است که به مهم ترین دغدغه متقاضیان تبدیل شده است.
موضوع مهم در ارتباط با این طرح مســکن همانند مسکن مهر مشکل تامین زمین است که در استان مازندران 
نســبت به سایر استان ها این شرایط سخت تر و دشوارتر است. ســیدعباس رهگشای معاون مسکن اداره کل راه و 
شهرسازی مازندران در این باره در گفت وگو با فارس، اظهار کرد: شرایط پروژه براساس آورده متقاضی تعریف می شود.

وی گفت: شیوه پرداختی در طرح مسکن ملی نیز متناسب با شرایط قابل تغییر است.
معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی مازندران در ارتباط با انتقاد از مبلغ مسکن ملی، بیان کرد: نمی توان قیمت 

مسکن ملی را اعالم کرد و بسته به شرایط این مبالغ متفاوت خواهد بود.
رهگشای تصریح کرد: وضعیت پیشرفت مسکن ملی در شهرهای مختلف استان بسته به شرایط متغیر است،برای 
برخی زمین تعریف شده، برای برخی در مرحله الحاق به بافت و صدور پروانه و بعضی از متقاضیان در مرحله تغییر 

کاربری، برخی پی ساختمان، برخی اسکلت تمام شده که در شهرهای مختلف متفاوت است.
وی در پایان گفت: هزینه ســاخت به اضافه آورده متقاضی بستگی دارد،اگر آورده با تاخیر پرداخت شود مطمئنا 

شرایط قابل تغییر خواهد بود.

معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی مازندران:

شرایط پروژه طرح مسکن ملی براساس آورده متقاضی تعریف می شود

صداى شهروند


