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 مسئولین 
 محترم آملی

 سکوت را بشکنید 
افشین الریجانی 

مدیر مسئول صبح آمل

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی، و صنایع دستی مازندران:

 یک حفار غیرمجاز
 در آمل دستگیر شد

مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد:

قلع و قمع تغییرکاربری های 
غیرمجاز در محمودآباد

 رئیس پلیس آگاهی مازندران:

 متالشی شدن
 باند موبایل قاپ ها

در پی تخلفات متعدد مالی

مدیر کل راه و شهرسازی مازندران 
بازداشت شد
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رییس دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران نسبت به 
ســقوط نمودار رعایت پروتکل های بهداشتی در استان 
و احتمال تدوام شیوع آنفلوآنزا و همچنین کرونا هشدار 
داد و تاکید کرد: باید به صورت جدی واحدهای صنفی را 
نسبت به رعایت دستورالعمل های بهداشتی متقاعد کرد 
چــون در غیر این صورت این واحدها حداکثر تا یک ماه 
آینده به منشــاء و کانون بحرانی شیوع موج جدید کرونا 

در استان تبدیل می شوند.
بــه گزارش صبح آمل و به نقــل از مازنی خبر، دکتر 
فرهاد غالمی گفت: زنگ خطر شــیوع افسارگســیخته 
گسترده بیماری های واگیردار در مازندران به دلیل رعایت 
نشــدن نکات بهداشتی به صدا در آمده است و برای رفع 
این چالش اصناف متخلف باید جریمه و براساس ضوابط 
با آنها برخورد شود. وی با اعالم اینکه طبق ارزیابی های 

انجام شده شــلوغی در کنار رعایت نشدن پروتکل های 
بهداشتی، بازار و اصناف مازندران را به یکی از کانون های 
اصلی ابتال به بیمــاری واگیردار از جمله آنفلوآنزاو کرونا 
در استان تبدیل کرده اســت؛ اظهار داشت: اگرچه نگاه 
متولیان سالمت از جمله دانشگاه علوم پزشکی تعطیلی 
دایم واحدهای ناقض دستورالعمل های بهداشتی نیست و 
معتقدیم که پس از حدود ســه سال تجربه تلخ و ناگوار 
کرونایی نباید بار دیگر به ســمت ایجاد تضاد بین کار و 
بیماری های واگیردار برویم، اما اگر دســتورالعمل های 
ســتاد اســتانی مدیریت مقابله با بیماری های واگیردار 
در این اماکن رعایت نشــود، تنها راه مهار این بیماری ها 
پلمب کوتاه مدت واحدهای متخلف اســت تا آنهایی که 
رعایت می کنند بتوانند کسب و کارشان را حفظ کنند. 
رییس دانشــگاه علوم پزشکی مازندران خاطرنشان کرد: 

در زمان حاضر میزان رعایت پروتکل های بهداشــتی در 
اســتان حدود ۱۵ درصد است در حالی که استان برای 
ایمنی جمعی در مهار آنفلوآنــزا و کرونا نیازمند رعایت 
بیش از ۸۰ درصدی است. همچنین طبق آخرین گزارش 
دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران و بابل در ۲۴ ساعت 

گذشته حدود ۳۰ نفر در استان به کرونا مبتال شدند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران:

اصناف متخلف مازندران باید جریمه و براساس ضوابط با آنها برخورد شود

معاون استاندار و فرماندار ویژه آمل در یادواره 
شهدای روستای کمانگرکال در حضور وزیر آموزش 
و پرورش درخواست کرد:

لزوم اختصاص اعتبار ۱۵۰ 
میلیارد تومانی برای حل 
مشکالت مدارس آمل

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسالمی 
مطرح کرد:

مجلس یازدهم به دنبال 
 جبران کمبود پزشک 

در مناطق محروم
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معاون عمرانی استاندار مازندران:

 علت عقب ماندگی پروژه ها
  در مازندران  ضعف پیمانکاران

 و کمبود بودجه و اعتبارات است

 وجیح اهلل ولی پور یکی از قدیمی ترین مردان ساکن
 در روستای کلیکسر آمل در گفت گو با صبح آمل:

 هیچی نداشتیم
 ولی دلخوشی داشتیم

هرچی قدیمی اش خوبه

 مهندس مهدی حسن نژاد شهردار شهر امامزاده عبداهلل)ع(
 در گفت گو با صبح آمل:

 شهرداری امامزاده عبداهلل 
 به لحاظ جمعیت و درجه

 دومین شهر بعد از آمل است  

در شماره آینده صبح آمل منتشر می گردد:

افشاگری صبح آمل از یقه سفید آملی 
برج ساز ابرمتخلف

گفت وگو با فرماندار و اعضای شورای شهر  و نظرات جالب آنها منتظر باشید

قیمت 2000 تومان
نیمه اول دی ماه ۱۴0۱
سال هشتم
دوهفته نامه

شماره ۱28 

استاندار مازندران:

 اگر نتوانیم خدمات شهری و جمع آوری زباله را 
انجام بدهیم نباید ادعای مدیریت داشته باشیم

 محیط زیست اســتان در مورد معضل زباله باید حساسیت های بیشتری از خود نشان دهد و اعمال قانون کند

اســتاندار مازندران بر ارایه بهترین خدمات شهری به جامعه از سوی دستگاه های 
متولی تاکید کرد و گفت: ســاماندهی زباله در مازندران به عنوان یک استان گردشگر 

پذیر بسیار مهم است و شیوه نامه ساماندهی مکانیزه زباله استان تدوین شده است.  
به گزارش صبح آمل و به نقل از پایگاه اطالع رســانی اســتانداری مازندران، سید 
محمود حسینی پور در جلسه کارگروه پسماند استان مازندران با عنوان اینکه استانی 
هستیم که مقصد گردشگری است و سفر مردم کل ایران به این استان در طول سال 
قطعی اســت و میهمانان اســتان با گرایش ها و فرهنگ هــای گوناگون به مازندران 
مسافرت می کنند، خاطرنشان کرد: مدیران مسئول در ارایه بهترین خدمات شهری که 
در شمار وظایف آنان است نهایت اهتمام را داشته باشند. وی بابیان اینکه انباشت زباله 
در سطح شهر موجب بهم خوردن سیستم روانی جامعه می شود، ادامه داد: جمع آوری 

زباله در خدمات شهری بیشترین سهم را در ایجاد آرامش اجتماعی هر شهری دارد.
نماینده عالی دولت در استان بیان کرد: اگر بعنوان یک تیم مدیریتی در این استان 
سرسبز بحث خدمات شــهری و جمع آوری زباله را نتوانیم انجام بدهیم نباید ادعای 

مدیریت داشته باشیم چرا که هر مسافری وارد استان می شود به ضعف مدیریتی این 
اســتان پی خواهد برد و در آموزه های دینی ما بر نظافت به عنوان نمود ایمان تاکید 
شده اســت . حسینی پور افزود :شیوه نامه ســاماندهی زباله بصورت مکانیزه توسط 
معاونت هماهنگی امور عمرانی تهیه شده است و از منظر قوانین هیچ مشکلی نداریم و 
مشکل ما عدم اجرای قوانین و عدم مسئولیت پذیری مجدانه دستگاه هاست که محیط 
زیســت استان در مورد معضل زباله باید حساسیت های بیشتری از خود نشان دهد و 

در این مورد اعمال قانون کند.
سید محمود حســینی پور تصریح کرد: شهرداری ها در مبادی ورودی و خروجی 
شهرها درخصوص جمع آوری زباله می بایست اهتمام ویژه ای داشته باشند و  تنها به 

جمع آوری زباله در داخل شهر اکتفا نکنند .
اســتاندار مازندران، یادآور شد: ماموریت اصلی ما در حال حاضر جمع آوری زباله 
در مبادی عمومی شــهری و روستایی اعم از جنگل ها و مسیرهای مواصالتی استان 
است که می بایست استان را از این وضعیت خارج کنیم و دبیرخانه کارگروه پسماند 
استان مازندران باید فعال تر شود. وی با تاکید بر این که تدوین سیاست های اجرایی 
مدیریت زباله اســتان باید نهایتا طی یک هفته آینده آغاز شود، گفت: متولی پسماند 
شهرک های صنعتی می بایست مشخص شود تا بتواند بر وضعیت شهرک های صنعتی 

استان پیرامون جمع آوری زباله نظارت نماید و مدیران این بخش را پاسخگو کند .
این مســئول اضافه کرد: زباله های با ارزش حرارت باال می بایست جهت سودآور 
شــدن نیروگاه های زباله ســوز و ایجاد درآمد پایدار با محوریت ســازمان همیاری و 
شهرداری های اســتان خریداری شود که باید در این راستا برنامه ریزی الزم صورت 
گیرد . وی تاکید کرد: جمع آوری زباله در شهرستان ها می بایست با ساز وکار مشخص 
صورت گیرد تا شــاهد تغییر وضعیت پسماند در اســتان باشیم چرا که در سفرهای 

شهرستانی معضل زباله یکی از مشکالت اصلی است که مردم را می آزارد.



۲۲اخبار آملنیمه اول دی ماه ۱۴۰۱   سال هشتم    شماره ۱۲۸

اســتاندار مازندران گفت : تاکنون ۲۲.۳7۰ 
تسهیالت فرزندآوری و ۱۳.۸7۳ فقره تسهیالت 

ازدواج در استان پرداخت شده است .  
به گــزارش صبح آمل و به نقــل از پایگاه 
اطالع رسانی استانداری مازندران، سیدمحمود 
حسینی پور در جلســه ستاد جوانی جمعیت 
و خانواده اســتان با عنوان اینکه پرداخت وام 
ازدواج در اســتان مازنــدران بــه هیچ دلیلی 
نباید متوقف شــود با توجه به وضعیت جوانی 
جمعیتی که این اســتان دارد؛ خاطر نشــان 
کرد: تاکنون ۲۲.۳7۰ تســهیالت فرزندآوری 
و ۱۳.۸7۳ فقره تســهیالت ازدواج در استان 

پرداخت شده است .
وی افزود: یکــی از مولفه های مهم فعالیت 
این ســتاد ایجاد یک گفتمان واحد اســت و با 
توجه به اینکه شرایط اســتان مازندران خاص 
است و ســطح توقعات ملی از استان مازندران 
بسیار باالست لذا برش های شهرستانی جوانی 
جمعیت و خانواده باید توسط فرمانداران احصا 

و مشخص گردد .
استاندار مازندران با بیان اینکه نشست ستاد 
جوانی جمعیت در هر شهرستانی باید تشکیل 
گردد و مدیران استانی می بایست در شهرستان 
ها حضور پیدا کننــد؛ ادامه داد: فرمانداران می 
بایست راسا در جلسات جوانی جمعیت حضور 

پیدا کنند و شهرستان ها در این حوزه پای کار 
بیایند چرا که مسئله جوانی جمعیت از اولویت 

های مبنایی استان است.
نماینده عالی دولت در استان با بیان اینکه، 
همایش های شهرســتانی جوانی جمعیت در 
هر شهرستان با شناسایی و حضور چهره های 
تاثیرگذار اجتماعــی، فرهنگی و مذهبی می 
بایست برگزار گردد؛ اظهار کرد: برگزاری این 
همایش ها در حل مشکل جوانی جمعیت موثر 
است و حس مســئولیتی که نسبت به مقوله 
جوانی جمعیت در این جلسات وجود دارد می 
بایست به مردم و جامعه انتقال داده شود. چرا 
که هنوز نتوانستیم به درک مشترکی در حوزه 

جوانی جمعیت دست پیدا کنیم .
حســینی پور یادآور شد: بیشترین دالئلی 
که در اســتان مازنــدران در جوانی جمعیت 
اثرگذار است مسائل فرهنگی است لیکن مسائل 
فرهنگی در مقولــه جوانی جمعیت خیلی کم 

دیده شده است.
وی اضافه کرد: شــناخت دقیق مســئله در 
جوانی جمعیت برای دست یابی به یک راه حل 
می بایست در دستور کار این ستاد قرار گیرد تا 
موضوع جوانی جمعیت فراتر از آنچه که در حال 
حاضر اســت پیگیری شود که نیازمند فعالیت 

عملیاتی تر در این حوزه می باشد .

استاندار مازندران، تصریح کرد: نقش دستگاه 
هــای فرهنگــی و نخبگان هر شهرســتان در 
موضوع جمعیت می بایســت مشخص گردد و 
می بایست دستگاه های اجرایی اقدامات اثرگذار 
اجرایی انجام دهند تا شــاهد روند افزایشی در 

این راستا باشیم .
حســینی پور اظهار کرد: در هر شهرستانی 
یک همایش معظم جوانی جمعیت می بایست 
با حضور چهره های تاثیر گذار آن شهرســتان 

برگزار گردد و همایش های شهرستانی جوانی 
جمعیت می بایســت با بهترین کیفیت برگزار 

گردد.
وی با اشــاره به اینکه فرمانداران می بایست 
گزارشی از روند جوانی جمعیت در شهرستان ها 
ارائه دهند؛ گفت: آسیب شناسی هر شهرستان 
در این همایش ها می بایست در دستور کار قرار 
گیرد تا شاهد اقدامات عملیاتی در زمینه احصاء 

علل و عوامل کاهش جمعیت باشیم.

استاندار مازندران، تاکید کرد:

پرداخت وام ازدواج در مازندران به هیچ دلیلی نباید متوقف شود 

معاون عمرانی استاندار مازندران:

 علــت عقــب ماندگــی پروژه هــا در مازندران
 ضعف پیمانکاران و کمبود بودجه و اعتبارات است

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران:

مازندران به قطب گردشگری سالمت تبدیل می شود

فرمانده پلیس امنیت اقتصادی فراجا مازندران:

زمین های کشاورزی نباید تغییر کاربری پیدا کنند و تبدیل شوند

معاون عمرانی اســتاندار مازنــدران علت عقب 
ماندگی پروژه های استان مازندران را ضعف نظارت، 
ضعف پیمانکاران، مشــکالت بودجــه و اعتبارات، 
تغییرات شرایط قراردادها، اختالف بین دستگاهها، 
محدودیت های زیســت محیطی و منابع طبیعی  
دانست و گفت:  تالش داریم تا با مدیریت جهادی 
پروژه های چابک داشته و پاسخگو و هوشمند عمل 
شــود. به گزارش صبح آمل و بــه نقل از ایلنا، رضا 

علیخانی با اشــاره به پروژه های عمرانی در دست 
انجام استان تصریح کرد: در کنار آزادراه ها به عنوان 
محور ورودی استان مازندران که با قوت در دستور 
کار است، ۲۴ پروژه در دست اقدام است که موافقت 
۵ هزار میلیارد تومان گرفته شده و ۳ هزار میلیارد 
تومان اعتبار برای تهاتر زمین امضا شــده و تالش 
داریم تا بخش زیادی از پروژه را به قرارگاه سازندگی 

سپاه واگذار شود تا شاهد شکوفایی استان باشیم.
وی گفــت: پس از ۱۵ ســال انتظــار به دلیل 
نبود منابــع مالی و پیمانــکاران بدعهد، ۲۴ طرح 
عمرانی نیمه تمام اســتان با ورود قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیاء تکمیل می شود که منابع تأمین هزینه 
با تهاتر زمین در استان مازندران انجام خواهد شد 
و پرونده پیمانکاران بدعهد با اعمال قانون و تاخیر و 

جریمه آن بسته می شود. 

و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  مدیــرکل 
صنایع دستی گفت: در حال برنامه ریزی برای معرفی 
مازندران به عنوان قطب گردشگری سالمت هستیم.

به گــزارش صبح آمل و به نقــل از روابط عمومی 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
مازندران، صادق برزگر اظهار داشــت: فهرســت آثار 
ثبتی جهانــی و ملی در جذب گردشــگران داخلی 
و خارجی بســیار موثر اســت. وی افزود: گردشگران 
با حضور در مراســم شــب یلدا با فرهنگ و هویت 
آن منطقه آشــنا می شوند. مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی مازندران تصریح کرد: 
امســال که تا حدودی از شدت بیماری کرونا کاسته 
شــده می توانیم شــاهد دورهی و حضــور مردم در 
مراســم مختلف در سطح اســتان و در اقامتگاه های 
اســتان به همراه برپایی نمایشــگاه صنایع دستی و 
جشنواره های غذا باشیم. برزگر با بیان اینکه مازندران 
در حوزه فرهنگ از غنای بی شــماری برخوردار است 
و برپایی نمایشگاه ها و جشــنواره ها از سیاست های 

اصلی اداره کل است، افزود: می توانیم  این رویدادها را 
شــکوفا کرده و در برندسازی آن ها تالش کنیم. وی 
با بیان اینکه مازندران در تنوع غذایی از اســتان های 
سرآمد کشور است، تصریح کرد: جای جای مازندران 
دارای تنوع غذایی است و شهرهایی مانند آمل، بابل 
و نوشهر در رتبه بندی تنوع حوزه غذا در سطح ملی 
دارای جایگاه خوبی هستند.   مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی مازندران با اعالم اینکه 
بیش از ۴۰ اثر مازندران  ثبت ملی می شــود، یادآور 
شد: یکی از این موارد نازخاتون مازندران است. برزگر 
با بیان اینکه در تمام زیرشاخه های حوزه گردشگری 
مازنــدران از ظرفیت های باالیی برخوردار هســتیم، 
افــزود: در حال برنامه ریزی بــرای معرفی مازندران 
به عنوان قطب گردشگری سالمت هستیم. وی افزود:  
مازنــدران با وجود یک هــزار و ۳۶۲ امامزاده و بقعه 
دارای ظرفیت عظیمی در حوزه گردشگری مذهبی 
اســت و به طور هدفمند در حال برنامه ریزی در این 

حوزه هستیم.

فرمانده پلیس امنیت اقتصادی فراجــا مازندران با اعالم این مطلب با 
بیان اینکه بیشــترین تعامل پلیس امنیت غذایی با جهاد کشاورزی است 
چرا که بحث امنیت غذایی یک موضوع مهم و اساسی است، گفت: پلیس 
امنیت اقتصادی در راستای شــرایط جامعه تشکیل شد و در حوزه جهاد 
کشــاورزی در امر مبــارزه با قاچاق کاال اقدامات پیشــگیرانه در کاالهای 

کشاورزی فعالیت می کند.
به گزارش صبح آمل و به نقل از فارس، سرهنگ محمدپور بیان کرد: پیشگیری و مبارزه با چوب قاچاق، دام 
قاچاق و زمین خواری در راستای فعالیت های پلیس امنیت اقتصادی در بخش کشاورزی است که بیشتر در حوزه 
پیشــگیری فعالیت داریم. وی با اشاره به اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی از کارهای پلیس امنیت اقتصادی در 
استان است، گفت: زمین های کشاورزی نباید تغییر کاربری پیدا کنند و تبدیل شوند و همه تالش و امکانات ما 
برای حفظ کاربری زمین های کشاورزی به کارگیری خواهد شد. فرمانده پلیس امنیت اقتصادی فراجا مازندران 
با بیان اینکه پلیس در کنار جهاد کشاورزی است و هر زمان جهاد کشاورزی اراده کند در کنار آنها هستیم تا 

مشکالت استان را رفع کنیم،

فرماندار آمل از برآورد اعتبار ۱۵۰ 
میلیارد تومانی برای حل مشــکالت 

مدارس این شهرستان خبر داد.  
ســید عباس حسینی همزمان با 
ایام شــهادت حضرت زهرا)س( در 
یادواره ۱۰۰ شهید حوزه جواداالئمه 
بــه میزبانــی روســتای کمانگرکال 
بخش دشت ســر این شهرستان، با 
حضــور وزیر آمــوزش و پرورش و 
اســتاندار مازندران اظهار کرد: آمل 
از شهرهای شــاخص شمال کشور 
اســت که مردم این شهرســتان با 
خلق حماسه اسالمی ۶ بهمن سال 
۱۳۶۰ و تقدیم بیش از ۴۰ شــهید 
توانســتند طومار کمونیســت ها را 
در هم بپیچند و برای همیشــه در 
وصیت نامه سیاسی الهی امام راحل 

ماندگار شوند.
به گــزارش صبح آمــل و به نقل 
از روابــط عمومی فرمانــداری آمل، 
وی افــزود: این شــهر دیــار علما، 
ادیبان، بــزرگان دینی، مراجع تقلید 

و چهره های شاخص است که نمونه 
بارز آن پرورش مفاهر جهان اســالم 
عالمــه ذوالفنــون آیت اهلل حســن 
حســن زاده آملی و مفسر کبیر قرآن 
آیــت اهلل عبداهلل جوادی آملی در این 

شهرستان است.
معــاون اســتاندار و فرماندار ویژه 
شهرســتان آمل تصریح کــرد: این 
شهرســتان با بیش از ۴ هزار معلم، 
7۰ هزار دانش آموز و ۴۲۰ مدرســه 
از شــهرهای شــاخص و پرجمعیت 
بدنه تعلیم و تربیت در حوزه خانواده 

آموزش و پرورش است.
حســینی با اعــالم فعالیت پنج 
دانش آموز المپیادی در این شهرستان 
کــه دو دانش آموز المپیــاد در حوزه 
علوم ریاضی هســتند، بیان کرد: در 
سال جاری از ۱۰ دانش آموز اعزامی 
کشــور ایران به المپیاد جهانی علوم 
ریاضی به میزبانی کشور ژاپن از آمل 
هســتند که ۸ دانش آمــوز دیگر در 

تهران فعالیت دارند.

وی با اشاره به بازدید وزیر آموزش 
و پرورش از مدارس انقالب اسالمی، 
ابن ســینا، صفایی و دبســتان امام 
بخش  کمانگرکال  روستای  سجاد)ع( 
دشت سر، یادآور شــد: چهار مدرسه 
انقالب اســالمی، ابن سینا، صفایی و 
رزکه در شهرســتان آمل نیمه تمام 
هستند و همچنان پروژه های عمرانی 

آن برای تکمیل ادامه دارد.
معاون استاندار و فرماندار ویژه آمل 
ادامه داد: سه مدرسه جواداالئمه، امام 
علی)ع( و امام خامنــه ای در حوزه 
شهری آمل دچار چالش جدی بوده 
و رأی تخلیــه برای آنها صادر شــده 
است همچنین دو مدرسه تخریبی ۶ 
کالسه در روستاهای درویش خیل و 

درزی کال نیازمند توجه جدی هستند 
و مدرسه شاهد پسران نیز با مشکالت 
وقفی اداره اوقاف و امور خیریه مواجه 
اســت همچنین از وزیــر آموزش و 
پرورش درخواست رسیدگی جدی به 
مسائل مختلف مدارس این شهرستان 

را داریم.
حسینی با اشاره به برآورد اعتبار 
بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان برای حل 
مشکالت مدارس آموزش و پرورش 
آمل، بیان کرد: دستور وزیر آموزش 
و پرورش در بازدیدهای گذشــته از 
آموزش و پرورش آمل راهگشا بوده 
و ایــن بار درخواســت توجه جدی 

داریم.
وی از دســتور ویژه وزیر آموزش 
و پــرورش برای گنجاندن حماســه 
اسالمی ۶ بهمن سال ۱۳۶۰ آمل در 
محتوای کتاب های درسی خبر داد و 
گفت: این اقدام مهم با نگاه ویژه وزیر 
آموزش و پــرورش در بحث تعلیم و 

تربیت انجام شد.

 مدیرکل دفتر امور زنان
 و خانواده استانداری:

زنان مازندران اثرگذاری 
قابل اعتنایی در 

حوزه های مختلف دارند

جلسه برنامه ریزی و هماهنگی 
بانوان ســتاد گرامیداشت  کمیته 
مقام زن و روز مــادر و همچنین 
دهه مبارک فجر به ریاست سمیه 
قاسمی طوسی، مدیرکل امور زنان 
و خانواده اســتانداری و با حضور 
هماهنگی  رئیس شورای  اصغری، 
و  اســتان  اســالمی  تبلیغــات 
نمایندگان امور بانوان فرمانداری ها 
و دستگاه های اجرایی استان برگزار 

شد.  
قاسمی طوسی در این نشست 
مناسبت های  گرامیداشت  ضمن 
پیــش رو و یاد و خاطر ســردار 
شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: 
جــای خالی این ســرباز فداکار 
میهن، در شرایط کنونی احساس 

می شود.
به گزارش صبح آمل و به نقل از 
استانداری مازندران  پایگاه خبری 
وی ادامــه داد: حضرت زهرا )س( 
الگوی بی بدیــل و کامل در همه 
عرصه های زندگی و همیشه تاریخ 
برای بانوان می باشــند، اثرگذاری 
و برکــت وجــود مبارک ایشــان 
در برهه های مختلــف و در زمان 
بوده  دفاع مقدس همواره مشهود 
و با تاســی به این بانــوی بزرگوار 
رشــادت ها و جانفشانی هایی را از 
زنان مشــاهده کردیم و با توسل 
به این بانوی با کرامت گره گشایی 

های مختلف اتفاق افتاد.
و  زنان  امــور  مدیــرکل دفتر 
خانواده استانداری مازندران افزود: 
با توجه به در پیــش بودن هفته 
زن و دهــه مبارک فجــر، اجرای 
برنامه های منسجم و هدفمند در 
راستای اهداف سازمانی حوزه زنان 
و خانواده با همــکاری موثر کلیه 

نهادها مورد انتظار است.
قاســمی طوسی با اشــاره به 
نقش زنان مازندران در عرصه های 
مختلــف انقــالب، گفــت: زنان 
مازندران اثرگــذاری قابل اعتنایی 
در حوزه های مختلف دارند و باید 
این نقش در سطح جامعه برجسته 

شود.
وی بــا اشــاره به نمایشــگاه 
توانمندی های زنان استان که هفته 
گذشته برگزار شد، گفت: بخشی از 
این اثرگذاری در این نمایشگاه به 

نمایش گذاشته شد.
و  زنان  امــور  مدیــرکل دفتر 
خانــواده اســتانداری مازنــدران 
بانوان  افــزود:  در همیــن زمینه 
مازندرانــی ۳۵٪ در حوزه صنایع 
دســتی، ۶۰٪ صنایــع تبدیلی و 
نوغانداری، ٪۵۰  کشاورزی، ٪۹۰ 
دام و طیور و ۱۹٪ در حوزه صنعت 

فعالیت دارند.
قاسمی طوســی در ادامه بیان 
از موضوعات مورد  داشــت: یکی 
تاکید مقــام معظم رهبری که در 
دســتور کار دولت ســیزدهم نیز 
قرار دارد، موضوع جمعیت اســت 
که شخص رییس جمهور در ستاد 
ملی خانــواده و جمعیت وظایف 
دستگاه ها رو گوشزد می کنند، لذا 
انتظار داریم در اجرای برنامه های 
مناســبتی نیز حتما بــه ضرورت 
جوانی جمعیت و فرزندآوری توجه 

شود.
وی با اشــاره به اینکه ماهیت 
هفتــه زن و دهــه مبــارک فجر 
جشن و شــادمانی است بر ایجاد 
اجــرای  در  اجتماعــی  نشــاط 
برنامه هــا تاکید کــرد و گفت: در 
کنــار غبارروبــی گلزار شــهدا و 
تکریم مادران و  همســران شهدا، 
برگــزاری کارگاه های آموزشــی، 
نمایشگاه های توانمندی بانوان در 
شهرها و روستاها، ایستگاه سالمت 
و ….یکی از برنامه های شــاخص 
اجرایی در این ایام جشــن میالد 
کوثر در مرکز استان و برپایی میز 
خدمت و ارتباط مردمی ویژه بانوان 

است.

خبرخبر
سرمقالهسرمقاله

 مسئولین 
 محترم آملی

 سکوت را بشکنید 
ســکوت  موقع  یــک  میگن 
خوبــه و گاهی الزمه، صبر الزمه 
به هدف رســیدن اســت بعضی 
ها هــم اعتقاد دارنــد عجله کار 
شیطان است اما اینها نباید دلیلی 
بر سکوت مرگبار مسئولین آملی 
ما باشد. رسانه ها هم از جمله ما 
خسته از این بی تفاوتی ها و عدم 
پاســخگویی ها، هرچه میگویم آب در هاون اســت در صورتی که 
همین مسئولین از رسانه  به عنوان ارکان اساسی جامعه و چشم و 
گوش مدیران نام می برند اما توجهی به آن ندارند. برنامه های خبری 
یک طرفه در آمل یا رپرتاژ محور، عملکرد رسانه ها را خنثی کرده 
است. انتقادات و ســرنخ های تخلفات و مشکالت نیز مورد توجه 
مقامات باالتر قرار نمی گیرد هرچند این سیاست برای مسئولین 
در زیر کار شــانه خالی کردن مقبول باشد اما نباید فراموش کنند 
مردم پرسشــگر هســتند در بزنگاه های خاص پاسخ بی توجهی 
مدیران را خواهند داد. معلوم نیســت زبان مدیران ما الکن اســت 
یا به لکنت افتاده اند وعده ها و حرف ها تا عمل کیلومترها فاصله 
دارد دائماً حرفای خوب می زنند اما در عمل مردم چیزی به عنوان 
حاصل نمی بینند. مردم آمل مطالبات زیادی هم از مسئولین دارند 
ششم بهمن نزدیک است روز مردم آمل که همگان از آن به عنوان 
حماســه یاد می کنند نه دهه شــصت و نه ده های دیگر تاکنون 
مردم شــریف آمل رو گردان نبوده اند و ثابــت کرده اند اما چقدر 
به درخواســت های مردم توجه شده است سکوت را بشکنید امور 
اجرایی را به نتیجه برســانید جلوی تخلفات را بگیرید اگر هم در 
امل از دست شما به عنوان مسئول کاری ساخته نیست آن را فریاد 

بزنید و از باالتر مطالبه کنید.
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معاون استاندار و فرماندار ویژه آمل در یادواره شهدای روستای کمانگرکال در حضور وزیر آموزش و پرورش درخواست کرد:

لزوم اختصاص اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومانی برای حل مشکالت مدارس آمل

خبرخبر

مدیر عامل شرکت گاز مازندران هشدار داد:
مازندرانی ها در مصرف گاز صرفه جویی کنند

مدیر عامل شــرکت گاز مازندران درباره آمادگی استان برای رویارویی با 
فصل ســرما گفت: شرکت گاز اســتان برای تامین پایدار گاز در بخش های 

مختلف در فصول سرد سال آمادگی کامل دارد.
به گزارش صبح آمل و به نقل از ایرنا قاســم مایلی رســتمی با اشاره به 
فراگیری سرما نسبت به خطر افت فشــار گاز در استان هشدار داد و افزود: 
اگرچــه خطوط انتقال گاز طبیعی به مقصد مازندران طی چند ســال اخیر 
افزایش یافته اســت، اما واقعیت این است که مازندران در انتهای خط شبکه 
گازرســانی کشــور قرار دارد ،به طور یقین عدم صرفه جویی در مصرف گاز 

طبیعی، افت فشار را همراه خواهد داشت.
وی بیان کرد: معتقدیم اطالع رســانی دقیق، آگاهانه و شــفاف مردم را 
برای مقابله با سرما و رعایت الگوی صحیح مصرف یاری می کند، امیدواریم با 
همکاری نیروهای این شرکت بتوانیم به بهترین شکل ممکن به هم استانی 
های عزیز خدمت رســانی مداوم و مستمر و در باالترین سطح رضایتمندی 
مشترکین انجام دهیم. مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران از اجرای طرح 
پایش مصرف گاز دستگاه های اجرایی و اماکن دولتی و عمومی استان با هدف 
مدیریت انرژی و رعایت الگوی مصرف خبر داد و گفت: از ابتدای اجرای این 

طرح تاکنون، سه هزار مورد سازمان های ادارای و عمومی پایش شده اند.
مایلی رستمی افزود: براساس بخشنامه ابالغی صرفه جویی در مصرف گاز 
از ســوی معان اول رئیس جمهور، تشکیل جلســات مرتبط در استانداری، 
مکاتبــه و ابالغ به کلیه ادارات و نهادهــای دولتی در جهت رعایت حداکثر 
صرفه جویی در مصرف گاز، شرکت گاز مازندران اقدام به تشکیل گشت های 

پایش مصرف گاز ادارات و ارگانهای دولتی نموده است.
وی با بیان اینکه از شــروع این طرح تاکنون ۲۰۰ مورد اخطار به ادارات 
و ارگانهای دولتی اســتان که نسبت به رعایت الگوی مصرف اقدام نکرده اند، 
ابالغ شده است؛ اظهار داشت: پیرو اخطارهای صادره، متاسفانه برخی از دوایر 
دولتــی نه تنها در جهت رعایت الگوی مصرف اقدامی نکرده اند بلکه افزایش 

مصرف نیز داشته اند که به ناچار نسبت به قطع گاز آنها اقدام شده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران با بیان اینکه تاکنون گاز تعدادی از 
ارگان های دولتی در سطح استان قطع شده است، تصریح کرد: با برودت هوا 
و افزایش مصرف گاز، اخیرا تعداد ۲۰ دستگاه دولتی دیگر مشمول قطع گاز 
هستند که لیست آنها به استانداری اعالم شده و در صورت عدم اصالح فوری 
در روند مصرف خود، گاز این دستگاه ها نیز قطع خواهد شد. مایلی رستمی 
بر ضرورت صرفه جویی مشترکین خانگی و اداری در مصرف گاز تاکید کرد 
و اظهار داشــت: به منظور صرفه جویی و مدیریت انرژی، از مسئوالن ادارات 
درخواست شده بود که وسایل گرمایشی سازمان ها را یک ساعت قبل از اتمام 

ساعت کاری و نیز در تعطیالت آخر هفته خاموش کنند.
وی در خصــوص پایــداری جریــان گاز در این فصل از ســال گفت: با 
بسترســازی و تقویت زیرساخت های خطوط انتقال و شبکه های گازرسانی، 
روند تداوم خدمت رسانی به مردم استان از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده 
و امیدواریم امسال و با اجرای تمهیدات الزم، هیچگونه قطعی گازی نداشته 

باشیم.

مدیرکل انتقال خون مازندران:

ذخایر خونی مازندران در تمامی گروه ها کاهش یافته است
مدیرکل انتقال خون مازندران با اشاره به کاهش 
ذخایر خونی در تمامی گروه ها از مردم برای اهدای 

خون و تامین نیازها یاری خواست.
به گــزارش صبح آمل و به نقــل از مهر، عبداله 
محمدی فیروزجایی ضمن اشاره به کاهش مراجعات 
مردم به مراکز اهدای خون در پی شیوع بیماری های 
فصلی، از مردم مازندران خواست که به یاری بیماران 
نیازمند به خون بشــتابند. وی با بیان اینکه ذخایر 
خون استان کاهش یافته است، گفت: در حال حاضر 

به همه گروه های خونی به خصوص گروه های خونی O مثبت نیاز بیشتری وجود دارد. مدیرکل انتقال خون 
مازندران با تاکید بر نیاز روزانه بیماران به خون و فرآورده های خون گفت: امیدواریم با همدلی و مشــارکت 
مستمر مردم به ویژه جوانان در مراکز اهدای خون، به وضعیت مناسب و مطلوب ذخایر خون و فرآورده های 

خون مورد نیاز بیماران استان دست پیدا کنیم.
محمدی فیروزجایی اضافه کرد: اســتان مازندران به لحاظ داشتن ۴7 مرکز درمانی و همچنین ۱۴ هزار 
بیمار خاص )تاالسمی، هموفیلی، سرطانی و دیالیزی( از جمله استان هایی است که مصرف خون و فرآورده های 
آن بسیار باال است، بنابراین الزم است که مردم حضوری مستمر در پایگاه های انتقال خون داشته باشند و اقدام 
به اهدای خون کنند. وی با بیان اینکه هم اکنون ذخایر خون و فرآورده های خون استان در تمامی گروه های 
خونی کاهش چشم گیری یافته است، گفت: از عموم مردم به ویژه جوانان و بانوان که در رنج سنی ۱۸ سال 
تا ۶۵ سال قرار دارند و از سالمت عمومی برخوردارند، تقاضا داریم که با هدف نجات جان بیماران، به مراکز 

اهدای خون در سطح استان مراجعه کنند و همانند گذشته حامی انتقال خون و بیماران باشند.
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تحقیقات  آموزش،  کمیســیون  سخنگوی 
و فناوری مجلس با اشــاره به تصویب کلیات 
طرح اصالح قانون برقراری عدالت آموزشــی 
در پذیرش دانشــجو در دوره های تحصیالت 
تکمیلی و تخصصــی در صحن علنی مجلس، 
گفت: مجلس یازدهم به دنبال جبران کمبود 

پزشک در مناطق محروم است.
به گزارش صبح آمل و به نقل از خبرگزاری 
خانه ملت رضا حاجی پور با اشــاره به تصویب 
طرح اصالح قانون در برقراری عدالت آموزشی 
در پذیــرش دانشــجو در دوره های تحصیالت 
تکمیلی و تخصصی در نشســت هفته گذشته 
صحــن علنی، عنوان کــرد: مجلس یازدهم به 
دنبال تصویب این طرح بوده تا دو هدف تأمین 

پزشــک مناطق محروم با بهبود شــرایط دوره 
تعهد خدمت پزشکان در این مناطق اقدام شود.

وی افــزود: بر اســاس قانــون ۳۰ درصد 
فارغ التحصیالن رشــته های پزشکی باید در 
مناطق محروم فعالیت داشــته باشند اما این 
مهم محقق نشــده و به دلیل شرایط سختی 
که دوره تعهد خدمت برای پزشــکان در نظر 
گرفته پزشکان کمتری راغب به گذراندن این 

دوره هستند.
نماینــده مــردم آمل در مجلس شــورای 
اســالمی تصریح کرد: بر اساس طرحی که از 
کمیسیون آموزش مجلس به صحن علنی ارائه 
شــده و ممکن است در صحن دچار تغییراتی 
شود، تعهدی که سه برابر خدمت بود که این 

مدت تعهد در رشــته های داخلــی، جراحی 
عمومــی، داخلی اطفال، جراحــی زنان، طب 
اورژانس و بیهوشــی و تخصص عفونی به ۱.7 
برابر و برای سایر رشته های تخصصی پزشکی 
به ۲.۲ برابر مدت تحصیــل با اعمال ضرایب 

منطقه ای اعمال خواهد شد.
حاجی پور یادآور شــد: البته در نشســت 
هفته گذشــته صحن علنی مجلس مقرر شد 
بخش هایی از این طرح به کمیسیون تخصصی 
ارجاع شــود تا احیاناً با اصالحاتی همراه شود، 
اما بر اســاس آنچــه در کمیســیون آموزش 
مجلس تصویب شــده، در این طرح برای افراد 
عالقه مند به شــرکت در رشته های تخصصی 
نیز فرصتی پیش بینی شــده تا در رشته های 

مورد نیاز دانشگاه شرکت کنند.
تحقیقات  آموزش،  کمیســیون  سخنگوی 
و فناوری مجلس یادآور شــد: همچنین یکی 
دیگر از مواردی که برای تشــویق پزشکان به 
خدمت در مناطق محروم در نظر گرفته شده 
این اســت که به ازای تولد هــر فرزند ۶ ماه 

تخفیف در دوره تعهد خواهند داشت.
حاجی پور یادآور شــد: بــرای متعهدینی 
که پــس از قبولی در ســهمیه بــه بیماری 
صعــب العالج یــا حادثه ای دچار شــوند نیز 
تخفیفات مناســبی در نظر گرفته شده است 
کــه امیدواریم با تصویب این طرح اســتقبال 
پزشــکان از خدمت در مناطــق محروم دچار 

تحول شود.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسالمی مطرح کرد:

مجلس یازدهم به دنبال جبران 
کمبود پزشک در مناطق محروم 

مدیرعامل شرکت گاز مازندران:

 تمام مشترکان گاز طبیعی مازندران
 زیر پوشش بیمه حوادث قرار گرفتند

مدیرعامل شرکت گاز مازندران با اعالم این خبر 
گفت: تمامی مشترکان خانگی و تجاری گاز طبیعی 

مازندران، زیر پوشش بیمه حوادث قرار گرفتند.
به گــزارش صبح آمل و به نقــل از خبرگزاری 
صدا و سیمای مازندران، قاسم میلی رستمی اظهار 
داشت: تمامی مشترکان خانگی شهری، روستایی، 
سکونت گاهی عشــایری و تجاری با پرداخت حق 
بیمه بر روی صورتحساب خود، در حوادث ناشی از 

مصرف گاز طبیعی بیمه شدند.
وی افزود: بر اســاس قانون بودجه کل کشور، از 
قبوض گاز هر واحد مشــترکین گاز خانگی شهری 
ماهیانه مبلغ ۲۰۰ تومان، روســتایی ۱۰۰ تومان، 
تجاری شــهری ۱۰۰۰ تومان و تجاری روســتایی 

۵۰۰ تومان به عنوان حق بیمه اخذ می شود.
مدیرعامل شرکت مازندران بیان داشت: براساس 
قرارداد بین شــرکت ملی گاز ایــران و بیمه تعاون 
تعاونی، همه مشــترکین گاز طبیعی تحت پوشش 
بیمه خســارت های مالی و جانی اعم از فوت، نقص 
عضــو، از کار افتادگــی کلی و جزئــی هزینه های 
پزشکی ناشــی از گاز طبیعی مانند حوادث انفجار، 

آتش سوزی و مسمومیت قرار گرفته اند.
مایلی رســتمی افزود: بر این اســاس، پرداخت 

غرامت فوت برای هر نفر در هر حادثه، یک میلیارد 
و ۳۰۰ میلیون ریــال و همچنین پرداخت غرامت 
نقص عضو و از کارافتادگی دائم و جبران هزینه های 
پزشــکی برای هر نفر در هر حادثه حداکثر تا مبلغ 

۹۰۰ میلیون ریال است.
وی افــزود: حداکثر جبران خســارت های مالی 
به واحد مســکونی نیز به ازای هر واحد مســکونی 
آســیب دیده حداکثر تا ۲ میلیارد ریال مقرر شده 

است.
مدیرعامل شــرکت گاز مازندران خاطرنشــان 
کرد: مشــترکان گاز طبیعــی می توانند در صورت 
بروز هرگونه حادثه با منشــا گاز شــهری مراتب را 
به امداد ۱۹۴ یا نیرو های گازبان در روستا ها اطالع 
داده تا پس از انجام مقدمات قانونی از بیمه مصرف 

کنندگان گاز طبیعی بهره مند شوند.
مایلی رستمی گفت: شرکت گاز هم موظف است 
ظــرف ۱۵ روز کاری پس از کســب اطالع از وقوع 

حادثه آن را به بیمه اعالم کند.
وی پرداخت هرگونه غرامت در حوادث مرتبط با 
گاز طبیعی را منوط به ارائه نظریه پزشــکی قانونی 
و ســازمان آتش نشــانی اعالم کرد و افــزود: بیمه 
تعاون تعاونی موظف اســت حداکثر تا ۱۵ روز پس 
از دریافت مدارک مربوطه از اشــخاص حادثه دیده 
نسبت به پرداخت غرامت اقدام کند. مایلی رستمی 
گفت: مالک محاسبه و پرداخت حق بیمه مشترکان 

صورتحساب های صادره گازب ها است.

اســتاندار مازنــدران با اشــاره به 
فرارســیدن فصل ســرما و احتمال 
افزایش میــزان مصرف گاز در بخش 
خانگی، بــر لــزوم مدیریت مصرف 
سوخت در صنایع و واحدهای تولیدی 
و همچنین صرفه جویی بهتر توسط 
تأکید  شهروندان در مصارف خانگی 

کرد.  
سیدمحمود حسینی پور در دیدار 
مدیرعامل شــرکت گاز مازندران، با 
اشاره به فصل سرما بر لزوم مدیریت 
مصــرف گاز و اقدامــات اصالحی و 
پیشــگیرانه در بخش های خانگی، 
صنعتــی و نیروگاهی اشــاره کرد و 
گفت: باید طوری برنامه ریزی شــود 
که در روزهای ســرد ســال عالوه بر 
تأمیــن گاز خانگی، شــاهد فعالیت 

واحدهای صنعتی استان و چرخیدن 
چرخ این واحدها نیز باشیم.

وی با بیان اینکه صرفه جویی در 
مصــرف گاز در بخــش های خانگی 
و تولیــدی و صنعتــی بــا توجه به 
فرارسیدن فصل سرما ضرورت دارد، 
افزود: صرفــه جویی بهتر در مصرف 
گاز باعث خواهد شــد تا در روزهای 
سرد سال شاهد کاهش افت فشار گاز 

در استان نباشیم.
همچنین  مازنــدران  اســتاندار 
خواســتار تبدیــل مصــرف بهینه 
انرژی به یک فرهنــگ عمومی در 
میان اقشار جامعه شد و با اشاره به 
علل لزوم محدودیت در مصرف گاز 
طبیعی، اظهار کرد: ناترازی تولید و 
مصرف گاز، افزایش بی رویه، اهمیت 

اســتمرار جریان گاز در اقصی نقاط 
کشور از مهمترین دالیلی است که 
باید در زمینــه مصرف بهینه همت 

گماشت.
حســینی پور با بیــان اینکه در 

شــرایط کنونی همراهی مردم مانند 
همیشه و در همه عرصه ها در گذر از 
روزهای سرد سال و تامین گاز پایدار 
بســیار موثر خواهد بود، گفت: باید 
الگوی عملیاتی صحیح مصرف انرژی 

و فرهنگ مصــرف بهینه با همراهی 
آحاد مــردم و تالش مســئوالن در 

جامعه به خوبی نهادینه شود.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه 
بخشــنامه معاون اول رئیس جمهور 
گفــت: ادارات و ارگان هــای دولتی 
می بایســت در وقت اداری نسبت به 
رعایت دمای رفــاه )۱۸ تا ۲۱ درجه 
سانتی گراد( اقدام نمایند و در ساعات 
غیر اداری و روزهای تعطیل، سامانه 

های گرمایشی را خاموش کنند.
استاندار بیان کرد: باید مسئوالن، 
مدیــران و کارکنان دولت و مجموعه 
های مختلف اداری و خدمات رسان 
خود الگوی مناسبی در همراهی برای 
صرفه جویی و مدیریت بهینه مصرف 

انرژی برای همگان باشند.

مدیرکل  ارتباطات و فناوری 
اطالعات مازندران:

۶۳ روستای مازندران 
به شبکه ملی اطالعات 
دسترسی پیدا کردند

مدیــرکل  ارتباطات و فناوری 
اطالعات مازندران از دسترســی 
کامل ۶۳ روستای شهرستانهای 
ساری و سوادکوه به شبکه ملی 

اطالعات خبر داد.
بــه گزارش صبح آمــل و به 
نقل از خبرگزاری صدا و سیمای 
مازندران، اسماعیل اعزی با اشاره 
به اجرای پــروژه فیبر نوری در 
مازنــدران گفت: بــا اتمام پروژه 
توسعه شــبکه فیبرنوری در دو 
شهرستان ســاری و سوادکوه به 
طــول ۹۵ کیلومتر بــا اعتباری 
بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان از محل 
اعتبــارات طــرح USO وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات،۶۳ 
روســتای این دو شهرســتان با 
جمعیتی بالغ بــر ۳۵۰۰ خانوار 
به شــبکه ملی اطالعات متصل 
شــدند. وی افزود: مقرر شد آغاز 
عملیات اجرایــی حفاری و لوله 
گذاری شبکه فیبر نوری در پنج 
شهرســتان آمل، بابل، نکا، نور و 
رامســر به طول ۳۱۰ کیلومتر با 
اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد تومان 
از محل اعتبارات طرح توســعه 
روســتایی uso وزارت تا سالروز 
پیروزی انقالب اسالمی به مرحله 

بهره برداری رسد.
مدیــرکل ارتباطات و فناوری 
اطالعات مازندران در ادامه گفت: 
با بهره بــرداری از ۳۱۰ کیلومتر 
پروژه فیبر نــوری مذکور، تعداد 
۵۳ ســایت تلفن همراه به بستر 
انتقال امن و پایدار متصل و ۱7۰ 
روســتای این پنج شهرستان با 
جمعیتی بالغ بر ۱7۰۰۰ خانوار 
به شــبکه ملی اطالعات متصل 
و از پوشــش ارتباطــات ثابت و 
اینترنت پر ســرعت همراه بهره 
اعــزی، اجرای  مند می شــوند. 
پروژه فیبر نــوری با هدف ایجاد 
بستر های زیرساختی مناسب در 
خدمات  ارائه  ارتباطــات،  حوزه 
مطلــوب و باکیفیــت ارتباطی، 
برقراری عدالت ارتباطی و کاهش 
شکاف دیجیتالی در مناطق کمتر 
توسعه یافته باالخص روستا های 
باالی ۲۰ خانوار بدون پوشــش 
استان، با سرعت چشمگیری در 

حال اجرا می باشد.

مدیر جهاد کشاورزی 
محمودآباد:

قلع و قمع 
تغییرکاربری های غیرمجاز 

در محمودآباد
۱7 تغییرکاربری غیرمجاز در 
شهرستان محمودآباد قلع و قمع 

شد.
کشــاورزی  جهــاد  مدیــر 
اجرای  بــرای  محمودآباد گفت: 
تبصره ۲ مــاده ۱۰ قانون اصالح 
قانون حفظ اراضی زراعی و باغ ها 
و برابر دســتور دادســتانی، ۱7 
مورد تغییر کاربری غیرمجاز در 
روستا های  کشاورزی  زمین های 
مالکال و علمده غربــی از توابع 
بخش ســرخ رود این شهرستان 

قلع و قمع شد.
به گــزارش صبح آمــل و به 
نقــل از روابــط عمومــی جهاد 
کشــاورزی محمودابــاد، محمد 
هادی زاده افزود: با اجرای تبصره 
۲ مــاده ۱۰، ۱7 مورد تفکیک و 
دیوارکشــی غیرمجاز در ۶ هزار 
و ۵۵۰ مترمربــع از زمین هــای 
کشــاورزی این شهرستان قلع و 

قمع شد.
وی با تاکید بــه اینکه جهاد 
کشاورزی با کســانی که امنیت 
غذایی مردم را تهدید کنند، هیچ 
تعارفی نداشته و با آنان برخورد 
قانونی خواهد شد، گفت: مالکین 
اراضــی زراعی و باغی بایســتی 
قبــل از هرگونه تغییــر کاربری 
دریافت  بــرای  خود،  زمین های 
مشاوره و مجوز های قانونی الزم 
به این مدیریــت و مراکز جهاد 

کشاورزی مراجعه کنند.

خبرخبر
خبرخبر
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران:

مرغ مازاد از مرغداران در مازندران 
خریداری می شود

جهاد  ســازمان  رئیــس 
آغاز  از  مازندران  کشــاورزی 
خریــد مرغ مازاد در اســتان 
خبر داد و گفت: ساالنه ۲۸۰ 
هزار تن مرغ در استان تولید 

می شود.
به گزارش صبح آمل و به 
نقل از مهر، حســن عنایتی 

کلیجی از آغــاز خرید مرغ مازاد بر تولید از مرغداران مازندران خبر داد و 
افزود: در راستای حمایت از مرغداران و تولیدکنندگان صنعت طیور، خرید 
مرغ مازاد بر تولید مرغداران استان توسط اتحادیه مرغداران مازندران انجام 
می شــود. وی ادامه داد: در مرحله نخست 7۰ میلیارد تومان تسهیالت با 
سود ۱۰ درصد در اختیار اتحادیه مرغداران استان قرار گرفت تا نسبت به 

خرید مرغ اقدام کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران اضافه کرد: شرکت پشتیبانی 
امور دام و اداره کل دامپزشکی استان در جهت خرید مرغ مازاد با اتحادیه 

مرغداران استان همکاری خواهند داشت.
وی خاطرنشــان کرد: مرغداران می توانند از روز یکشنبه ۴ دی ماه به 
اتحادیه مرغداران شهرستان مراجعه کنند و مرغ های مازاد را تحویل دهند 
و این طرح برای حمایت از مرغداران در تمامی شهرســتان های اســتان 
اجرایی خواهد شد. رئیس ســازمان جهاد کشاورزی مازندران با توجه به 
سیاســت وزارت جهاد کشــاورزی مبنی بر واگذاری امور از تولید تا بازار 
محصوالت کشــاورزی به بخش خصوصی، اتحادیه ها و تشکل های بخش 

کشاورزی، موضوع خرید مرغ به اتحادیه مرغداران واگذار شد.
این مســئول خاطرنشــان کرد: این طرح در ۶ اســتان کشور اجرایی 

می شود که مازندران جزو این استان ها است.
وی با بیان اینکه مازندران ساالنه با تولید ۲۸۰ هزار تن گوشت سفید 
مرغ، سهم ۱۱ درصدی تولید و رتبه نخست کشور را در اختیار دارد، گفت: 

مازندران پیشانی صنعت طیور کشور است.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی، و 
صنایع دستی مازندران:

یک حفار غیرمجاز در آمل دستگیر شد
فرمانــده یــگان حفاظــت اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
مازندران از دستگیری یک حفارغیر مجاز 

در شهرستان آمل خبر داد.
فرمانــده یــگان حفاظــت اداره کل 
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی، 
صنایع دســتی مازنــدران ضمــن بیان 
خبر فــوق، گفت: بنا بر گــزارش پایگاه 
یگان حفاظت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی شهرســتان آمل و در 
پی اخبــار واصله از ســوی میراث بانان 

افتخــاری مبنی براینکه فردی با هویت معلــوم اقدام به حفاری در منزل 
شخصی خود کرده است، بالفاصله ماموران یگان حفاظت به همراه عوامل 
انتظامی با دستور قضایی به محل مورد نظر اعزام و پس از شناسایی محل 
مورد نظر، در یک عملیات ضربتی  توانستند، آالت و ادوات حفاری کشف 
و ضبــط کنند.  به گزارش صبح آمل و به نقــل از  روابط عمومی اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دســتی مازندران، محمدرضا کردان 
اظهار داشــت: در این  رابطه یک نفر با هویت معلوم دستگیر شد و پرونده 

به منظور سیر مراحل قانونی به مراجع ذی صالح قضایی تحویل داده شد.
وی یادآور شــد: طبق قانون، ساخت، خریدوفروش، نگهداری، تبلیغ و 
اســتفاده از هرگونه دســتگاه فلزیاب و همچنین ورود آن به کشور منوط 
به اخذ مجوز از وزارت میراث فرهنگی کشور است.  فرمانده یگان حفاظت 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران تصریح کرد: 
با هرگونه تبلیغ، خریدوفروش و استفاده از این دستگاه که به منظور کشف 

آثار و اموال تاریخی اس، برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.

سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت مازندران:
کمبود زمین با کاربری صنعتی یکی از 
موانع اصلی سرمایه گذاری در استان 

مازندران است
سرپرســت اداره کل صنعت، معدن 
و تجارت مازندران گفت: پتانســیل  های 
سرمایه  گذاری بالقوه خوبی هم اکنون در 
نقاط مختلف استان وجود دارد که فقدان 
و یا کمبود زمین صنعتی عماًل به مانعی 

در راه سرمایه  گذاری  های جدید تبدیل شده است.
به گزارش صبح آمل و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، محمد حسن 
صبوری دیلمی با اشاره به اینکه مازندران یک استان قطب کشاورزی بوده و 
تولیدات کشاورزی آن می تواند امنیت پایدار غذایی را برای کشور به ارمغان 
آورد، اظهار داشــت: اگر از زمین های با کاربری صنعتی در استان به نحو 
صحیح تری استفاده شود قطعاً شاهد اجرای مناسب تر سرمایه گذاری های 
جدید خواهیم بود. وی افزود: متاســفانه در سنوات گذشته برخی از افراد 
با ارائه طرح های تولیدی و صنعتی توانسته اند زمین هایی در شهرک های 
صنعتی استان در اختیار بگیرند که عماًل علیرغم چندین سال از گذشت 
دریافت زمیــن هیچگونه فعالیتــی در زمینه تولید در آن نداشــته اند. 
سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت مازندران تصریح کرد: سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان آمادگی دارد با پیگیری مشکالت سرمایه 
گذاران تا حد امکان موانع اجرای طرح ها را برطرف کرده و در مســیر راه 
اندازی این طرح ها تسهیل کند. صبوری گفت: برخی از این افراد با ساختن 
سوله در این زمین ها مبادرت به اجاره آن به افراد دیگری کرده که در زمینه 
تولید فعال نبوده بلکه هم اکنون از این سوله های صنعتی به عنوان انبار و 
دفتر پخش استفاده می شود. وی با بیان اینکه کسانی در زمین شهرک های 
صنعتی زمین در اختیار گرفته اند باید هر چه زودتر نســبت به وضعیت 
فعالیت وســرمایه گذاری خود در اجرای طرح های صنعتی تعیین تکلیف 
نمایند، خواستار هماهنگی و حمایت بیشتر دستگاه های اجرائی، نظارتی و 

مجموعه قضایی در جهت رفع و برخورد با این مشکل شد.

استاندار مازندران بر لزوم مدیریت مصرف گاز  تاکید کرد: 

مسئوالن خود باید الگوی مناسبی در مصرف انرژی برای همگان باشند

مدیرکل تعاون مازندران:

عمده حوادث کار در مازندران ناشی از بی احتیاطی است
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران 
گفت: عمده حوادث ناشی از کار در سطح استانی 
ناشی از بی احتیاطی و عدم رعایت آیین نامه ها 

است.
بــه گزارش صبح آمل و بــه نقل از مهر، علی 
باقری در حاشیه بازدید از معدن زغال سنگ آتش 
واقع در چمستان اظهار داشت: کوچک ترین سهل 
انگاری در معدن می تواند منجر به وقوع حوادث 

جبران ناپذیر شود.
وی خاطرنشان کرد: بازدیدها از کارگاه های پرخطر در سال های اخیر توسط بازرسان کار تشدید شده 

است و اعتقاد داریم موازین ایمنی باید به درستی در این کارگاه ها رعایت شود.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران افزود: تدوین آئین نامه های ایمنی در کارگاه ها با هدف 
پیشــگیری از حوادث منجر به صدمات جانی و خسارات مالی و ایمن سازی محیط کار است که در همه 

کارگاه های مشمول ماده ۸۵ قانون کار باید رعایت شود.
باقری با اشاره به اینکه برای افزایش آگاهی ایمنی در کارگاه ها پیگیری های زیادی صورت گرفته است، 
افزود: امروزه کسی نمی تواند بگوید که چیزی از ایمنی کار نمی داند، و حوادث ناشی از کار صورت گرفته 

در سطح استان ناشی از بی احتیاطی های بی مورد و عدم رعایت آئین نامه ها بدلیل سهل انگاری است.
وی ادامه داد: برگزاری کارگاه های آموزش مستمر ایمنی در اجرای آئین نامه آموزش ایمنی کارگران، 
کارفرمایان و کارآموزان، به کار گیری مسئول ایمنی و انعقاد قرارداد با پیمانکاران دارای صالحیت در حوزه 

معدن از ضروریات است.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران اجرای آئین نامه های ایمنی در کارگاه های سطح استان 
را ضروری دانست و گفت: رعایت قانون کار و آئین نامه های حفاظتی و بهداشتی به ویژه آئین نامه ایمنی 

معادن بسیار ضروری است.
باقری با تأکید بر اینکه کوچک ترین سهل انگاری در معدن می تواند منجر به وقوع حوادث جبران ناپذیر 
شود، اظهار کرد: مهم ترین عوامل سبب ساز رخدادهای منجر به آسیب های شغلی در معادن خفگی ناشی 

از گازگرفتگی و ریزش سقف کارگاه به دلیل عدم پایداری است.
وی توجه به وضعیت استحکام بندی، لق گیری و انجام گازسنجی مستمر با دستگاه های کالیبره و به 

روز را از موارد مهم پیشگیرانه عنوان کرد.

رییس اداره ترانزیت و حمل و نقل بین المللی استان اعالم کرد؛

واردات بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن کاال از بنادر استان مازندران
رییــس اداره ترانزیت و حمــل و نقل بین 
المللی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای استان مازندران عنوان نمود: در نه ماه سال 
جاری یک میلیون و7۱7 هزار و ۵۵۰ تن کاال 

از بنادر استان وارد کشور شد.
به گــزارش صبح آمل و به نقــل از پایگاه 
خبــری وزارت راه و شهرســازی از مازندران، 
محمد باکری اظهار داشت: طی مدت مذکور 
عمده تریــن بخش کاالهــای وارداتی، ذرت 
دامی، جودامی، گندم و انواع روغن بوده است.

وی همچنین اعالم نمود: در مدت ۹ ماهه 
امســال بیــش از ۸۲۴ هزارتــن کاال از مبدأ 
مازندران به کشورهای اطراف صادر گردید که 
اکثر آن ســیمان، مواد معدنی و فرآورده های 
لبنی، بوده اســت و نسبت به سال گذشته ۵ 

درصد  رشد داشته است.
رییــس اداره ترانزیت و حمــل و نقل بین 
المللی مازندران میــزان ترانزیت کاال در طی 

این مدت را بیش از ۱۸۹ هزارتن عنوان نمود 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۶۵ 

درصدی داشته است.
باکری همچنین خاطر نشــان ساخت: در 
مــدت یاد شــده از میان بنادر اســتان، بندر 

امیرآباد فعالترین بندر از این نظر است.

استاندار مازندران:

توسعه گردشگری روستاها ضروری است اما باید مطابق با فرهنگ روستا باشد
اســتاندار مازندران در جلسه شورای برنامه 
ریزی و توسعه اســتان با عنوان اینکه احداث 
هتل در مناطق روســتایی بــا فضای فرهنگی 
و بــوم روســتا فاصله دارد، خاطرنشــان کرد: 
مازندران باید به قطب گردشگری تبدیل شود 
و مجوز دادن به برخی از پروژه های گردشگری 

نیاز به کارشناسی دقیق است.
به گزارش صبــح آمل و به نقــل از پایگاه 
اطالع رسانی استانداری مازندران، سید محمود 

حســینی پور اضافه کرد: هرگونه ساخت و ساز و اجرای پروژه گردشگری باید منطبق با فرهنگ 
و ســنت آن روستا باشــد. وی اظهار کرد: تقویت زیرساخت های گردشگری در روستاها راهبردی 
هوشمندانه در جذب گردشگر است بنابراین با افزایش شمار اقامتگاه بوم گردی در استان باید برای 

توسعه گردشگری استان گام برداریم.
استاندار مازندران یادآور شد: فضای بومگردی به نوعی بازسازی فرهنگ روستا و ایجاد المان های 

روستایی است؛ از اینرو باید تالش کنیم تا صنعت بوم گردی را در روستاها ترویج دهیم.
حســینی پور گفت: تقویت زیرســاخت های گردشگری در روســتاها با ایجاد بوم گردی رونق 

گردشگری را به همراه دارد.



۴۴اخبار آملنیمه اول دی ماه ۱۴۰۱   سال هشتم    شماره ۱۲۸

کم کردن 80 هکتار اراضی مصوب شــهری از مهم ترین معضالت 
شــهر امامزاده عبداهلل)ع( می باشد که چالش بزرگی برای شهرداری 
محسوب می شود و با توجه به اینکه اکثر مردم اینجا از نظر اقتصادی 
ضعیف هستند و معیشت آنها وابسته به دامداری سنتی است لذا تمام 
سرمایه خودشان را در زمینی که قبال در داخل محدوده بوده سرمایه 
گذاری کرده تا در مواقع نیاز استفاده کنند که متاسفانه این اراضی از 
داخل محدوده شهر کم شده و این معضلی برای شهروندان و شهرداری 

شده است 
شــهر امامزاده عبداهلل بعد از شهر گزنک، رینه، دابودشت، دومین 
شهر به لحاظ جمعیت و هم درجه بین پنج شهرداری بعد از شهر آمل 
محسوب می شــود که بیش از 7 هزار نفر جمعیت ثابت و دو هزار نفر 
جمعیت غیر ثابت دارد و از تیر ماه ســال 91 از مجموعه سه روستای 
سابق اسکومحله، کاسمده، اسپند تشکیل و تاسیس شد و از پتانسیل 
باالیی هم برخوردار است و وجود مرقد مطهر امام زاده عبداهلل)ع( در 
حوزه مذهبی، داشتن دانشــگاه در زمینه آموزشی، دارا بودن مرکز 
درمانی، جنگل و طبیعت این منطقه، پتانسیل باالیی دارد اما متأسفانه 
مردم این شــهر از حداقل ها برخوردار هستند. این شهر با وجود دارا 
بودن استعداد گردشگری مذهبی از ورودی مناسبی برخوردار نیست 
و ورودی این شهر در جایگاه منطقه نیست و متأسفانه به دلیل اینکه 
در محــدوده حوزه راهداری قرار می گیرد، باید در شــورای ترافیک 
شهرســتان برای آن راهکاری اندیشیده شود که با مدیریت شهردار 
ساعی و جوان شهر مقدس امامزاده عبداهلل)ع( اقداماتی صورت گرفته 
و در شرف انجام است و همین صبح آمل را بر آن داشت تا در گفتگویی 
اختصاصی پای صحبت های مهندس مهدی حسن نژاد بنشیند و نظر 
ایشان را در خصوص آنچه که باید در مورد این شهر مذهبی گردشگری 

بدانیم بپرسد که در ذیل می خوانید؛ 
صبح آمل: بودجه مصوب سال 1401 شهرداری چقدر و برای تامین چه هزینه 

هایی می باشد؟ تا به امروز چند درصد اعتبارات محقق شده است؟
شهردار شــهر امازاده عبداهلل)ع( آمل: بودجه مصوب شده برای سال ۱۴۰۱ 
حدود ۲۵ میلیارد تومان بوده اســت که تا به امروز همه آن محقق شده و سه 
ماه تا پایان سال مانده و یقینا پیش بینی می شود که به ۲۹ میلیارد تومان هم 

برسد. اکثر بودجه صرف پروژه های عمرانی شده است.
صبح آمل: در اولین روز از ورودتان به شــهر کدام موضوع برای شما مهم 

بوده است؟
شــهردار شــهر امازاده عبداهلل)ع( آمل: اولین روزی که وارد شــهر امامزاده 
عبداهلل)ع( شدیم بحث عدالت اجتماعی در بین محالت شهری را سرلوحه کار 
ما و عزیزان شورای شــهر قرار گرفت و سیاستگذاری شورای اسالمی شهر در 
راستای آسفالت کوچه و معابر خاکی سطح شهر بوده است. شهری که متشکل 
از سه روستای اسپند، کاسمده و اسکومحله می باشد و در طی ده سال گذشته 
فقط ۶۳ هزار متر مربع از کوچه معابر خاکی آن آسفالت شده بود و به حول قوه 
الهی ما 7۰ هزار متر مربع را در طی این چهارده ماه آسفالت کردیم که از این 
مقدار ۵۰ هزار متر مربع در حال زیر سازی است که تا قبل از سال نو این عدد 

را به ۱۲۵ هزار متر مربع خواهیم رساند.
صبح آمل: یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد شهرداری چه می 

باشد؟
شــهردار شــهر امازاده عبداهلل)ع( آمل: با توجه به اینکه اجرای پروژه های 
عمرانی یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد شــهرداری اســت لذا در 
همین راستا در سال جاری نیز اجرای پروژه های عمرانی متعدد در زمینه های 
فرهنگی، ورزشــی، فضای سبز، تفریحی و خدماتی در دستور کار خواهد بود تا 
با افزایش ســرانه های عمومی گام مؤثری در جهت دستیابی به توسعه پایدار 

شهری، افزایش رفاه شهروندان و جلب رضایتمندی ایشان برداریم. 
صبح آمل: آســفالت خیابان ها چقدر موجب ارتقای افزایش رضایت مندی 

شهروندان می شود؟
شــهردار شــهر امامزاده عبداهلل)ع( آمل: یکی از موضوعات مهم در زمینه 
کیفیت معابر شهری، آســفالت خیابان ها و معابر شهری است که اگر کیفیت، 
دوام و پایداری الزم را نداشــته باشد موجبات نارضایتی شهروندان را به همراه 
خواهد داشت. شهرداری در راســتای ارتقای افزایش رضایت مندی شهروندان 
مرکز اســتان این عملیات را در سطح شهر اجرایی کرده است. پروژه آسفالت و 
لکه گیری در مناطق مختلف شهر توسط مدیران شهرداری های مناطق و نواحی 
در حال اجرا اســت و در این راســتا عملیات بهسازی، لکه گیری و آسفالت در 

خیابان ها و معابر شهر نیز توسط واحد عمران شهرداری در حال انجام است.
صبح آمل: چه مقدار از مساحت شهری خاکی است؟

شهردار شهر امازاده عبداهلل)ع( آمل: در حال حاضر نیز ۱۹۵ هزار متر مربع 
از کوچه معابر شــهر امامزاده عبداهلل)ع( خاکی است و پیش بینی ما این است 
که تا شــش ماهه اول سال ۱۴۰۲ حتی یک متر مربع کوچه خاکی داخل این 
شهر نخواهیم داشت. اعتبار برای زیرسازی و آسفالت کوچه و معابر بیش از ۲۵ 
میلیارد تومان می باشد که بخشی از آن در سال ۱۴۰۰ هزینه شد و بخش دیگر 
را در سال ۱۴۰۱ و قسمت دیگری از آن را در بحث متمم دیدیم. آسفالت کوچه 

و معابر اولین مطالبه یک شهروند است که به حق نیز می باشد. 
صبح آمل: سرانه فضای سبز برای شهر امامزاده عبداهلل)ع( چند متر مربع 

می باشد و با استاندارد های موجود چقدر فاصله  دارد؟ 
شهردار شــهر امازاده عبداهلل)ع( آمل: سرانه فضای ســبز در شهر امامزاده 
عبداهلل)ع( بر اســاس طرح هادی شهری بسیار پایین بوده و اولین روز از شروع 
کار ما تنها یک پارک در مجاورت کوچه شــهرداری قرار داشــت و با تالش و 
همکاری مجموعه شــورا و شــهرداری پارکی به مساحت دو هزار متر مربع در 
اســکومحله و پارکی به مســاحت 7۰۰ متر مربع در کاسمده و در حال حاضر 
هم در منطقه اســپند پارک دیگری احــداث خواهیم کرد. بنابراین با توجه به 
احداث چندین پارک در سطح شهر تقریبا به آن سرانه ای که در طرح توسعه 
شهری شورای عالی شهرسازی و معماری برای فضای سبز در نظر گرفته است 
نزدیک هســتیم و با احداث پارک در اسپند ما انشااهلل به استانداردهای موجود 

خواهیم رسید.

صبح آمل: برای تغییر ســیما و منظر ورودی شهر امامزاده عبداهلل)ع( چه 
اقداماتی انجام شد؟

شهردار شهر امازاده عبداهلل)ع( آمل: ورودی شهر امامزاده عبداهلل)ع( از سمت 
جاده هراز واقعا در شــان شهرستان آمل نبوده است و با انجام مکاتبات زیاد با 
فرمانداری و شــهرداری آمل، خواستار شدیم تا در قالب شهرستان به آن نگاه 
شــود که با تاکیدات و نگاه ویژه دکتر حسینی فرماندار محترم دستورات الزم 
مبنی بر اجرای هر چه سریعتر تعریض به اداره راهداری داده شد و از هم اکنون 
لودر شــهرداری امامزاده عبداهلل)ع( با هماهنگی اداره مذکور فعالیتهای خود را 
برای تعریض شــروع کرده است. برای تغییر سیما و منظر آن از طریق شورای 
ترافیک شهرســتان مصوبه و از طریق راهــداری هم مجوزات الزم را گرفتیم و 
اقدام بعدی نصب المان امامزاده عبداهلل به عنوان شهر مذهبی و پرچم مقدس 
جمهوری اسالمی ایران نیز به عنوان نماد مشترک همه ارزش ها و نقطه اشتراک 
هویت ملی ما در آنجا نصب کردیم و برای اجرای بیشتر و بهتر طرحها با دانشگاه 
شمال، بیمارستان امام خمینی)ره( و حتی مجموعه اکسین نیز مکاتباتی برای 
تغییر سیمای آن انجام دادیم اما متاسفانه شهرداری و مجموعه این دستگاهها 
تمایلی به همکاری نشــان ندادند و از طرفی بودجه شهرداری امامزاده عبداهلل 
نیز محدود می باشد دیگر موضوع بهسازی ورودی شهر را پیگیر نشدیم و این 
آمادگی را داریم که با پای کار آمدن دســتگاههای دیگر ما هم یک طرف این 
کار هســتیم. تعویض ورودی شــهر امامزاده عبداهلل)ع( از سمت هراز روبروی 
بیمارستان امام خمینی)ره( تا شهرک صنعتی یکی از مطالبات جدی شهروندان 
و مجموعه شــورا و شهرداری اســت که به علت عرض کم این خیابان و محور 
هر روز شــاهد تصادفات سنگینی در این محور هستیم و با توجه به اینکه این 
محور ورودی شهرک صنعتی است و ماشینهای سنگین نیز از این مسیر عبور 
می کنند این محور، مسیر مواصالتی بین دو شهر امامزاده عبداهلل به چمستان 
و آمل به چمســتان می باشد بنابراین سبقت ماشینهای سبک از ماشین های 
ســنگین امکانپذیر نیست و ماشــینهای زیادی واژگون می شوند و در پی آن 
خســارات جانی و مالی فراوانی به شهروندان و گردشگران وارد می شود که بر 
همین اســاس جلسات متعددی را در فرمانداری با محوریت و ریاست فرماندار 
برگزار کردیم و با اینکه وظیفه ما نیست و مربوط به اداره راه است اما قرار شد 
در صورت کمک و مســاعدت دوستان تعریض انجام بگیرد اما تا به امروز اداره 
راهداری به عنوان متولی اصلی پای کار نبود که امیدواریم با ابالغ سیاستگذاری 

الزم این مهم محقق شود.
صبح آمل: در بحث تجهیز شهرداری به ماشین آالت عمرانی و خدماتی چه 

اقداماتی صورت گرفته است؟
شــهردار شــهر امازاده عبداهلل)ع( آمل: در بحث ماشــین آالت، شهرداری 
امامزاده عبداهلل)ع( فقیر اســت و از ده سال گذشته تا به امروز فقط یکدستگاه 
لودر، کامیون و ماشــین آتشنشانی داریم و در این خصوص مکاتبات زیادی با 
سازمان شهرداری ها و دهیاری ها انجام دادیم که با توجه به اینکه ۶۰  درصد 
معابر و شهر امامزاده عبداهلل)ع( زیر ۱۲ متر است ماشین آتشنشانی نمی توانند 
به موقع خدمات بدهند که طی درخواست ما قول مساعدت دادند و از آن طرف 
یکســری مکاتباتی نیز با استانداری داشتیم که به صورت مشارکتی ۵۰ درصد 
دولت و ۶۰ درصد شــهرداری تا سال ۱۴۰۲ محقق شود و ماشین آالت جدید 

خریداری و وارد بدنه شهرداری شود.
صبح آمل: مشکل سگهای بالصاحب آیا برطرف شد؟

شــهردار شــهر امازاده عبداهلل)ع( آمل: از جمله معضالت بزرگ ما در شهر 
امامزاده عبداهلل)ع( سگهای بالصاحب بوده که در این خصوص ۱۶۰ قالده سگ 
را با محوریت شهرداری آمل به عنوان مرکز نگهداری سگهای بالصاحب جمع 
آوری و تحویل آنها دادیم که این برنامه هر ماه انجام می شود و از آنجائیکه این 
منطقه دارای پوشش جنگلی است بعضی از مردم از شهرها و روستاهای دیگر 
ســگهای ولگرد را در اینجا رها می کنند وگرنه در روزهای نخست فعالیت ما 
در شهرداری از ۶۰ قالده )سگ بالصاحب( یک قالده آن مربوط به اینجا نبوده 
است و این به مرور زمان زیاد شد و داد شهروندان را درآورد و خواستار پیگیری 
شدند که این مساله باعث شد تا هر ماه این کار را انجام بدهیم و الحمداهلل در 
حال حاضر این عدد به تعداد انگشتان دست رسیده است تا امنیت شهروندان 

تامین گردد.
 صبح آمل: برنامه مشخص شما برای جلوگیری از ساخت و سازهای بی رویه 

شهر چیست؟
شهردار شهر امازاده عبداهلل)ع( آمل: یکی از وظایف ذاتی و دغدغه های اصلی 
شهرداری امامزاده عبداهلل)ع( جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در داخل 
محدوده و حریم شهر و اصل حفاظت از باغات می باشد و اکثر ساخت و سازهای 
شــهر با حضور نمایندگان کارگروه استانداری، اداره کل مسکن و شهرسازی و 
اداره جهاد کشاورزی در دست اقدام می باشد که کمترین آسیب و صدمه ای به 
ذخیره های شــهری وارد نشود و واحد ساختمانی و پلیس ساختمان در گشت 
های شبانه روزی دست اندازی به محیط زیست و منابع شهری را تا حد امکان 
کاهش داده اند اما حقیقت تلخ اینکه منابع انســانی ما بسیار محدود و وسعت 
محدوده و حریم شــهر زیاد می باشــد و با یک نفر نمی توانیم تمام اراضی را 

کنترل کنیم.
صبح آمل: به عنوان شــهردار امامزاده عبداهلل چــه میزان احتمال برای 

موفقیت طرح ها و برنامه های خود متصور هستید؟
شهردار شهر امازاده عبداهلل)ع( آمل: شهرداری امامزاده عبداهلل)ع( حدود ۴۰ 
نفر پرســنل دارد که ۱۲ نفر قراردادی و رسمی و مابقی شرکتی می باشند که 
حقوق و مزایای آنها نسبت به گروه اول بیشتر می باشد. در بحث استخدامی جزو 
اولین شهرداری های های مازندران بودیم که بحث تبدیل وضعیت ایثارگران را 
انجام دادیم و در بحث پرداخت حقوق و مزایا ۲۴ هر ماه حقوق پرسنل را واریز 
می کنیم و اعتقاد داریم وقتی نیروها به موقع حقوق بگیرند و آرامش روحی و 
روانی داشته باشند بهتر می توانند خدمت رسانی کنند و این برای ما یک اصل 
اســت و با اتخاذ این برنامه ریزی انشاءاهلل تا پایان سال ۱۴۰۲ مشکل پرداخت 

حقوق و مزایا برای پرسنل شهرداری را نداریم.
صبح آمل: وضعیت فعلی شهرداری را چگونه ارزیابی می کنید؟

شهردار شهر امامزاده عبداهلل)ع( آمل: زمانی می توانیم وضعیت شهرداری را 
ارزیابی کنیم که ابتدا بتوانیم به شهروندان خود خدمات رسانی درست بکنیم که 

در آن صورت این عزیزان هستندکه باید به ما نمره بدهند و می توانیم بگوئیم 
عملکرد ما خوب است وگرنه ما با آنالیز برنامه ها باید نقاط ضعف خود را پیدا 
کنیم اما خوشبختانه با همدلی و هماهنگی اعضای شورای اسالمی شهر امامزاده 
عبداهلل)ع( و پرسنل زحمتکش شهرداری، وضعیت فعلی شهرداری در روند رو 
به رشد و پویا قرار گرفته و با همکاری خوب ایجاد شده فی ما بین شهرداری و 
شورای اسالمی شهر، بدهی انباشته شهرداری را به صفر رساندیم و انشاهلل آینده 
روشنی برای شــهر و مجموعه شهرداری متصور هستم و مساله مهم تر اینکه 
شــهرداری امامزاده عبداهلل)ع( را با توجه به وسعت پروژه ها با شهرداری آمل 
مقایسه می کنم که این یک افتخار بزرگی برای ما و شورای شهر است که در 

۱۴ ماه توانستیم خدمات نسبتا خوبی به شهروندان ارائه کنیم.
صبح آمل: مهم ترین موضوعی که شما را اذیت می کند کدام است؟

شهردار شهر امامزاده عبداهلل)ع( آمل: از مهم ترین موضوعات کمبود خیابان 
به عنوان شــریان اصلی شهر می باشد و متاسفانه هنوز یک خیابان نداریم که 
صفر تا صد آن اجرا شــده باشد و بتوانیم به عنوان بلوار از آن یاد کنیم که در 

سال ۱۴۰۲ یکی از اولویتهای اصلی ما همین امر خواهد بود.
صبح آمل: چقدر از آسفالت شهر باقی مانده است؟

شهردار شهر امامزاده عبداهلل)ع( آمل: حدود ۸۰ هزار متر از آسفالت معابر و 
کوچه های سطح شهر باقی مانده است و ۱۹۵ هزار متری که از کوچه و معابر 
خاکی سطح شهر 7۰ هزار متر آسفالت شده و ۵۵ هزار متر مربع در دست اقدام 
اســت که در مجموع به عدد ۱۲۵ هزار متر مربع می رسد و 7۰ هزار متر باقی 
مانده انشــاءاهلل در شش ماهه دوم ۱۴۰۲ انجام می شود. از مهم ترین اقدامات 
انجام شده طی چهارده ماه فعالیت شهرداری تملک خیابان ۳۵ متری می باشد 
)تملک 7۰۰ متر از خیابان امام رضاست که در سنوات گذشته انجام شده بود( 
که متعاقب آن بلوار بندی، جدول بندی،  نصب چراغ دکاراتیو و کاشت فضای 
سبز وسط بلوار می باشد و امیدواریم در سال ۱۴۰۲ بحث تملک یک و دو دهم 
کیلومتر باقی مانده و همچنین پروژه های عمرانی را نیز انجام دهیم. همچنین 
رنگ آمیزی جداول محالت شهری از جمله اقدامات دیگر شهرداری بوده است.  

صبح آمل: مهم ترین معضل شهری شهرداری چه می باشد؟
شهردار امامزاده عبداهلل)ع( آمل: کم کردن ۸۰ هکتار اراضی مصوب شهری 
از مهم ترین معضالت شــهر امامزاده عبداهلل)ع( می باشــد که چالش بزرگی 
برای شهرداری محسوب می شــود و با توجه به اینکه اکثر مردم اینجا از نظر 
اقتصادی ضعیف هستند و معیشت آنها وابسته به دامداری سنتی است لذا تمام 
ســرمایه خودشان را در زمینی که قبال در داخل محدوده بوده سرمایه گذاری 
کرده تا در مواقع نیاز اســتفاده کنند که متاسفانه این اراضی از داخل محدوده 
شهر کم شده و این معضلی برای شهروندان و شهرداری شده است که در این 
خصوص مکاتبات الزم با استاندار مازندران و معاون عمرانی وی و مدیرکل راه و 
شهرسازی و دیگر افراد ذی نفوذ صورت گرفته و خوشبختانه قول مساعد دادند 

تا این امر محقق شود.
صبح آمل: وضعیت فعلی شهرداری با آنچه پیش از آمدن به شهرداری فکر 

می گردید تفاوت دارد؟ 
شهردار امامزاده عبداهلل)ع( آمل: بله، شهر مذهبی و نمونه گردشگری امامزاده 
عبداهلل)ع( دارای پتانسیل های بالقوه بسیاری می باشد که با حضور این حقیر و 
حمایت اعضای محترم شورای اسالمی شهر این پتانسیل ها روز به روز به بالفعل 
تبدیل می گردند البته با توجه به فعالیت ســالهای متوالی اینجانب به عنوان 
شــهردار و مدیر طی بازدید و ارزیابی شهرداری های استان تهران و مازندران 
هیچ شــهری را ندیدم که پتانسیل شــهر امامزاده عبداهلل)ع( را داشته باشد از 

این حیث که ۴۰ درصد از ســرمایه اســتان در محدوده و حریم این شهر قرار 
گرفته است و به واسطه دانشگاه شمال و توحید از نظر آموزشی مرکز آموزشی 
شهرســتان آمل می باشد همچنین با وجود بیمارستان امام خمینی)ره( مرکز 
درمانی می باشد و با درختان انبوه و سر به فلک کشیده جنگلهای هیرکانی و 
رودخانه آلشرود بحث گردشگری قوت می یابد که همه اینها یک طرف و خود 
آســتانه مبارکه امامزاده عبداهلل، آرامستان همه ظرفیت این شهر محسوب می 
شــود که وجود دارد و مهم تر بحث ارائه خدمات در بین شهروندان می باشد 
اما آنچنان که شایســته این عزیزان است خدمات دریافت نمی کنند پس ما و 
همکاران شــورای شهر نتوانســتیم از این ظرفیتها به صورت بهینه استفاده و 
ظرفیت های بالفعل را به بالقوه تبدیل نمایم که اگر این مهم محقق می شد نمی 

بایست در شهر امامزاده عبداهلل)ع( ۱۹۵ متر مربع کوچه خاکی داشته باشیم.
صبح آمل: چرا امامزاده عبداهلل را انتخاب کردید؟

شهردار امامزاده عبداهلل)ع( آمل: شهر امامزاده عبداهلل)ع( دارای ظرفیت های 
بسیار در بخش های مختلف می باشد و آن چیزی را که مدنظر ما هست و پیش 
بینی کردیم یقینا محقق می شود یعنی تا پایان سال ۱۴۰۲ خیلی از مسائلی 
که دغدغه مردم است را بتوانیم انجام دهیم و شرمنده این مردم نشویم و یقینا 
آن زمانی که کارهای عمرانی و آن چیزی که در ذهن من است اجرایی شود آن 

را تحویل مجموعه شهرداری و شورای شهر میدهم و خداحافظی خواهم کرد.
صبح آمل: چه موضوعاتی در شــهرداری وجود دارد که برای شما دور از 

انتظار بوده و قبال به آنها فکر هم نکرده بودید؟
شهردار امامزاده عبداهلل)ع( آمل: حجم بدهی انباشته شهرداری و مطالبات به 
حق پیمانکاران و اربابان رجوع که از بدو ورود اینجانب با دردست داشتن اجرائیه 
های صادره از طرف مقام قضایی سبب مسدود شدن و برداشت از حساب های 
شهرداری شده این امر موجب شد که کلیه برنامه ریزی های صورت پذیرفته را 
تحت تاثیر قرار داده و خدمات رسانی به شهروندان محترم را مختل می نماید. 
از طرفی در نظر داشــته باشیم کارهای ستادی و اجرایی خیلی با هم فرق می 
کند چنانچه ما در اجرا یکســری مسائلی می بینیم که در واقعیت با آنها روبرو 
نشدیم و در اجرا به گونه ای دیگر بود موضوع مهم تر اینکه خود شهر پویاست 

لذا مسائلی پیش می آید که در آن واحد باید تصمیم گیری شود.
صبح آمل: اولویت کاری شما برای سال 1402 چه می باشد؟

شــهردار امامزاده عبداهلل)ع( آمل: ابتدای به امر آسفالت 7۲ هزار متر مربع 
از کوچه و معابر باقی مانده و خیابان امام رضا)ع( جزو اولویتهای کاری مهم ما 

می باشد موضوع های بعدی جمع آوری زباله، ساخت پارک اسپند می باشد.
صبح آمل: فرض کنید از یک جایی یک مبلغ درشتی مثال 2میلیارد تومان 
به شهرداری بدهند و از شما بخواهند که ضروری ترین و اورژانسی ترین طرح 
را در شهر امامزاده عبداهلل به اجرا در بیاورید، در این صورت اولین کاری که به 

ذهن شما می رسد چیست؟
شــهردار شهر امامزاده عبداهلل)ع( آمل: شــهرداری بایستی به سمت درآمد 
پایدار برود تا به صورت روزانه یا ماهانه آورده ای برای مجموعه خود داشته باشد 
بر همین اســاس کارگروهی را در داخل شهرداری تشکیل و به آنها اختیار تام 
دادم تا با تصمیم گیری درســت آن را صورتجلسه و تحویل ما بدهند. اولویت 
های اورژانسی و ضروری در شهر امامزاده عبداهلل)ع( بسیارند اما دو مورد که از 
ضروری ترین طرح ها می باشد که در دستور کار شهرداری قرار دارد تخصیص 
اعتبار برای توسعه گردشگری رودخانه آلشرود به عنوان یک منبع بسیار غنی در 
سمت سنگ درکا می باشد که در داخل حریم شهر قرار دارد و در این خصوص 
مکاتباتی را هم با فرماندار آمل، رئیس منابع طبیعی و محیط زیست داشتیم تا 

مهندس مهدی حسن نژاد شهردار شهر امامزاده عبداهلل)ع( در گفت گو با صبح آمل:

شهرداری امامزاده عبداهلل به لحاظ جمعیت 
و درجه، دومین شهر بعد از آمل است  

 از نظر وسعت پروژه ها شهرداری امامزاده عبداهلل با شهرداری آمل مقایسه می شود
 در بحث استخدامی جزو اولین شهرداری های های مازندران بودیم که بحث تبدیل 

وضعیت ایثارگران را انجام دادیم
عدالت اجتماعی در بین محالت شهری سرلوحه کار شهرداری امامزاده عبداهلل است
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زمین ده هکتاری را در اختیار ما قرار دهد. موضوع بعدی خالء ســی ان جی و 
نبود پمپ بنزین می باشد که در صورت تامین هزینه و با برنامه ریزی، زمینی 
را خریداری و موارد یاد شده را در آن احداث می کنیم. بوم گردی نیز موضوع 
قابل تامل و در اولویت اســت که می شــود در رابطه با آن سرمایه گذاری کرد 
که به نظرم اینها پکیج هایی هست که آماده سرمایه گذاری است که یکسری 
کارهایی انجام شد و توانستیم منابع مالی این سرمایه گذاری را هم تا حدودی 

کنار بگذاریم و در این زمینه هزینه کنیم.
صبح آمل: رابطه تان با اعضای شــورای اسالمی شهر و نحوه تعامل میان 

جنابعالی و شورا چگونه است؟
شهردار شهر امامزاده عبداهلل)ع( آمل: خوشبختانه اینجانب به تفکر شورایی 
کامال واقف می باشــم و خود را به عنوان عضو ششم شورا و برادر کوچکتر در 
کنار پنج برادر دیگرم دانســته و همواره ســعی خود را جهت تحقق اهداف و 
آرمانهای شورای اسالمی شهر به کار می گیرم و اعتقادم بر این است اگر اتفاق 
خوبی در این شــهر افتاده یقینا از همدلی و اتحاد در داخل بدنه شورای شهر 
اســت چنانچه همه آنها پای کار هستند و خیلی از جاها از من شهردار جلوتر 
هســتند و شعارشان هم این است ما شش نفر شورای شهر و شش نفر شهردار 
هســتیم و تا به امروز پس از ارائه طرح بالفاصله در اولین جلسه مطرح و با آن 
موافقت نیز می شــود. لذا تعامل بین شهرداری و شورای شهر در شهر امامزاده 

عبداهلل بسیار خوب می باشد.
صبح آمل: شــهرداری چقدر توانسته انتظارات اعضای شورا را در خصوص 

طرحهای اجرایی برآورده سازد؟
شــهردار شــهر امامزاده عبداهلل)ع( آمل: اثبات این مهم با اعضای شــورای 
اســالمی شــهر می باشــد که آیا این حقیر توانسته آرمانهای شــهر امامزاده 
عبداهلل)ع(را تحقق نمایم یا خیر اما مد نظر عزیزان شــورا بحث آسفالت کوچه 
و معابر ســطح شــهر به طول ۸۰ هزار متر مربع بود که آنچه محقق شد ۱۲۰ 
هزار متر مربع می باشد و االن هم قیر برای ۱۹۵ هزار متر مربع از کوچه های 

خاکی تهیه شده است.
صبح آمل: بزرگترین نقطه ضعف و قوت شــهر امامزاده عبداهلل)ع( چه می 

باشد؟
شــهردار شــهر امامزاده عبداهلل)ع(: تمام موهبت های طبیعی و انسانی در 
پیرامون شهر امامزاده عبداهلل)ع( خودش نقطه قوتی است و نقطه ضعف هم ما 

مدیران هستیم که نتوانستیم از آنها استفاده کنیم.
صبح آمل: اینجا مشکل بزرگ را در چه می دانید؟

شهردار شهر امامزاده عبداهلل)ع( آمل: یکی از معضالت اصلی کمربندی است 
که از داخل شهر می گذرد و هنوز هم متولی ندارد و براساس تبصره یک ماده 
۱7 قانون ایمنی راهها اداره راه و شهرسازی می بایست کمربندی را تملک کند 
و تحویل اداره راهداری بدهد و آنها هم نوار و تاسیسات را مشخص و کمربندی 
را احداث نمایند و برای احداث باند تندرو و کندرو تحویل شهرداری بدهند که تا 
امروز محقق نشد. آنچه شایان توجه می باشد اینکه ما اسناد و مدارک مالکیتی 
آنجا را نداریم و پس از ارجاع به اداره راهداری آنها هم تحویل ما بدهند تا من 
هم باند تندرو و کندرو را در داخل محدوده شهر امامزاده عبداهلل)ع( انجام بدهم. 
صبح آمل: اینجا مدیریت شهری آمل مقصر است یا این موضوع فرادستی 

می باشد؟
شهردار شهر امامزاده عبداهلل)ع( آمل: بحث، بحث شهرستانی است و حدود 
و صغور و حریم شــهر آمل که مشخص است و شهر امامزاده عبداهلل)ع( از این 
قضییه جداســت. مسئله بعدی کم کردن ۸۰ هکتار از محدوده مصوب اراضی 
شهری می باشد و این یک معضلی بزرگ برای مجموعه مدیریت شهری است 
که بیشتر این معضل و چالش به عزیزان شورای شهر بر می گردد که اکثرشان 
بومی همین جا هستند و اینها هم باید به مردم پاسخ بدهند و من شهردار هم 

جوابی ندارم.
صبح آمل: با توجه به اینکه امامزاده عبداهلل به عنوان مقصد مذهبی مطرح 
است شما برای دستیابی به این هدف آیا اقداماتی صورت دادید که رونق را مثل 

گذشته دوباره به این شهر برگرداند؟
شــهردار شــهر امامزاده عبداهلل)ع( آمل: با توجه به وجود پنج شهر مذهبی 
شــناخته شــده در کشــور، اقدام صورت گرفته در این خصوص معرفی شهر 
امامزاده عبداهلل به عنوان شهر مذهبی بود و سعی ما هم بر این است تا امامزاده 
عبداهلل)ع( به عنوان ششــمین شهر مذهبی در سطح کشور معرفی شود لذا در 
شورای فرهنگ عمومی بخش این موضوع مطرح شد و موافقت اولیه را گرفتیم و 
در شورای فرهنگ عمومی استان مازندران هم مصوبه اش را گرفتیم و مکاتباتی 
هم با اســتاندار صورت گرفته و ایشان هم پیگیر است تا از طریق وزارت کشور 
و هیئت وزیران این مهم اتفاق بیفتد. یقینا اگر شــهری به عنوان شهر مذهبی 
مطرح شود یکســری ردیف های اعتباری خاص شهرهای مذهبی به آن تعلق 
می گیرد و اگر این ردیف اعتباری به شهر امامزاده عبداهلل)ع( تزریق شود یقینا 
در بحث مذهبی و فرهنگی این شهر پیشرفتهای قابل توجهی خواهد داشت و 
بر حســب وظیفه ذاتی شهرداری بعضی از کارها و قسمتی از امورات بازار مثل 

لکه گیری چاله ها و روشنایی بازار را انجام دادیم.
صبح آمل: اهم فعالیتهای صورت گرفته در خصوص وظیفه شهرداریها در امر 

آموزش شهروندان و برنامه های فرهنگی و اجتماعی چیست؟
شــهردار شهر امامزاده عبداهلل)ع( آمل: با عنایت به وظیفه شهرداریها در امر 
آموزش شــهروندان و برنامه های فرهنگــی و اجتماعی اهم فعالیتهای صورت 
گرفته در این خصوص جهت ارتقاء سطح فرهنگی شهروندان، نصب بنر آموزشی 

در خصوص افزایش آگاهی و اطالعات عمومی مردم برای پیشگیری و مبارزه با 
سرطان بود و نمود آن آمار باالی بیماران سرطانی در این شهر می باشد که با 
توجه به این مهم برای بررسی و ریشه یابی، نشستی با مجموعه آرین داشتیم که 
کارشناســان یکسری آیتم هایی چون مصرف فست فود، استفاده از دخانیات و 
مشروبات الکلی و ... را مطرح کردند. همچنین بحث آموزش شهروندی را داخل 
مدارس برگزار کردیم و سعی ما بر این است هر فصلی این کار انجام شود و به 

غیر از این در مناسبتهای مختلف کارهای فرهنگی برگزار می شود.
صبح آمل: اقدام عاجل مجموعه شهرداری امامزاده عبداهلل در رفع موانع و 
مبلمان شهری و تسهیل تردد افراد دارای معلولیت و همچنین سایر افراد دارای 

محدودیت حرکتی، چه بوده است؟
شهردار شهر امامزاده عبداهلل)ع( آمل: یکی از وظایف مهم شهرداری بهسازی 
محیط شهری برای استفاده معلوالن است لذا به همین منظور مسیر سالمت را 
برای نابینایان عزیز به طول 7۰۰ متر روبروی شهرداری طراحی و احداث کردیم. 
همچنین احداث رمپ و نصب نرده برای تردد آسان معلولین در ورودی ساختمان 
شــهرداری از دیگر اقدامات مجموعه برای افراد دارای محدودیت حرکتی بوده 
است و در پارکهای سطح شهر نیز کارشناسان این موضوع را دیدند و رمپ ورود 

و خروج را پیش بینی و طراحی کردند و در نهایت به اجرا در آوردند.
صبح آمل: قضاوت در مورد شهرداری به چه صورت است؟  

شــهردار شــهر امامزاده عبداهلل)ع( آمل: روزهای اول ورود ما به شهرداری 
یک شهروند به راحتی می توانست با نگاه به مبلمان شهری ما را قضاوت کند 
وقتی نتوانست حدود و محدوده خودش را حفظ و محصور کند چطور می تواند 
محدوده سطح شهر را تعیین کند لذا بهسازی محیط شهری را از خود محیط 
شــهرداری با نرده کشی، دیوارکشی، احداث اتاق نگهبانی و دروازه و سردر آن 
شروع کردیم و انشااهلل تا عید به پایان خواهد رسید. کاشت درختان انجیلی در 
ورودی شهرداری نیز از جمله دیگراقداماتی است که انجام شد و به غیر از آب و 
هوای پاک در فصل پاییز با رنگ بندی های زیبایش جلوه خاصی را به شهر می 
دهد و امسال هم به مناسبت روز درختکاری انشااهلل بنا داریم ۱۰۰ اصله نهال 

از نوع هیرکانی را بکاریم.
صبح آمل: رکود اقتصادی در کار سرمایه گذاری تاثیر داشته است؟

شــهردار شــهر امامزاده عبداهلل)ع( آمل: رکود اقتصادی به خصوص در امر 
مســکن تاثیر بسزایی داشته است چنانچه ساخت و ساز رابطه مستقیم با بدنه 
شــهرداری دارد و اگر رونق بگیرد یقینا شهرداری می تواند بسیاری از فعالیت 
های عمرانی و فرهنگی در سطح شهر داشته باشد در غیر اینصورت شهرداری 
نمی تواند آن چیزی که شایسته شهروندان است را اجرا کند. لذا رکود اقتصادی 

در تمام سطح شهر مشهود است و ما هم از این قاعده مستثنی نیستیم.
صبح آمل: آیا کم کاری و قصوری برای توسعه شهر امامزاده عبداهلل مورد 

قبول شما هست؟
شــهردار شهر امامزاده عبداهلل)ع( آمل: من شهردار به عنوان یک امانتدار در 
شهر امامزاده عبداهلل به همراه همکاران و عزیزان شورا برای ارائه خدمات بهتر 
و بیشتر به شهروندان عزیز مشغول فعالیت می باشیم و یقینا باید روند توسعه 
یافتگی اش را افزایش دهدیم و در این راه هیچ کم کاری و قصوری مورد قبول 
نیســت و باید میــز و صندلی را به نفر بعدی تحویــل بدهیم و آنهایی هم که 
باالدست ما قرار دارند مسئولند و اگر قصوری هست اینها باید جواب بدهند اما تا 
به امروز در مجموعه مدیریت شهری که قسمت اعظم آن شورای شهر می باشد 
هیچ قصوری ندیدم و خدا را شاکرم با اعضایی کار می کنم که با همبستگی و 
وفاق و همدلی وحدت کلمه را نشان دادند و دغدغه شان رفع موانع و مشکالت 

مبلمان شهری است.
صبح آمل: قطعا شهروندان رکن اساسی توسعه هر شهر هستند در این مورد 

چه انتظاری دارید؟
شهردار شهر امامزاده عبداهلل)ع( آمل: خوشبختانه اینجانب در شهری افتخار 
خدمت را دارم که مردمی نیکوکار و خیراندیش درآن بیشمارند و همواره یکی 
از حامیان اصلی توســعه شهری به شــما می آیند و انتظار حقیر از ایشان این 
است که همچون گذشته به رشد و توسعه شهر خود بیش از پیش کمک نمایند 
که نمونه بارز آن جمع آوری زباله، عقیم ســازی سگ های خانگی، مواظبت از 
فضای سبز و نهالهای داخل بلوار و جلوگیری از ورود دام به سطح شهر و معابر 
می باشد. یکی از کارهایی که در دست اقدام است و انشاهلل در دهه مبارکه فجر 
رونمایی خواهد شد نصب المان فرهنگی و اجتماعی جوانی) که مادر پیرش را به 
دوش گرفته و نگاهش به سمت آستانه است تا شفایش را از امامزاده عبداهلل)ع( 
بگیرد( در روبروی آستانه مبارکه امامزاده عبداهلل)ع( می باشد همچنین در بحث 
اقتصادی از آنجائیکه شغل ۹۰ درصد مردم شهر امامزاده عبداهلل)ع( از گذشته تا 
به حال دامداری سنتی بوده است طراحی و نصب المان تِلِم زنی نیز در دستور 

کار قرار گرفت که به زودی اجرایی می شود.  
صبح آمل: حرکت شهرداری به سمت شهرداری الکترونیک در دستور کار 

شما هست؟
شــهردار شــهر امامزاده عبداهلل)ع( آمل: بله از بــدو ورود اینجانب مقدمات 
اتوماسیون شهرداری در دســتور کار بوده و هم اکنون اقدامات قانونی مربوطه 
صورت پذیرفته و قرارداد با پیمانکار مربوطه انعقاد شــد و به شبکه دولت وصل 
هستیم. مساله بعدی فیبر نوری است که به واسطه شهرک صنعتی تا مقدمات 
آن تا خود شهرک انجام شده و انشااهلل با همکاری مخابرات و براساس عقد قرارداد 

داخل شهر را در بحث شبکه های اجتماعی و ارتباطات داخلی پوشش بدهیم.
 صبح آمل: چرا اکثر شهرداری های کوچک همانند امامزاده عبداهلل)ع( با 

مشکل کمبود اعتبارات مواجه هستند؟
شهردار شهر امامزاده عبداهلل)ع( آمل: یکی از دالیلی که شهرهای کوچک را 
کوچک می بینند این است که جمعیت این شهرها براساس مرکز آمار محاسبه 
و اعتبار در نظر می گیرند و مبنای تخصیص اعتبارات نیز جمعیت اســت در 
صورتی که در شهرهای کوچک خصوصا شهرهای شمالی اعم از گلستان، گیالن 
و مازندران یک جمعیت ثابت و سیار دارند و جمعیت ثابت براساس مرکز آمار 
پنج هزار و 7۰۰ نفر و غیر ثابت ۱۳ هزار نفر می باشد که در مقایسه ای ساده 
در مــی یابید که با اعتبار برای پنج هزار نفر بخش عظیمی از خدمات به گروه 
دوم می رسد و دلیل کمبود اعتبارات این است که آن جمعیت ثابت را در نظر 
نمی گیرند و موضوع مهم تر که ما در شهر امامزاده عبداهلل)ع( می توانیم آن را 
به عنوان مصداق در نظر بگیریم ۴۰ درصد صنایع استان مازندران در این شهر 
متمرکز است اما من و یک شهر دیگر از نظر تخصیص اعتبارات ناشی از ارزش 
افزوده به یک میزان برخوردار هستیم در صورتی که شهرهایی مثل آمل، بابل، 

ساری، قائمشهر و ... هم از آن استفاده می کنند چون جمعیت شان باالست.
صبح آمل: مشارکت شهروندان در اداره شهر و نسبت به انتظارات و توقعات 

مردم به همکاری های متقابل آنان را چگونه ارزیابی می کنید؟
شهردار شهر امامزاده عبداهلل)ع( آمل: خوشبختانه شهر امامزاده عبداهلل)ع( 
شــهروندان بسیار خوبی دارد که در بحث زیرســازی و آسفالت کوچه و معابر 
تعامل بســیار خوبی با مدیریت مجموعه شهری و شورائیان دارند و در بیشتر 
مــوارد در اجرای پروژه هــای عمرانی که بناها تغییر می کــرد با هزینه های 
خودشان خسارتی را که شهرداری وارد کرده است را پرداخت می کردند که از 

همینجا از همه این عزیزان قدردانی می کنیم.
صبح آمل: چه برنامه و یا پروژه فرهنگی، مثل فرهنگ ســرا برای شهر در 

نظر دارید؟
شهردار شهر امامزاده عبداهلل)ع( آمل: با توجه به وجود موسسه های فرهنگی 
و خیریه ها در سطح شهر، همواره شهرداری خود را ملزم به همکاری و همیاری 
با این موسسات فرهنگی دانسته و به منظور رشد و توسعه فرهنگ مردم شهر 
همواره در مناســبات ملی و مذهبی نســبت به برگزاری جشن ها و مراسمات 
مذهبی اقدام نموده اســت و برای ارائه بیشتر خدمات به شهروندان عزیز، هزار 
متر زمین در محله بســیجیان داریم که به عنوان محله هدف بازآفرینی سند 
اقدام مشــترک آن تنظیم شده و مصوبات ستاد شهرستانی و استانی آن را هم 
گرفتیم و انشااهلل برای شــرکت بازآفرینی شهری می رود و یقینا برای احداث 
ســرای محله در همان هزار متر پیشنهادی به وزارت راه و شهرسازی و شرکت 
بازآفرینی شــهری دادیم و در آینده ای نزدیک شــاهد احداث سرای محله در 

منطقه بسیجیان خواهیم بود.    
صبح آمل: ایرادات مهم شــهرداری از زمان شروع کار شما تا به االن چه 

بوده است؟
شهردار شهر امامزاده عبداهلل)ع( آمل: همه ما دارای ضعف و ایراداتی هستیم 
و یقینا بر من شهردار و بدنه شهرداری انتقاداتی هست که به نظرم درست است 
و منصفانه ترین حالتش این است که شما شرایط شهرداری را در نظر بگیرید و 
بعدا به مدیریت و شورای شهر نمره بدهید چرا که مردم از جزئیات جریانات و 

تخصیص اعتبارات دولتی خبر ندارند و از آن طرف انتظار هم دارند.
صبح آمــل: در خصوص طرح خواهرخواندگی شــهر امامزاده عبداهلل)ع( 

توضیح دهید؟
شهردار شــهر امامزاده عبداهلل)ع( آمل: اصالت بخشی از مردم شهر امامزاده 
عبداهلل)ع( به اســکو شهر آذربایجان شرقی بر می گردد و یکی از دغدغه های 
اعضای شورای شهر بر این بود تا عقد خواهر خواندگی با برادران خودمان در آن 
منطقه داشته باشیم که یک ماه و نیم پس از ورود و شروع به کار اینجانب در 
شهر طرح خواهرخواندگی بر مبنای تنظیم یکسری مبادالت اقتصادی، فرهنگی 
و اجتماعی و انتقال تجربیات بین دو شــهرداری منعقد شد تا تبادل فرهنگی 

بیشتری با این شهر در زمینه های یاد شده داشته باشیم.
صبح آمل: خاموشی های سطح شهر را آیا مرتفع کردید؟

شهردار شهر امامزاده عبداهلل)ع( آمل: با شرایط موجود اقتصادی خرید چراغ 
های دکوراتیو )که هر کدام ۴۰ میلیون تومان هزینه دارد( در توان شــهرداری 

نیست اما برای وسط بلوارها چراغهایی را خریداری و در انبار ذخیره کردیم.
صبح آمل: در پایان چه صحبتی دارید؟

شهردار شهر امامزاده عبداهلل)ع( آمل: با حمایت ها و پیگیری های امام جمعه، 
فرماندار، نماینده شهر و وحدت و انسجام در شورای اسالمی و هماهنگی خوب 
با مجموعه مدیریت شهری اقدامات موثر و گام های بزرگی در جهت پیشرفت 
شــهر امامزاده عبداهلل)ع( برداشته شــده است که برای همه مردم و مسئولین 
آرزوی موفقیت و سربلندی دارم انشااهلل که بتوانیم با خدمت صادقانه این لطف 
و محبت بیکران را جبران نماییم و در پیشــگاه خداوند و مردم عزیز و نجیب 

شهر رو سفید گردیم.
صبح آمل: نظر شما در رابطه با روزنامه صبح آمل چیست؟

شــهردار شــهر امامزاده عبداهلل)ع( آمل: ضمن تقدیر و تشکر از مدیریت و 
کارکنان پایگاه خبری و نشــریه صبح آمل از جنابعالی که جهت دریافت نقطه 
و نظرات اینجانب وقت گذاشته اید تقدیر و تشکر بعمل می آید. جا دارد که از 
طرف خود و مجموعه شــورای شهر از شما و همکارانتان تشکر ویژه ای داشته 
باشــم که همیشه سعی کردید واقعیتها را بدون سانسور خبری و جانبداری از 

شخص خاصی بگوئید. 
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ربابه محمدزاده- دوازده ســالش بود که دایــی حاجی ببا برایش 
شناسنامه گرفت و انگار نافش را با ســختی بریدند و به اندازه تمام 
روزهای زندگی از کودکی تا امروزش را کار کرد و یک لحظه هم فراغت 
نداشت. از نظر او دنیا محلی برای پس دادن حساب است و بس و خوشا 
آنهایــی که امتحان خود را خوب پس دادنــد و نام نیکی هم به جای 
گذاشــتند. امکانات در حد صفر بود و به سختی روزگار می گذراندند 
و در حد بخور و نمیر و ســیر کردن شکم از صبح تا شب و در بدترین 
شــرایط کار می کردند اما با این وجود آرامش داشتند و همین باعث 
می شد تا با دلخوشی از کنار مشکالت بگذرند که همین سختکوشی 
بهانه ای دســت صبح آمل داد تا با وجیح اهلل ولی پور یکی از قدیمی 
ترین مردان ساکن در روستای کلیکسر آمل در خصوص زندگی سخت 
کشاورزی او به گفت گو بنشینیم که ما حصل آن را در این شماره می 

خوانید؛ 
خودتان را معرفی کنید؟

وجیح اهلل ولی پور هســتم بیش از ۹۰ سال سن دارم و در روستی خجرکال 
شهرستان بلده نور به دنیا آمدم و در حال حاضر در روستای کلیکسر زندگی می 
کنم. پدرم نعمت و مادرم عمه خانم ملکی نام دارند که هیچکدام سواد خواندن 
و نوشتن نداشتند. امکانات در حد صفر بود و به سختی روزگار می گذراندند و 
در حد بخور و نمیر و سیر کردن شکم از صبح تا شب و در بدترین شرایط کار 
می کردند اما با این وجود آرامش داشتند و همین باعث می شد تا با دلخوشی 

از کنار مشکالت بگذرند.
روستای کلیکسر چقدر جمعیت دارد؟

کلیکسر در قسمت دابوی جنوبی شهرستان آمل واقع شده است که حدود ۹ 
کیلومتر با این شهر فاصله دارد و دارای ۲۱۰ خانوار و ۶۵۰ نفر جمعیت می باشد.

چه وقتی شناسنامه گرفتید؟
پرونــده و ملک و حســنات خجرکالی ما صادره صلحده نــور بود و من تا 
دوازده سالگی و بعد فوت پدرم شناسنامه نداشتم و دایی ام حاجی ببا محمدی 

کدخدای نوده بود که پیگیر کارهای ما شد.
در ازای هر سجلد کشمش دولتی می دادند؟

یکی از طرح های دولت شــاه این بود که در ازای سجلد به هر فرد مقداری 
مشــخص کشمش«ممیج« می دادند و دایی ببا که مرد باسواد و زرنگی بود از 
من پرسید شناسنامه دارید؟ که من گفتم نه برای همین سوار اسبش شد و به 
سمت روستای صلحده به راه افتاد و در آنجا سجلدم را گرفت اما سن واقعی ام 

را ننوشتند و حداقل نه سال کسر کردند.
چند فرزند بودید؟

ما چهار برادر بودیم )علیجان، قــدرت، محمود و بنده( و من دومین فرزند 
خانواده بودم و اخوی بزرگترم در ســن ۱۵ سالگی از دنیا رفت و داغ بزرگی بر 

دل پدر و مادرم گذاشت.
مادر خانه دار بود؟

مادرم از خانواده بزرگ و با آبرویی بود و این طور که خودشــان تعریف می 
کردنده عمه زبیده من دختر جوان و زیبایی بود و پدربزرگم حاجی قربان سه تا 
زن داشت و سرمایه زیادی هم داشت که آب و آتش آن را کار نمی کرد و پیغام 
فرستاد که پرس و جو کنید و ببینید اصل و نسب این دختر بچه چه هست من 
او را می خواهم. پدرم به پدربزرگم گفت اگر شما دخترت«کیجا« را به من می 
دهی ما هم خواهر خودمان را به شــما می دهیم)زن به زنی( و به این صورت 
وصلت سر گرفت و بعد عروسی مادرم را به خانه آورد و رو به حاجی قربان کرد 
و گفت به شــرطی خواهرم را به تو می دهم که یک قاطر بخری تا با آن بتوانم 

او را به ییالق و قشالق ببرم.
کدام خصوصیات اخالقی مادر را به یاد دارید؟

مادرم زن کدبانو و با سلیقه و بسیار مهربانی بود و در زندگی سختی زیادی 
کشید و دوشا دوش پدرم در کارهای به او کمک می کرد)دوش برار( و در واقع 
مثل خانه به دوش ها برای تبدیل شلتوک به برنج و تحویل داری به روستاهای 
مختلف می رفتند و در اُودنِگ َســر کارشــان را انجام می دادند و همیشه در 

گردش بودند و بعد از مرگ پدرم ما همه چیز را از دست دادیم.
هنگام فوت پدرت چند سال داشتید؟

ده ســال بیشتر نداشــتم که پدرم از دار دنیا رفت و تازه مشکالت ما شروع 
شد و زیر بار ســختی ها دیگر نتوانستیم قد راست کنیم و حدود سه سال در 
انگرو پیش مالکین و مردم قرار بودم و فقط شــکمم را سیر می کردند و مزدی 
به من نمی دادند و دو ســال هم در روستای خجرکال پیش شخصی به صورت 
شــبانه روزی در اُودنگ سر با »فییه« پوسته های برنج«خاسُوج را از برنج جدا 
می کردم و اینجا هم در حد رفع گرســنگی غذای بخور و نمیر مثل ِچپا و نیم 

دانه می دادند.
بعد از پدر سرنوشت شما به کجا کشید؟

مادرم بعد از مرگ پدرم برادر کوچکم را با خودش برد و شوهر کرد و من و 
برادر دیگرم با کار کردن برای مردم و ارباب فقط در حد نجات از مرگ با وعده 
غذایی شکم خود را سیر می کردیم و جا و مکان برای خواب داشتیم و چیزی 
به نام استراحت و آسایش برای ما وجود نداشت و به همین صورت کم کم نزد 
مردم بزرگ شدیم. وقتی به سن عقلی رسیدم وارد کشاورزی »بینج َکری« شدم 
و زمینهای مردم را به صورت شراکتی یا دو به یک می گرفتم و عائدات را بین 

هم تقسیم می کردیم. 
چه شد که از خجرکال به کلیکسر آمدید؟

پســر عموهای من در پایین کلیکسر زمین و خانه داشتند و همانجا زندگی 
می کردند و من هم در نوزده ســالگی با ســفارش و توسط آنها وارد این محل 
شدم و در مجردی حدود دو هکتار زمین کشاورزی گرفتم و به تنهایی مشغول 

برنجکاری شدم و در ازای برداشت محصول به مالک مالیات دادم.
خسته نمی شدید؟

یادم می آید همان ســال پس از برداشــت محصول برنج و دادن مالیات به 
تحویلدار پنج تا بارشلتوک« بینج« برایم باقی ماند و آنقدر از این موضوع ناراحت 
بودم که چرا با این همه ســختی چیز زیادی عائد خودم نشد برای همین و از 
روی ناچاری نزد پســرعمویم رفتم و از او خواهش کردم که فقط همان سال را 
به من کمک کند تا شالی بکارم که زنش گفت عمو خدا به ما اوالد داد و برایم 

سخت است که با هم این کار را انجام دهیم و به همین صورت جوابم کردند.

پس چکار کردید؟
چاره ای نداشتم و دست به دامان مادر شدم و برای این کار و جلب رضایتش 
به روســتای بیج کالی بابل رفتم و از آنجائیکه ناپدری«َکِل پِر« ســید بزرگوار 
و مــرد بســیار نازنین و خوش اخالقی بود رو به مــادرم کرد و گفت من دو تا 
عروس«پسرزن« دارم و تو برو پیش پسرت و بعد از نشاء و وجین به خانه بیا که 
ایشان هم قبول کردند. من شام ماندم و هنگام برگشت گفتم ننه قبول هست با 

من میایی خاطرجم باشم یا نه؟ که گفت صبرکن کارت دارم.
چه سوالی از شما پرسید؟

مادرم در آن لحظه از من پرسید من چه نسبتی با سید دارم؟ که گفتم زنش 
هســتی و همانطور که همه می دانیم آن زمان زنها پرهیزکار و با حیا بودند به 
همین خاطر مادرم ادامه داد با این وجود اگر ســر سوزنی از من ناراضی باشد 
نماز و روزه ام درســت نیست و ایشان به زبان می گویند«از تِگ« و از ته دلش 
راضی به این کار نیســت و من نمی توانم با تو بیایم که خیلی ناراحت شــدم 
و بدون خداحافظی برگشــتم و آن موقع هیچ ســرمایه ای جز پنج گونی برنج 
نداشتم و همین باعث شــد تا به فکر فروش کیمه خودم شوم. حدود دو هزار 
متر زمین کشــاورزی داشتم که وسطش را با چوب، محلی را برای استراحت و 
زندگی درست کردم و هنگام تنگدستی همان را به مبلغ سیصد تومان فروختم 
و هزار متر زمین اینجا را با یک در اتاق و دو برابر حدود ششصد تومان خریدم.

خانه اربابی را چه کسانی داشتند؟
زمــان قدیــم رعیت زیاد بود و اربــاب ها هر کدام یک اتــاق را کنار زمین 
کشاورزی به عنوان سرپناه می ساختند و کارگر را برای یکسال در مزرعه خود 

به کار می گرفتند.
وضعیت کشاورزان چطور بود؟

کشــاورزان بیشتر کسانی بودند که زمین داشــتند اما تمام درآمد و دارایی 
خودشــان را در اختیار اربابان قرار می دادند و  خودشان هیچ نفعی نمی بردند 
بنابراین در وضعیت بدی به سر می بردند مابقی هم به عنوان کارگر برای مالکین 
کار می کردند و در ازای زحمتی که می کشــیدند در حد سیر شدن شکم نیم 

دانه می گرفتند. 
بعد خرید یک خویز زمین چه کردید؟

بعد از خرید یک خویز زمین کشاورزی دیگر هیچ پولی برای تامین دخل و 
خرجم نداشتم و چون حامی هم نبود تا زیر پر و بالم را بگیرد با کار در زمینهای 

کشاورزی)زارع( به صورت شراکتی محصول بین من و مالک تقسیم می شد.
ازدواج شما چطور اتفاق افتاد؟

 در سن ۱۹ سالگی زمانیکه پایین کلیکسر و در مجاورت خانه پسر عموهایم 
زندگی می کردم از حاج رزاق، حاج یوســف، حاج رزاق اشرفی و کبلی رمضون 
به عنوان بزرگتر که بین اهالی و روســتاهای دیگر محبوبیت زیادی داشتند و 
متمکن هم بودند برای ضیافت شام دعوت کردم و به همین خاطرمقداری برنج 
طارم بی ُدم و سه تا مرغ محلی به عروس عمویم دادم تا صور و سات مهمانی را 
آماده نماید. شب بعد صرف غذا به اتفاق بزرگان به خانه دختر مورد نظرم رفتیم.

کیجا وین چه مراسمی بود؟
همه چیز از کیجا وین یا کیجا اِش شــروع می شد یعني دختري را دیدن و 
پســندیدن و این در دوره قدیم، مقدماتی برای مراسم خواستگاری بود به این 
صورت که بعد از آن که دختر مورد نظر انتخاب شد، مادر پسر یا یکی از زنان 
درجه یک، به بهانه ای به منزل دختر می رفتند و چند ساعتی آنجا می ماندند 
و حرکات دختر را زیر نظر می گرفتند. از کاري بودنش)دستَمره( تا سخن گفتن 
و احترام به بزرگترها. بعد از آنکه تصمیم قطعی شد، زنی را به عنوان راه باز کن 
نزد مادر دختر می فرستادند و او هم می گفت: اختیار دختر دست پدرش است 
و چنــد روز مهلت بدهید تا » اختیار وِنِه پِِر َدس َدرِه، چند روز وقت َهدین وِنِه 
پِر ره بُُهُووِم » با پدر دختر در میان بگذارم. بعد از چند روز رابط، دوباره به خانه 
عروس می رفت. اگر خانوده دختر مخالف بودند، مادر دختر می گفت: این حرف 
را همین جا زیر فرش »اینتا حرف ره همینجه بهلین قالي بن« بگذارید یعنی 
جواب ما منفی است و به شما دختر نمی دهیم برای همین مردم و همسایه ها 
را از جواب منفي ما باخبر نکنید. اگر هم جواب مثبت بود که همه چیز به خوبی 

و خوشی ختم به خواستگاری و اره گیرون و عقدکنان می شد. 
دختر را چه کسی برایت انتخاب کرد؟

پسر زیرک و باهوشی بودم و خانواده دختر مورد عالقه ام همشهری نوری من 
بودند و برای خواستگاری اولیه نزد مادربزرگ)َگت نَِنه( ایشان به نام َمشتی ریحان 
که قرآن خوان بود رفتم و پرســیدم مرا به غالمی قبول می کنید؟ که در جواب 
گفت دختر ما کوچک است و سیزده سال بیشتر ندارد که با چرب زبانی و شگرد 

خاصی)َچم َچم( ایشان را مخاطب قرار دادم که اگر می تواند کار را جوش دهد.
خواستگاری خوب پیش رفت؟

بعد از صرف شــام بزرگان راهی خانه دختر مورد نظرم شدند و در واقع او را 
برای من خواستگاری کردن که پدرش به شوخی گفت دخترم کوچک است که 
در همان لحظه خواهر خدا بیامرزش چادرش را به سر انداخت و از اندرونی به 
حال آمد و گفت داداش چرا شوخی می کنی آقایان چایی را بردارید و انشااهلل 

مبارک است. 
چرا مجمه درست کردید؟

قبل رفتن خواســتگاری ســینی )َمجِمه( َکلِه قند، سیب و نان را روی سرم 
گذاشتم و به خانه عروس بردم.

قرارداد چه بود؟
یک بار هیمه، یک راس گوســفند، سه کیلو کره محلی و یک بار زغال جزو 
برنامــه قرارداد بود که داماد باید برای خانــواده عروس می برد. َکبلی رمضون 
کدخدا هم به من گفت تا فردا غروب وقت داری تا این شرط را انجام بدی که 
اگر نتوانی و پدرش پشیمان شود کاری از دست ما بر نمی آید برای همین موارد 
قرارداد را از دکون محله خریدم و تا قبل اذان مغرب به خانه عروس بردم و بعد 
به خانه کدخدا رفتم و او را خاطرجم کردم. او هم رو به خانمش ســید گالبی 
کرد و از او خواســت تا برود و مطمئن شود و خدا را شکر آنجا روسفید شدم و 

بساط عروسی به راه افتاد.
خیاط َسر)چرخ سري( هم داشتید؟

زمان گذشته در روستاها، در خانه داماد سه تا هفت و گاهي تا ده روز قبل از 
روز عروسي مراسم جشن برگزار می کردند و در تمام این مدت و چه بسا یک 
ماه قبل از روز عروســي، بساط خیاط پهن بود و عالوه بر دوختن لباس عروس 

و داماد، لباس های بقیه اقوام هم دوخته می شد. در مراسم عروسي یک خیاط 
و یک لحاف دوز انتخاب مي شــد و خیاط به منزل داماد و لحاف دوز به منزل 
عروس مي رفت و ناگفته نماند لحاف دوز که در خانه عروس به دوختن و آماده 
کردن لحاف و زیرانداز مي پرداخت، از سوي خانواده داماد به آنجا اعزام مي شد 
و هزینه دستمزد لحاف دوز نیز بر عهده خانواده داماد بود وهر دوي آنان، یعني 
خیاط و لحاف دوز یکي دو روز مانده به روز جشــن عروسي باید کارشان تمام 
مي شــد و وسایل کارشان را جمع می کردند. ما هم پس از اینکه سید گالبی 
از تحویل سینی قرارداد از جانب من به خانه عروس به کدخدا خبر داد ایشان 
خوشحال از این موضوع بادی به چهره انداخت و با غرور خاصی گفت حاال من 
حریفش هستم و دیگر نمی تواند زیر قولش بزند پس با خیال راحت برو بساط 
عروسی را آماده کن. برای همین اکبر خیاط فیروزکوهی را به خانه آوردیم و به 
غیر از او اوستا حسین خیاط هم بود که لحاف و زیرانداز)دُوآج( دوخت و حدود 

دو شب ماندند و پسرعمویم تمام هززینه های آنها و عروسی را پرداخت کرد.
از چه پارچه ای استفاده می کردند؟

خیاطها برای دوخت کت و شلوار بیشتر از پارچه های کرباس که رنگش به 
تیرگی می زد و از دوام بسیار باالیی برخوردار بوده استفاده می کردند و ترجیحا 

من هم از همین پارچه خریدم. 
مراسم عقد شما کجا برگزار شد؟

عاقد حاج آقا محمدی از روستای اسپه کال بود که صیغه محرمیت را در خانه 
عروس خواند اما قبلش وقتی ســجلدها را دید رو به پدرزنم کرد و گفت آقای 
ملکی دخترت سیزده سال دارد و عقدرس نیست)به سن قانونی ازدواج نرسید( 
و باید صیغه کنیم برای همین تاریخ گذاشــت و سال آینده وقتی وارد چهارده 

سال شد ما را به عقد هم در آورد.
مهریه چقدر بود؟

زمان ما مهریه و شــیربها رســم نبود و خیلی ساده و بدون هیچ تشریفاتی 
مراســمات را برگزار کردند و چون من وضع مالی خوبی نداشــتم پدرش تمام 

هزینه ها را تقبل کرد.
دوران نامزدي چه بود و شما چه مدت زمان نامزد نشستید؟

دوران نامــزدي یکي از بهترین دوران زندگي اســت و همه خاطرات تلخ و 
شیرین زیادي را از آن به یاد دارند اما در دوره قدیم دیدار داماد با همسر عقدي 
و رسمي اش دشوار بود و این مهم را بد مي دانستند چه برسد اینکه عروس و 
داماد شــبي را با هم به صبح برسانند. وقتي در کوچه اي عروس و داماد به هم 
مي رسیدند، عروس، گوشــه دیوار و یا پرچین، مي ایستاد تا داماد از آنجا دور 
شــود و بدا به حال آنان، کسي آن دو نفر را مي دید و خبري حتي به دروغ، به 
بزرگترهایشان مي داد. در این میان پدرزنم مخالف این کار بود و ما اصال نامزد 
ننشستیم و از آنجائیکه شرط اصلی برای ازدواج که همان قرارداد یا تعهدنامه را 
انجام داده بودم بالفاصله بعد از جاری شــدن صیغه محرمیت عروسی کردیم و 

یکسال بعد به عقد هم درآمدیم.
جهیزیه رسم بود؟

جهیزیه در دوره قدیم مثل امروز بر دوش خانواده عروس سنگیني مي کرد 
اما تنوع نداشت و بسیار ساده تهیه مي شد و از آنجایي که عروس و داماد، پس 
از برگزاري مراســم عروسي، چند سالي در خانه پدر داماد مي ماندند و عروس 
آداب شــوهر داري، خانه داري و فرزند داري را از مادرشوهر یاد می گرفت، از 
وســایل آنان استفاده مي کرد و بیشــتر وسایل شخصي خود و شوهرش را، به 
عنوان جهیزیه همراه مي آورد که شامل زیرانداز، متکا، لحاف، آفتابه لگن کامل، 
تاس حمام کامل، مجمعه مسي، بشقاب مسي بزرگ و کوچک، افتو سیاه، زیر 
ســماوري کامل، سماور برنجي، متعلقات سماور، طشتک برنجي، چادر شب و 
... که تقریبا« به ۱۵ الي ۲۰ قلم وســیله هم نمي رسید  و خانواده همسرم هم 
با توجه به وضع نسبتا خوب، آبرومندانه برایش یک متکا که داخلش تکه های 

پارچه)ِجل( بود، زیرانداز، لحاف و دو عدد لَِمه، خریدند.
بعد عروسی به خونه خودتان رفتید؟

نه ابتدا پســرعمویم یک اتاقش را به ما داد و حدود پنج شــب در خانه آنها 
ماندیم و پس از آن به کیِمه خودمان اســباب کشی کردیم که بدون آب و برق 
بود و با فانوس)لَمپا( روشــنایی را تامین می کردیــم به این صورت که داخل 
شیشه را نفت می ریختیم و تیکه ای از پارچه را به حلب گره می زدیم و درون 

آن می گذاشتیم سپس با کبریت روشن می کردیم.
همسرت چه خصوصیاتی داشت؟

راضیــه خانم زن نبود بلکه همراهم بود) دوش برار( که دوشــادوش من در 
زمین شراکتی مالکین کشاورزی کار می کرد تا آنجا که حدود یازده روز طول 
کشــید تا دوتایی دو هکتار زمین را به تنهایی و بدون کارگر نشــاء کنیم تا در 
هزینه ها صرفه جویی شود. پاییز هم همپای من خوشه های برنج را در مزرعه 
جمع می کرد و در واقع همه کارها با مدیریت او انجام می شد و از آنطرف خانه 
داری و بچه داری هم می کرد و با اینکه هر دو در زمین بودیم اما با سرعت عمل 

زیادی ناهار هم سر ظهر آماده بود و قبل من در زمین حاضر می شد.
از او راضی بودید؟

همسرم زن بسیار زحمتکش و مهربان و اهل زندگی بود و در جوانی کنار بچه 
داری در کارها هم کمکم می کرد و هیچگاه شــکایتی نداشت و برخالف امروز 

بساز بود و بعد از مرگش فهمیدم چه گوهری را از دست دادم. 
بچه های شما کجا به دنیا آمدند؟

زمــان ما دکتــر دوا نبود و همه بچه های من در خانه ام توســط مش ننه 
خانم)آقا رضای مــار( و محرم زنن جان برار)جان برار زنا( به دنیا آمدند و حق 

الزحمه آنها پنج یا ده تومان بود.
رفقایت چه کسانی بودند؟

حاجی گداعلی قلی زاده)پدرزن پسرم(، برارجان وحید)پسرعموی همسرم(، 
عابدین فالح دوستان صمیمی من بودند و در بجا آوردن سنت زیبای صلح رحم 
از همدیگر سبقت می گرفتند و در رفتن به خانه های همدیگر شرایط سنی را 
در نظر نمی گرفتند و بزرگترها به دیدن کوچکترها می رفتند و اینقدر تجمالت 
نبود و با هرچه دم دستی مثل )پفیال)تاب تابی( گندم بوداده)گنندم بوریشت( 
ولیک سیب از میهمان پذیرایی می کردند اما االن همدیگر را دست می اندازند.

برای درمان شکستگی طبیب داشتید؟ 
آقا رستم نامی بود که در باالمحله کلیکسر زندگی می کرد و هر وقت که جایی 
از بدن ما ضربه یا آســیب می دید توســط ایشان درمان می شد خانمی هم در 
کاشی محله به نام مشتی زهره بود که دستش معجزه می کرد و بدون عکس و 
رادیولوژی شکستگی ها را جا می انداخت و به قول گفتنی دست شان سبک بود. 
چنانچه زیر پاشنه پای من )لینگ کاپ(  در ییالق بر اثر سر خوردن در رفت و از 
شدت درد به عمو ابراهیم چوپان در محله خودمان مراجعه کردم و با التماس از 
او کمک خواستم که گفت در ازایش به من چه میدهی که گفتم یک مرغ)ِکرک( 
زنده می دهم بنابراین ســه عدد گردو آورد و مرا به ستون بست و با پاشنه پایم 

ضربه سختی به گردوها زد و آنها را شکست که همان لحظه دلم غش رفت.
خدمت سربازی رفتید؟

روزی کدخدا و یکی از بزرگان روستا مرا به ساختمانی در »یالیه شهرستان 
نور« بردند که دوازده پله داشت و سرهنگی روی آخرین پله آن نشسته بود و از 
همانجا از من پرسید چند برادر داری؟ مادرت زنده هست؟ برادرانت چند سال 
دارند؟ که جواب دادم من هم از همه بزرگترم و مادرم ازدواج کرد، پرسید چرا 
مادرت شما را به حال خودتان رها کرد؟ حین صحبت ما یکی از هم محلی ها 
بدون اجازه برای معرفی من وارد شد که به سرهنگ برخورد و از پله پایین آمد 
و گفت چه ارتباطی به شما داشت که آمدید و سیلی محکمی به او زد که سه 
تا ملق خورد. کدخدا ســریع به دنبال مختار)سرهنگی با سمت مختار که اهل 
تهران بود( که امین همه بود رفت و او را آورد تا جلوی کتک خواری بنده خدا 
را بگیرد. مختار به محض ورود گفت آقا چرا می زنید؟ که ســرهنگ گفت این 
مرد بدون اینکه صدایش بزنم وسط معرکه آمد و مزاحمم شد که همه دعوایش 
کردند و به هر طریقی بود پیرمرد را از زیر دستش نجات دادند و به بیرون بردند 
و رو به من گفت پسر بیا جلو اینجا می نویسم )تا آینده ببین چه می شود( که 

سربازی ما هم به این صورت انجام نشد.
بهترین دوستانت چه کسانی بودند؟

عابدین فالح رفیق پایه و همیشگی من هست که از قدیم االیام تا االن کنار 
هم روزگار می گذرانیم. قنبر داوری، برارجان وحید و گداعلی قلی زاده از جمله 

دوستان خوب من بودند.
به روزی حالل اعتقاد دارید؟

بله روزی حالل برکت مال را زیاد می کند خصوصا زمانی که خیانت در آن 
نباشد که در آن صورت رضای خدا را هم شامل می شود چنانچه حدود شانزده 
ســال زمین شخصی اهل بهرستاق را کشت می کردم که یکبار نیامد تا گونی 
های برنج را ببیند و به قول گفتنی از چشــمش بیشتر به من اعتماد داشت و 

وجیح اهلل ولی پور یکی از قدیمی ترین مردان ساکن در روستای کلیکسر آمل در گفت گو با صبح آمل:

هیچی نداشتیم ولی 
دلخوشی داشتیم 

هرچی قدیمی اش خوبه
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همین باعث شد تا خوشنام شوم.

همسایه زمین کشاورزی )َورَهماز(هم داشتید؟
علی اکبر و جعفرمحمدزاده، حسن و شعبان علیزاده، غالمحسین داوودی و 
شــعبان عباسی کشــاورزانی بودند که ما با آنها از نظر مرز و سامان و محدوده 
جغرافیایی همســایه )اهل روستای اسپیاربن و هشتل بخش دابودشت( بودیم 
و در طی ســالها کار و تالش شــبانه روزی هیچوقت به همدیگر آزار نرساندیم 
و همیشــه خدا را در نظر داشتیم تا حقی ناحق نشود مثال با بیل حریم زمین 

کشاورزی آنها را نمی کندیم و احترام هم را نگه می داشتیم.
یک آدم خوب چه صفاتی باید داشته باشد؟

آدم خوب کســی است که خلق از دست و زبان و رفتار او در آسایش باشند 
و آزارش به هیچکسی نرسد و در بود و نبودش همه به نیکی از او یاد کنند که 
اینها به دســت نمی آید مگر اینکه ذاتا خوب باشند و به قول آقا امیرالمومنین 
هرچه برای خود می پســندد برای دیگران هم همان را بخواهد و در هر کاری 

خدا را شاهد و ناظر بر اعمال خود ببیند.
چند سال از فوت همسرت می گذرد؟

حدود هفده ســالی است که همســرم بر اثر بیماری به رحمت خدا رفت و 
دست سرنوشت او را از من گرفت و جایش آنقدر خالی است که با هیچ چیزی 
پر نمی شود چون همه زندگی ام بود و در بدترین شرایط با نداری ام سوخت و 
ساخت و خم به ابرویش نیاورد و هر چه از خوبی هایش بگویم کم است و مثل 

او فکر نکنم زنی پیدا بشود.
چه موضوعی هست که با یادآوری آن ناراحت می شوید؟

در زندگی هر کســی پستی و بلندی زیاد هست و من هم از این قاعده دور 
نبودم اما سخت ترین خاطره زندگی ام مرگ پسر جوان و کارمند دانشگاهم بود 
که در اثر ســانحه تصادف از دنیا رفت و خاطراتش بعد از سالها دارد مرا از پای 
در می آورد اینکه هر وقت که به خانه می آمد نمی گذاشــت دست به سیاه و 
سفید بزنم و می گفت تو پیرمرد هستی و باید استراحت کنی من خرج تو را می 
دهم که اجل مهلت نداد و همانطور که نیت قلبی اش بود االن دارم از حقوق او 

استفاده می کنم و روزگارم را می گذرانم. 
االن کشاورزی می کنید؟

برای کار در زمین کشاورزی دائما تا زانو در آب و گل و الی بودیم و همین 
باعث شد به مرور زمان به انواع بیماری ها مثل درد مفاصل دچار شوم به همین 
خاطر در حال حاضر بیشــتر در خانه هستم و گاه گاهی هم هوا خوش باشد تا 
سر خیابان یا سوپر مارکت می روم و با هم محلی ها و یکی دو تا از دوستانی که 

برایم ماندند همکالم می شوم.
به تنهایی زندگی می کنید؟

در اینجا )مازرون ( با پسرو خانواده اش زندگی می کنم و خدا را شکر عروس 
خوبی دارم که کارهای منزل را انجام می دهد و همه چیز سرجایش هست اما 
در تابستان به ییالق می روم و آنجا خودم آشپزی می کنم و به تنهایی از پس 

کارهایم بر می آیم.
از زندگی راضی هستید؟

زندگی یعنی سختی و کار و تالش و داشتی و نداشتی اینکه هیچوقت ناامید 
نشــویم و در مقابل مشــکالت زانو نزنیم و خدا را شکر در همه سالهایی که از 
خودش عمر گرفتم آزارم به کسی نرسید و سعی کردم در حریم خودم راه بروم 

و دستم تو جیب خودم باشد.
دندان های طبیعی بهتر است یا مصنوعی؟

حدود ۶۰ ســال پیش و زمان حیات همسرم سردردهای شدیدی داشتم که 
خواب و خوراک را از من گرفته بود و نمی توانستم غذا بخورم که یکی از همسایگانم 
به نام حسین السمی وقتی به دیدنم آمد و اوضاعم را دید گفت دندانسازی را سراغ 
دارم که به خانه ات می آید و کارت را انجام می دهد برای همین به دکتر رفتم و 
پس از معاینه تشخیص داد که دندانهایم خراب شدند و خونریزی دارند و باید حتما 

کشیده شود و با دو هزار تومان پول دندان مصنوعی گذاشتم.
برای سرخ کردن خوراکی ها از چه روغنی استفاده می کردید؟

قدیــم ما همه چیز را خودمان تولید مــی کردیم و گاهی برای خرید موارد 
ضروری به مغازه می رفتیم و ناگفته نماند قیمتها بسیار پایین بود. در پخت و پز 
و سرخ کردن سعی می کردیم بیشتر از کره های محلی و از چربی خود گوشت 
اســتفاده کنیم از طرفی شایعه درست کرده بودند که داخل حلب روغن نباتی 
شصت آدم هست و با این دروغ ها مردم نسبت به خرید آن منصرف می شدند 

و االن اینطور گران شده است.
بیشتر مغازه چه کسی خرید می کردید؟

برای خرید مایحتاج ضروری به مغازه حاجی نوراهلل مهدوی در آمل می رفتم 
و قند و چای و صابون می خریدم و این همیشگی بود.

زمان را چگونه تشخیص می دادید؟
قدیم ساعت نداشتیم و انگشت دست را به سمت خورشید می گرفتیم و اگر 
نور آفتاب مســتقیم وموازی با آن قرار می گرفت ظهر را نشان می داد به این 
صورت که خورشــید از قسمت شرق باال می آمد و به باالترین نقطه در حدود 
ظهر می رسید. در واقع زمین از غرب به شرق می چرخید. بنابراین هنگام صبح 
خورشــید را در شرق می  دیدیم که طلوع می کند و هنگام عصر آن را در غرب 

می  دیدیم که غروب می کند.

ماه رمضان به چه صورتی برای سحر بیدار می شدید؟
ســاعت نبود و به وسیله مناجات خوانی شعبان فالح متوجه می شدیم که 
ســحر نزدیک اســت به این صورت که در قدیم به خاطر نبود برق، روشنایی و 
رادیو و تلویزیون و مهم ترخستگی مردم به خاطر کار در شالیزار و فعالیت های 
کشــاورزی ممکن بود که عده ای، سحر را خواب بمانند بنابراین بعضی از افراد 
یکی دو ســاعت قبل از اذان صبح با گرفتن حلب خالی در یکدست و چوب در 
دســت دیگر با چوب روی حلب می کوبیدنــد و در کوچه ها راه می افتادند و با 
صدای بلند و رسا می گفتند که »سحر است برخیز«  مردم را برای خوردن سحر 
و روزه گرفتن از خواب، بیدار می کردند و اگر همسایه ای چراغ یا لمپا پا )چراغ 
گردسوز( یا فانوس همسایه را خاموش می دید سریع بر در خانه می کوبید و او 
را از ســحر، آگاه می کرد. همسایه ها اگر می دیدند چراغ خانه ای خاموش است، 

در آن خانه را می کوبیدند. 
چه رسم و آئین خاصی برای ماه رمضان داشتید؟

در مازندران خصوصا روســتای ما زنان قبل از شروع ماه مبارک، خانه ها را 
گردگیری می کردند انگارکه عیدی نو در پیش بود، عالوه بر خانه تکانی، مسجد 
و تکیه را هم غبارروبی می  کردند و جلســات ختم قرآن، تفسیر قرآن، روضه و 

افطاردهی هم از مراسمات وی  ژه ما بود.
از چند سالگی نماز و روزه را شروع کردید؟

تقریبا زمانی که خودم را شناختم و تقریبا از سن کم فریضه الهی را به صورت 
یک تکلیف انجام می دادم و یادم می آید در تابستان و در زمین روی کلوخ)ِگل 
َکِتک( نمازم را می خواندم و روزه را نگه می داشــتم و در همان شرایط سخت 

کار هم می کردم. 
ماه های تبری را نام ببرید؟

نــام ماههاي تبري هم عبــارت از ؛ فردینه ماه ، کرچه ماه ، هر ماه ، تیر ماه 
، مــالر ماه ، شــروینه ماه ، میر ماه ، دونه مــاه ، ارکه ماه ، د ماه ، وهمنه ماه و 

نوروز ماه است.
به مارِمه اعتقادی دارید؟

مارمه اولین رســم بهاري مازندراني ها اســت که هنگام تحویل سال جدید 
توســط فردي خوش قدم انجام مي شــود تا به نوعي شگون و شادي روزهاي 
آینده سال را براي خود و خانواده اش را بیاورد و براي اجراي این آیین سنتي، 
کودک و یا سالمندي که بین همه مردم به › َسِبِک پا › بودن معروف است قبل 
از تحویل سال پشت در خانه مي ایستد تا به هنگام تحویل سال جدید به همراه 
سیني قرآن وارد اتاق شود و این اعتقاد و یقین در مردم وجود داشت که با ورود 
یک فرد خوش قدم به خانه و بقول معروف ›مارمه › خوب ، ســالي خوب براي 
ســاکنان خانه رقم مي خورد و همراه با ورود این فرد به داخل اتاق هاي خانه 
رسم باقي مانده از گذشته می رود و در پایان عیدي در سیني، به پاس خوش 
قدمي و مژدگاني به او داده مي شود مهم تر اینکه مردم مناطق مختلف مازندران 

در زمان هاي قدیم این مراسم را در روز اول هر ماه تبري اجرا مي کردند
برای سرد نگهداشتن غذا و گوشت یخچال داشتید؟

قدیم یخچال وجود نداشــت و گوشت گوســفند و گاو را پس از تکه کردن 

در چربی خودش تفت می دادند طوری که ســفت )قالبی( می شــد و حتی با 
مســافت زیاد خجرکال تا قشالق)مازرون( نه تنها آب بلکه خراب هم نمی شد 
و دلیلش هم به نظر من نمک فراوانی بود که هنگام ســرخ کردن استفاده می 
کردند. موضوع مهم اینکه هر کسی به اندازه وضع مالی خود در طول سال چند 
بار گوسفند می کشت و زیاد از بیرون نمی خرید و حتی مرغ ماشینی هم وجود 

نداشت و بیشتر از مرغ و خروس محلی داخل حیاط استفاده می کردند.
مالکین چه طور افرادی بودند؟

بعضی از مالکین غرور خاصی داشتند و رعیت را زیردست خود می دانستند و 
آنها را اذیت می کردند و در مقابل محصول زیادی که برداشت می شد به اندازه 
خیلی ناچیز به کشــاورز می دادند اما بعد از تقسیم اراضی در زمان محمدرضا 
شــاه زمین در اختیار افراد تهی دست و نیازمند قرار گرفت)محمدرضا مالکین 
را بیرون کرد( و در واقع کشــاورزان مالک شــدند و به این ترتیب آقا و سرور 

خودشان شدند.
کدخداها از چه قدرتی برخوردار بودند؟

تا قبل از مشروطیت، بیشتر مالکین در محدوده امالک خود از قدرت زیادی 
برخوردار بودند به طوری که سکونت رعیت در روستا فقط با موافقت مالک ممکن 
بود و درصورتی که وی به هر علتی، از زارع ناراضی می شــد، می توانست او را از 
ده بیرون کند. در ایــن دوره، دولت جدای گرفتن مالیات، مداخله چندانی در 
امور عمومی ده نمی کرد و روســتاها کاماًل به صورت غیردولتی اداره می شــد. 
مالــکان هم بــرای حفظ منافع خود، در ســطح روســتاها نمایندگانی به نام 
مباشــران و کدخدایان داشــتند که در این میان، کدخدا در اداره روستا نقش 
تعیین کننده تری داشت و به عنوان پایین ترین رده از تشکیالت بزرگ مالکان، از 
نزدیک و تحت نظارت و اوامر مالکان یا مباشران آنان، به اداره امور ده می پرداخت 
و دولت دخالت یا نظارتی بر این مهم، یعنی چگونگی اداره روســتاها، نداشت. 
قانونی نیز وجود نداشت که وظایف یا حدود اختیارات کدخدا را مشخص کند. 
کدخدا از یک ســو متعلق به رعیت تعلق داشــت و از طرف دیگر، مالک او را به 
این ســمت منصوب می کرد؛ پس او به عنوان واسطه بین رعیت و مالک، اداره 
امور جماعت روستایی را بر عهده داشت و تالش می کرد تا در حد توان رعیت، 

به گونه ای از آنان کار بکشد و امور را سامان دهد.
ارباب روستای کلیکسر که بود؟

مالکیــن همه از ییالقات بودند و اربــاب ناصری هم یکی از مالکان صاحب 
نفوذ اهل بالقلم بخش الریجان و فرزند حاجی آور بهرستاقی بود ) روستای دیه 
متعلق به حاجی آور بود( . کبلی رمضان کدخدای کلیکسر)ســاکن موزیکتی( 
یک ســارق)بُقِچه( پر از پول را به ناصری داد و او هم اینجا را خرید اما باید در 
نظر داشــت بعضی از مالکین کالهبردار بودنــد و از طرفی خیلی زرنگ که با 
خرید زمین سند آن را به نام خود می زدند و این وسط بیچاره کشاورز که تمام 

دسترنجش را مالکین می بردند.
برج گرفتن یا تعیین ساعت ِخش برای انجام کار چه رسمی بود؟ 

اصوال« مازندراني ها براي انجام کارهاي مهم زندگي و مراســم خاص مثل 
آماده کردن زمین شــالیزاري، پاشــیدن بذر در خرانه برنج، تعیین روز عقد و 

عروســي و ... خوش یمن بودِن آنــروز را از افراد متدین، روحاني و مالي محل 
جویا مي شدند.

به چشم خودت هم مشکالت را دیدی؟
 یکی از روزهای گرم تابستان و هنگام دروی زمین شخصی با اسب، همسرش 
صبحانه آورد و رو به او گفت برنج«دونه« ندارم که ناهار درســت کنم که به او 
گفت خدابیامرزد پدرت را مگر قحط آمد از یکی قرض بگیر که سرش را پایین 
انداخت و جواب داد کی االن به من برنج می دهد در حالی که همین کشاورز 

۵ هکتار زمین داشت اما لنگ یک وعده برنج بود.
ارباب 21 هکتاری که بود؟

در همین روســتای کلیکسر ارباب رزاق قلی پور ۲۱ هکتار زمین کشاورزی 
داشــت و من چون پول نداشــتم زمین بخرم پیش او قرار شــدم و بعد از کار 
ســنگین و پر مشقت با اینکه وضع مالی اش خوب بود و عائدات ساالنه اش از 

برداشت برنج عالی بود اما برایم ناهار نمی آورد و می گفت پول برنج را ندارم.
تورزو چه رسمی بود؟

زمان ما رســم بود ترزو بگیرن به این صورت که می بایست توره اسب را در 
»جینگاسر«محکم به زمین می زدند و دوباره آن را پر از »َمشت بینج«برنج می 
کردند که متاســفانه آن روز نتوانســتم این کار را انجام دهم و ارباب با جدیت 
گفت برای ما همین تورزو هست در حالی که همین ارباب بیش از دو هزار خروار 

شلتوک«بینج« به خانه می آورد. 
زمان پدران ما در روستای خجرکال ماشین و وسیله نقلیه نبود و برای حمل 

بار با قاطر و اسب و گاو به آمل رفت و آمد می کردند 
اصالحات ارضی به دستور چه کسی انجام شد؟

به دستور محمدرضا شاه پهلوی یکی از بزرگترین مبارزات حقوق بشر انجام 
گرفت و با نام اصالحات ارضی، مالکیت زمین های کشــاورزی از دست مالکان 
بزرگ به خرده مالکین انتقال داده شــد. و کشــاورزان برای همیشــه صاحب 

زمین های کشاورزی خود شدند. 
مالیات زمین در چه صورتی گرفته می شد؟

دولت مردان برای اداره تشــکیالت خودشان، نیاز به اموالی داشتند که یا از 
راه امــالک خالص دولت این اموال را تامین می کردنــد یا از مردم و صاحبان 
امــالک خصوصی خراج می گرفتند و یا از حاکمان محلی و تحت الحمایه خود 
باج دریافت می کردند. هر کدام از رعیت ها پس از برداشــت شالی از زمینهای 
کشاورزی هر هکتار ۵ بار)۱۵ لته( به مالکین می دادند و شالی ها را در اُودنگ 
سر«کارخانه های شالیکوبی فعلی« می دادند و بعد از تبدیل شلتوک به برنج و 

به مالک تحویل می دادند و ما هم تحویل دار بودیم.
وضع زندگی چگونه بود؟

در زمــان قدیم، مردم به ســختی زندگی می کردنــد و از لحاظ اقتصادی 
وضعیت خوبی نداشتند مثال در خانه ای که فقط ۴- ۵ اتاق داشت و به صورت 
خشــت و گلی بود و در هر اتاقی یک خانوار زندگی می کردند. خدا را شــکر 
االن مردم زندگی خوبی دارند و امکانات کافی برخوردارند. در زمانهای گذشته 
وضعیت مالی مردم برای خرید کاال  اصال خوب نبود، مردم گرسنگی را تحمل 
می کردند اما حاال اگرچه گرانی و تورم است اما مردم در رفاه بیشتری زندگی 
می کنند. در زمانهای گذشته اهالی هیچ وسیله نقلیه ای نداشتند حتی مردم 
برای سفر به کربالی معلی با پای پیاده می رفتند و یا بوسیله  االغ، شتر و اسب 
مسافرت می کردند و بعضی مردم که فقیر بودند پیاده روی می کردند اما اکنون 
همه مردم وسیله نقلیه دارند. وسایل خانگی در دوران گذشته تنها چند تا کاسه 
و سفال های ساده، ختم بود ولی حاال در هر خانه تشریفات زیادی وجود دارد. 

از لحاظ بهداشتی و پوشاک قدیم بهتر بود یا االن؟
از لحاظ بهداشــتی باید عرض کنم که در گذشته امکانات بیمارستانی کم 
بود، همچنین پزشــک حاذق و دارویی وجود نداشــت و برای همین خیلی از 
مردم با بیماری های ناشناخته از دنیا می رفتند و بچه های کوچک هم هنوز 
به سن یک سالگی نرسیده به خاطر کمبود امکانات بهداشتی سریع می مردند. 
در زمانهای گذشته پوشاک مردم تنها به وسایل ساده مثل گیوه، ختم می شد. 
مــردم هفته ای یک بــار یا هر دو هفته ای یک بار در آبهای کثیف، حمام می 
کردند چون آب بهداشتی وجود نداشت و خزینه بود که حداقل روزی چند نفر 
از این آب استفاده می کردند و بیشتر بیماری ها ناشی از همین آبهای میکروبی 
بود و مردم ناچار بودند در این آب استحمام کنند، وضع مالی آنقدر بد بود که 
کسی قدرت خرید لباس نو را نداشت و حتی خود ما هم تا مدتی حتی از رخت 
و لباس اقوام یا دیگران می پوشیدیم و کلوش و »پاِگذار« کلوش هم نداشتیم 

و با هزار مکافات و اسیری بزرگ شدیم..
چه بازی هایی را انجام می دادید؟

بازی خاصی مثل االن نبود و با همسن و سالهای خودمان کشتی می گرفتیم 
وبا لنگه های جوراب کهنه و پاره از جنس پشم گوسفند تَب درست می کردیم 
و با چوب به آن می زدیم. همچنین خرک کا هم انجام می دادیم و بازنده باید 

به برنده سواری می داد.
چه نصیحتی به جوانان دارید؟

اینکه همیشــه خدا را ناظر برکار و اعمال خود بدانند و مردم آزاری نکنند 
و به پدر و مادر و بزرگترهای خود احترام بگذارند و سر مرز و حدود خودشان 
راه بروند که دنیا جز خوبی و بدی چیزی از آدمی باقی نمی ماند. با کم و زیاد 
دنیا بســازند باید تالش و کوشش کنند و در زندگی میانه رو باشند و افراط و 

تفریط نکنند.
از مصاحبه راضی بودید؟

خدا به شما سالمتی بدهد که پای صحبتهای یک پیرمرد نشستید و با این 
مصاحبه من را به گذشته بردید و خاطرات زیادی برای من زنده شد.  



۸۸اخبار آملنیمه اول دی ماه ۱۴۰۱   سال هشتم    شماره ۱۲۸

 عامل گرانی نبود نظارت
 یا برنامه ریزی؟

من کارمند یکی از ادارات دولت هستم که در 
آمل زندگی می کنم و تقریبا هر بیست روز یک 
بار به فروشگاه های سطح شهر می آیم و کاالی 
مورد نیازم را خریداری می کنم. حدود یکسالی 
اســت هر سری که به فروشــگاه می آیم حجم 
خریدها کمتر می شود اما میزان پرداختی هر بار 
بیشتر می شود. هیچ کسی هم پاسخگو نیست. 
برخــی این گرانی ها را به اســم دولت تمام می 
کنند برخی هم نبــود نظارت را اعالم می کنند. 
گوشت مرغ را به ســختی تهیه می کنیم از آن 
طرف گوشــت قرمز و ماهی هم روز به روز گران 
می شــود و با گرانی کاالها، دیگر پولی نمی ماند 
که بخواهیم این نوع گوشت ها را خریداری کنیم. 
واقعا چرا فکری به حال گرانی ها و معیشت مردم 
نمی شــود؟ امیدواریم این دولت هرچه سریعتر 
بتوانند با مدیریت و نظارت مناسب و کار جهادی 

افسار گرانی ها را مهار و بازار را آرام کند. 
احمدی کارمند آملی

 برنجی که روی دست
  من کشاورز ماند

  و کسی هم جواب نمی دهد
یک سال شــبانه روز درد و رنج ها را به دوش 
کشــیدم، اســترس بی آبی، هزینه های کاشت، 
داشت و برداشت و نامهربانی های بسیار در مسیر 
تولیــد برنج را به جان خریدم و گاهاً برای احیا و 
روی پا نگهداشتن ســنت کشاورزی، پول قرض 
 کردم تا ســر آخر با فــروش محصول، ثمره یک 
سال دوندگی، شــب بی خوابی و عرق ریختن ها 
را به خانه ببــرم و یا در قرض و دینم را بپردازم. 
امــا این روزها خبرهای خوشــی از بازار برنج به 
گوش نمی رسد و هنوز عرق کار و تالشم خشک 
نشــده با کاهش قیمت برنج و عدم نظارت بازار 
و همچنین ســوداگری برخی افراد، عرق سرد بر 

صورتم نشسته است.
هزینه های سرسام آور کشــاورزی و حمایت 
نکردن دولت از یک ســو و واردات برنج و کاهش 
قیمت ها و رکود بازار از ســوی دیگر سبب شده 
تا کشاورزان دیگر رمقی برای کشاورزی نداشته 
باشند و مشــکالت ما شــالیکاران سال ها است 
که حل نشــده باقی مانده و هر سال هم بیشتر 
می شــود. از دولتمردان خواهشمندیم رسیدگی 

نمایند.
ح محمدی کشاورز آملی

مدیرکل کانون پرورش فکری مازندران
طرح کانون مدرسه در مازندران اجرایی می شود

مدیرکل کانون پرورش فکری مازندران از اجرا شــدن طرح »کانون مدرسه« در مراکز فرهنگی 
هنری کانون پرورش استان خبر داد.

محمد علی یزدان شــناس در جلسه شــورای فرهنگی این کانون، گفت: طرح کانون مدرسه با 
هدف هم افزایی بیشــتر میان کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان و وزارت آموزش و پرورش 

انجام می شود.
به گزارش صبح آمل و به نقل از باشــگاه خبرنگاران جوان، وی افزود: کانون مدرسه عنوان طرح 
مشــارکتی اســت که ذیل تفاهم نامه وزارت آموزش و پرورش و کانون پــرورش فکری کودکان و 

نوجوانان، تدوین و در یک فرایند سه ساله اجرا خواهدشد.
مدیرکل کانون پرورش فکری مازندران گفت: در گام نخست، این طرح با هدف آشنایی کودکان، 
نوجوانان، اولیای تربیتی و والدین با کانون، فعالیت ها و اهداف آن اجرا می شود و دانش آموزان در قالب 
یک بازدید یک روزه در مراکز کانون حضور یافته و یک روز را در فضای کانون سپری خواهندکرد و با 

فعالیت های متنوع کانون درحوزه؛ فرهنگی، هنری، ادبی، دینی و علمی آشنا می شوند.
یزدان شناس با اعالم اینکه بهره گیری از امکانات و ظرفیت های آموزشی و فرهنگی طرفین برای 
توســعه ی فعالیت های تربیتی از عمده اهداف این طرح است، افزود: پرورش خالقیت و تجربه های 
جدیــد در یادگیری فراهم آوردن زمینه های جذب اعضــای جدید در مراکز کانون و ترغیب دانش 
آموزان به مطالعه و کتابخوانی از دیگر اهداف مورد نظر در طرح کانون و مدرسه است. وی فرهنگی 
مخاطبان این طرح را دانش آموزان دختر و پسِر پایه ی دوم تا ششم ابتدایی عنوان کرد و گفت: از دی 

ماه تا نیمه اول اردیبهشت سال ۱۴۰۲ این طرح در مراکز کانون سراسر استان برگزار خواهد شد.

 رئیس پلیس آگاهی مازندران:
متالشی شدن باند موبایل قاپ ها

رئیس پلیس آگاهی مازندران از متالشی شدن باند موبایل قاپ ها در معابر شهرستان های بابل و 
بهشهر خبر داد.

به گزارش صبح آمل سرهنگ علی قیصری گفت: در پی وقوع سرقت های متعدد تلفن همراه در 
پی برگزاری مراســم تشــییع و تدفین شهدای گمنام در گلزار شهدای شهرستان بابل و با توجه به 

حساسیت موضوع، تیمی ویژه از این پلیس به شهرستان مورد نظر اعزام شدند.
وی با بیان اینکه ماموران با یک ســری اقدامات و همکاری مردم توانســتند سارقان غیربومی را 
شناســایی کنند، افزود: با توجه به اینکه این مراسم همزمان در شهرستان بهشهر در حال برگزاری 
بود و سارقان در حال سرقت بودند، ماموران توانستند در یک عملیات پلیسی یکی از سارقان را حین 

سرقت در تجمع مردم در مصلی شهرستان بهشهر دستگیر کنند.
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی مازندران با اشاره به اینکه در کیف همراه این سارق ۱۰ 
گوشی سرقتی نیز کشف شد، گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و پلیسی توانستند 

دو نفر دیگر از همدستان متهم که یک زن و یک مرد )زوج( را کمتر از ۳ ساعت دستگیر کنند.
سرهنگ قیصری با اشاره به دستگیری ۳ نفر گوشی قاپ )۲ زن و یک مرد( و توقیف یک دستگاه 
خودرو پژو ۲۰۶ و کشــف ۲۲ دســتگاه گوشی سرقتی، افزود: متهمان در بازجویی های فنی پلیس 

تاکنون به ۲۵ فقره سرقت موبایل در شهرستان بابل و بهشهر اعتراف کردند.
وی گفت: با اعتراف صریح متهمان و تالش کارآگاهان، ۲۵ نفر از شاکیان شناسایی و متهمان با 

تکمیل پرونده به دادسرا معرفی شدند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران:
رویکرد ما پیگیری دغدغه های ایثارگران باشد

مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران مازندران گفت: رویکرد ما در بنیاد پیگیری دغدغه های 
ایثارگران در حوزه قوانین مغفول مانده باشد.

به گزارش صبح آمل و به نقل از ایثار مازندران، ســعید کهن ســال ضمن گرامیداشت سومین 
سالگرد سردار دلها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، اظهارکرد: رویکرد ما در بنیاد نسبت به خانواده 
های عزیز شــهدا و ایثارگران این اســت که مشکالت این قشر معزز حل شود، همه ما باید در قبال 
مطالبــات ایثارگران عزیز در بخش های مختلف بویژه در حوزه قوانین معطل مانده به تکلیف خود 
عمل کرده و پاسخگو باشیم. وی افزود: خدمت به ایثارگران اگر با خلوص نیت و بی منت همراه باشد، 
معنای واقعی خود را پیدا خواهد کرد، باید انگیزه و روحیه خدمتگزاری را در وجود خودمان تقویت 

کنیم و آنچه را در شأن و جایگاه جامعه ایثارگری است، ارتقاء ببخشیم. 
این مسئول یادآور شد: بهره مندی از ظرفیت ها را برای خود یک فرصت بدانیم و از آن برای رفع 
مشکالت خانواده های معظم شهدا، جانبازان و آزادگان استفاده کنیم، کیفیت بخشی به خدمات باید 

اساس کار ما باشد تا رضایتمندی در میان جامعه معزز ایثارگری حاصل شود.
کهن ســال مسائل و مشکالت خانواده های معظم شهدا، جانبازان و آزادگان شهرستان نکا را در 
حوزه های اشــتغال، درمانی، مســکن و غیره مورد بررسی و پیگیری قرار داده است. مدیرکل بنیاد 
شــهید و امور ایثارگران مازندران همچنین با کارکنان خدوم بنیاد شهرستان نکا دیدار و زحمات و 

تالشهای آنان در جهت خدمت به خانواده های معزز شهدا و ایثارگران قدردانی کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران گفت: 
۶۵ درصد تعهد اشتغال سال ۱۴۰۱ مازندران با اعطای تسهیالت رونق 

تولید و حمایت از کسب و کارهای خرد محقق شد.
به گزارش صبح آمل و به نقل از ایرنا حسن خیریانپور اظهار داشت: 
در ســال جاری تعهد اشتغال استان ایجاد ۵۳ هزار شغل در بنگاه های 
اقتصادی خرد و بزرگ و واحدهای صنعتی و تولیدی بوده که از ابتدای 
فروردین تا پایان آذرماه ســال جاری ۴۵ هزار و ۸۰۰ شــغل در استان 

ایجاد شده است.
وی خاطر نشان کرد: از این میزان اشتغال ایجاد شده در استان حدود 
۱۳ هزار و ۴۰۰ شغل در واحد صنعتی مازندران با اعطای تسهیالت ۲ 

هزار میلیارد تومانی سرمایه در گردش بوده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشــگری استاندار مازندران از 
ایجاد اشــتغال جدید با احیای واحدهای صنعتی تعطیل شده در هفت 
ماه گذشته خبر داد و گفت: حدود پنج هزار نفر با برگشت به تولید ۱۲۰ 

واحد تولیدی راکد استان، صاحب شغل شدند.
خیریانپور با اشاره به تداوم تالش ها برای تحقق رشد ۸ درصدی در 
اســتان مازندران، اضافه کرد: رسیدن به این هدف در استان سخت اما 

دست یافتنی است.
وی افزود: مدیران دســتگاه های اجرایی با جذب به موقع اعتبارات و 
جذب بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در استان برای تحقق رشد 

هشت درصدی در مازندران بکوشند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشــگری اســتاندار مازندران 
تصریح کرد: ســهم کشــاورزی و صنعت در اعتبارات استانی نیازمند 

بازنگری اســت و باید بودجه منطبق رونق اقتصادی در مازندران برای 
سال های آینده بسته شود.

خیریانپور ادامه داد: بنگاه های اقتصادی مازندران برای تحقق شــعار 
سال و حمایت از شــرکت های دانش بنیان نیازمند حمایت های مالی 
هستند که به طور حتم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نگاه ویژه 

ای به این بخش خواهند داشت.
وی با بیان اینکه در ســال گذشــته حدود ۴۰ هزار شغل پایدار در 
استان مازندران ایجاد شــد، گفت: در صورت تخصیص اعتبارات کافی 

تعهدات ایجاد اشتغال امسال در استان نهایی خواهد شد.
گفتنی است بیشترین سهم واحدهای صنعتی استان نیز متعلق به 
شهرستان آمل است که حدود ۴۰۰ واحد صنعتی فعال دارد. ۲۶ درصد 
صنایع فعال استان نیز در شهرستان های ساری، بابل و سوادکوه مستقر 

هستند.
مازندران در حوزه اشتغال واحدهای صنعتی با استقرار چهار درصد 
واحدهای صنعتی کشــور در این استان یازدهمین استان کشور است و 

۳.۸ درصد اشتغال صنعتی را در اختیار دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران:

65 درصد تعهد ایجاد اشتغال در مازندران محقق شد

در پــی تخلفات متعــدد مالی 
یک مدیرکل متحلــف وزارت راه و 

شهرسازی بازداشت شد.
به گزارش صبح امل و به نقل از 
تسنیم، با بیان اینکه سربازان گمنام 
امام زمــان این مدیر را بازداشــت 

کرده اند نوشــت: به دنبال گزارش های مردمی مبنی بر وقوع تخلفات 
مالی گســترده در اداره کل راه و شهرسازی استان مازنداران، مدیرکل 

این اداره با حکم مراجع قضایی روانه زندان شد.
 مدیرکل راه و شهرســازی استان مازندران پس از احراز تخلف های 

متعدد مالی بازداشت شد. 
پــس از دریافت اطالعات مردمی مبنی بر تخلفات مالی گســترده 
مدیرکل راه و شهرسازی اســتان مازندران، با رصد و نظارت نیرو های 
امنیتی و جمع آوری اســناد، مدارک و احراز تخلف های متعدد در این 
اداره کل، با صدور دستور قضایی، این مدیرکل از سوی سربازان گمنام 

امام زمان )عج( در اطالعات سپاه پاسداران بازداشت شد.
 براســاس این گزارش، جزئیات این پرونده پــس از روند قضایی از 

طریق مراجع رسمی قضایی و امنیتی اطالع رسانی می شود.

و  طبیعــی  منابــع  سرپرســت 
ســاری  منطقه  مازندران  آبخیزداری 
گفــت: ۳ میلیــون و ۲۰۰ هزار اصله 
نهال امســال در استان تولید شد و از 
هفته آینده برای نهالکاری در اختیار 
نهاد های دولتی و غیردولتی و سمن ها 

قرارمی گیرد.
به گزارش صبح آمل و به نقل از باشــگاه خبرنــگاران جوان، علوی اظهار 
داشــت:: به منظور احیاء و توســعه جنگل، طرح های زراعت چوب و توســعه 
فضای ســبز، نهال های جنگلی اعم از پهن برگ و سوزنی برگ در سه منطقه 
ارتفاعی پایین بند، میان بند و باال بند در هفت نهالستان حوزه منابع طبیعی و 

آبخیزداری منطقه ساری تولید می شود.
وی افزود: در حال حاضر ســه نهالســتان کلوده شهرســتان آمل، الجیم 
شهرســتان ســوادکوه و زاغمرز شهرستان بهشــهر در قالب خرید خدمات و 
نهالستان های چمستان شهرستان نور، پچت و چلمردی و ونمک شهرستان نکا 

در قالب قرارداد های مشارکتی مدیریت می شود.
سرپرســت منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری افزود: پیش 
بینی می شود برای سال آینده هفت میلیون اصله نهال در نهالستان های استان 

تولید و کاشته شود

۶ هــزار و ۵۵۰ متر مربــع اراضی 
کشــاورزی محمودآبــاد کــه در آن 
ســاخت و ســاز غیرمجاز انجام گرفته 

بود،آزادسازی شد.
مازنــدران  انتظامــی  جانشــین 
گفت: قلع و قمــع و تخریب ۱7 مورد 

دیوارکشی، تفکیک و ساخت و ساز غیرمجاز در ۶ هزار و ۵۵۰ مترمربع از اراضی 
روستا های اطراف شهرســتان محمودآباد که توسط افراد سودجو و به صورت 
غیرمجاز در قالب ســاختمان، بنا سازی و دیوار کشی احداث شده بود با حکم 
مقام قضائی انجام شــد. به گزارش صبح آمل و به نقل از روابط عمومی جهاد 
کشــاورزی محمودآباد، سرهنگ سید موسی حسینی با اشاره معرفی ۲ متهم 
این پرونده به مراجع قضائی، افزود: ارزش این زمین ها بنا بر اعالم کارشناسان 
بالغ ۳۲۰ میلیارد ریال بوده و این تخریب با حضور دستگاه های متولی از جمله 
اداره جهاد کشــاورزی، بخشداری و با حضور مقتدرانه پلیس بدون هیچ گونه 
رخدادی به اتمام رسید. وی با تاکید بر اینکه پلیس در برخورد با اقدامات غیر 
قانونی و ساخت و ساز های غیرمجاز هیچ گونه اغماضی نخواهد داشت از مردم 
خواســت به جهت جلوگیری از تضییع حقوق و زیان های مالی قبل از هرگونه 
اقدام عمرانی نسبت به استعالم اصالت و کاربری ملک از ادارات مربوطه اقدام و 

پس از دریافت مجوز های قانونی نسبت به ساخت و ساز اقدام کنند.

در پی تخلفات متعدد مالی
مدیر کل راه و شهرسازی مازندران 

بازداشت شد

سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران:
 ۳ میلیون اصله نهال از هفته آینده 

در مازندران توزیع می شود

جانشین انتظامی مازندران:
آزادسازی اراضی کشاورزی 

محمودآباد

صدای شهروندصدای شهروند


