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 آیا مبارزه 
 با فساد و رانت 

در آمل انجام می شود؟
افشین الریجانی 

مدیر مسئول صبح آمل

صبح آمل در گفتگو با حاج داوود محمدزاده موسس مرکز نگهداری شبانه روزی  فرزندان 
بی سرپرست و بد سرپرست خانه مهدی شهرستان محمودآباد و فرزندانش:

 بهترین حسم پدرانه است
  زمانی که بابا

 صدایم می کنند
 با »قلبی مهربان« در تغییر سرنوشت فرزندان خانه مهدی سهیم باشید 

که شاید تغییرها به دستان آنها رقم بخورد

مدیرعامل مرکز تجارت بین المللی و پایانه صادرات برنج کشور:

هیچ محدویتی برای خرید 
برنج در مرکز بین المللی 
تجارت و پایانه صادرات 
برنج ایران وجود ندارد 
بیش از ۴۰ درصد برنج مورد نیاز کشور در مازندران تولید می شود
 بازار برنج از حالت رکود چند ماه گذشته خارج شده است
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رئیس اتاق اصناف آمل: 

 نظارت بر بازار
 و برخورد با متخلفان صنفی 
تشدید می شود

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسالمی: 

دانشکده فنی و حرفه ای 
 عالمه حسن زاده آملی

 باید دولتی شود 
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صبح آمل پرده از نقاب اما و اگرها و حرف های ضد و نقیض مسئوالن آملی در خصوص پروژه )ابر تخلف ساختمان آفتاب( بر می دارد:

 فرماندار آمل: تخلف تخلف است
 و هر که باشد هم فرقی نمی کند!!! 

شهردار آمل: در شهرداری ما کجای قصه هستیم؟!! ما در شهرداری در رابطه با پرونده )ابر تخلف ساختمان آفتاب(  نمیدانیم کجائیم؟!!

رئیس شورای اسالمی شهر آمل:

من به موقعش همه چیز را می گویم اینکه آقایان پشت دست از شهردار امتیازاتی می گیرند و بابت 
آن حمایت هم می کنند و این بد است که این دوستان انقالبی دارند به ما و شهروندان عزیز خیانت 
می کنند و به صراحت می گویم توافق شهردار با )مالک ابر تخلف ساختمان آفتاب(را قبول ندارم  

نایب رئیس شورای اسالمی شهر آمل: شما را به خدا شورا را یاری برسانید این شهردار دارد ما را نابود می کند

 )مالک ابر تخلف ساختمان آفتاب(باید از روی جنازه من بگذرد تا رای افزایش طبقات بگیرد
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صبح آمل نیوز
پایگاه خبری صبح آمل نیوز در زمینه 
اجتماعی اقتصادی به مدیر مســئولی 
جلسه  در  الریجانی  جمشیدی  افشین 
هیات نظارت بر مطبوعات به شــماره 

ثبت 93954 مجوز فعالیت گرفت.
دو هفتــه نامه صبح آمــل  نیز در 
ســال 1393 به مدیر مسئولی افشین 
جمشیدی الریجانی مجوز انتشار از هیات نظارت اخذ کرده بود که تا 

کنون در حال انتشار  چاپی می باشد.
از آنجائیکه رویکرد اطالع رســانی در شبکه های اجتماعی و به 
صورت بر خط و آنالین از ضروریات حال حاضر می باشــد تصمیم 
گرفته شد تا در کنار نشریه چاپی اطالع رسانی خبری  مستقل از 
طریق سایت نیز با مجوز رسمی صورت پذیرد که پس از بررسی در 
هیات نظارت با صدور مجوز پایگاه خبری صبح آمل نیوز نیز موافقت 

گردید.

قیمت 10000 تومان
نیمه دوم اسفند ماه 1۴01
سال هشتم
دوهفته نامه

شماره 131 

با گذشت بیش از ۳۱ سال از آخرین وصال ترنم و تذهیب دوباره توفیق 
حاصل شد تا به استقبال بهار برویم و بهار به میهمانی ماه خدا. به واسطه ی 
این تقارن سعید و فرخنده و در ظل توجهات حضرت ولی عصر )عج( پیشاپیش 
فرا رسیدن خجسته عید نوروز باستانی ۱۴۰۲ و طلیعه ی ماه مبارک رمضان را 
به مردم شریف و مومن دابودشت تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه خداوند 

متعال سرور، سالمتی و نیک بختی در همه ی عرصه های زندگی مسئلت دارم.

محمدامین شکری- شهردار دابودشت

َِّر اللَّْیِل َو النََّهاِر یَا ُمَحوَِّل  »یَا ُمَقلَِّب الُْقُلوِب َو اأْْلَبَْصاِر یَا ُمَدب
الَْحْوِل َو اأْْلَْحَواِل َحوِّْل َحالََنا إِلَی أَْحَسِن الَْحاِل«

سال جدید، اگرچه پایان یک سال تالش صادقانه برای خدمات بهتر به شهروندان 
شهر مقدس امامزاده عبداهلل)ع( در راستای قانونمندی، توسعه و پیشرفت این شهر 
بود، اما سرآغاز دیگری برای کوشش و خدمتگزاری مجدانه در همین راستا می باشد.

در سالی که گذشت، برخالف مشکالت و کمبود اعتبارات شهرداری، با همراهی 
و همدلی شهروندان فهیم، فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشتیم و گامهای 
برداشته شده در جهت توسعه و پیشرفت این شهر را محکم تر و استوار تر ساختیم. 
با همکاری صادقانه یکایک پرســنل مجموعه شهرداری و اعضای شورای اسالمی 
شهر، استفاده از پیشــنهادها و انتقادات سازنده صاحب نظران شهری، سمن ها و 
اهالی رســانه، اتفاق های نو را رقم زدیــم که تحقق آنها، امید آینده و انگیزه ادامه 
راه با تالش و جدیت بیشتری است. اکنون بر درگاه سال نو ایستاده ایم و به لطف 
خداوند، مشارکت شهروندان و دوستداران شهر امامزاده عبداهلل)ع(، برای ساختن 

شهری بهتر، سرزنده و پویا تالش بیشتری خواهیم کرد.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای گرانقدر، به ویژه شهدای 
شهر مقدس امامزاده عبداهلل)ع(، طلیعه سال جدید را به همه مردم منطقه به ویژه 
به شــهروندان عزیز صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نمایم. از خداوند متعال 
سالی سرشار از نیکویی، برکت، عزت، سعادت و سالمت را برای همگان آرزومندم.

خدمتگزار مردم/ مهدی حسن نژاد

ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی
از این باد ار مدد خواهی چراغ دل بر افروزی

ز جام گل دگر بلبل چنان مست می لعل است
که زد بر چرخ فیروزه صفیر تخت فیروزی

خداوند متعال را شــاکریم که توفیق دوبــاره عنایت فرمود تا در گذر ایام، 
بهاری دیگر را تجربه و حلول ســال جدیــد را درک نمائیم و به پاس نعمت 
ســالمت و رحمتش سجدة شکر به درگاهش به جای آوریم اگر چه در سالی 
که گذشت شاهد مشقت و چالش های سنگینی برای هم وطنان عزیز خصوصا 
اقشــار  نیازمند بودیم اما بر این باوریم سال ۱۴۰۲ می تواتد برای ملت شریف 
ایران، سالی نیکوتر باشد، اگر همه ما با تکیه بر تجربیات سال های پیشین و خرد 
جمعی، همدلی و همکاری مشترک را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهیم.

اینک با تبریک آغاز بهاری دیگر و آرزوی ســالمتی و نشاط برای همه 
همــکاران عزیزم در بنیاد بین المللی آبشــار عاطفه ها و خیرین گرامی و 
تمامی همراهان همیشــگی اعــالم میداریم با اســتعانت از ایزد منان، با 
نگاهی روشن و پرامید به سال جدید، امیدوار است با همفکری و همراهی 
نیروهای سخت کوش و متعهد خود، بتواند در مسیر هم افزایی های بیشتر، 

فتح قله های پیش رو و ارائه خدمات بهتر گام های موثرتری بردارد.

معصومه ساغری - مدیر بنیاد بین الملی خیریه آبشار عاطفه ها آمل



نماینــده مــردم آمل در مجلس شــورای 
اســالمی نیز در مراســم افتتاح و بهره برداری 
ســاختمان پردیس و دانشــکده دامپزشکی 
دانشــگاه تخصصی فناوری های نوین آمل به 
عنوان اولین دانشکده دامپزشکی شمال کشور 
که با حضور وزیر علوم، معاون سیاسی و امنیتی 
اســتاندار مازندران، امام جمعه و فرماندار ویژه 
برگزار شد با اشاره به انجام آسیب شناسی کامل 
گفت: طــی بازدیدهای متعــدد در این مکان 
آسیب شناســی کامل جهت تکمیل و تسریع 
دانشگاه انجام شد و با پیگیری های الزم و ورود 
خیرین ساخت این مجموعه آموزشی در دستور 

کار قرار گرفت. 
به گــزارش صبح آمل، رضــا حاجی پور با 

تاکید بر ضرورت وجود این دانشگاه تصریح کرد: 
شهرســتان آمل در عرصه های مختلف علمی و 
پژوهشی شناخته شده است لذا نیاز این دانشگاه 

ضروری بوده است.  
وی افــزود: تمام تالش هــا جهت تخصیص 
اعتبار کامل به کار گرفته شــد تا خرید زمین و 

ساخت پروژه هر چه سریعتر انجام شود. 
نماینــده مردم آمــل در مجلس شــورای 
اســالمی همچنین بیان داشــت: انتظار مردم، 
اساتید و دانشــجویان از مسئوالن این است تا 
چنین پروژه هایی زودتر به اتمام برســد و فقط 
به دانشگاه پردیس و دامپزشکی بسنده نشود و 
حتی دانشکده فنی و حرفه ای عالمه حسن زاده 

آملی نیز تبدیل به دانشگاه دولتی شود.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسالمی: 

دانشکده فنی و حرفه ای عالمه حسن زاده آملی 
باید دولتی شود 

رییس اتحادیه نانوایان آمل: 

نانوایی ها اجازه افزایش قیمت نان را ندارند 

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران:

میدان هزار سنگر برای تردد مسافران نوروزی آماده شده است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران

حفظ اراضی کشاورزی از ضروریات است

معاون عمرانی استاندار مازندران با اشاره به 
عملیات عمرانی میدان هزار ســنگر آمل گفت: 
این میدان برای تردد مســافران نوروزی آماده 

شده است.
به گزارش صبــح آمل و به نقل از مهر، رضا 
علیخانی در بازدید از میدان در حال ســاخت 
هزار سنگر آمل؛ به همراه فرمانده پلیس راهور 
مازنــدران با بیان اینکه عملیات عمرانی میدان 
همچنان در حال اجرا اســت، اظهار کرد: این 
میدان مهم مازندران برای تعطیالت نوروز آماده 

سازی شده است و مشکلی برای تردد مسافران وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه پس از اجرای تقاطع غیر هم سطح میدان هزار سنگر و ساخت پل روگذر 
از جاده هراز به سمت محمودآباد ضرورت داشت تا اشکال هندسی میدان به روز و بر اساس نیاز 
ترافیکی طراحی شود، افزود: میدان هم اکنون زیر بار ترافیکی قرار دارد و تردد خودروهای درون 

استانی از این میدان در جریان است.
معاون عمرانی اســتاندار مازندران از تصمیم گیری میدان هزار سنگر آمل در شورای ترافیک 
استان خبر داد و افزود: برخی از موضوعات عمرانی این میدان در جلسات استانی توسط کارشناسان 

و مسئولین مطرح شد که در طراحی نیز لحاظ شد.
علیخانی با بیان اینکه برخی از اشکاالت جزئی نیز در اجرای میدان دیده شده است که برای 
برطرف کردن آنها دستورات الزم داده شد، تصریح کرد: فضا سازی و توجه به سیما و منظر میدان 

نیز از دیگر مواردی است که در اجرای آن لحاظ خواهد شد.

رئیس ســازمان جهاد کشاورزی مازندران حفظ زمین کشاورزی را 
از ضروریات این بخش دانست و گفت: مازندران استان ویژه کشاورزی 

است.
به گزارش صبح آمل و به نقل از مهر، حسن عنایتی کلیجی در آئین 
معارفه فرمانده یگان حفاظت امور اراضی جهاد کشاورزی استان، غذا 
مؤلفه و مقوله مهمی در جامعه دانست و گفت: تأمین و تولید غذا همراه 

با امنیت غذایی بر عهده جهاد کشاورزی است. وی ادامه داد: همه تولیدات کشاورزی بر بستر زمین است 
و اگر زمین نداشته باشیم و غذا هم نداریم و به همین دلیل حفظ زمین برای ما بسیار مهم و از ضروریات 

بخش کشاورزی است و این ضرورت در مازندران مهمتر از سایر استان های کشور است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه مازندران استان ویژه کشور در کشاورزی است، 
چراکه امنیت غذایی کشور به این استان وابستگی دارد، افزود: در حالی که رشد جمعیت را شاهد هستیم 

زمین کشاورزی در حال کمتر و کوچک تر شدن است و این موضوع کار تولید را سخت تر می کند.

و  امنیتــی  سیاســی،  معــاون 
اجتماعــی اســتاندار مازنــدران در 
خدمات  اجرایــی  ســتاد  نشســت 
ســفر با حضور مســووالن استانی و 
فرمانداران شهرســتان های چالوس، 
نوشهر،کالردشــت و نور و جمعی از 
مدیــران نهادهای منطقه در ســالن 
گفت:  چالوس  فرمانداری  اجتماعات 
عده ای در زمان پیک مسافر به ویژه 
ایام نوروز با رفتارهای مکارانه ســعی 
در التهاب آفرینی و احتکار هســتند 
که به نوعی در صــدد ریختن خون 
ملت در شیشه بوده که نباید به آنها 

جوالن داد. 
به گــزارش صبح آمل و به نقل از 
پایگاه اطالع رسانی استانداری، روح 
اهلل سلگی اظهار کرد: نوروز امسال به 
دالیل مختلف با توجه به جنگ رسانه 
ای و فضای مایوس کننده علیه کشور 
ما با سال های گذشته متفاوت است و 
داشتن بصیرت الزمه عبور در شرایط 

کنونی است. 
وی افــزود : بایــد به طــور ویژه 
بــه برنامه های نوروزی نگریســته و 
پرداخته شود چرا که این مناسبت و 
سنت تاریخی محملی برای پرداختن 
پیوند تاریخ کهن ایران اسالمی است. 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
امروز  اســتانداری مازندران گفــت: 
تبلیغاتی که در فضاهای رســانه ای 
بیگانه می شــود تمام تالششان این 
است این مناسبت و سنت کهن رو به 
فراموشی سپرده شود چرا که آنها هر 
چیزی که ریشه در تاریخ کهن ما دارد 

می خواهند منقطع کنند. 
ســلگی تصریــح کــرد: در نگاه 
اســالمی و جهادی مسوولیت داریم 
تا در زمان بارندگی به مسافران پناه 
دهیم ممکن است سفرهای مسافران 
از اطراف و بــه خاطر عده ای که بی 
بضاعت باشند باید برای مسکن آن ها 
برنامــه ریزی شــود.  وی بر افزایش 

نمایشگاه ها و بازارچه های دو وجهی 
با عرضه محصوالت این استان تاکید 
و اضافه کرد: با راه اندازی بازارچه ها 
و نمایشــگاه های تامین کننده ارزاق 
مایحتاج عمومی باید نگرانی مردم را 

در ایام نوروز رفع کرد. 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
اســتانداری مازنــدران ادامــه داد : 

فرمانداران باید از وجود فرهیختگان، 
هنرمندان و پیشکسوتان برای ترویج 
گویش و زنده نگه داشــتن فرهنگ 
کهن اســتفاده کنند چرا که احترام 
به شعور و تکریم به فکر و احترام به 

تفکر تخبگان اهالی هنر است. 
ســلگی تاکید کرد: فرمانداران به 
طور حتم در این زمینه برنامه ریزی و 

نشست شکل دهند و توقع این است 
که باید در این بخش مسوولیت پذیر 

و متعهدانه کار را انجام دهیم. 
وی بیان داشت: آنچه مهم است بر 
اساس تکلیف و وظیفه مند باشیم و 
افــزون بر آن نوروز خوانی، گل آرایی 
جایگاه های  شــهری،  ورودی هــای 
و  بهداشتی  ســرویس های  سوخت، 
فرش مسجدها، اســتقرار کانکس ها 
بــرای ورودی اســتان بــه منظــور 
ســرویس بهداشتی، سفره های هفت 
ســین، نمادهای ســنتی، نشست با 
دستور  در  فرهنگی  شــخصیت های 
کار قــرار گیــرد.  وی بیان داشــت: 
طی تماس با معاونان وزیر بهداشــت 
و درمان و نفت با توجه به پیش بینی 
ورود ۲۰ میلیون نفر مســافر به این 
اســتان کمبود دارو و سوخت تامین 
شــود و وعده دادند این نیازمندی ها 
به اندازه موردنیاز در اختیار مازندران 

قرار گیرد.

وزیر علوم تحقیقات و فناوری: 
باید قدردان همه افرادی 

باشیم که در ساخت و تجهیز 
دانشکده و پردیس دانشگاه 

نقش آفرینی کردند 

نخستین دانشکده دامپزشکی 
شمال کشور با حضور وزیر علوم 
تحقیقات و فناوری در آمل افتتاح 

و به بهره برداری رسید. 
وزیر علوم تحقیقات و فناوری 
ســاختمان  افتتاح  مراســم  در 
پردیس و دانشــکده دامپزشکی 
دانشــگاه تخصصی فناوری های 
نویــن آمل بــه عنــوان اولین 
شمال  دامپزشــکی  دانشــکده 
کشــور که با حضور وزیر علوم، 
معاون سیاسی و امنیتی استاندار 
مازندران، نماینده مردم آمل در 
مجلس، امام جمعــه و فرماندار 
ویژه برگزار شد، آمل را شهر دیار 
فرزانگان  و  فرهیختگان  عالمان، 
دانست و گفت: شــهر آمل را با 
عالمانش می شناسند و در کشور 

معروف است. 
بــه گــزارش صبــح آمــل، 
محمدعلی زلفی گل اظهار داشت: 
انقالب اسالمی  پیروزی  به یمن 
آموزش عالی در کشور ما جایگاه 
ویژه ای پیدا کرد و رشد یافت که 
اینها نتیجه ثمره خون شــهدای 
انقــالب، دفاع مقــدس، امنیت، 
مدافعان حرم، مدافع سالمت، و 
وطن اســت.   وی با بیان اینکه 
ایــن امنیت بســیار ارزشــمند 
اســت، افزود: مازندران از دو بعد 
امنیت و سالمت حائز اهمیت و 
نقش آفرین اســت.  وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری تصریح کرد: 
زیســت بوم مازنــدران درحوزه 
کشاورزی و تولیدات مواد غذایی 
وخوراکی عــالوه براینکه امنیت 
غذایی کشــوررا تامین می کند و 
درحوزه سالمت نیز نقش آفرین 
اســت. همچنین در بعد سالمت 
که انواع مختلفی چون جسمی، 
روحی، روانی، اجتماعی و عاطفی 
شامل می شود نقش مهمی دارد. 
زلفی گل بیان داشت: مازندران 
نقش کلیدی در سالمت جسمی 
دارد چرا که موادغذایی در اینجا 
تولید می شود پس باید شکرگزار 
بود.  وی ضمن تقدیر از روسای 
پیشــین و فعلی دانشگاه گفت: 
از خیرین و رؤســای دانشــگاه 
فناوری های نوین شهرستان آمل 
که در به ثمر رســاندن پردیس 
دانشکده  و ســاختمان  دانشگاه 
دامپزشــکی این دانشگاه اهتمام 
و تالش ویژه داشــتند تشــکر 
می کنیــم و قطعا بــرکات وآثار 
خیری که خیران در ساخت این 
کردند  کمک  آموزشی  مجموعه 
توسط دانشجویان به نیت اموات 
وامــورات زندگی فرزنــدان آنها 

جاری ومنتقل خواهد شد. 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
اظهار داشــت: آنچــه در جامعه 
ما بیشــتر بروز و ظهور می کند 
خیرینــی هســتند کــه از مال 
خودشــان برای رفاه و آســایش 
دیگران هزینه می کنند و در این 
راه عالوه بر معنویت دنیوی برای 
خــود و فرزندان شــان معنویت 
اخروی نیز می خرنــد و یادمان 
باشــد کار خیر انجام دادن یقینا 
بی ثمر نمی ماند و خداوند برکت 
می دهد حال این کار خیرخواهانه 

در هر راه و روشی باشد. 
زلفــی گل تاکید کــرد: باید 
قــدردان همــه افــرادی که در 
ســاخت و تجهیز این دانشکده 
و پردیس دانشگاه نقش آفرینی 
انصــاف و وجدان حکم  کردند، 
از اســتادان، یاوران  می کند که 
علــم و همه افــرادی که در این 

مسیرکمک کردند، تشکر کرد. 
وی در پایان با بیان اینکه علم، 
هنر حل کردن مشکل، بحران و 
درمان است و کسی که علم دارد 
آن مشکل را حل می کند، گفت: 
عقل نیز یعنی پیشــگیری است 
عقل بــا مطالعه افزایش می یابد؛ 
باید تالش کرد کــه فرزندان ما 
دانا باشــند و هم عقل و هم علم 

داشته باشند.

خبرخبر
سرمقالهسرمقاله

 آیا مبارزه 
 با فساد و رانت 

در آمل انجام می شود؟
وقتی دولت سیزدهم به سکانداری 
آیت اهلل رئیسی آغاز به کار کرد تمامی 
شــعارهای دولت مبارزه با فســاد 
ورانت و مبارزه با تبعیضی  بود که 
به گوش می رسید با سابقه قضائی 
رئیس دولــت ســیزدهم و تقریبا 
یکدست شــدن نظرات و یا هم نظر شدن تفکرات روسای قوا تحقق این 
مبارزه که آفت اصلی کشــور بود نوید داده می شــد اما با گذشت نزدیک 
به دو سال از آغاز کار دولت سیزدهم امروز در آمل شاهد بزرگترین اتفاق 
رانت و تبعیض هستیم پروژه ابر تخلف ساختمانی آفتاب در آمل که مالک 
آن یقه ســفید آملی اســت و در حال رفع و رجوع تخلف ۴ هزار متری 
افزایــش بنا و تجاوز به زمین عموم در کوچــه و تجاوز به حریم کوچه با 
کنسول است و متاسفانه هیات رسیدگی هم عزم خود را جزم کرده اند تا 

با جریمه موضوع حل شود.
پروژه ای که صاحب یقه ســفید آن از همان ترس مبارزه بیش از یک 
سال سکوت کرده بود و حتی فرزندش تجارت خود را به کشور امارات برده 
بود با افتادن آب ها از آســیاب و اینکه شعارها حداقل در آمل تحقق پیدا 
نکرد به خود اجازه داد که مجددا طرح موضوع کند و به شدت پیگیر اخذ 
مجوز برای تخلف و سودای ساخت چند طبقه دیگر را در سر داشته باشد.

و ظاهرا هم محاسبات او و پیش بینی درست از آب در آمده و تخلفات 
وی با سبک سازی پرونده در حال حل شدن است.

تخلفی که حتی یک دهم آن از یک شــخصی عادی اگر صورت پذیرد 
برخورد دیگری با وی انجام خواهد شد.

جالب اینکه باتوجه به مخالفت شــدید دو عضو شــورا برای این پروژه 
نماینده شورا را به بهانه نوبتی بودن حضور یکی از اعضاء برای کارشناسی 
محل تغییر دادند و آقای محمدپور را به محل تخلف اعزام کردند که می 
توان آن را امتحان ســختی برای محمدپور دانست که آیا شایعات اینکه 
سفارشات باعث شده نماینده شورا ایشان باشد تا موضوع حل شود درست 
است؟ یا اینکه ایشان به عنوان نماینده مردم برای پروژه ای که 5۰ شاکی 

خصوصی همجوار دارد وظایف خود را به درستی انجام خواهد داد.
هر چند حتی اگر در کمیســیون ماده صد نیز با جریمه تخلف را رفع 
کند اما در دیوان عدالت اداری رای قابل ابطال خواهد بود چرا اینکه پروژه 
ای با این تخلفات گسترده و 5۰ شاکی خصوصی فقط با جریمه قابل حل 
نخواهد بود و تخلف مزاحم حتما می بایســت حکم به تخریب داده شود. 

انشاء اهلل که کمیسیون ماده صد منطبق بر قانون رای صادر خواهد کرد.

افشین الریجانی 
مدیر مسئول صبح آمل

                            صاحب امتیاز : شرکت طلوع صبح آمل
                        مدیر مسئول و سردبیر: افشین جمشیدی الریجانی
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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران: 

دست مسببان افزایش گرانی ها را باید قطع کرد 

خبرخبر
یادگار هشت سال دفاع مقدس:

اقدامات گروه جهادی الزهرا 
امیدآفرین است

یادگار هشت سال دفاع مقدس 
گفت: با توجه بــه بیانیه گام دوم 
انقالب اســالمی، امید بر جوانان و 
نوجوانان داریم و دشمن از جوانانی 
که رو به پیشرفت هستند، هراس 
دارد و به دنبال برهــم زدن آینده 

آنهاست تا مانع پیشرفت شود.
به گزارش صبح آمل، ســردار 
علیجان میرشکار در جشن بزرگ 
والدت حضــرت علــی اکبر )ع( و 
روز جوان که با حضور پرشــور جوانان و نوجوانان، فرمانده سپاه، خانواده های 
شهدای مدافع حرم، جمعی از مسؤوالن شهرستانی و خانواده ها حضرت علی 
اکبــر را الگوی جوانان یاد کرد و اظهار داشــت: حضرت علی اکبر )ع( الگوی 
جوانان در عرصه های مختلف اســت و باید از چنین شــخصیت ارزشمند در 

زندگی فردی، اجتماعی و کار بهره برده و استفاده کنیم.
وی اقدامات گروههای جهادی را امیدآفرین دانســت و افزود: گروههای 
جهادی در محروم ترین نقاط، امید افزایی کرده و توانســته در طول سال 
جــاری اقدامات در خور توجهی را به گروه های هدف ارائه کند اقداماتی از 
قبیل عمرانی و درمانی و اهداء جهیزیه، بســته های کمک معیشتی و ... 
که توانسته بخش زیادی از مردم جامعه را در بر بگیرد. یادگار هشت سال 
دفاع مقدس رســالت اصلی گروههای جهادی را خدمت رسانی به مردم آن 
هم با مشــارکت اجتماعی و همراهی جریان جوان انقالبی یاد کرد و گفت: 
ســاخت و ساز منازل محرومان، ایجاد اشــتغال، تسهیل گری برای ازدواج 
آســان جوانان، توزیع بسته های کمک معیشــتی و بهداشتی، حمایت از 
کــودکان کار و زنان سرپرســت خانوار، ارائه خدمات بهداشــتی و درمانی 
برای خانواده های نیازمند از اهــم فعالیت های گروه های جهادی الزهرا در 
سطح شهرستان آمل است. ســردار میرشکار گفت: امروز در مقطع جنگ 
اقتصادی و جنگ رویارویی دشــمن با مردمی که با تمام وجودشــان می 
خواهند مســیر گفتمان امامین را طی کنند فشار می آورند و هدف شان 
خستگی مردم و بریدن آنها از این مسیر است و می طلبد که در این برهه 
حساس بیشتر از گذشته در کنار مردم قرار گرفت. وی به تاسیس کمیته 
امداد اشــاره کرد و گفت: پس از تاســیس کمیته امداد امام خمینی)ره( 
بنیاد مســتضعفین نیز شــکل گرفت که بر آن اســاس می بایست تمام 
اموال و دارایی های مصادره شده پهلوی )و کسانی که در آن مقطع اموال 
مردم را چپاول کردند( در جهت کمک به مســتضعفین به کار گرفته شود 
که  در صورت بهره برداری درســت از آن همه ســرمایه، امروز در هر شهر 
و اســتانی با راه اندازی صنایع تولیدی کسی بیکار نباشد اما نتوانستیم و 

کوتاهی کردیم و باید این کوتاهی را جبران کرد.

رئیس اتاق اصناف آمل: 

نظارت بر بازار و برخورد با متخلفان صنفی تشدید می شود 
رئیس اتاق اصناف آمل با بیان اینکه نظارت ها بر بازار آمل در حال 
انجام و نهایت برخورد با متخلفان صنفی صورت می گیرد؛ گفت: ما با 
دستفروشــی به شکلی که امروزه در کشور ما رایج شده مخالفیم؛ چرا 

که این موضوع را مخالف منافع و اقتصاد ملی می دانیم. 
به گزارش صبح آمل و به نقل از مازنداصناف، امیرحسین حمزه نوا 
از طرح تشدید بازرسی ها در بازار شب عید خبر داد و افزود: بازرسی ها 
افزایش پیدا کرده و بازرســان به صورت فعــال در حال انجام وظیفه 
هستند.  وی اظهار داشــت: البته من به روند بازرسی ها انتقاد دارم و 

معتقدم با ۷ بازرس نمی توان حدود ۳۰ هزار واحد صنفی را به خصوص در ایامی مانند شب عید کنترل 
کرد. 

رئیس اتاق اصناف آمل، بیان کرد: به هر حال در برخی از کاالها افزایش قیمت داریم و بازار با نوسانات 
قیمتی مواجه اســت و ما نیز به صورت هفتگی این قیمت ها را رصد و در جلســه تنظیم بازار نیز مورد 

بررسی قرار می گیرد. 
حمزه نوا، اشاره کرد:  البته جدا از نظارت روزانه اتاق اصناف از بازار، نظارت بر بازار این ایام با مشارکت 
دستگاه های ذیربط در حال انجام و تا پایان تعطیالت نوروزی ادامه خواهد داشت و نهایت برخورد نیز با 
متخلفان صنفی انجام می گیرد.  وی بیان داشــت: اتاق اصناف نگاه ویژه ای به سبد خرید مردم در نوزوز 
۱۴۰۲ خواهد داشت و تالش دارد تا ضمن کنترل قیمت ها با مشارکت در توزیع کاالهای تنظیم بازاری، 

شرایط مساعدتری را برای مردم فراهم آورد. 
رئیس اتاق اصناف آمل در ادامه به موضوع دستفروش ها پرداخت و خاطرنشان کرد: قانون گذار در مورد 
این مساله تکلیفی را بر عهده اتاق اصناف نگذاشته است؛ اما این رویه ای که در کشور در قالب دستفروشی 

ایجاد شده، یکی از آسیب های جدی اقتصاد ملی است 
حمزه نوا تاکید کرد: باید بپذیریم که در ایجاد اشتغال و درآمد با مشکل مواجه هستیم و این افراد نیز 

مستحق داشتن شغلی مناسب هستند؛ اما این شیوه، شیوه درستی در اقتصاد یک کشور نیست. 
وی با بیان اینکه بخشی از این افراد در قالب باندهای سازمان یافته عمل می کنند، عنوان کرد: بخش 

زیادی از کاالهای قاچاق و کاالهای تاریخ مصرف گذشته در این شبکه گردش دارد. 
رئیس اتاق اصناف آمل، تصریح کرد: ما با دستفروشــی به شــکلی که امروزه در کشور ما رایج شده 

مخالفیم؛ چرا که این موضوع را مخالف منافع و اقتصاد ملی می دانیم. 
به گفته حمزه نوا، شهرســتان آمل دارای 56 اتحادیه صنفی و بیش از ۳۲ هزار واحد صنفی است که 

فعالیت این فعاالن صنفی نیازمند ساماندهی بازار و به ویژه فعالیت دستفروشان است.

رییس اتحادیه نانوایان آمل گفت: فعال 
هیچ گونه تصمیمی برای افزایش قیمت نان 
اتخاذ نشده و نانوایی ها اجازه افزایش قیمت 
ندارند و باید با قیمت مصوب نان را عرضه 

کنند. 
به گزارش صبح آمــل، ابراهیم مرزآرا با 
بیان اینکه البته باید شــاهد اصالح قیمت 
نان باشــیم، ادامه داد: با توجه به اینکه هر 
روز شاهد افزایش قیمت مواد اولیه هستیم، 
فعالیت در این شــرایط بــرای واحدهای 
نانوایی به هیچ عنوان مقرون به صرفه نیست، اما این دولت است که باید اقدامات الزم را در این 

خصوص انجام دهد. 
وی خاطرنشان کرد: اگر قیمت نان افزایش یابد، به صورت منطقی اتفاق می افتد و به گونه ای 

نخواهد بود که مردم تحت فشار قرار بگیرند. 
رئیس اتحادیه نانوایان آمل در خصوص درخصوص در خواســت افزایش ســهمیه آرد در ماه 
رمضان اظهار داشــت: در آســتانه ماه مبارک رمضان می باشــیم و در حال حاضر دغدغه ما در 
شهرستان شلوغی واحدهای نانوایی و به دنبال آن کمبود سهمیه آرد نانوایان است که درخواست 

افزایش سهمیه آرد برای برخی نانوایان شهرستان آمل را داشته ایم. 
رزم آرا در پایــان تاکید کرد: تعداد ۴۹۰ واحد نانوایی مشــمول آرد یارانه ای نوع یک و ۲ در 
شهرستان آمل فعال بوده که ماهانه بیش از 5۱ هزار کیسه آرد از نوع یک و ۳۲ هزار کیسه آرد 

از نوع دو بین واحدهای نانوایی مجاز توزیع می شود
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بیــش از یک دهه از حق خواهی ســاکنین آفتاب در خصوص پــروژه )ابر تخلف 
ساختمان آفتاب( از ظلمی نابرابر می گذرد) 90/1/18 به استناد رای کمیسیون رای برای 
11 طبقه گرفته شد و سال 95 تقاضای 4 طبقه مازاد نمود و 97/11/۲۲ تقاضای 11 طبقه 
به 18 طبقه افزایش بنا کرد که رای صادر نشد و سال 1400 رای مازاد برای 4 طبقه دیگر 
داد که رای در زمان فرماندار وقت داده نشد و با آن مخالفت گردید( و این در حالیست 
که مسئوالن ذی ربط در مقابل این تفاوت و بی عدالتی آشکار، روزه سکوت گرفتند و 
بنا به مالحظاتی حال شاید سیاسی و یا ...!!! انگار حق با آنهاست و حتی قانون هم حریف 
شــان نشد و این برخالف عرف و ادعایی است که برخی از دلسوزان نظام دم از آن می 
زنند و همیشه مردم عادی را ولی نعمتان خود برای دستیابی به مقاصد خاص و یا نردبانی 

جهت صعود به باغ ملکوتم آرزوست دارند.
پروژه )ابر تخلف ساختمان آفتاب( که آوازه اش نه با تبلیغات های نجومی که با چشم 
پوشی و اغماض رجال سیاسی شهر آمل و در راس آن استان مازندران و حتی فراتر از 
آن کشور بر سر زبانهاســت و همگان بر آن مشرفند و همین مهم خط بطالن بر تمام 
گمانه زنی هایی است که اشرافیت را رواج می دهد چرا که این تفکر در شهر عالمتین 
و مرجعیــت جایگاهی ندارد و به مرور زمان رنگ می بازد. پروژه ای که طی بیش از ده 
ســال با همه نامه نگاری ها و شکایات راه به جایی نبرده و مالک آن با سوء استفاده از 
خط و ربط و ضوابط، سعی در ایجاد وهم و فاصله انداختن بین حقیقت و دروغ دارد و با 
پشتیبانی برخی دورقاب چین ها پشتش چنان گرم است که هیچ چیز نمی تواند مانع 
حرکتش شود و این وسط فقط ساکنین بیچاره به هر ریسمانی متوسل می شوند تا حق 

خود را بگیرند.
نکته مهم در این پروژه بی اطالعی یا ناتوانی مسئوالن ذی ربط از موارد مطرح شده 
در پرونده اســت و مدیر شهرستانی گاها از طریق اداره کل استان در جریان وقعه قرار 
می گیرد و دست آقایان کوتاه است و هیچ پاسخی جز اینکه »ما در جریان نیستیم یا 
به ما ارتباط ندارد »نمی دهند در حالی که این قانون یا همان عدل علی فقط برای مردم 
عادی و بیچاره ای است که دســت شان از همه جا کوتاه است و کسی را ندارند که به 
نام شان افتخار یا سوء استفاده کنند و اینجاست که دستی بر سر می زنند و با آهی از 
سینه می گویند کاش ما هم پسر فالن آقا بودیم که حداقل ما را به در اتاق شان راه می 
دادند. مالک مافیا و یقه ســفید که با استفاده از خال قانونی، حق و مال مردم را غارت 
کرده و آنها را نســبت به اصل نظام بدبین نموده. این افراد به لحاظ برقراری ارتباطات 
ناسالم با دســتگاه های مرتبط مبادرت به ساخت و سازهای غیرمجاز می کنند که باید 
این شناسایی شده و شناسنامه دار شوند و برخورد قانونی و قاطع با آنان صورت گیرد 
چرا که اغلب این ساختمان ها که رای قطعی کمیسیون ماده 100 را نیز اخذ نموده اند باید 
از شهرداری تعیین تکلیف شوند تا در آینده شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم و مدیران و 
مسئوالنی که در گذشته و همچنین در زمان کنونی در انجام وظیفه خود اهمال و سستی 
کرده و می کنند باید پاسخگو بوده و حتی در برابر خسارت به بیت المال مردم مسئول 
می باشــند. لذا با توجه به رسالت صبح آمل به عنوان رسانه ای تاثیرگذار و مردمی در 
سه شنبه های پاسخگوئی برای دریافت پاسخ ابهامات وارد دفتر شهردار در ساختمان 

مرکزی شدم که ماحصل آن را اینجا می خوانید.
صبح آمل: چرا مدیران در مقابل پروژه )ابر تخلف ساختمان آفتاب( سکوت اختیار 

کردند؟
فرماندار آمل: این پروژه مگه تمام نشده؟ 

صبح آمل: نه تنها تمام نشده بلکه مجوز برای ساخت 4 طبقه دیگر را هم گرفته و 
شهرداری هم روزه سکوت گرفته و هم کاری انجام نمی دهد؟

فرماندار آمل: )ابر تخلف ساختمان آفتاب( در حوزه شهرداری و از وظایف و اختیارات این اداره 

است و باید به آنها و شورای شهر فشار بیاورید من مکاتبه خودم را انجام می دهم و شما هم پیگیر 
باشید و معطل نکنید و پیشنهاد بنده این است شکایت خودتان را قانونی انجام بدهید. بعضی از گره 
ها در این شهر با اراده ما هم باز نمی شود و متاسفانه پیچیدگی هایی دارد و آن هم همراهی هایی که 
بعضی از افراد باید داشته باشند و ندارند. بعضی مواقع هم وقت نمی کنیم به زور هم که نمی شود.
صبح آمل: بارها این مطلب را در حضور شهردار و در برنامه ها و نشست های مختلف 
مطرح کردیم و حتی با تاکید هم پرسیدیم که از چه می ترسید و مشکل تان چیست 
که جلویش را نمی گیرید؟!!! و به خاطر مجوز برای افزایش بنا داد ساکنین را در آوردید؟

فرماندار آمل: در جریان هستم.
صبح آمل: ســاکنین گله مند هستند که چرا افراد عادی نمی توانند بیشتر از چند 
طبقه بسازند اما این آقا با اســتفاده از نام مجوز افزایش بنا و طبقات را به راحتی می 
گیرد و به گفته شهردار ایشان از راه و شهرسازی و مسکن و شهرسازی استان مجوزات 

مربوطه را گرفته و پشتش به آنها گرم است؟
فرماندار آمل: نه تخلف تخلف است و هر که باشد هم فرقی نمی کند!!!

صبح آمل: به گفته فرماندار )ابر تخلف ســاختمان آفتاب( در حوزه شهرداری و از 
وظایف و اختیارات این اداره اســت و باید به آنها و شورای شهر فشار بیاورید؛ نظرتان 

چیست؟
شــهردار آمل: در شهرداری ما کجای قصه هســتیم؟!! ما در شهرداری در رابطه با پرونده )ابر 

تخلف ساختمان آفتاب(نمیدانیم کجائیم؟!! بعید می دانم مجوز گرفته باشد؟
صبح آمل: اگر مجوز نگرفته آقای مهندس چطور 11 طبقه را با همه کارشــکنی ها 
ســاخت و االن هم دوباره برای 4 طبقه دیگر دارد مجوز می گیرد و تمام کوچه را سایه 
کرده و بر مشکالت ســاکنین کوچه هم افزوده؟ خود فرماندار هم مستقیم گفته شما 
نامه را چرا می آورید پیش من؟ این چه ارتباطی به من دارد؟ شــهرداری مسئول این 

پروژه هست.
شــهردار: اشکال ندارد آقای فرماندار اگر فقط کار خودش را انجام بدهد و ما هم کار خودمان 
را انجام بدهیم ماهی 5۰۰ میلیون تومان جلوئیم!!. بحث اینکه در خصوص )ابر تخلف ساختمان 
آفتاب( خالصه در فضای دیگری هســتیم اصال شما فرض کنید آقای فرماندار به عنوان نماینده 
حاکمیت نامه ای زد، باالی سر ما ولی ما جز مکاتبات و کار بر اساس قانون نمی توانیم انجام بدهیم. 
مالک ابر تخلف ساختمان آفتاب( هم یک شهروند است و درخواستی داده که می خواهد افزایش 
طبقات بدهد اتفاقا در زمان تصدی من جلوی نه تنها این ساختمان بلکه هر کس دیگری »پرونده 

آقای ایکس و ...« به شدت ایستادم.
صبح آمل: چرا شــما در یکی از نشست های خبری خود تاکید کردید که از مردم و 
برای خود مردم کار می کنید؟ ما در عجبیم چطور ایشان در این فرصت کم چند ماهه 

دوباره شروع کردند؟ این مجوز را از شهرداری نمی گیرد پس از کجا می گیرد؟!!
شهردار آمل: از راه و شهرسازی استان البته باید بپرسم از این اداره جواب من االن نمیدانم است!! 
از راه و شهرســازی استان می پرسم و خروجی را اعالم می کنم و االن هم دستورش را می دهم.
صبح آمل: باور شــما در خصوص این سوال که رمز عبور از مشکالت و کار مدیریت 

جهادی است چیست؟
شهردارآمل: رمِز عبور از مشکالت، کار و مدیریِت جهادی است و اگر خالصانه و صادقانه برای 
خدمتگزاری در میدان حضور داشته باشیم، قطعاً مردم نیز همراه می شوند و باورمان هست ولی 

با حرف کار درست نمی شود و باید عمل کرد و خروجی داشت.
صبح آمل: خودتان ایمان دارید؟

شهردار آمل: مدیر جهادی را باید تعریف کنیم.
صبح آمل: تعریف شما از مدیریت جهادی چیست؟

شهردار آمل: آدم کارشناسی که کارش را هم بلد باشد و وقت بگذارد و خروجی خوب هم بگیرد.
صبح آمل: نظر شما در خصوص سه شنبه های پاسخگویی چه هست؟

شهردار آمل: گزارش عملکرد کارم یک روز و دو روز نیست و افتخار می کنم در طول یکسال 
بیش از هزاران شهروند را حضوری دیدم و تقریبا این یک رکورد است!!
صبح آمل: بیشترین مسائلی که شهروندان مطرح می کنند؟

شــهردار آمل: متفاوت است اما خیلی پرونده های مانده از سال گذشته بوده »پرونده های ده 
ساله و نه ساله که خدا را شکر خیلی از آنها حل شد.

صبح آمل: مهم ترین پرونده ای که از گذشته باقی مانده بود؟
شهردار آمل: مثال یک مورد اعمال ماده واحده که حق طبیعی مردم بوده را از دیوان برای آنها 
رای می گرفتند و پنج یا شش سال پشت دیوان می ماندند اما االن برای دیوان نمی فرستم و در 

همین شهرداری کارش حل می شود.
صبح آمل: پس این پروســه که مردم و مدیران بخواهند روبروی هم سر یک میز 

بنشینند و فاصله کم شود را چگونه ارزیابی می کنید؟
شــهردار آمل: مالقات های مردمی موثرترین راه شناســایی مطالبات شهروندان و تسریع در 
پاســخگویی به درخواست های آنان است و اهمیت و ضرورت انجام مالقات های مردمی از سوی 
مســئوالن یکی از عواملی است که در سرنوشت هر سازمانی اهمیت و ارزش اساسی دارد و آن را 

در رســیدن به اهداف یاری می دهد و نحوه رابطه ســازمان با مراجعانی است که با آن سر و کار 
دارند از این رو هر اندازه این ارتباط به طور مفیدتر، مستمرتر و به شکل موثرتری گسترش یافته 
باشد به همان اندازه سازمان در دستیابی به اهداف خود موفق تر است بنابراین ارتباط دو سویه و 
چهره به چهره مسئوالن با مردم در راستای جلب رضایت ارباب رجوع، رعایت حقوق شهروندی، 
رفع فوری برخی از مشکالت مراجعان و پاسخگویی صریح و شفاف به مشکالت مردمی از جمله 
مباحثی است که مدیران شهری در مالقات مردمی خود باید مد نظر قرار دهند. از طرفی هدف از 
برگزاری این دیدارها گفتگوی رو در روی همشهریان با مسئوالِن مدیریت شهری شهرستان آمل 
در جهت طرِح درخواســت ها، بیان مشکالت محالت و شهرک ها و اعالم نقطه نظرات و دیدگاه 
ها در خصوص رفع موانع و اداره هرچه بهتر این شهر است که در این راستا طی 6 ماهه گذشته 
در حدود 58۰ شهروند، امکاِن گفتگوی مستقیم با بنده و سایر مدیراِن ارشد شهری را داشته اند.
صبح آمل: در صورت عدم نقض قانون رسیدگی به مطالبات و مشکالت شهروندان 
در حوزه های مختلف شهری با هم اندیشی مدیران مربوطه در پروسه زمانی کوتاهتری 

انجام می شود نظرتان چیست؟
شهردار آمل: امروز حمایت از مدیران کم است و مدیر باید ریسک کند و کارش را پیش ببرد 
و اگر از او حمایت نشــود آسیب می بیند و در این خصوص خوب عمل  نشده. مثل شورای رینه 
بخاطر کاری که شــاید خالف قانون بوده ولی 5۰۰ سال قدمت داشت یک برخورد قضایی با آن 
شــد. اخباری که منتشر شــد این شائبه را به وجود آورد که فکر کردند اختالس عجیب و قریبی 
شد و آبرویمان رفت به همین سادگی به این صورت که آنها با یک باج کوه می گرفتند. 5۰۰ سال 
قدمت دارد و تومن به تومن و ریال به ریالش برای شهر هزینه می شد چون من دستورش را می 
دادم و خودم می دانم چه خبر بود و پنج نفر عضو شــورای امروز هم آدمهای حالل و درجه یکی 
هستند و این بر اساس قوانین منطقی خالف است و کسی منکرش نمی شود و منجر به یک رای 
قضایی شد. خوب آن آدمی که آمده برای شهرش و به نفع آن یک گام برداشته آخر سر به عنوان 
یک اختالس گر مطرح شد و آبروی همه آنها رفت کسی این کار را می کند؟ من با شخص دیگری 

این کار را می کنم؟ من بچه دارم فردا برای یک امضای اینجوری؟
صبح آمل: تاآنجائیکه شهروند از نظر موقعیت خانوادگی خودش سوء استفاده می 
کند و این از نظر اخالقی درست نیست و بیشتر شهروندان فکر می کنند با استفاده از 

نام... در ادارات کارش را پیش می برد؟
شــهردار آمل: همه می دانند برای من تقریبا هر کسی در هر مقامی هم که باشد فرقی با هم 
ندارند و برعکس اخالقم اینجوری است که فردی که ارتباط کمتری داشته باشد شاید یک جوری 
بهتر و بیشتر کارش را راه بیندازم به هر حال ُمهِر قانون است و قانون به او اجازه می دهد و همه 

شهر هم اگر علیه من باشند می گویم قانون به او اجازه می دهد و قانون به او اجازه ندهد.
صبح آمل: نظر نهایی و قطعی خودتان در مورد این این پرونده چه هست؟ شما می 

گوئید ما مجوز ندادیم؟
شهردار آمل: در هر صورت متولی این امر به عنوان کسی که مجوز بدهد وزارت راه و شهرسازی 
و سازمان مسکن و شهرسازی استان مازندران است و آنها که مجوز بدهند ما نمی توانیم جلویش 
را بگیریم!! خالصه ما درخواست یک شهروند را هر کسی که باشد نمی توانیم قبول نکنیم و بگوئیم 
اصال درخواست ندهید، درخواست این شخص را به عنوان یک کاتیالزور باید به مسکن و شهرسازی 
بفرســتیم و اگر آنها موافقت کردند من هم باید تمکین کنم و باید بســازد در غیر اینصورت تا 
آنجائیکه دستم بر می آید موظفم جلویش را بگیرم و این باز یک داستان دیگری دارد و در را ببندد 
با رای دادستان نمی توانم داخل خانه و حریم شخصی اش بروم. آن چیزی که من باید بر اساس 
وظیفــه ام انجام بدهم خالصه انجام می دهم و برای من هم اصال فرق نمی کند که چی و کجا؟

صبح آمل: به عنوان آخرین اقدام چه قولی به شهروندان می دهید؟
شهردار آمل: قول چی بدهم؟ من جزئیاتش را نمی دانم اما نوشتم بررسی های مقتضی صورت 
بگیرد اگر )مالک ابر تخلف ساختمان آفتاب(  درخواستی از طرف اداره کل راه و شهرسازی استان 
داشــته باشــد که خوب در غیر اینصورت اگر خالف قانون باشــد قطعا ما بر اساس ظرفیت های 

صبح آمل پرده از نقاب اما و اگرها و حرف های ضد و نقیض مسئوالن آملی در خصوص پروژه )ابر تخلف ساختمان آفتاب( بر می دارد:

فرماندار آمل: تخلف تخلف است و هر که باشد هم فرقی نمی کند!!! 
شهردار آمل: در شهرداری ما کجای قصه هستیم؟!! ما در شهرداری در رابطه با پرونده )ابر تخلف ساختمان آفتاب(  نمیدانیم کجائیم؟!!

امروزه اکثر ســازمان ها دریافته اند برای ادامه حیات موفقیت آمیز 
در دنیای کنونی، بهبود کیفیت امری انکارناپذیر محســوب می شود، 
بنا براین نقش مدیریت کیفیت جامع به عنــوان ابزاری برای بهبود 

کیفیت حائز اهمیت است. 
به منظور همگامی با تحوالت سریع و روزافزون جهان امروز مدیران سازمانها 
بایستی خود را به نظریه های جدید مدیریت تجهیز کنند.  توجه به TQM در 
ایران از سال های ۱۳۷۰ به طور جدی به وجود آمده است و موسسات صنعتی 
در این امر پیشــقدم بوده اند ولی در همین راستا تالش هایی در جهت استفرار 
این سیســتم در سازمان های خدماتی و آموزشــی صورت گرفته است. نتایج 
تحقیقاتی که در داخل کشور صورت گرفته است لزوم و منافع استقرار مدیریت 
کیفیت جامع را در ســازمان  ها تا حدودی روشن ساخته است به گونه ای که 
نتیجه گیری که در اکثر مقاالت ایــن چنینی صورت گرفته حاکی از افزایش 
مشــارکت کارکنان، بهبود نظام ها، بهبود فرآیند هــای کاری، افزایش انگیزه، 
باال رفتن دقت در کار و افزایش کیفیت در خدمات بوده اســت. امروزه کسب 
اطمینان از کیفیت محصول و خدمات، از اهمیت حیاتی در اقتصاد پیدا نموده 

است. 
به عبارتی؛ ثبات و رشد شرکت ها در بازارهای ملی و جهانی، به میزان درجه 
برآوردســازی نیازمندی های محصول از دیدگاه مشتری بستگی دارد در این 
راستا سیستم های مدیریت کیفیت یکی از ابزارهای مناسبی است برای فراهم 
آوردن مداوم و تکرار پذیر سطح کیفیت مورد انتظار که عرضه شده است. هر 
چند مزایای بســیاری برای مدیریت کیفیت جامع وجود دارد؛ اما استقرار آن 
در سازمان تنها زمانی توجیه پذیر است که اثر قابل توجه و معناداری بر روی 
عملکرد مالی ســازمان بگذارد. زیرا در غیر این صورت تنها سازمان را متحمل 

هزینه نموده و  موجب زیان آن می گردد.
در شهرداری ، موضوع مشتری مداری، جذب و حفظ سرمایه گذار و انبوه ساز 

از اهمیت باالیی برخوردار است. 
از طرفی با توجه به این که شهرداری ها می بایست به سمت جذب سرمایه گذار 
جهت افزایش درآمد های پایدار و خصوصا جذب و حفظ انبوه ساز برای افزایش 
درآمد حاصل از فروش تراکم باشــند. در این شرایط اصالح صحیح بسیاری  از 
فرایند ها می تواند در دســتیابی به این مهم حائز اهمیت باشد. تاثیر مدیریت 
کیفیت جامع بر بازگشت سرمایه نیز بر اساس شاخص های نظرات مشتریان، 
مشــارکت کارکنان، بهبود کیفیت در تمامی مشاغل، آشنایی کارکنان با کار، 
آموزش، تکنولوژی مناسب، ارزیابی مستمر، شناسایی خواسته های مشتریان 

در برگشت سریع سرمایه از دیدگاه کارکنان و مدیران به تایید رسیده است.
نتایج تحقیقات و پژوهش های مختلف نشان می دهد که پیچیدگی مفهوم 
کیفیت و شرایط استقرار TQM در سازمان های خدماتی و دولتی سبب ضعف 
بخش دولتی و خدماتی در جهت اســتقرار سیســتم مدیریت کیفیت جامع 
بوده اســت. ولی به نظر می رسد منافع حاصل از استقرار TQM به نحوی که 
دربرگیرنده کلیه ابعاد مدیریت کیفیت جامع باشد ایجاب می کند که زمینه های 
اســتقرار این سیستم نه تنها موسسات خدماتی و دولتی بلکه در شهرداری ها 

مورد بررسی قرار گیرد. 
بر همین اســاس می بایست هشــت مولفه اصلی مدیریت کیفیت جامع ؛ 
حمایت مدیریت عالی، برنامه ریزی اســتراتژیک، مشتری مداری، شناسایی و 
آموزش کارکنان، توانمند ســازی کارکنان و کارگروهی، اندازه گیری و تحلیل 
کیفیــت، بیمه کیفیت و پیامد های بهبود کیفیــت و بهره وری که برگرفته از 
چهارده اصل دمینگ اســت با هدف امکان ســنجی استقرار مدیریت کیفیت 

فراگیر در شهرداری ها تهیه گردد.
 منظــور از حمایت و رهبری مدیریت عالی ســازمان رهبری یعنی تعیین 
اهداف و ایجاد انگیزه در افراد برای تالش در جهت دستیابی به اهداف سازمان. 
رهبران  وحدت  مقصد و جهت گیری  ســازمان  را ایجاد می کنند. آنان  بایستی  

محیط  درون  سازمان  را به  نحوی  پدید آورده  و برقرار نگهدارند تا افراد بتوانند 
در دست یابی  به  اهداف  سازمان  به  طور کامل  دخیل  شوند .

بایســتی مدیران در حــرف و عمل الهام بخش کارکنــان برای تالش در 
جهت بهبود و ســرآمدی سازمان باشند. چشــم انداز دقیقی از اهداف آینده 
سازمان برای کارکنان رسم کنند، در رسیدن به اهداف سازمانی باثبات باشند 
و محیطــی را فراهم نمایند که در آن کارکنان نیز بتوانند به خوبی کار کنند. 
برنامه ریزی استراتژیک، به معنی میزان توجه سازمان در جهت تعیین اهداف 

بلند مدت برای بهبود کیفیت در سرتاسر سازمان است. 
فرایند برنامه ریزی استراتژیک عبارت اســت از ایجاد یک بیانیه ماموریت 
خــاص با اهداف و مقاصد پشــتیبان که تکمیل کننــده و حامی ماموریت و 
راهبردهای کلی سازمان باشد. تمرکز بر مشتری، سازمان ها را برای تشخیص 
مشــتریان کلیدی و با اهمیت و حفظ آن ها برای مبادالت آنی ترغیب کرده و 
نشــان می دهد که تمرکز بر مشتریان کلیدی، باعث کاهش هزینه های جلب 
مشتری جدید و همچنین افزایش درآمد های سازمان از جانب مشتریان وفادار 

می شود.
 به طور خالصه منظور از آموزش ارتقا مهارت ها، دانش، نگرش ها و یا رفتار 
اجتماعی کارکنان است با توجه به تعریف فوق، به هر عملی که بتواند دانش، 
مهارت یا رفتار کارکنان را بهبود بخشد آموزش اطالق می شود این عمل ممکن 
اســت از طریق آموزش ها معمول مثل کالس های درسی و یا از طریق و یا از 

طریق آموزش اینترنتی، و یا کاتالوگ ها و پوستر ها اعمال شود.
 به هر عنوان مدیران و کارکنان می بایست به منظور استفاده از روش های 
متفاوت انجام کار، انطباق با شــرایط جدید و منحصر به فرد و تصدی مشاغل 
جدید آموزش های مفید و موثری را در ارتباط با کار ســازمانی خود بیاموزند. 
منظور از اندازه گیری و تجزیه و تحلیل کیفیت نیز میزان توجه ســازمان در 
جهت بازنگری، تایید و کنترل تمامی فرایند های ســازمانی برای ارضا نیاز ها 
و انتظارات مشــتریان است. پیامد های بهبود کیفیت و بهره وری با استفاده از 
شاخص های مهم عملکردی است. با این حال استقرار موفقیت آمیز مدیریت 
کیفیت جامع در شهرداری ها افزایش عملکرد همه ابعاد سازمان را در بر خواهد 
داشــت. اجرای موفقیت آمیز TQM در ســازمان ها نیازمند تالش مستمر و 
جسورانه می باشد که با توجه به تجریه جهانی اجرای این سیستم در سازمان ها 

و شرکت های بزرگ جهانی، نتایج مطلوبی را به  همراه خواهد داشت.
طاهر محمدی مسئول درامد نوسازی منطقه دو شهرداری آمل

امکان سنجي استقرار مدیریت کیفیت جامع در شهرداریها
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ربابه محمدزاده- مسئولین هیچگاه خیر نمی شوند و شاید اعتقادی 
نداشته باشند و بیشــتر برای دیده شدن بخواهند قدمی بردارند اما در 
این میان هستند عزیزانی که با توجه به منصب و مسئولیت بزرگ خود 
در رده های باالدستی و مدیریتی، نگاه ویژه ای هم به پسران مرکز خانه 
مهدی که فرزندان آنها هم هستند دارند مثل معاون سیاسی - امنیتی و 
اجتماعی استاندار مازندران جناب دکتر روح اهلل سلگی، فرماندار جهادی 
و دلسوز شهرســتان محمودآباد جناب دکتر روح اهلل علیزاده، محمد 
مهدی یوسف تبار دادستان عمومی انقالب اسالمی شهرستان محمودآباد 
و جناب آقای خلیل محمودی مدیریت حراست بهزیستی مازندران اشاره 

کرد که الحق و واالنصاف همیشه پای کار هستند
سالهاست که او را می شناســم. در خانه اش به روی همه باز است و 
شرط برای ورود نگه داشتن حرمت پسرانش است که حفظ کرامت شان 
بیشتر از هر چیزی در دنیا برایش با ارزش تر است و سر همین موضوع 
غیرت دارد و به احدی اجازه تعدی و توهین نمی دهد و چه بســا غرامت 
سنگینی را هم بابت همه بچه های دیروز و امروزش پرداخت کرد و چون 
پای شرافتش در میان بود هر آنچه نامهری و قضاوت و افترا را به اوستا 
کریم سپرد تا در روز حساب پای ترازوی عدالت قیمت گریه های شبانه 
اش و دل شکســته عزیزانش را برایش چرتکه بیندازد و تمام دلخوشی 

اش همین است.
زیاد اهل حرف زدن نیســت و تو این آشفته بازار زمانه که هر چیزی 
را دوال پهنا حســاب می کنند نان حالل سر سفره بچه هایش می گذارد 
تا یادشان نرود که بابا در باران با نان آمد. دوست ندارد از خودش بگوید 
و همه هم و غمش را در قصه پر غصه بچــه هایی می داند که از جانش 
هم بیشتر دوستشان دارد و یک لبخند آنها را به دنیا هم نمی فروشد و 
بهترین لذت زندگی اش را در بودن کنار پسرانش می داند و این را می شود 
از آنهایی پرســید که امروز شدند همه دلخوشی حاج داوود تا جایی که 
بی خیال دســتهای خالی و حساب و کتابهای سنگین آنچنان زندگی را 
برایشان فراهم می کند که شــاید حسرت خیلی هایی باشد که به قول 
خودشان نمی گذارند آب تو دل بچه ها تکان بخورد و همین موضوع هم 
مرا بر آن داشت عزم سفر در ســر بپرورانم و آمل را در حالی به سمت 
محمودآباد ترک کنم که آدرسم دست نوشته ای کوتاه با چند کلمه بود 
دلخوش که بی پرسش، با سوادی که دارم پیدا می کنم و به خودم وعده 
دادم جوینده یابنده است اما این همه ماجرا نبود و با ورود به کوچه پازل 
ذهنم به هم ریخت و با اما و اگرهایی روبرو شــد که جوابش را باید جای 
دیگری جســتجو می کردم. انگار خانه ها شبیه هم بودند و من بی هنر 
می باید پیدا می کردم و شاید هم اشتباه آمدم. خسته و کالفه تا خواستم 
از یکی بپرســم که آقازاده ای خوش تیپ و شیک پوش با لبخندی که 
همه چیز را از یادت می برد دم در خانه دو طبقه ایستاده بود و با محبتی 
که هیچ وقت یادم نمی رود از من دعوت کرد و گفت درست آمدید و من 
حیران که شاید اشتباه گرفته باشم وارد حیاط کوچک خانه پدری شدم 
که خودش را علی معرفی کرد و دقایقی بعد از ما جدا شــد و پی کاری 
رفت و من ماندم و ســوال بی شمار که صدای مردانه ای مرا به خود آورد 
که بفرمائید باال و تقریبا ۲0 پله دورانی را که پشت سر گذاشتم وارد سالن 

حال و پذیرایی شدم.  
کافی ســت یکبار فقط یکبار به قصد بازدید به آنجا بروید. آن موقع 
شاید یاد نعمت های بسیاری بیفتید که خیلی وقت ها حتی به چشم مان 
نمی آید و حسی که ممکن است آزارمان بدهد که چرا تا به حال رنج این 
بچه ها درگیرمان نکرده؟ بعد غیرتی می شــویم و کلی عهد و پیمان که 
از این به بعد... و بعد معلوم نیســت تا چند روز یا نهایتا چند ماه دیگر 
به تعهدهای عمل نشــده مان در قبال این بچه ها فکر کنیم. مثل آقای 
محمدزاده کم پیدا می شوند کسانی که کنار روزمرگی هایشان گاهی به 
درد این بچه ها فکر کنند یا بخواهند برایشــان کاری در شان شخصیت 
شــان انجام بدهند آنجا که می گوید این بچه ها، بچه های خدا هستند و 
من فقط امانت دارشان هستم و سعی می کنم پدر خوبی برایشان باشم. 
از او می پرسم اداره کردن ده ها بچه قد و نیم قد کار راحتی نیست وقتی 
صفرتا صد هزینه های بچه ها با این نوسانات قیمت و مشکالت اقتصادی 
پای شماســت؟ تابه حال پیش آمده که برای تأمین هزینه ها به مشکل 
برخورد کنید؟ که می گوید »به مو رسیده اما هیچ وقت پاره نشده است.« 
با این جمله حساب کار را به دستم می دهد که بچه ها با خودشان روزی و 
برکت می آورند و ادامه می دهد: هر وقت کم و کسری بوده و از جور کردن 
آن ناامید شدم از یکجایی که فکرش را نمی کردم، چند برابر نیاز آن زمان 

خانه و بچه ها فراهم شد.
آری قصه این هفته گزارشی خواندنی با حاج داوود محمدزاده مدیر و 
به ایمان بچه ها بابای مهربان خانه مهدی شهرستان محمودآباد است که 
خبرنگار صبح آمل را بر آن داشــت به صورت ویژه به آن بپردازد، وقتی 
وارد موسسه شدیم جو صمیمی و مذهبی مرکز  توجه ما را به خود جلب 
کرد از همان ابتدا با استقبال آقای محمدزاده مواجه شدیم و دیدیم که 
ایشان نه  تنها مدیر موسسه بلکه پدر بچه ها هستند. مرکز خانه مهدی از 
سال 89 با اخذ مجوز از بهزیستی در قالب یک خیریه رسمی با محوریت 

نگهداری از پسران 7 تا 18 سال تاسیس شده است.
وی می گویــد؛ مرکز نگهداری شــبانه روزی خانه مهدی با هدف ســازندگی 
و ســاماندهی فرزندان بی سرپرســت و بد سرپرســت با مجوز رسمی از سازمان 
بهزیســتی به شماره ثبت 8۳ در تاریخ ۱۳۹۰/۳/۱ در ساختمان اهدایی اینجانب 
داوود محمدزاده در دو واحد مجزا به مســاحت ۲5۰ متر مربع با کلیه امکانات و 
یک خودروی ســواری جهت ایاب و ذهاب فرزندان ) با هدف نگهداری از فرزندان 
عزیز بی سرپرســت و بد سرپرست ( احداث شد و ابتدا با ظرفیت نگهداری از ۱5 
فرزند پســر با شرایط ســنی ۷الی ۱۲ سال شروع کردیم و پس از گذشت مقطع 
ســنی فوق می بایست بچه ها را تحویل بدهیم و مجددا از همان رنج سنی شروع 
کنیم اما از آنجائیکه این پسران در محیطی عاطفی، خانوادگی و پدر فرزندی رشد 
کرده و بزرگ شدند تصمیم گرفتیم که اینجا بمانند و مقطع سنی را به ۱۳ لغایت 
۱8 سال تغییر دادیم و در واقع خانه مهدی به صورت خانوادگی اداره می شود وکل 

پرسنل این مجموعه ده نفر می باشند.

هزینه های موسسه ماهیانه بین 80 تا 100 میلیون تومان می باشد 
حاج داوود به هزینه ها اشاره کرد و گفت؛ اگر به صورت میانگین حساب کنیم 
ماهانه مبلغی بین 8۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان هزینه این موسسه است و عمده ترین 
مشکل، پرداخت حقوق و حق بیمه پرسنل می باشد نکته مهم اینکه مطابق ماده ۹ 
قانون هدفمندی یارانه، دولت موظف به تقبل بخشی از حق بیمه اقشار مستضعف، 
گروههای ۱۷ گانه که شامل مراکز نگهداری نیز می باشد در دولت نهم و دهم اجرا 
شد که متاسفانه در دولت یازده و دوازد و سیزده که دایه خدمت به اقشار مظلوم 
را در ســر می پروراند نادیده گرفته شده است و همین موجبات نگرانی موسسات 

را فراهم نموده است.
مدیر مرکز نگهداری فرزندان بد سرپرســت و بی سرپرســت خانه مهدی به 
خدمات ســازمان بهزیستی اشاره کرد و افزود: سازمان بهزیستی با توجه به اینکه 
از خودش درآمدی ندارد پیرو اصل ۴۴ قانون اساسی »بند ج« و بر اساس موضوع 
واگذاری اختیارات ملی به مردمی، بخشی از کار را به شرکتهای خصوصی و افراد 
متمکن واگذار کرد و ما هم بر همین اســاس و با تکیه بر پشــتوانه مردم خوب و 
فهیم شهرستان محمودآباد این مسئولیت سنگین را قبول کردیم. در کنارش بابت 
هر فرزند مراکز شبه خانواده یارانه بهزیستی پرداخت می شود که هزینه آب، برق 

و گاز آن مجموعه را تامین می کند.
وی از پرداخت یارانه بچه های مراکز شبه خانواده گفت که مستقیم مستقیما به 
حســاب خودشان واریز می شود و آنها هیچگونه دخل و تصرفی در آن ندارند و تا 
سن ۱8 سالگی هم برایشان محفوظ می ماند همچنین بچه ها تحت پوشش بیمه 

سالمت هستند و ساالنه بیمه مسئولیت مدنی می شوند.
حاج داوود از تعرفه های آزاد مرکز نگهداری ضمن گالیه از دست اندرکاران امر 
ســخن گفت که به عنوان مرکز شبه خانواده و مجموعه خیریه هزینه ها هنوز با 
تعرفه آزاد و مثل افراد عادی پرداخت می شود و هیچ تخفیفی نیز قائل نمی شوند.

محمدزاده پدری کردن برای دهها بچه قد و نیم قد را راحت ندانســت و بیان 
کرد؛ پدری کردن خیلی ســخت است آن هم وقتی دغدغه ات فقط تأمین خوراک 
و پوشاک و مسکنشان نباشــد و دغدغه آینده بچه ها را داشته باشی؛ اینکه فقط 
جسمشــان بزرگ نشود و قد نکشد، روحشان هم بزرگ شود، شخصیتی مستقل 
داشــته باشند برای همین در اولین گام یک روانشناس خانم که خودش هم مادر 
بود و می دانســت نیازهای روحی و عاطفی کودکان چه هســت و چطور تأمین 
می شود را به عنوان مربی بچه ها استخدام کردیم. این افراد روانشناس می دانستند 
کودکی که از داشتن پدر و مادر محروم هست با چه آسیب ها و چالش هایی روبه رو 
اســت، لذا بحران های شخصیتی بچه را درک می کند. می داند و اگر یک روز بچه 
شــروع کرد به کج خلقی و بهانه گرفتن های بی دلیل دلش آغوش نداشــته مادر 
می خواهد یا ســایه امن یک پدر واقعی، فیلمی از یک خانواده خوشبخت دیده و 
یاد نداشــته های خودش افتاده و آزاردیده است. حاال باید برون ریزی داشته باشد. 

روانشناسان ما بسیاری از بحران های روحی بچه ها را مدیریت می کنند.
وی در مجموعه هم بچه های بد سرپرســت دارد و هم بچه های بی سرپرست 
که پدر و مادرشــان به دلیل مشکالتی مثل زندان بودن و اعتیاد شدید صالحیت 
نگهداری از فرزندانشــان را ندارند و با حکم بهزیستی بچه ها به صورت موقت در 
مراکز هستند و بعد از بهبود شرایط به آغوش خانواده برمی گردند بنابراین معتقد 
به حضور و کمک روانشناس است و به خوبی می داند یکی از مشکالت و خألهای 
شخصیتی که بچه های بی سرپرســت و تحت پوشش بهزیستی در مواجهه باهم 
سن و ساالن خود با آن مواجه هستند این است که اعتماد به  نفس پایینی دارند. 
برای همین سعی دارد با انتقال شاخصه های ایرانی نگری )همدلی، دوست داشتن، 
صداقت و شــفافیت، و ...(به فرزندان بتواند کمک بزرگی به آنها در شکل گیری و 

تشکیل شخصیت وجودی شان داشته باشد.
مدیر مرکز نگهداری فرزندان بدسرپرست و بی سرپرست خانه مهدی از قانون 
ترخیص بچه ها در مراکز می گوید؛ طبق قانون، بچه های بی سرپرست تا ۱8 سالگی 
تحت پوشــش سازمان قرار دارند و درست در شــرایط حساس سنی با پرداخت 
مبلغی برای تهیه سرپناه، از مراکز اقامتی زیر نظر بهزیستی با هدف مستقل شدن 
آ نها و با حمایت ســازمان بهزیستی ترخیص می شوند. خیلی ها به این موضوع و 
این قانون انتقاد دارند، اما بنده کاری به انتقادها ندارم و سعی کردم خودم را جای 
پســر ۱8 ساله ای بگذارم که خانواده ندارد، قرار هست کنکور بدهد و در دانشگاه 
قبول شود، حاال دقیقاً در این سن می خواهد با مبلغی که به او داده اند در شرایط 
سخت اقتصادی مستقل شود. نمی شود، محال است یا حداقل خیلی سخت است. 
برای همین به بچه هایم گفتم تا زمانی که مســتقل و شناخته نشده اید در کنار 
هم هستیم لذا فرزندان ازکوچکترین مبالغ دریافتی پس انداز می کنند تا در آغاز 
جوانی ســرمایه ای برای تشکیل زندگی داشته باشــند. عالوه بر این سعی کردم 
بچه ها را طوری تربیت کنم که بتوانند در همین ســن نوجوانی گلیم خودشان را 
از آب بیرون بکشــند. بعضی از بچه های من در کنار درس خواندن و تحصیل در 
یک رشته فنی و مهارتی فعالیت می کنند تا بتوانند در دوران تحصیل در دانشگاه ها 
روی پای خودشان بایستند و صاحب شغل و درآمد شوند. در حال حاضر بچه های 
ما به حرفه مکانیک و جلوبندی ماشین، کولر و اسپلیت مشغول هستند و خودشان 
دوســت دارند هم زمان با درس خواندن کار کنند و خدا را شــکر خود بچه ها به 
آن درجــه از ثبات اخالقی و اعتماد به نفس رســیدند و آنقــدر روابط اجتماعی 
شــان باالســت که حتی می توانند به دیگران این حس را منتقل کنند و در واقع 
خودساخته هستند ما هم هر کاری بتوانیم می کنیم تا بچه ها مستقل باشند. حتی 
در خرید اقالم خانه و شــخصی فرزندان خودشــان با انتخاب و سلیقه خود تهیه 

وخرید می کنند.
مرکز شبه خانواده خانه مهدی سر در ندارد

حاج داوود بر روی ســالمت روح و روان بچه ها بســیار حساس و معتقد است 
صداقت و شفافیت در بیان و کار به عنوان یک اصل باید در سرلوحه همه امور قرار 
داشته باشــد و یک فرد تمام عیار بار بیایند برای همین مرکز شبه خانواده خانه 
مهدی سر در ندارد که مبادا بچه ها تصور کنند این خانه خوابگاهشان است بلکه 
درست شــبیه یک خانه ای است با پذیرایی و چند اتاق خواب و آشپزخانه. هرروز 
بوی غذا در خانه می پیچد. بعضی وقت ها هم انتخاب غذا با بچه هاست. مثاًل همه 
می دانند علی کدو پلو دوست ندارد. موقع غذا بچه ها دست به دست هم می دهند و 

سفره می اندازند. جمع کردن ظرف ها و مرتب کردن خانه هم نوبتی است.
تعریف محمدزاده از خانه ســاده است و می گوید؛ یک چهاردیواری امن به نام 
خانه برای فرزندان. یعنی چشــیدن و طعم داشــتن پدر، لذت آغوش مادر. یکی 
باشــد که فرزند بتواند با خیال راحت به او بگوید بابا. بداند یکی هست که بتواند 

دست به دستش بدهد و به دل غصه ها بزند و رازدار و سنگ صبورش باشد.
وی از مشــکالتی حرف می زند که راهکارش بسیار ســاده است و مهم ترین 
مشــکل را سیاست ســازمان می داند که یک مقداری بین ما و اهداف مان فاصله 
می انــدازد و در واقع می خواهد مجموعه به صورت اداری پیش برود در حالی که 
دوست داریم مثل یک خانواده رشد کنیم و همین امر باعث ناراحتی و نگرانی ما 
شــده و گاها فرزندان این مرکز از بازدید و نظارت بازرسین و یا دستورالعمل های 
دیکته ای ناراضی و شــاکی هســتند که این نگاه با دیدگاه ما مدیران مراکز شبه 
خانواده بسیار متفاوت است چرا که معتقدیم فرزندان بد سرپرست و بی سرپرست 
طــوری مهارتهای زندگی را مانند دیگر کودکان و با همان روش خانواده محوری 
یاد بگیرند که پس از خروج از اینجا انسانی خودساخته و مفید برای خود و جامعه 
باشند)به درجه اســتقالل اجتماعی فرهنگی برسد( از طرفی  کودکان این مرکز 
با توجه به شــرایط سنی حســاس نیازمند مراقبت و پرستاری بیشتری از لحاظ 
جسمی و روانی هستند. با توجه به حجم کاری زیاد شرایط کاری سخت است اما 
عالقه به بچه ها در این رده سنی لذتی دارد که سبب انجام وظایف همه به بهترین 

وجه ممکن می شود.
محمدزاده به بی توجهی مسئولین شهرستان نسبت به مرکز نگهداری فرزندان 
بی سرپرســت و بد سرپرست خانه مهدی گله دارد و می گوید؛ مسئولین هیچگاه 
خیر نمی شوند و شاید اعتقادی نداشته باشند و بیشتر برای دیده شدن بخواهند 
قدمی بردارند اما در این میان هستند عزیزانی که با توجه به منصب و مسئولیت 
بزرگ خود در رده های باالدســتی و مدیریتی، نگاه ویژه ای هم به پســران مرکز 
خانه مهدی که فرزندان آنها هم هســتند دارند مثل معاون سیاســی - امنیتی 
و اجتماعی اســتاندار مازندران جناب دکتر روح اهلل ســلگی، فرماندار جهادی و 
دلســوز شهرستان محمودآباد جناب دکتر روح اهلل علیزاده، محمد مهدی یوسف 
تبار دادســتان عمومی انقالب اسالمی شهرستان محمودآباد و جناب آقای خلیل 
محمودی مدیریت حراست بهزیســتی مازندران اشاره کرد که الحق و واالنصاف 
همیشه پای کار هستند اما از آنجائیکه برخی مسئولین به زعم خودشان تعهدی 
به این بچه ها ندارند و در واقع این نقطه از مرکز نگهداری فرزندان بی سرپرســت 
و بد سرپرست خانه مهدی را با توجه به حدودش در نقشه جغرافیایی شهرستان 
محمودآباد نمی بینند و به اعتقاد بنــده نمی خواهند ببینند اما خطابم به آقایان 
مســئول و شهروندان این است شخصی به نام محمدزاده اصال مطرح نیست بلکه 
مجموعه خانواده بچه های خانه مهدی اســت که با توجه به چارت قانونی و مهم 
تر ندای دلشان ســری به اینجا بزنند و تعصبات و حسابهای شخصی اگر هست 
را به پای پســرانم نگذارند و دلی قدم بردارند و الاقل یک زمینی را برای ساخت 
و اســکان دائمی بچه های بی سرپرست و بد سرپرســت اختصاص بدهند)مرکز 
نگهــداری فرزندان بی سرپرســت و بد سرپرســت خانه مهدی تنهــا مرکز در 
شهرستان محمودآباد و استان مازندران است که در منزل شخصی اداره می شود( 

که افتخارش تا ابد به نام خودشان پیش درگاه الهی ثبت و ضبط گردد. 
مدیر مرکز نگهداری فرزندان بدسرپرست و بی سرپرست خانه مهدی مهم ترین 
اصل در ماندگاری را دوری از هرگونه تظاهر و خودنمایی می داند و می گوید؛ ما به 
بچه ها محبت می کنیم اما نه به این معنا که آنها را لوس کنیم، نه! تعادل را حفظ 
می کنیم. بچه ها هم متوجه می شوند و دلسوزی را می فهمند. طوری با آنها رفتار 
می کنم که انگار همســن و سال هم هستیم. مربیان اینجا هم با بچه ها صمیمی 
هستند. رفتار خوب کادر با همدیگر و با بچه ها باعث شده بچه ها هم نسبت به هم 
دلسوز و مهربان باشند و ما اینجا یک خانواده هستیم بچه ها با هم رابطه برادری 
دارند، آن کســی که برادر بزرگتر اســت در درس، انضباط و.. به کوچکتر از خود 
کمک می کند و همین موضوع باعث شــده اینقدر خوب اینجا را اداره کردند که 
فعالیت های خیرشان در حال گسترس است و معتقدم این موضوع به مرور زمان و 
زودتر از موعد مقرر به همگان ثابت می شود و رمز موفقیت امید به خدا، پشتکار، 

الگو گرفتن و توسل به ائمه اطهار)ع( است. 
حاج داوود می گوید؛ کمک ها بیشــتر به صورت غیر نقدی اســت در حالیکه 
مشکالت مرکز بیشتر مربوط به موارد نقدی بوده و گاها خیرین تمایل دارند هدایا 
و نقدی را به دســت بچه ها بدهند و این خیلی ناراحت کننده است اما من هیچ 
وقت نگذاشتم حامی ها با پسران روبه رو شوند تا ترحم آمیز با بچه ها برخورد کنند. 
تا االن اجازه نداده ام و تا هستم اجازه نمی دهم خیری پول نقد دست بچه ها بدهد 
اینطوری شــخصیت بچه ها کوچک می شود بعد دست بچه ها پیش حامی ها دراز 

می شود، که این خوب نیست! 
محمدزاد اصال نگران تهیه امکانات نبوده و نیست و معتقد است خانه مهدی 
در عین حالیکه امکانات مالی متوســطی دارد اما به خوبی اداره می شــود و با 
همــکاری کادر مرکز به خوبی از حداقل امکانات بیشــترین بهره را می برد اما 
همین موضوع هم برای خیریه ها چالش بزرگی است و با وجود مشکالت فراوان 
با محبت و برقراری رابطه عاطفی خال کمبود محبت بچه ها پر می شــود. هیچ 
چیز را به آنها اجبار نمی کنیم و خودشــان به همان سمتی که ما می خواهیم 
حرکت می کنند. االن خیلی از خانواده ها نمی توانند با بچه هایشان چنین رابطه 
ای برقرار کنند در حالی که ما این کار را انجام  می دهیم چرا که بچه ها بزرگتر ها 
را الگو قرار می دهند و از کســانی که دوســت شان دارند تقلید می کنند و یاد 
می گیرند. الزم به امر و نهی نیست، پسرها درس می خوانند چون می دانند که 
اگر شــاگرد اول شوند ما خوشحال می شویم در واقع برای خوشحالی ما هم که 

شده درس می خوانند. 
وی کار کردن برای بچه ها را افتخاری بزرگ می داند و می گوید؛ همه کسانی که 
برای سرکشی به این گونه مراکز می آیند فکر می کنند کار کردن در این محیط ها 
خیلی سخت و زجرآور است درحالی که همه کارکنان این مرکز از کار کردن لذت 
می برند و عشــق به کار آنها واقعاً ســتودنی است و ما هم اصاًل احساس خستگی 
نمی کنیم و خیلی راحت اســت و این قدر با بچه ها رابطه صمیمی و گرمی دارم. 
همیشــه سعی کرده ام بهترین وسایل و شرایط را برای آنها  فراهم کنم تا وجدانم 
نیز راضی باشد. من واقعاً به این بچه ها عشق می ورزم و از صمیم قلب دوستشان 
دارم و با خنده  آنها خوشحال و با گریه شان ناراحت می شوم و بهترین حسم پدرانه 
است زمانی که بابا صدایم می کنند انگار تمام دنیا را به من دادند و این بهترین و 
زیباترین کلمه دنیا و حس قشنگی است که برخاسته از عمق وجودشان می باشد.

 حاج داوود برکات وجودی بچه ها را در زندگی اش بســیار دیده است و گفت؛ 
همه اعتبار و آبروی ما از این بچه هاست و هر جائی هم گیر افتادیم با دعای آنها 
خود به خود گره از کار باز شد و همیشه گفته ام من سرپرستی این بچه ها را ندارم 
بلکه اینها هستند که سرپرستی مرا بر عهده دارند و سر راه ما قرار گرفته اند تا این 

دنیای عجیب و پرپیچ و خم و این عمر کوتاه چند روزه را طی کنیم و به سعادت 
برسیم. همین بچه ها هستند که دارند سازمان بهزیستی را اداره می کنند. من به 
واسطه انرژی و برکات وجود این بچه ها هیچ وقت در زندگی به مشکلی برنخوردم 
نه اغراق می کنم، نه شعار می دهم این واقعیت زندگی من در این ۱۲ سال عمری 
است که در این راه صرف کرده ام و ختم کالم این بچه ها نمی گذارند پاداشی برای 

آن دنیا باقی بماند و همه چیز را در این دنیا به ما داده اند.
مدیــر مرکز نگهداری فرزندان بد سرپرســت و بی سرپرســت خانه مهدی از 
اطمینان خاطری حرف می زند که بچه ها را دلگرم کند؛ من و مربیان پرتالشم پای 
ثابت مرکز هســتیم. محبت باید دائمی باشد نه مقطعی. بنابراین سعی می کنیم 
پرسنلی استخدام کنیم که سال های سال کنار بچه ها بماند و معمول رابطه ها یک 
رابطه افراطی مقطعی دلسوزانه است که هیچ تضمینی ندارد ولی ما در مراکز مان 

سعی کرده ایم این اتفاق نیفتد و کامال پدر و فرزندی است.
حــاج داوود به اداره مرکز به صورت هیئت امنایی و هیئت مدیره ای اشــاره 
می کند و می گوید؛ )اعضای هیئت امنا عبارتند از آقایان ابراهیم شــالیکار، حاج 
صادق احمدی، دکتر صابر اکبرزاده، اسماعیل رضایی، احمد هاشمی، اکبر منیری، 
قربان دهقان، خانم سهیال رضایی و خانم توکلی، مهشید رضایی( و افراد دیگری 
هم در کنار ما هســتند و مشکل اصلی ما کمبود منابع مالی است که اگر خیرین 

کمک نکنند واقعاً مشکل داریم.
وی در پاسخ این پرسش که نگهداری از پسربچه های مهدکودکی تا دبیرستانی 
چه دردســرهایی را دارد.؟ افزود؛ دردسری نیســت و اگر هم باشد به جان و دل 
می خریم و هدف ما چیز دیگری اســت اما از یک طرف اینها بزرگ شــده اند. به 
ســر و وضعشان می رسند و باید بروی توی نخ آن بچه تا ببینی کجا می رود. مثال 
می بینم بچه در سن دبیرستان، افت تحصیلی پیدا کرده، از دور کنترلش می کنم 
و می بینم با یک مشکل روحی روانی مواجه شده است. حاال باید جوری رفتار کنم 
که از چشمش نیفتم، از من زده نشود یا بد برداشت نکند و خیلی روی اصول رابطه 
اش را هدایت کنم طوری که به او آســیب وارد نشود. اصال طرز فکر عوض شده، 
حاال من باید خودم را با اینها وفق بدهم و خدا را شکر بچه های خانه مهدی به این 
باور قلبی رسیدند که ما تا آخر کنارشان هستیم. واقعا مسئولیت سنگینی برعهده 
من بنده بعنوان پدر گذاشته شده است چرا که در شرایطی باید مدیریت کنم که 
درکنار کارهای سختی چون: پسرجان نکن، نپوش، نبر، نخور، نرو، نیا، نبین، نزن، 
نگیر و ســایر محدودیت ها که بایســتی تنها از زبان وکالمم جاری شود محبت و 
عالقه فرزندان را جذب نمایم واقعا کدام بچه بامواجه این الفاظ عالقمند می شود 
جز عنایت حق و درک خود فرزند چیزی دیگری نیست ازخداوند سپاسگزارم که 

مرا مورد لطف خود قرار میدهد.  
محمدزاده نگاهی به قد و باالی پســرانش که حاال دیگرمردی برای خودشان 
شــدند می کند و می گوید؛ با توجه به سنین مختلف بچه ها، قطعا خواسته ها نیز 
متفاوت و از آن طرف درگیری ها نیز متناسب با شرایط روحی روانی فرق می کند 
برای ورزش بچه ها خب یک ثبت نام در باشگاه فوتبال برای هر بچه هزینه بر است. 
از مدرسه ساکش را بر می دارد و می رود باشگاه. نمی توانم بگویم برای این هزینه ها 
تعریفی نداریم. از طرفی ورزش خودش عامل بازدارنده از خیلی آســیب هاست و 
برای سالمت روح و جسم بچه وارد است و بعد هزینه رفت و آمد یا اینکه می رود 
آنجا دلش می خواهد با دوســتش چیزی بخورد. نمی شود نه گفت. خدا را شکر تا 
امروز به هیچ کدام شان برای برآورده شدن نیازهای معقول شان نه نگفتم. زیر بار 
بدهی رفتم، چک دادم، نامه نگاری کردم. پول گرفتن بعضی وقت ها واقعا خوردم 
می کنــد. بعضی وقت ها موقع کمک کردن بقیه اکــراه را می بینم یا وقتی خیلی 
پیگیر می شوم احساس بدی می کنم اما هیچ وقت به هیچ کدام شان نگفتم ندارم. 
شــما فکر کنید روزی ســه بار در مراکز ما سفره پهن می شود برای دهها نفر که 
تعدادی هم فقط پرسنل هستند و باید حقوق بگیرند و واقعا از آنها کار می خواهیم.

وی روی ورود و خروج های آدم ها حساس است و به راحتی کسی را داخل مرکز 
راه نمی دهد و می گوید؛ این مرکز به مانند خانواده است نباید با نمایشگاه اشتباه 
شــود، بچه ها پیش خود می گویند مگر ما دیدنی هستیم که همه  می خواهند ما 

را ببینند.
وقتی می پرسم خسته نشدید؟ مثال یک جا برگردید و به خودتان بگویید دیگر 
نمی توانم؟ می خندد و قطرات اشک به یاریش می آیند و در حالی که سر یکی از 
پسرانش را به آغوش می گیرد؛ با حالی خوش می گوید؛ واقعیت را بخواهم بگویم نه 
تنها اصال خسته نشدم بلکه انرژی مضاعفی هم گرفتم و اگر توفیق داشته باشم و 
شرایط و منابع به من اجازه دهد حاضرم چند برابر این تعداد هم در کنارم باشند. 
هیچوقت نگفتم دیگر نمی توانم. هیچوقت خسته نشدم، کار سخت است، خیلی 
جاها کم آوردم اما همین بچه ها انگیزه دادند و حرفم با مردم این است ابتدا نیت و 
بعد انفاق بکنند. خدا هم گفته این انفاق قبل از آنکه به دست بچه های یتیم برسد 
دست من می رسد. خدا را شکر با این سیاست ها توانسته ایم عزت نفس و کرامت 
نفس بچه ها را حفظ کنیم تا اســتقالل الزم را کم کم به دست بیاورند از طرفی 
بچه ها باید به هر چه که دارند قانع باشند. اگر داشتیم غدای خوب می خوریم اگر 
نه با یک غذای ساده هم سیر می شویم و تعریف مان دقیقا مثل یک خانواده است. 
حاج داوود به سخاوت مردم محمودآباد اشاره می کند و می گوید؛ مردم ما آنقدر 
بزرگوار و ســخاوتمند هستند که همزمان با انجام کار خیر مراقبند عزت نفس و 
کرامت شــخص نیز حفظ شود. به بچه ها یاد داده ام که کسی حق ندارد به شما 
بیشتر از حق تان لطف کند. بچه را می گذاشتیم مدرسه و برمی گشتیم و از معلم 
و کادر آموزشی می خواستیم همانند دانش آموزان عادی با آنها رفتار کنند و کلی 
مبارزه کردم تا به سیستم آموزشی بفهمانم که بچه های مراکز بهزیستی قابل ترحم 

نیستند و انسانی و درست با آنها برخورد کنید. 
مدیــر مرکز نگهــداری فرزندان بد سرپرســت و بی سرپرســت خانه مهدی 
ازروزهایــی می گوید که با دســت خالی مرکز را راه اندازی کــرد و هرگز هم از 
سرپرســت این بچه ها نترســید و گفت؛ با درآمد اندکی که داشتیم کار را شروع 
کردیم. آن موقع خرج مرکز ماهی 6-5 میلیون تومان بیشتر نبود. وقتی وارد مرکز 
شــدیم به خودمان گفتیم که خب! حاال بایدچکار کنیم؟ ما که قرار نیست فقط 
به اینها صبحانه و ناهار و شام بدهیم. رفتیم بچه بهزیستی را تعریف کردیم اینکه 
چه می شــود که یک بچه تبدیل به بچه بهزیستی می شود، چه فرآیندی صورت 
می گیرد که دچار این بی مهری می شــود. باز هم بررسی کردیم تا ببینیم دیگر 
چه اتفاقی برای این بچه می افتد؟ دیدیم در طول سالهایی که این بچه در مراکز 
بهزیستی نگهداری می شود بهترین امکانات، غذا و گردش و تفریح و خّیر و لباس و 
پوشاک و برایش فراهم است و بعد ناگهان در ۱۹-۱8 سالگی رها می شود که دیگر 

 صبح آمل در گفتگو با حاج داوود محمدزاده موسس مرکز نگهداری شبانه روزی
 فرزندان بی سرپرست و بد سرپرست خانه مهدی شهرستان محمودآباد و فرزندانش:

 بهترین حسم پدرانه است
 زمانی که بابا صدایم می کنند

 با »قلبی مهربان« در تغییر سرنوشت فرزندان خانه مهدی سهیم باشید که شاید تغییرها به 

دستان آنها رقم بخورد 

ویژهنامه سالهشتم ۴۴نیمهدوماسفندماه۱۴۰۱



برو برای خودت زندگی کن و آن موقع اســت که تازه بچه می فهمد که تنهایی و 
بی سرپرستی یعنی چی؟ به اینجا که رسیدیم گفتیم که سیاست های ما باید فرق 
کند و تا حصول بعضی شرایط بچه ما رها نشود و در یک کالم این بچه ها درمان 
درد روح و روانم هستند و گاهی حتی معجزه شان از یک پزشک هم بیشتر است 
و در واقع این بچه ها هستند که با انرژی مثبت شان ما را تامین می کنند و به ما 

اعتماد به نفس می دهند.
حــاج داوود به انرژی این بچه ها اعتقاد دارد و معتقد اســت؛ این تیپ کارها، 
دعای خیر پدر و مادر، خواست خدا... هر چه بود ما اینجا دلبسته شدیم و ماندیم. 
مطمئنم خدا بهشت را راحت نمی دهد. وقتی مسئولیت را گرفتم دیدم چقدر کار 
بزرگی بر عهده من است. همیشه یاد این روایت می افتم که حضرت علی )ع( با آن 
عظمت وقتی خم می شدند تا بچه های یتیم بر پشت شان سوار شوند، این ارزش و 
ابهت این کار را نشان می دهد. مسئولیت یک بچه حتی سنگین است چه برسد به 
اینکه در مسئولیت چندین بچه را داشته باشی و این اعتقاد به من قدرت می داد 

چون معتقدم بهشت را به بها می دهند و به بهانه نمی دهند.
محمدزاده از بهترین سفرش با بچه ها حرف زد و گفت؛ سفر اربعین یک هدیه از 
طرف خود آقا امام حسین به ما بود آن هم در شرایطی که سازمان بهزیستی کشور 
در هر استانی با استفاده از تمام ظرفیت خیرین و ادارات برای اعزام زائرین خاصش 
استفاده می کرد ما بدون حمایت ارگانی این کار بزرگ را انجام دادیم و با مشکالت 
فراوان در امور اداری با توجه به اینکه قیومیت و سرپرستی آنها را نداشتیم با نامه 
نگاری های متعدد و لطف و حمایت بی دریغ دادســتان عزیز و انقالبی شهرستان 
محمودآباد و دعوتنامه خود آقاجان توانستیم شب اربعین در بین الحرمین باشیم 

که بهترین خاطره عمرمان شد. 
وی از خیرین با سخاوت و حامیان دلسوز خواست سری به مرکز خانه مهدی 
بزنند و توضیح داد؛ نکته مهم و ضروری در وهله نخست، اعتماد مردم به این مراکز 
می باشــد که در غالب یک خانواده نیازمند توجهات بیشتری می باشند و با توجه 
به اهمیت ارتباط عاطفی حامی و فرزند در صورتی که فردی درخواســت حامی 
شدن برای فرزندی را داشته باشد، باید صالحیت وی توسط کارشناسان سازمان 
بهزیســتی و دستگاه قضایی مورد بررســی قرار گیرد تا در صورت تأیید و با اخذ 

مجوزهای قانونی این ارتباط شکل گیرد.
مردم می توانند برای کمک به این مراکز با شــماره گیری )۰۹۱۱۱۲55۳۹۷-

۰۱۱۴۴۷۴۲6۹۰ ( کودکان بدسرپرست و بی سرپرست را حمایت کنند. خیرین 
هم به وســع خودشــان در زمینه درمان، خوراک، پوشــاک و بحث های عمرانی 

مشارکت می کنند.
شماره حساب های مشارکت های مردمی به نام موسسه خیریه خانه مهدی 

محمودآباد
ملت کارت                             6۱۰۴۳۳۷۹6686۴۱65- ۲۱۲۴۲۱۲۳۹۱

رفاه کارت                             58۹۴6۳۷۰۰۰۰۱۲۲۴۲- ۲۰۹۲۹۷۷6۱
واریز کنند و در صورت تمایل افراد متقاضی اعم از پزشــک، روانشناس، معلم، 
هنرمند و یا انجام هر نوع کمکی با تأیید حراســت و گزینش ســازمان بهزیستی 
متناســب با سن فرزندان می توانند درخواســت دهند و خدمت داوطلبانه به این 

کودکان داشته باشند.
حرف پایانی:

خیلی خســته شدم نه از ناحیه پسرانم که آنها قوت قلب من هستند و حرفم 
نســبت به آنهایی است که چوب الی چرخ می گذارند و دل آدم را خون می کنند 
کاش کمی شــهامت داشتند و هر آنچه را که پشــت سر به عنوان تهمت و ناروا 
نسبت می دهند جلوی خودم بگویند و خدا کند کوفه ای دیگر تکرار نشود شماها 

که مرد کمک رسانی نیستید الاقل بمانند آن سکوت کنید .
مســئولیت سنگین اما مادرانه ای است که با تمام وجود دوستش دارد و دلش 
برای بچه هایی می تپد که بیرون به آنها بدسرپرست یا بی سرپرست می گویند و 
در این راه تمام تالشــش را به کار گرفته. اینها را مسئول فنی و روانشناس مرکز 
نگهداری فرزندان بی سرپرســت و بد سرپرست خانه فرزندان مهدی می گوید؛ با 
افزایش اعتماد به نفس می بایست اقداماتی انجام دهیم که بچه ها حس همراهی 
و همدلی در گروه داشته باشند و حس کنند که مهره  اساسی و اثربخش در یک 
کار گروهی هســتند. این امر باعث افزایش اعتماد به نفس و کارآمدی در بچه ها 

می شود.
نرگس توکلی در ادامه به جمع ما اضافه شد و مهم ترین نیاز کودکان را آینده 
آنها اعالم کرد و افزود؛ این بستگی به شرایط سنی، جسمی و روانی فرزندان دارد 
و به رغم همه مشــکالت و محدودیت ها تمام پرسنل تالش می کنند خواسته های 
فرزندان را رفع کنند اگر چه در رفع برخی آنها نیازمند حمایت مستمر مسئوالن، 
خیران و ارگان های مختلف هستیم و همه ما تالش خود را می کنیم و از جانمان 
برای بچه ها مایه می گذاریم اما مهم ترین نیاز کودکان اینجا هزار اما و اگر در مورد 
آینده خودشان است و محبت ما به تنهایی جوابگوی کودکان نیست و همه باید 

پای کار بیایند.
وی راه های زیادی را برای شادکردن فرزندان مراکز نگهداری نام برد و گفت؛ 
با دو نگاه و رویکرد ریشه ای دور کردن بچه ها از محیط قبلی از طریق آشنایی با 
نماز و تاثیرات آن سپس فعال کردن در بحث مسائل فرهنگی و ورزشی و مهم 
تر آماده کردن برای زندگی در آینده و در کنار تحصیل حرفه آموزی می باشــد 
لذا مراسم های مناسبتی  و تولدهای دسته جمعی در اینجا برپا می شود بازی، 
قصه گویی، هواخوری و بــردن به مکان های تفریحی بیرون از مرکز را دارند و 
تا حد توان سعی می شــود از تفریحات معمول در خانه برخوردار باشند. نکته 
مهم تر اینکه از معدود مراکزی هستیم که با تمام مشکالت در طول سال سه 
یا چهار ســفر تفریحی گردشی خارج از استان را داریم و خدا را شکر تا کنون 

اکثر استانها را رفتیم.
مسئول فنی و روانشناس مرکز نگهداری فرزندان بی سرپرست و بد سرپرست 
خانه فرزندان مهدی که بســیار مسلط و در این زمینه نیز اطالعات کاملی دارد 
از نگاه روان شناختی کودک بدسرپرســت را معرفی می کند و می گوید؛ کودک 
بدسرپرست کودکی ســت که والدین با او رفتار مناسب و شایسته نداشته و این 
موضوع باعث ایجاد مشــکالت، کمبودها و آســیب های بعضا جبران ناپذیری در 
روح و روان او شــده اســت. درحقیقت برخی والدین درک درستی از مسئولیت 
و مســئولیت پذیری در قبال این کودکان نداشــته اند و به دالیل مختلف از آنها 
مراقبت نکرده اند و شــرایط سالمتی برای زندگی آنان رقم نزد ند و این کودکان 
غالبا از حس حمایت، همدلی، امنیــت و رابطه  عاطفی با والدین خود برخوردار 
نبوده اند و والدین هم به دلیل مسائلی مانند فقر، بزهکاری، طالق، مشکالت روانی 
و اعتیاد؛ واجد شرایط نگهداری از کودکان نبوده اند. از طرفی والدینی هم هستند 
که به دالیلی مانند فوت، ازدواج مجدد، بیماری های العالج و… توانایی نگهداری 
کودک را نداشــته اند. در نتیجه کودک والدین را در کنار خود نداشته و در کنار 
شــخص دیگری مانند افراد فامیل یا در مراکز سازمان بهزیستی و سازمان های 
خصوصــی؛ تحت تعلیم و تربیت و مراقبت قرار گرفته اســت. بی سرپرســت به 
دسته ای از کودکان گفته می شود که بنا به دالیلی والدین خود را از دست داده اند 
یــا والدین آنها را رها کرده اند و به دالیل مختلف از حمایت، مراقبت و نگهداری 
موثر و مســئوالنه توسط خانواده محروم هستند و به  نوعی مورد غفلت و جفای 
خانواده به صورت جســمی یا روانی یا هر دو مورد قرار گرفته اند. برهمین اساس 
آسیب های واردشده به کودکان بدسرپرست و بی سرپرست بسته به شرایط آنان 

متفاوت و متغیر است.
توکلی نوع آســیب پذیری کودکان بی سرپرست را از نظر زمان از دست دادن 
والدین متفاوت دانســت و گفت؛ واقعیت این اســت که کودکان بی سرپرست از 
نظر زمان از دســت دادن والدین با هم متفاوت هستند و سن به طور معناداری بر 
روی این آســیب اثرگذار است. اگر کودکی در زمان نوزادی دچار بدسرپرستی با 
بی سرپستی شود، وضعیت بهتری را به نسبت کودک 5 تا 6 ساله در شرایط مشابه 
تجربه می کند. درحقیقت کودک 5 سال به باال که درک از والد یا حضور والد چه 
به صورت بی مســئولیت و بدسرپرســت و چه به صورت عادی داشته است، در اثر 

فقدان می تواند دچار اثرات روانی آسیب زای حادتری در آینده شود.
وی با توجه به تجربه چند ساله اش در این مرکز و با توجهبه ارتباط صمیمی 
اش با پسران آسیب های روحی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست را مهم دانست 
و تصریح کرد؛ کودکان بدسرپرســت غالبا الگوهای نامناســبی را داشته و تجربه 
کرده اند اما کودکان بی سرپرســت به دنبال الگوهایی در اجتماع هستند و سعی 
می کنند آن را به دست بیاورند و می توان گفت این مهم ترین تفاوتی ست که بین 
این دو گروه وجود دارد. از سوی دیگر این کودکان در هر جای دنیا نقاط مشترکی 
در کلیــات و جزئیات با یکدیگر دارند. به طور رایج در هر دو گروه احســاس عدم 
امنیت، احساس وابســتگی، احساس فرار از گروه و اجتماع، عدم اعتماد به نفس 
و… دیده می شــود و در برطرف کردن نیازهای جســمی و روانی خود همیشه 
مشکالتی به همراه دارند. از آنجا که این کودکان غالبا در مراکز نگهداری بهزیستی 
یا مراکز شبانه روزی خصوصی هستند؛ جابه جایی های مکرر در موسسات و خانه ها 
و همچنین تغییرات مدیریتی و سیاســت های نگهداری، تغییرات مربیان و… را 
تجربه می کنند و سطح امکانات رفاهی تفریحی و نگهداری بچه ها درحال نوسان 
دائمی ســت و همین مسئله باعث تشدید احساس عدم امنیت و بی ثباتی در این 
کودکان می شود. پس هر دو گروه از نظر عاطفی و روانی بسیار آسیب پذیر هستند 
و می توانند دچار آسیب هایی مانند اضطراب، انزوا و اختالالت رفتاری شوند پس 
اغلب این کودکان در هر دو گروه از کمبود اعتماد به نفس و جرات مندی و پایین 
بودن قدرت تصمیم گیری رنج می برند و بسیاری مواقع در بیان احساسات مثبت 
و منفی دچار مشکل بوده و به لحاظ رفتاری دچار مشکالتی می شوند. الزم به ذکر 
است که در آموزش ها و جلسات مشاوره سعی در ترمیم آسیب ها و پرورش نقاط 

مثبت فرزندان می باشد.
مسئول فنی و روانشناس مرکز نگهداری فرزندان بی سرپرست و بد سرپرست 
خانه فرزندان مهدی به تفاوت چالش های دوران بلوغ در کودک بی سرپرست یا 
بدسرپرست با کودک عادی اشاره کرد و گفت؛ دوران بلوغ، دوران استقالل طلبی 
کودکان و نوجوانان است که غالبا سعی می کنند قوانین تازه ای برای خود وضع 
کننــد یا از قوانین والدین و بزرگ ترها ســرپیچی کنند یا دالیل و چرایی هایی 
بــرای این قوانین بیاورند. این قوانین می تواند از ســوی والدین، پلیس، جامعه 
یا معلم مدرســه و هر اجتماعی باشد که کودک در آن رشد می کند. آنها سعی 
می کنند تجربه هایی در مسیر رشد خود داشته باشند که از نگاه دیگران به صورت 
هنجارشکنی دیده می شود. چون اساسا هنجارها را بر نمی تابند و سعی می کنند 
هنجارهایی که در خانه و اجتماع وجود دارد را زیر سوال ببرند بنابراین قطعا در 
کودکان بدسرپرست و بی سرپرست به دلیل عدم وجود والدین و زندگی گروهی، 
مواردی مانند حس استقالل طلبی به همراه آسیب های اجتماعی تجربه شده مثل 
طردشدگی ها و وابستگی ها و بد بینی ها و عدم امینت؛ دست به دست هم داده 
و دوران بلوغ آ نها را ســخت تر و پرچالش تر نشــان می دهد. به طورکلی لجبازی 
دوران بلوغ در این بچه ها بیشتر نمود پیدا می کند و غالبا این کودکان در سنین 
بلــوغ به فکر ترک مرکز و محل نگهــداری خود می افتند. مخفی کاری و پنهان 
کردن اطالعات در آنها شدیدتر دیده می شود و به دنبال گسترش فضای اطراف 
خود و تجربه  بیشــتری از محیط هســتند و با هر فردی که دوست دارند سعی 
در برقراری ارتباط دارند. توکلی امــا در مورد بحران هویت برای نوجوان تحت 
سرپرســت راهکارهایی را پیشنهاد می کند که خالی از لطف نیست و می گوید؛ 
در ابتدا باید هویت را تعریف کرد که به شــکل ساده به معنای احساس و آگاهی 
فرد نسبت به خودش است و با سواالتی مانند »من که هستم؟« شکل می گیرد 
و بحران هویت یکی از ویژگی های دوران نوجوانی و جوانی ست چون فرد پیش 
از ورود به دوران بزرگســالی با سواالت اساسی و بنیادین زندگی مواجه می شود 
بنابراین بچه هــای دارای بحران هویت غالبا از اعتماد به نفس پایینی برخوردار 
هســتند و می توان گفت که دالیل بروز بحران هویت بیشــتر ریشه در فقدان 
هویت در دوران کودکی افراد دارد و اگر به لحاظ روانی به طور کامل تغذیه نشده 
باشند در بزرگسالی نمی توانند شناخت خوبی از خود و باورهای خود در ارتباط 

با هویتشان داشته باشند.
وی در خصوص پاســخ این ســوال که مرز بین محبت حقیقی و ترحم برای 
کودکان چگونه نمود پیدا کرده کمی به بچه ها نگاه می کند و می گوید؛ اینکه بدون 
هیچ دلیلی بخواهیم دائما به بچه ها محبت بی چون  و چرا داشته باشیم، نه تنها به 
آنان خدمت نکرده ایم بلکه خیانت کرده ایم چرا که در شکل گیری شخصیت آنها و 
ارزش گذاری ها اقدام موثری انجام نداده ایم و رفتار مخرب داشته ایم. وقتی بچه ها 
ندانند که به چه دلیلی مورد توجه و محبت قرار می گیرند و یا دلیل محبت دیگران 
نداشــتن پدر و مادر بوده و دیگران به اسم رضای خدا و به اسم کم کردن عذاب 
وجدان خود، محبت می کنند به جز حس ترحم، حس نفرت را در گوشه ی ذهن 
بچه ها ایجاد می کند. بنابراین محبت حقیقی الزاما محبت و دوست داشتن بی چون  
و چرا نیست، بلکه استفاده از شیوه های عشق ورزی و محبت در کنار کنترل است. 
یعنی ما باید مالک های تشویق و تنبیه را به خوبی بلد باشیم و بدانیم که کودک 
براساس کارکرد خود نه از بابت داشتن یا نداشتن یک موقعیت مانند نداشتن والد 

مورد تشویق و تنبیه قرار گیرد.
مسئول فنی و روانشناس مرکز نگهداری فرزندان بی سرپرست و بد سرپرست 
خانه فرزندان مهدی اعتقاد شدیدی به مشارکت کودک بی سرپرست یا بدسرپرست 
در مسئولیت های اجتماعی دارد چنانچه می گوید؛ هرچه زودتر. می توان با توجه 
به قدرت بدنی و قدرت درکی که دارند از همان ابتدای کودکی مســئولیت هایی 
را بــه کودکان واگذار کرد. مثال زمانی که بچه ها دور هم جمع می شــوند تا ناهار 
بخورند، حتی در حد اینکه »وقتی غذا تمام شــد قاشــق و بشقاب خودت رو به 
آشــپزخانه برگردان و برای افزایش حس همدلی، مشــارکت در مسئولیت های 
اجتماعــی، افزایش اعتماد به نفس در جمع و نقش پذیری در جمع عامل موثر و 

مهمی به  شمار می رود.
توکلی معتقد اســت کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست نسبت به سایر افراد 
به خدمات روانشناسی بیشتری نیاز دارند و طبعا به خاطر ضربه های متعدد روانی 
که کودکان بدسرپرســت و بی سرپرست با آن مواجه هستند، نیاز به این مسئله 
وجود دارد چرا که این کودکان یا پدر و مادر معتاد را تجربه کرده اند یا پدر و مادر 
بی مسئولیت داشته اند، غالبا در خانه ادبیات تند و پرخاشگرانه تجربه کرده اند که 
به آنان اضطراب و استرس منتقل شده و از دوران نوزادی وارد جامعه ای شده اند که 
پر از اضطراب و تنش بوده است. در نتیجه این کودکان غالبا با ضربه رشد می کنند 
و دائما با آســیب های پیرامونی اجتماع مواجه هستند. بنابراین سالمت روانی از 
این افراد فاصله دارد، در کودکان بی سرپرست هم به دلیل فقدان والد، کودکان به 
خدمات روانشناسی نیاز بیشتری دارند و این برای تبدیل شدن به یک فرد سالم 

در اجتماع تمرکز و درخواست درمانی بیشتری الزم به نظر می رسد.
آیا در کودکان بی سرپرســت یا بد سرپرست، آشــفتگی های هیجانی یا 

ناسازگاری های بالینی لزوما بیشتر دیده می شود؟
وی در ادامــه به وجود آشــفتگی های هیجانی یا ناســازگاری های بالینی در 
کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست اشاره کرد و گفت؛ به علت عدم تجربه  شرایط 
مناسب در استارت رشد این کودکان و تجربه  خانواده ها و اجتماعی پر از هیجانات 
منفی و رفتارهای ضد اجتماعی؛ غالبا آشــفتگی های هیجانی و ناســازگاری های 
بیشــتری در این کودکان نســبت به کودکان عادی دیده می شود که نیاز آنان را 
به خدمات روانشناسی تشدید می کند و تحقیقات نشان داده است که اختالالتی 
مانند اضطراب، افســردگی، ناســازگاری های اجتماعی، انزوا، گوشه گیری و ... در 
این گروه چه در کودکان و چه در نوجوانان بیشــتر دیده می شود و برای مواجهه  
درست و رفتار مناســب با این کودکان نمی توان به طور کلی پاسخ داد. آنچه من 
تاکید می کنم این است که این کودکان می بایست از ابتدای مسیر بی سرپرستی 
یا بدسرپرســتی تحت نظر روانشناس قرار بگیرند. مربیانی که با این کودکان کار 
می کنند یا بهیاران و کمک بهیاران شبانه روزی می بایست حتما آموزش های ویژه 
دیده باشــند و یاد بگیرند که چگونه با این کودکان رفتار کنند. این موارد، بسیار 
حائز اهمیت است و می بایست مورد توجه قرار گیرد تا این بچه ها با حداقل آسیب 

در جریان رشد خود قرار گیرند.

مشکل ما درونی نیست و آرامشی که اینجا داریم در هیچ جای دیگر نیست 
و هرچه هست از بیرون است که به ما وارد می شود

عقربه ها شــش عصر را نشان می داد و ســاعتها از مصاحبه طوالنی ما گذشته 
بودکه چند تن از بچه ها از ســر کار یا مدرســه برگشتند و بسیار مایل به حضور 
در دورهمی ما را داشــتند که علی همان نوجوانی که دم در به اســتقبالم آمده 
بود خودش را اینگونه معرفی کرد؛ علی فالح هســتم. نوزده ساله که در کنار این 
مجموعه دلســوز زندگی میکنم. کالس دوازدهم رشته تجربی در مدرسه شاهد 
درس می خوانم. سال گذشته که درسم سبک تر بود کارگاه حرفه آموزی تعمیرات 
کامپیوتر و تلویزیون می رفتم و هفته ای صد هزار تومان هم دستمزد می گرفتم. 

وی که دیگر مردی برای خودش شــده می گوید، مشــکل ما درونی نیست و 
آرامشــی که اینجا داریم در هیچ جای دیگر نیست و هرچه هست از بیرون است 
که به ما وارد می شــود و درد است بگویم کسانی که از بیرون به ما ضربه می زنند 
قبال اینجا بودند و چون به منافع خودشان نرسیدند دست به این کار می زنند برای 
همین از مسئولین می خواهم به عنوان پشتیبان به این مجموعه کمک کنند. شاید 
باورش سخت باشد اگر بگویم هیچگاه خانه مهدی را به عنوان مرکز شبه خانواده 
نمی شناسم و ذهن من چنین چیزی را قبول نمی کند و دلیلش هم حس آرامش 
و صمیمیتی است که بین من و بابا، خاله ها، عمو و داداش هایم وجود دارد بخاطر 
همین فرقی بین ما و بچه های دیگر وجود ندارد و حتی زمانی که بابا برای اطالع 
از وضعیت درســی ام به مدرسه می آید با افتخار سرم را بلند می کنم و می گویم 

پدرم هستند و همه حتی همکالسی هایم هم این را می دانند 
ایــن دانش آموز کالس دوازدهم با نگاهی پــر از محبت می گوید؛ هیچگاه به 
گذشته ام فکر نمی کنم و جالب است بدانید که حتی آن را فراموش کرده ام و االن 
و حال حاضر را می بینم که تحت حمایت و سرپرســتی پدری دلسوز به هر آنچه 
یک فرزند باید داشــته باشد دسترسی داریم و پشتیبان خوبی است که هیچگاه 

پشت ما را خالی نکرده است.
فرزنــد خانه مهدی در مورد آینده پر از دغدغــه اش می گوید؛ بخاطر کنکور 
روزهایی که مدرسه دارم حدود شش ساعت و در ایام تعطیالت ده ساعت مطالعه 
می کنم و خوب خیلی مهم است که انتخاب درستی داشته باشم که به کار مردم 
بیایــد و جبران لطف آنهایی کنم که امروز با حمایتهای بی دریغشــان به عنوان 
خیر دست ما را گرفتند و دوست دارم در رشته دندانپزشکی، پزشک متخصص و 

متعهدی شوم که پدر و مربیان و خیرین عزیز به من افتخار کنند.
وی یکــی از خصوصیت پدر را صداقــت عنوان کرد و گفت؛ پدرم خصوصیات 
اخالقی زیادی دارد اما روی ســه چیز خیلی حساس است که ادب در نقطه مهم 
قرار دارد، دوم درس و تحصیالت و سوم وضعیت روح و روان با انجام ورزش کردن 

تاکید دارند و پایبند به آن نیز هستند.
علی از آزادی های مفرط به عنوان ناهنجاری اخالقی نام برد و گفت؛ ما هم مثل 
دیگران برای تحصیل، خرید و استفاده از پارک و فضای سبز به بیرون می رویم اما 
افراط و تفریط را در هیچ کاری قبول ندارم که بدون نظارت و یا مشــورت بزرگتر 
هر جایی که خواستیم برویم که بعدها باعث کج رفتاری یا ناهنجاری اخالقی و یک 
عمرسرافکندگی شود چنانچه همسن و سالهایم در این مورد خیلی آسیب دیدند.

ما در اینجا آرامش درونی داریم که شــاید در دیگــر محفل خانوادگی وجود 
نداشته باشــد اما افرادی هستند که به نوعی و بنا به دالیلی می خواهند آن را بر 
هم بزنند و ارتباط خوب بین ما و بابا و مربیان را خراب کنند بنابراین از مسئولین 
دست اندرکار شهر که این مرکز را می شناسند خواهشمندیم در این خصوص ورود 

پیدا و به ما کمک کنند.
علی دوره بلوغ را سخت ترین دوره زندگی خودش عنوان کرد و گفت؛ در سن 
بلوغ تازه فهمیده بودم که زندگیم چقدر با همسن و سال هایم فرق می کند)ناگفته 
نماند فرق آنچنانی نداشت( اینکه زیر نظر پدر و مربیان باید کارهایم را برنامه ریزی 
می کردم که این رفتارها برای یک نوجوان بسیار آزار دهنده بود اما به مرور که با 
حقیقت موضوع و آن روی سکه که همانا غرق شدن بسیاری با افکار آزادیخواهانه 

شدم به خودم و مجموعه افتخارکردم.
فرزند خانه مهدی از روزی حرف می زد که فرزندان شبه خانواده باید رها شوند 
و گفت؛ کســی که می خواهد بعد ۱8 سالگی از مرکز نگهداری برود از هر جهت 
)اشــتغال، مالی، داشتن مسکن( باید آمادگی داشته باشد و خودش را بسنجد که 

آیا می تواند وارد جامعه شود.
حرف آخرم تشکر از همه کسانی است که در زندگی ام نقش بزرگی داشتند و 
در واقع برایم هم پدری و مادری کردند و با راهکار خوب خودشان مسیر درست را 
به من نشان دادند تا امروزم را داشته باشم و از همینجا هم دست آنها را می بوسم.

دلسوزی زیاد اعتماد به نفس را از شخص می گیرد و او را ضعیف می کند
ابوالفضل پسر آروم و دوست داشتنی و کمی محجوب به حیا تقریبا دو سال و 
نیم بیشتر نداشت که به مرکز شبه خانواده مهدی آورده می شود و در حال حاضر 
کالس نهم درس می خواند و امسال هم انتخاب رشته دارد. دوست دارد در رشته 
مکانیــک خودرو به صورت تخصصی ادامه تحصیل بدهد و در حال حاضر هم به 
گواه برادران و مربیان جلوبندی ســاز ماهری است و مهم ترین عامل موفقیت و 
پیشــرفت در کار را درجه اول حمایت پدر، اعتماد به نفس و بعد تالش می داند و 
می گوید مشکالت نه تنها حریفم نیستند که آنها را با توکل به خدا زیر پا می گذارم. 
وی از دغدغه خودش اینطوری سخن می گوید؛ چیزی جز آینده ذهن مرا درگیر 
نمی کند و دلم می خواهد آینده خوب همراه با شــغل مناسب و یک زندگی آرام 
داشــته باشم و بتوانم دست همه کسانی را که تا امروز حامی ام بودند را به نیکی 

بگیرم.
خانواده را محیطی شــاد و آرام و پر از صفــا و دلگرمی می داند و می گوید؛ تا 
قبل از مرکز خانه مهدی فکر می کردم شــرایط زندگی همه همین است و اصال 
نمی دانســتم که معنی خانواده چیســت. بعد از ورودم کم کم نسبت به شرایطم 
حساس شدم. می رفتیم تا مدرسه و سوپرمارکت خرید می کردیم و برمی گشتیم. 
بعد وقتی می دیدم بچه ای با پدر و مادرش آمده بیرون و آنها دستش را گرفته اند 
یــا هوایش را دارند می فهمیدم من این جنس محبت را در زندگی ام کم دارم اما 
از حق نگذریم به مرور زمان متوجه شدم بابای من بهترین پدر دنیاست و اینجا را 
به خیلی از مکانهای به اصطالح خوب ترجیح دادم و در واقع خانه امید ما بچه ها 
همین مرکز خانه مهدی اســت و آنقدر هم نســبت به خانواده ام)بابا و داداشها و 
مربیانم( تعصب دارم که به کسی اجازه نمی دهم که مرا از دلبستگی هایم جدا کند 

و شعار هم نیست و دوست داریم مسئوالن نگاه ویژه ای داشته باشند.
ابوالفضل ناهنجاری های اخالقی نوجوانان را بیشــتر در رها شــدن می داند و 
می گوید؛ متاســفانه خانواده ها فرزندان خود را در جامعه و بین همسن و ساالن 
خودشــان رها کردند و این را نوعی آزادی و زمینه ای برای رشد فکری می دانند 
در حالی که همین عوامل باعث شــده تا بچه ها به ســمتی که نباید بروند و انواع 
آسیب های اجتماعی را تجربه کنند که من اصال این آزادی را دوست ندارم که اگر 

داشتم قطعا یکی مثل هزاران افراد بزهکار و معتاد بودم.
او بروکراســی اداری را در اداره امــورات خانه قبول ندارد و دلش می خواهد با 
آرامش زندگی کند و هیچکس حتی بازرسین و مسئوالن وارد اتاق شان نرود و به 

وسایل شخصی آنها دست نزند که این برای ما خیلی سخت است.
ابوالفضل ترحم و دلســوزی را مخرب می داند و می گوید دلسوزی زیاد اعتماد 
به نفس را از شــخص می گیرد و او را ضعیف می کند و انســانی بار می آورد که به 
دیگران تکیه کند و نتواند مستقل باشد اما ما هنوز برای استقالل نیاز به مشورت 

و تجربه بزرگترها داریم و هنوز به بلوغ فکری نرسیدیم.
ابوالفضل در پایان در خصوص چگونگی سواالت مطرح شده گفت؛ زمان بیش 
از دو ســاعت مصاحبه جو صمیمی تری را بین ما و خانواده خانه مهدی به وجود 
آورد و با اینکه سواالت سخت و کمی تخصصی بود اما انگار درد دلی بیش نبود و 
خیلی راحت و دور از استرس و در فضایی صمیمی با هم از همه چیز حرف زدیم 
و در پایان از همه کسانی که برای ما زحمت کشیند تشکر و قدردانی می کنم حال 

خوبم را مدیون آنها هستم.
وی از کیفیت خوب غذا می گوید که آنقدر با عشق غذا را درست می کنند که 

ادم حاضر است انگشتهای دستش را نیز با آن بخورد خصوصا کیفیت غذای خانم 
توکلی بســیار عالی است اما خوب طبیعی است که سلیقه ها متفاوت است و من 

کدو پلو دوست ندارم.
دوست دارم در آینده یک ورزشکار حرفه ای شوم 

ماهان کالس هشــتم درس می خواند و حدود هفت ســالی است که در خانه 
مهدی زندگی می کند و عاشق شبکه مستند ورزشی است و آرزویش رفتن دوباره 
به کربالســت و در مورد مهر و محبت می گوید؛ خانواده من در خانه مهدی از بابا 
گرفته تا مربیان و داداش ها خیلی برایم مهم و با ارزش هستند و هر جا که نیاز بود 
خصوصا زمان گرفتاری به دادم رسیدند و به من روحیه دادند و بی تفاوت نبودند.

رشته مورد عالقه اش«ووشو« می باشد و از بچگی آن را دوست داشت و اولین 
بــار از تلویزیون آن را دید و آشــنا شــد و با تالش فــراوان و کمک و موافقت و 
حمایت های بی دریغ پدر)آقای محمدزاده( از سن ۱۰ سالگی باالخره وارد باشگاه 
امام خمینی)ره( شهرســتان محمودآباد زیر نظر استاد )شالیکار( شد و شرطش 
هــم خوب درس خواندن بــود و با جدیت کار را ادامه داد و با غلبه بر حریفانی از 
شهرهای نور و نوشهر توانست مقام اول مسابقات را بدست و مدال خوش رنگ را 
به گردن بیاویزد و ثابت کرد که خواســتن توانستن است. همچنین در مسابقات 
کشوری به میزبانی مازندران در شهرستان رامسر مقام سوم کشوری را کسب کردم 
و دوســت دارم در آینده یک ورزشکار حرفه ای شوم و عالوه بر آن در کنار درس 

خواندن  در رشته دینام پیچی صنعتی مشغول هستم.
پوریا و امیر علی از بچه های مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست 
خانه فرزندان مهدی شهرســتان محمودآباد هستند که حدود یکسالی می شود 
که ترخیص شــده و به آغوش خانواده شان برگشتند اما این همه داستان نیست 
و حکایت شــان بسیار شنیدنی است و می گویند؛ ۱8 سال سن داریم و تو همین 
مــدت نه چنــدان زیادی که از خدا عمر گرفتیم فراز و نشــیب های زیادی را در 
زندگی مان دیدیم که تجربه اش هم برای یک نوجوان سخت است اما وقتی یکی 
کنارت باشه که با دستهای مردانه اش از زمین بلندت کند و بتوانی به او تکیه کنی 
دیگر نامالیمات به چشمت نمی آید و این یعنی خوشبختی و ما واقعا همه اینها را 
داشتیم و اوج خوشی و تصور معنی خانواده زمانی بود که در خانه مهدی کنار بابا 

و داداش های مان بودیم و آرزوی ما هم بازگشت دوباره می باشد.
آنچنان با هیجان از حاج داوود به عنوان پدرشان به نیکی یاد می کنند که آدم 
به آنها حسودیش می شود تا جائی که می گویند؛ هیچ جایی امن تر از خانه مهدی 
برایمان نبود و نیست و آنجا را بیش از هر جای دیگر دوست داریم و االنم که بابا 
پیشم ما نیست اما قبل از انجام هرکاری از او مشورت می گیریم و برای ما همیشه 

اسطوره است.
انسان بدون سختی به آسانی نمی رسد

امیرحســین حاال ۱۷ ساله اســت و کالس یازدهم در رشته الکترونیک درس 
می خواند و برای فردایی که انتظارش را می کشد هدف بزرگی دارد و یکسال پس 
از تاســیس خانه مهدی وارد این مجموعه دوست داشتنی شد و دوازده سالی از 
ورودش می گذرد و می گوید؛ اینجا بهتر از فضای خانه واقعی است و ما با پدر که 
تمام تالشــش را می کند تا به بهترین شکل زندگی کنیم و درس بخوانیم بیشتر 

رفیق هستیم و من این وابستگی را دوست دارم.
وی بیان داشت؛ ســختی ها و مشکالت در همه خانواده ها وجود دارد و انسان 
بدون سختی به آسانی نمی رسد و به نظرم در جوانی و نوجوانی باید کمی ریاضت 
کشــید تا آینده ای خوب و بدون دغدغه داشت در حالی که بعضی معتقدند که 
بیست سال اول زندگی را خوش باشند برای همین بی خیال آینده می شوند و در 
واقع بدهکار و بیچاره هســتند. اما من من وارد رشته برق خودرو شدم و درست 
است دستمزدی ندارم اما خدا را شکر پول چایی و شیرینی را برای رفع خستگی 
و ایجــاد انگیزه به من می دهند که این هم به عنوان پس انداز کنار می گذاریم و 
تمام خرید ما را بابا با حساب خودش انجام می دهد و این یعنی همان برنامه ریزی 

خوب است.
وی بهترین دعایــش را در بین الحرمین و برای برادرش امین)یکی ازفرزندان 
خانه مهدی( می کند تا خدا شنوایی اش را به او برگرداند و آرزویش هم این است 

کاری نکند که بعدا پشیمان شود.
امیرحسین خاص ترین حرفش را اینگونه بیان کرد؛ خاص ترین حرفم نسبت 
به اسطوره زندگی ام پدرم)حاج داوود محمدزاده( هست که خیلی دوسش دارم و 
دســتش را می بوسم که زندگی اش را برای ما گذاشت و کاری کرد که شاید پدر 
واقعی برای بچه اش انجام نداد گرچه در ظاهر ســختگیر است و جوانان امروزی 

خوششان نیاید اما راه و رسم زندگی را هموار می بینیم.
نــه تنها فرقی بین این مرکز با خانه واقعی وجود ندارد که بهتر و با کیفیت تر 

است
یاســر درزی مربی خوش اخالق خانه مهدی می گوید با عشق و عالقه فراوان 
که بیشتر حس برادرانه است به عزیزانم خدمت می کنم و خوشحالم که خدا این 
توفیق بزرگ را به من داده و انشاءاهلل بتوانم خدمتگزار خوبی باشم چرا که از بدو 
ورودم به اینجا زندگی ام تغییر کرده و به یک آرامش خاصی رســید و حال دلم 
خیلی خوب شد و به عنوان یک سرپرست خانواده و هم مربی نه تنها فرقی بین 

این مرکز با خانه واقعی وجود ندارد که بهتر و با کیفیت تر است. 
وی در ادامه گفت؛ مهم ترین اصل برایم جلب اعتماد بچه ها نسبت به خودم بود 
که خدا را شکر حاصل شد و امروز نه در مقام مربی که برادر بزرگتر در کنارشان 
هستم و با تمام وجودم از آنها حمایت می کنم و این دور همنشینی و حال خوب 

را با هیچ چیز دنیا عوض نمی کنم. 
یاســر شــجاعت و صداقت آقــای محمــدزاده را بی نظیر دانســت و گفت؛ 
ازخصوصیــات بارز و بی نظیر مدیریت مرکز خانه مهدی  این اســت که در واقع 
شــجاعت و ایســتادگی را به عنوان رکن مهم زندگی به بچه ها یاد می دهد تا در 
مقابل ظلم سر تعظیم فرود نیاورند و این مهم را بارها در گفتار و عمل نیز نشان 

دادند.
من احساس نکردم سر کار هســتم و طی این دوازده سال فهمیدم که دو 

خانه دارم
مددکار دیگر خانه مهدی که از بدو تاسیس با بچه ها بوده است و پا به پای آنها 
تمام سختی ها را به جان و دل خرید؛ می گوید؛ پرستو پور عمران هستم ۳6 ساله 
مادر دو بچه ســه و شش ســاله و حدود دوازده سال از بدو تاسیس موسسه ابتدا 
به عنوان مربی در خانه مهدی فعالیتم را شروع کردم و در حال حاضر هم مدکار 
می باشم و به خودم افتخار می کنم که کنار بچه ها هستم. روز اولی که پا به اینجا 
گذاشتم هیچ موقع فکر نمی کردم که ماندگار شوم و قبل بچه دار شدن مادری را 
تجربه کنم و در خانواده دومی زندگی کنم که پدر آن آقای محمدزاده باشند و با 
رفتار پدرانه و بکارگیری سیاست های درست و به موقع کانون یک خانواده اصیل 
ایرانی را شکل بدهند و امروز من این تجربه و آموزه ها را در زندگی خودم هم دارم 
حس می کنم و عامل ماندگاری من در اینجا نیز در درجه اول وجود مدیریت قوی 
و مهم تر کودکان معصومی است که بودن شان مایه برکت و نگاه ویژه خداست و 

خانواده ام خصوصا پدر و همسرم به کارکردنم افتخار می کنند.
پرستو با بغضی در گلو و اشکی که ازدیدگانش جاریاست و مجال حرف زدن را 
به او نمی دهد از عالقه قلبی اش به بچه های مرکز می گوید که شاید نه ماه بارداری 
یک عامل کوچکی از نظر تفاوتی بین آنها و بچه های خودم باشد اما خدا می داند 
هیچ فرقی برایم ندارند و اگر نگویم بیشــتر کمتر هم عزیزانم را دوســت ندارم و 
احساس و پیوندی که در این چند سال از زمان طفولیت که آنها را روی پای خودم 

می نشاندم  بین ما برقرار شد و هیچ دغدغه ای جز آینده شان ندارم.
وی گفت؛ هیچ چیز به جز قضاوت نادرســت بــه مجموعه یک خانواده ضربه 
نمی زند و باید یاد بگیریم سیاست همراه با رافت چاشنی هر زندگی حال خانوادگی 
یا اجتماعیست لذا می طلبد با نظرات درست و سازنده به یکدیگر یاری برسانیم و 
تمام تالش مان بر این باشد تا بچه ها را در محیطی سالم و دور از هر تنشی آماده 
و به آغوش گرم خانواده خودشان برسانیم. حرف آخرم اینکه من احساس نکردم 

سر کار هستم و طی این دوازده سال فهمیدم که دو خانه دارم.
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البی گرها و یقه ســفیدها، با کمک و بکارگیری روش های حقوقی مجاز و 
غیر مجاز و روابط اجتماعی، قصد در رســیدن به اهداف خود دارند و برای 
تأثیرگذاری بر روند تصمیم گیری های سیاسی، اجتماعی و جهت رسیدن به 
اهداف مشخص عمل می کنند که شاید این روزها رصد فعالیت های البی گرانه 
در عرصه مدیریت شهری چندان دشوار نباشد و به سادگی متوجه می شویم 
گروه حاکم بر مدیریت شــهری یا تاثیرگذار بر آن چقدر دارای برنامه های 
مدون از قبل پیش بینی شــده هستند که چه بهتر این برنامه ها و اهداف با 
نگاه علمی متخصصین امر آمیخته شده باشند. همچنین درمی یابیم چه گروه 
هایی جهت رســیدن به منافع خود سعی بر اعمال نفوذ و فشار بر مدیریت 
شهری دارند. یکی از شیوه های مســالمت آمیز و قانونی، ورود به ساختار 
حکمروایی در شــهرداری و شورای شهر می باشد، شورایی که بهترین نماد 
مردم ساالری در اداره شهر می باشد و باید دید چقدر متخصصین با این نهاد 
مردمی شــهر در تصمیم گیریهای مهم مشارکت دارند و فضا را برای اعمال 
فشار اشخاص و گروه هایی در راستای تأثیرگذاری بر تصمیم سازان مدیریت 

شهری مهیا می کنند؟
اما در نسبت شورا به مثابه پارلمان شهری از یک سو و شهرداری به عنوان 
دستگاه اجرائی مدیریت شهری از سویی دیگر ابهاماتی وجود دارد که بعضا 
منجر به انباشتگی انتظارات و مطالبات شهروندان از نمایندگان شان در شورای 
شهر شده و  موجب  بر وز  نارضایتی هایی می شود چرا که الگو و مفهوم حکمرانی 
محلی، حکومت ملی آن چنان که باید در قوانیــن موضوعه، آیین نامه ها و 
مقررات فرادست تسری نیافته و بخش درخور توجهی از اختیاراتی که منطقا 
باید در ید شوراها باشد، در اختیار آنان نیست و شوراها هم بر اساس قانون 
تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب  شهرداران، 
فردی  قاعدتا صاحب صالحیت برای اداره شــهر را برمی گزینند و بر مبنای 
همین قانون، بر عملکرد او نظارت کرده و برای اداره شهرداری مقرراتی وضع 
می کنند. نکته دیگری که می توان در وصف وضعیت بغرنج شورا به آن اشاره 
کرد، ســرگردانی اعضای پارلمان های شهری میان دوگانه نظارت و حمایت 
است. اکثریت اعضای شــورا، فردی را به عنوان شهردار انتخاب می کنند و 
منطقا خود را در محضر افکار عمومی نسبت به عملکرد شهردار و شهرداری 
پاسخ گو می بینند. همچنین گویی وظیفه ای اخالقی بر دوش اعضای شوراهای 
اسالمی شهرها وجود دارد که از شهردار منتخب خود حمایت و عرصه را برای 
موفقیت او فراهم کنند. این امر زمانی بیشتر نمایان می شود که توجه کنیم 
در بعضی شهرها امر انتخابی با امر سیاسی گره خورده است و اکثریت اعضای 
شوراها به دلیل همسویی سیاسی و جریانی، به طور طبیعی حمایت از شهردار 
منتخب خود را امری ضروری می دانند. تا اینجا، اشکالی در کار نیست؛ اما این 
ساختار، در مواردی اشکاالت خود را به رخ می کشد. نخست اینکه در چنین 
ساختاری، اعضای پارلمان شــهری نظارت خود را بر شهردار منتخب شان 
چگونه اعمال خواهند کرد؟ آیا عواملی همچون همسویی سیاسی و جریانی، 
وظیفه اخالقی حمایت از شــهردار منتخب و فراهم آوردن شرایط مناسب 
برای موفقیت او، موجب کوتاهی در اعمال نظارت مؤثر نخواهد شــد؟ آیا در 
تنگنای این دوگانگی میان »حمایت و نظارت«، نمایندگان مردم در پارلمان 
شــهری، وظایف نظارتی خود را به انجام خواهند رساند؟ یا با توجه به شأن 
نمایندگی مردم در شورای اسالمی شــهر، چگونه تعارضات میان مطالبات 
شهروندی و عملکرد دستگاه اجرائی )شهرداری( را به نقطه تعادل خواهند 
رساند؟ چنانچه یکی از این موارد و نکته اساسی تر که به کمیسیون ماده 100 
بر نمی گردد، خود تخلفات ساختمان سازی است چرا این تخلفات ساختمانی 
اتفاق می افتد، مگر این ساختمان ها مهندس ناظر ندارند؟ مگر بر اساس طرح 
تفضیلی پروانه برای آنها صادر نشــده است؟ مگر شهرداری بر روند ساخت 
و ساز نظارت نمی کند؟ مگر مالکان توجیه نشده اند که باید بر اساس قانون 
ساخت و ساز کنند؟ مگر نمی دانند که ساخت و ساز در چارچوب غیر قانونی 
ممنوع اســت؟ چرا برخی ارگان ها، وزارتخانه ها و سازمان ها در جمع کردن 
تخلفات ساختمانی و در مدیریت کردن آن در جاهایی از شهر که عمال قانون 
مدیریت را بر عهده آنها گذاشــته است، کوتاهی کرده اند؟ چرا شهرداری ها 
پیش بینی نکرده اند که چطور باید این امور را انجام دهند؟ امروز دیگر انتقاد 
کردن جواب نمی دهد باید به سمت پیدا کردن راه حل و چگونه ها برویم.بیش 
از 40 سال اســت که تمام این انتقادات گفته می شود. حاال باید دید چگونه 
می توان از تخلفات ســاختمانی درحریم و محدوده شهر پیشگیری کنیم و 
چگونه همه سازمان ها باید وظایف قانونی خود را درست انجام دهند؟ چرا و 
چگونه می توان مدیریت یکپارچه ایجاد کرد تا تعدد مسوولیت ها باعث ایجاد 
خأل و فرصت هایی برای گریز از قانون برای متخلفان ایجاد نکند. حال اینکه 
به این عناوین می توان موارد دیگری نیز اضافه کرد؛ مسائلی که مختص این 
شورا و آن شــورا و این دوره و آن دوره نیست و در شش دوره نظام شورا، 
شــهرداری، موجب بروز تبعاتی همچون اعمال ناکافی اراده شهروندان در 
مدیریت شهری و ضعف نظارت شده اســت. اگرچه اثرات و ثمرات حضور 
شورا در ساختار مدیریت شــهری را نمی توان و نباید نادیده انگاشت؛ چرا  
که همین ســاختار فعلی نیز تصمیم گیری برای اداره شهر را تا حدود قابل 

قبولی از اتاق های دربسته شهرداری بیرون کشیده و به برکت وجود آن، اراده 
شهروندان در اداره شهر را به میزان درخور توجهی محقق کرده است بنابراین 
صبح آمل نیز در ادامه گزارش میدانی خود از مسئوالن در خصوص پروژه )ابر 
تخلف ساختمان آفتاب( به سراغ رئیس و نایب رئیس شورای اسالمی شهر 

آمل رفته که ماحصل آن را در اینجا می خوانید:
صبح آمل: شما به عنوان رئیس شورای اسالمی شهر آمل چه چارچوبهایی 

برای خدمت در پارلمان شهری دارید؟ 
احمد محمدی رئیس شــورای اسالمی شــهر آمل: من در این دوره که ششمین 
ســال فعالیت شورا است در جهت ارتقاء جایگاه شهر آمل با توجه به پیشینه تاریخی 
و فرهنگی که دارد، همچنین دستیابی به برخی از اهداف شورای شهر کاندید ریاست 
شــدم و طی یک روند قانونی با پنج رأی به عنوان رئیس شورای شهر آمل در شورای 
ششــم این شهر انتخاب شدم و طبق اصول و چارچوبی که به آن معتقد هستم عمل 
می کنم و برده کسی نیستم؛ هیچ فردی هم جرأت نمی کند از من درخواستی خالف 
قانون داشته باشد. شهردار دوست صمیمی من هست اما من از برادر خودم نمی گذرم 
و طبق قسمی که خوردم هرگز خیانت نمی کنم و این مهم نه تنها با حضورم در شورا 

که ۳5 سال خدمتم در بدنه فرمانداری، بخشداری و ... ثابت شده است.
صبح آمل: در خصوص پرونده )ابر تخلف ساختمان آفتاب( اطالع دارید؟

احمد محمدی رئیس شورای اسالمی شهر آمل: بله در جریان آن هستم. چند وقت 
پیش )مالک ابر تخلف ساختمان آفتاب(را برای اولین بار در دفتر خودم دیدم و این در 
حالی بود که مدتها قبل چند باری که بنده در جلســه بودم به شورا آمدند و تقاضای 
مالقات کردند و تاکید داشتند حتما این کار انجام شود که در جواب گفتم؛ امروز که 
روز مالقات نیســت و وسط جلسه هم مالقات با هیچ شخصی را نمی پذیرم که طی 
نامه ای مطلب را متذکر شدند جهت دیدار با حضرتعالی خدمت رسیدیم توفیق دیدار 
حاصل نشــد اگر وقت بفرمائید خدمت برســم که در جواب گفتم سه شنبه مالقات 

عمومی است و به شورای شهر تشریف بیاورند.
صبح آمل: شما و اعضای مردمی شورای اسالمی شهر آمل و آقای شهردار 
در خصوص این پروژه آیا می توانید به شهروندان اعالم کنید که حاال مجوز 
دست شما نیست میزان بدهی اش غیر از ماده صد از چه سالی است و شما 

برای وصول آن تا به االن چه کار کردید؟
احمد محمدی رئیس شورای اسالمی شهر آمل: موضوع مهمی که وجود دارد اینکه 
)مالک ابر تخلف ســاختمان آفتاب(مابین ســالهای ۹5 و ۹6 و ۹۷ سه فقره چک دو 
میلیارد و هفتصد میلیونی بابت صدور پروانه ساختمان آفتاب ۴۲ دادند که در صفحه 
5۲ دفترچه عوارض ســال ۱۴۰۱ متفق القول امضــا زدیم که در صورت عدم وصول 
مطالبات شهرداری از معرفی و ضامن، شهرداری می تواند به موجب ماده واحده مصوب 
تشخیص مصلحت مقرر بدارد خســارت تاخیر تادیر را بر مبنای نرخ تورم که توسط 
بانک مرکزی از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول آن با هزینه دادرسی  براساس تعرفه 
قانونی شکایت و چک را برگشت بزنیم. جالب است بدانید از سال ۷۰ تا کنون یک هزار 
و 5۰۴ چک در شهرداری داریم که اقدامی برای وصول آن صورت نگرفته است که از 
این تعداد حدود ۳۰ تا متعلق به )مالک ابر تخلف ساختمان آفتاب(و ذی نفوذان شهر 
آمل اســت »این ۳۰ پرونده به تنهایی با آن ۱5۰۰ تا برابر است« و از سال گذشته تا 
کنون از شهردار خواستیم هزار و 5۰۰ پرونده را کنار بگذرد و نهایت بیخیال آن افردی 
شود که برای گرفتن پایان کاربیست تومان بدهکاری دارد چون واقعا ندارد اما این آقا 
و خیلی از ابر بدهکاران دیگر آملی دارند و نمی دهند و حتی خرداد امســال مصوب 
کردیم برای وصول چک هــای با مبالغ بزرگ وکیل بگیریم و کمیته انطباق هم این 
موضوع را تایید کرد که چکها را برگشت و به اجرا بگذارند که متاسفانه آقای شهردار 
با اینکه از سال گذشته مصوب کردیم این کار را اجرا نمی کند »استیضاحش هم که 
کردیم« و آقایان هم پشت دست از او امتیازاتی می گیرند و بابت آن  حمایت هم می 
کنند و این بد است که این دوستان انقالبی دارند به ما و شهروندان عزیز خیانت می 
کننــد و من به موقعش همه چیز را می گویــم اینکه یک نیرویی را جابجا می کنند 
دلشان به همین خوش است و بابت آن رای می گیرند که به آنها گفتم به همین قرآنی 
که قسم خوردید هیچکس احمد محمدی را در آمل نمی شناخت«۹ نفر رای آوردند 
که شــش نفر ائتالفی بودیم و در مساجد سطح شهر شخصی کنار صندوق نشسته و 
اسامی نامزدهای ائتالف را نوشته و از مراجعین می خواست که فقط به آنها رای بدهد 
و از هر چند صد برگه بیشترشــان کپی شده بود و هنگام خواندن همه شبیه هم بود 
ســوال؛ چطوری رای آوردند؟ شــش نفر که متعلق به آنها بود آقای دکتر پاتی که از 
شــورای قبلی بود و ما دو نفر فقط جدید بودیم و من هم رزومه ای در آمل نداشتم و 
معتقدم خدا اگر بخواهد عزت بدهد حتما می دهد وگرنه با این زد و بند و خیانت شما 
که خدمت نیســت شما برای رای آوردن خودتان خیلی از حق و حقوق مردم بیچاره 
را زیر پا گذاشتین چنانچه مطابق قانون می شود چک دو میلیاردی »مالک ساختمان 

آفتاب« را با تاخیر و تادیر به خزانه برگرداند. 
صبح آمل: از متن نامه ارســالی به شهردار بابت عدم تمکین برای وصول 

چکهای بدهکاران بگوئید؟
احمد محمدی رئیس شورای اسالمی شــهر آمل: وقتی دیدیم شهردار این کار را 
انجام نمی دهد موضوع را تاکیدا طی نامه ای برای ایشــان با توجه به مصوبه دفترچه 
۱۴۰۱ در خرداد ارســال کردیم« بنا به درخواست )مالک ابر تخلف ساختمان آفتاب( 
به پیوســت در خصوص عدم وصول ســه فقره چک که بابت عوارض تمدید پروانه از 
مالک اخذ گردیده به اطالع می رساند بابت دو فقره از چکها مورخ ۹6/۱۲/8 به مبلغ 
۱۳ میلیــارد ریال در اداره ثبــت بابت توقیف اموال اقدام قانونی صورت گرفته نظر به 
اینکه اجرای چک در دایره اجرای ثبت مشــمول خســارت تاخیر تادیه نمی گردد و 
مستلزم طرح دادخواســت حقوقی در مراجع عمومی می باشد با توجه به درخواست 
مالک در خصوص پرداخت ده میلیارد ریال به صورت نقد و ما بقی طی دو فقره چک 
به صورت دو ماهه و چهار ماهه به شــهرداری خواهشــمند است نظریه ارشادی خود 
را به ایــن اداره امر ابالغ نمایدحال اینکــه ۱۴۰۱/۴/۲۹ مصوبه ای را با این مضمون 
تصویب کردیم«با عنایت به حجم باالی چکهای برگشتی موجود در شهرداری پیشنهاد 
می گردد شــهرداری بابت قرارداد با دفاتر حقوقی یا وکالی بخش خصوصی از طریق 
فراخوان حداکثر طی مدت یکماه از تاریخ ابالغ مصوبه شورا به شهرداری ابالغ نمایدیا با 
پیشنهاد کمیسیون در جلسه رسمی«  تا از طریق بخش حقوقی توسط وکیل چکهای 

)مالک ابر تخلف ساختمان آفتاب(را به اجرا بگذارد.
صبح آمل: نظر ریاست محترم دادگستری برای رسیدگی به پرونده )مالک 

ابر تخلف ساختمان آفتاب( چه بوده؟
احمد محمدی رئیس شورای اسالمی شهر آمل: برای رسیدگی به پرونده پروژه )ابر 
تخلف ســاختمان آفتاب(به حضور حجت االسالم باقری رئیس دادگستری شهرستان 
آمل رفتیم که ایشان در جواب گفتند زمانی که شهرداری نمی تواند حقوق کارکنانش 

را بپردازد برای چه با این آقا مماشات می کند چکهای سال ۷۰ در صندوق شما چه 
کار می کند؟ اصال این را هم کار نداشته باشیم چکهای چند میلیاردی چرا همچنان 

اقدام نشده در گاوصندوق است؟ 
صبح آمل: عکس العمل شهردار چه بوده؟

احمد محمدی رئیس شــورای اسالمی شهر آمل: به نظر شما با این توضیحی که 
دادیم به شهردار چه بگویم حجت تمام است.

صبح آمل: اقدام بعدی )مالک ساختمان آفتاب( چه بود؟
 احمد محمدی رئیس شورای اسالمی شهر آمل: همین چند وقت پیش )مالک ابر 
تخلف ســاختمان آفتاب(رای دیوان را با خودش آورد و من هم در جواب گفتم قانون 
من این اســت و خودم آن را مصوب کردم و قبول نداری من برگشــت می زنم و شما 
هــم برو دادگاه از خودت دفاع کن )دادگاه هم اصل چک را می خواهد که ندارید ( و 
من هم فردا به چند تا شــهروندی که مراجعه می کنند رای دادگاه را نشان می دهم 
اما من توافق شــهردار با شما را قبول ندارم. شوخی می کنید مگر حق من است آخر 
چرا؟ شهرداری برای خرید نیم سکه جهت هدیه دادن به یک مدال آور پول ندارد و از 

آن طرف چکهای میلیاردی بدهکاران بزرگ را بنا به چه دالیلی به اجرا نمی گذارد؟
صبح آمل: پس صفر تا صد و محکم جلوی پروژه )ســاختمان آفتاب( می 

ایستید؟
احمد محمدی رئیس شــورای اسالمی شــهر آمل: کمیسیون ماده ۱۰۰ به محل 
انتقاد کارشناســان و برخی اعضای شورای شهر تبدیل شده است. منتقدان معتقدند 
کمیسیون ماده ۱۰۰ به جای دادن حکم تخریب تنها به جریمه نقدی بسنده می کند 
و گاهی خود این کمیســیون به محل تخلف تبدیل می شــود. برخی ساخت و سازها 
غیرمجاز هســتند، اما این تخلفات به دلیل وجود کمیســیون ماده ۱۰۰ با پرداخت 
جریمه، تخریب نمی شوند. ماده ۱۰۰ یکی از قوانین شهرداری هاست که در سال ۱۳۳۴ 
تصویب شده است و براساس این قانون کمیسیون هایی در شهرداری های سراسر کشور 
تشــکیل شده است که شخصیت حقوق مستقلی دارند اما داخل شهرداری ها تشکیل 
می شــوند. این کمیسیون متشکل از یک نفر عضو شــورای شهر به عنوان نماینده و 
منتخب مردم، یک نفراز وزارت کشــور، یک نفر از مراجع قضایی و یک نفر بدون حق 
امضا از شــهرداری به عنوان مشــاور فنی و نماینده مدیریت شهری است. کار اصلی 
کمیســیون ماده ۱۰۰ این است پرونده هایی که براســاس پروانه ساخته نشده بدون 
پروانه یا فراتر از پروانه ساخته می شوند را مورد رسیدگی قرار می دهد و براساس قانون 
ماده ۱۰۰ تمام افراد حقوقی و حقیقی که قصد دارند عملیات عمرانی در ســطح شهر 
انجام دهند باید از شهرداری ها پروانه اخذ کنند. این قانون ۱۱ تبصره دارد و مشخص 
کرده است که با هر کدام از تخلفات چطور باید برخورد کرد.این قانون مشمول حریم 
و محدوده شهر می شود.کمیسیون های ماده ۱۰۰ یک مرجع شبه قضایی هستند برای 
رســیدگی به تخلفات ساختمانی که در شهرداری ها اتفاق می افتد و ارتباطی به شورا 
و شــهرداری ندارد و موظفیم پرونده را به ماده صد ببریم و در واقع اعالم تخلف می 
کنیم و رایی که حاال آنجا صادر می شود مهم است و اگر ما تا االن پرونده )ابر تخلف 
ساختمان آفتاب( را به کمیسیون ماده صد نبردیم تخلف است و باید زودتر از اینها این 
کار را انجام می دادیم و در واقع کوتاهی کردیم و در این خصوص شــورا و شهرداری 

دارند به وظیفه خودشان عمل می کنند.
صبح آمل: در کمیسیون ماده صد هم با نفوذ و جریمه مجوز را می گیرد؟

احمد محمدی رئیس شورای اسالمی شهر آمل: مشکالت کنونی این قانون به نوع 
جمالت قانون بر می گردد و همانطور که عنوان کردم این قانون در سال ۱۳۳۴ مصوب 
شده است آن زمان بحث ساخت و ساز به این شدت رواج نداشت و ساختمان سازی یک 
کار تجاری محســوب نمی شده است. همچنین به این شدت تمایل به سمت تخلفات 
وجود نداشــته است. از سوی دیگر بحث مالی در شهرداری ها اینقدر پر رنگ نبود. اما 
در هر ساخت و  سازی یکسری اتفاق می افتد که شاید منطبق با پروانه نباشد. بنابراین 
در این قانون آمده است که شهرداری ها می توانند در زمان وقوع تخلف چه برخوردی با 
متخلف داشته باشند. یکی از تبصره های این قانون امروز دردساز شده است. بر اساس 
این تبصره اگر ضرورت قلع و تخریب احراز نشود کمیسیون ها می توانند آن را جریمه 
کنند. همین دو کلمه یعنی»می توانند« و»احراز ضرورت قلع« دردسر ساز شده است. 
صبح آمل: نظر شما در مورد پرونده های جدی که حتما باید مورد رسیدگی 

قرار گیرند؛ چیست؟
احمد محمدی رئیس شورای اسالمی شهر آمل: تالش ما نیز این است که بتوانیم 
در مناطق این جو را ایجاد کنیم تا به این پرونده ها رسیدگی کنند زیرا متخلفان کسانی 
هستند که به دلیل منافع شخصی تمام اسناد برنامه ریزی و منظر شهری یک شهر را 
برهم زده اند و باید به آنها رســیدگی شود. عالوه بر این طی ۳۱ سال گذشته بیش از 

یک هزار و 5۰۴ پرونده داریم که نیاز به توجه و نظارت ویژه است.
صبح آمل: از نظر شما شهروندان با هم فرقی دارند؟ 

احمد محمدی رئیس شورای اسالمی شهر آمل: تا به امروز صدها نفر در خصوص 
پرونده )مالک ابر تخلف ساختمان آفتاب( و در جهت دفاع از ایشان پادرمیانی کردند اما 
بنده قبول نکردم. پرونده ابربدهکار دیگری هم با شواهد و قراین آشکار وجود دارد که 
آن پیشنهاد و توافق آقای شهردار با شخص مورد نظر حال آدم را خراب می کند)8۰ 
میلیارد روی هواست و دارند به شهر ضربه می زنند( و در شرایطی که شهرداری بودجه 
ندارد که حقوق کارکنانش را بپردازد شما برای چه بذل و بخشش می کنید چرا چکی 
را که خرداد مصوب کردیم را به اجرا نمی گذارید؟)رئیس دادگستری در جهت تسریع 
کار قول مســاعد داد تا شــعبه ویژه برای پیگیری چک ها در اختیار شهرداری بدهد. 
چرا شــهردار قبول نمی کند؟!!!( از روز اول این موضوع را به شهردار گفتم«من تجربه 
مدیریت ۳5 ســاله در فرمانداری، بخشداری و آموزش و پرورش  دارم« حداقل انتظار 
ما این بود که یک تیم مشــاوره حقوقی را تشــکیل بدهد و با حداقل پرداخت ماهی 
چند صد میلیون که در طول سال به سه چهار میلیارد هم نمی رسد جلوی ناحقی را 
بگیرند و این رقم زیادی نیست آنجائیکه من امسال در یک پرونده ۲5 میلیارد تومان 
باختم در حالیکه ساالنه حداقل 5۰ میلیارد تومان بازنده پرونده های حقوقی هستیم 
و باالی شــاید 5۰۰ تا هزار میلیارد پرونده دارم که اگر تیم حقوقی داشــتیم و یک 
پرونده را به سرانجام می رساندیم میلیاردها تومان جلو می افتادیم. آقای شهردار چه 
می شــود مثال سه میلیارد تومان خرج کنید و سالی ۳۰ میلیارد تومان درآمد داشته 
باشید و مال خودتان را هم حفظ کنید کسی به شما ایراد می گیرد؟!!!چرا نمیخواهی؟ 
روز اول گفتیم یک تیم مشــاورین حقوقی تشــکیل بدهید؟ از اول گفتیم چک ها را 
برگشت بزن!!!چرا این کارها را نمی کند؟!!!مشکل چه هست؟!!!پشت دست چه کسانی 

هستند؟!!!فقط باج بگیری و ...؟!!!
صبح آمل: چرا شهردار سکوت کرده چه سودی به ایشان می رسد؟

احمد محمدی رئیس شورای اسالمی شهر آمل: درست می گوئید این حرف شما 
را من قبول دارم.

صبح آمل: شما خودتان سری به آفتاب 4۲ زدید؟
احمد محمدی رئیس شورای اسالمی شهر آمل: بله ده بار و تقریبا هر روز آنجا هستم 
و ایشان کوچه را به تسخیر خودش در آورده و گذشته از اینکه ساختمانهای پشت را 
کور و تاریک کرده حتی ساختمانهای مقابلش نیز نشست کرده و ترک برداشته است.
صبح آمل: چرا رسانه ها در خصوص )ابرتخلف ساختمان آفتاب( و تخلفات 

آن سکوت کردند؟
احمد محمدی رئیس شــورای اسالمی شهر آمل: بعضی از رسانه های همسو، حق 

قلم می گیرند و حکایت شان جداست.
مســلم مکاری نایب رئیس شورای اسالمی شهر آمل: بنده به عنوان نماینده شورا 
اعالم می کنم پروژه )ابر تخلف ســاختمان آفتاب( صددرصد دارای قلع اســت و این 
پرونده به دیوان هم برود شــاید بخاطر موقعیتش رای بیاورد اما ما دوباره آن را نقض 
می کنیم و اعتراض می زنیم. مکاری نایب رئیس شورای شهر آمل: طی تماس تلفنی 
با آقای اســداهلل زاده رئیس کمیسیون ماده صد شهرداری آمل در خصوص )ابر تخلف 
ساختمان آفتاب(که آیا برای افزایش مازاد ۴ طبقه دیگر می خواهد رای بیاورد که وی 
پاســخ دادند این ساختمان قبال حکم قلع داشت و قلعش هم بدوی است و می تواند 
اعتراض بزند االن طی گزارشی آوردند در ممیزی تا رای بیاورد یا اعتراض بزنند که در 
صورت اعتراض در کمیسیون ماده صد مطرح می شود چنانچه نامه تخلفش آمد اما تا 

زمان گرفتن ابالغش نمی تواند کاری بکند
صبح آمل: آیا شما به عنوان نماینده جهادی و مطالبه گر این اجازه را به ) 

مالک ابر تخلف ساختمان آفتاب( می دهید؟
مسلم مکاری نایب رئیس شورای اسالمی شهر آمل: همانطور که قبال گفتم )مالک 
ابر تخلف ساختمان آفتاب(حکم قلع دارد و قلعش هم بدوی است و باید اعتراض بزند. 
اما من بعید می دانم ایشــان تازه درخواست داده و در هیات بدوی قلع را گرفته و در 
تجدید نظر من هســتم و باید از روی جنازه من بگذرد تــا رای بگیرد و امکان ندارد 
شــخص تخلف داشته باشــد و علیرغم آن دوباره مازاد هم بگیرد و هر کسی هم که 
می خواهد باشــد و فرقی برای من ندارد. من بدهکار مردم هستم و جز آنها به احدی 
بدهکار نیســتم و این درخت را می اندازم و ریشــه اش را قطع می کنم! حق پایمال 
شده مردم پس چه می شود؟ این خیلی مهم است دست صبح آمل درد نکند که وقت 
می گذارد و حقیقت را می نویســید اصال به نام خود ما بنویسید که به هیچ عنوان تا 
زمانیکه )مالک ابر تخلف ساختمان آفتاب( نیایند و ساختمانش را تعیین تکلیف نکند 
ما به ایشان اجازه طبقات مازاد را نمی دهیم و هر کجا هم که می خواهد برود برود!!!

صبح آمل: در چه صورتی افزایش طبقات امکانپذیر است؟
مسلم مکاری نایب رئیس شورای اسالمی شهر آمل: من به عنوان نایب رئیس شورا 
و یکی از اعضای موثر و دارای حق رای در کمیســیون ماده صد شهرداری تاکید می 
کنم هر ســاختمانی علیرغمی که حکم قلــع دارد تا تعیین تکلیف بنای قبلی امکان 
صدور افزایش طبقات مازاد برای شخص وجود ندارد مگر اینکه از ماده پنج رای بیاورد 
که این در صورتی امکانپذیر اســت که بتواند از کمیسیون ماده صد رای بیاورد و این 
آقا نمی تواند این کار را انجام دهد چرا که در آن صورت باید ۱۴ میلیارد تومان به ما 
پــول بدهد و بدهکاری اش را صاف کند »این در واقع همان تغییر و تبدیل چک یک 
میلیارد و هشــتصد و خوردی سال ۹6 می باشد که با احتساب دیرکرد و غیره به ۱۴ 
میلیارد تومان رسیده« که آن موقع تصمیم می گیریم که مجوز را بدهیم یا نه و اگر 
بدانیم قصور از شهردار و مجموعه شهرداری است حتما با آن برخورد جدی می کنیم.
صبح آمل: اگر حقایق ناگفته از زبان شما بیان شود زاویه نگاه شهروندان 

نسبت به بدبینی به وجود آمده از شورایی ها تغییر می کند؟ 
مسلم مکاری نایب رئیس شورای اسالمی شهر آمل: اوال ایشان باید بیایند ساختمان 
را تعیین تکلیف کنند که چقدر سطح اشغال مازاد دارد و باید این رای را بگیرد چنانچه 
اگــر بخواهد طبقه مازاد را بزند بعد از گرفتن رای کامل برای طبقات قبلی در صحن 
شورا اگر صالح دیدند برای ماده پنج فرستاده می شود و در غیر اینصورت چون پرونده 
شــاکی دارد » یکی از عواملی که مالک نمــی تواند مجوز برای طبقات مازاد بگیرد و 
آن را بســازد وجود شاکی یا شــاکیان است که متاسفانه در این پرونده بسیار مشهود 
اســت« به هیچ عنوان نمی تواند بســازد آنهم برای یک طبقه نه چهار طبقه. سطح 
اشــغال برای ساختمانها حداکثر ۷5 درصد است اما در )ابر تخلف ساختمان آفتاب ( 
این رقم به صددرصد رســیده که اوال بابت این کار باید بدهی چند میلیاردی خودش 
را نقد برای ما کارت بکشد دوما اگر چنانچه بخواهد مازاد طبقات را بگیرد باید تسویه 

حساب کامل بکند.
صبح آمل: چرا شهردار در مقابل این بدهی که حق بیت المال به صندوق 
بر می گردد و خدمات بیشــتری نیز از طریق اجرای پروژه های شهری عائد 

مردم می شود سکوت کرد؟
مسلم مکاری نایب رئیس شــورای اسالمی شهر آمل: شهرداری آمل صد و پنجاه 
میلیارد تومان پرونده باز داشــت که ۲۰ میلیارد آن چک وصول نشــده بود که این از 
ســال ۷۳ تا االن می باشد که وصول نکردند. شما را به خدا شورا را یاری برسانید این 
شهردار دارد ما را نابود می کند چون چهار تا اعضای  مستقر در شورا دو کلمه از قوانین 
شهرداری را بلد نیستند و مانع سرمایه گذاری سرمایه گذاران در شهر شدند ) سرمایه 
گذارانی داشتیم که حاضر به سرمایه گذاری دو هزار میلیاردی بودند که آقایان آنها را 
پر دادند یا شخصی که با دویست میلیار پول نقد موجود در گاوصندوقش می خواست 

کشتارگاه آمل را راه اندازی کند و اجازه ندادند.

رئیس شورای اسالمی شهر آمل:

من به موقعش همه چیز را می گویم اینکه آقایان پشت دست از شهردار امتیازاتی می گیرند و بابت 
آن حمایت هم می کنند و این بد است که این دوستان انقالبی دارند به ما و شهروندان عزیز خیانت 
می کنند و به صراحت می گویم توافق شهردار با )مالک ابر تخلف ساختمان آفتاب(را قبول ندارم  

نایب رئیس شورای اسالمی شهر آمل: شما را به خدا شورا را یاری برسانید این شهردار دارد ما را نابود می کند

 )مالک ابر تخلف ساختمان آفتاب(باید از روی جنازه من بگذرد تا رای افزایش طبقات بگیرد
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مدیرعامل مرکز تجارت بین المللی و پایانه صادرات برنج کشــورگفت: 
با پیگیری هایی اســتاندار مازندران و فرماندار آمل و فراهم شدن بخشی از 
نقدینگی مورد نیاز برای خرید برنج در مازندران، خوشــبختانه از هفته های 

گذشته تاکنون بازار برنج از حالت رکود چند ماه گذشته خارج شده است.
به گزارش صبح آمل، سیداسماعیل یزدان پناه، در جلسه کارگروه تسهیل تجارت 
و بازرگانــی برنج مازندران که با حضور فرماندار شهرســتان فریدونکنار، رئیس جهاد 
کشــاورزی آمل، رئیس شرکت تعاونی روستایی آمل و تعدادی از مدیران شهرستانی 
که در مرکز بین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران مستقر در آمل برگزار شد؛ 
بابیــان اینکه هر کیلوگرم برنج طارم محلی با ۱۰ هزار تومان افزایش اکنون به قیمت 
8۰ هزار تومان از کشــاورزان خریداری می شود؛ اظهار داشت: تاکنون حدود سه هزار 
تن برنج کشــاورزان مازندران توســط مرکز بین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج 
ایران مســتقر در شهرستان آمل خریداری شده اســت و قیمت هر کیلو برنج طارم 
محلی حدود ۷5 تا 8۰ هزار تومان متناسب با قیمت بازار توسط این مرکز به منظور 
حمایت از کشاورزان توسط این مرکز و شرکت های تعاون روستایی در شهر های استان 

خریداری خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه تعیین قیمت دســتوری برای خرید برنــج به هیچ عنوان 
متناســب بــا وضعیت بــازار و عرضه و تقاضا نیســت؛ افزود: اعمــال تعیین قیمت 
دســتوری برای خرید برنج نه تنها متناســب با وضعیت بازار و عرضه و تقاضا نیست 
 بلکه این نوع تصمیم گیری ها مشــکالت زیادی برای کشاورزان به وجود آورده است.

مدیرعامــل مرکز تجارت بین المللی و پایانه صادرات برنج کشــور با بیان اینکه هیچ 
محدویتــی برای خرید برنج در مرکز بین المللی تجــارت و پایانه صادرات برنج ایران 
وجود ندارد، گفت: در صورتی که دستگاه های اجرایی، ارگان ها و نهادهای دولتی برای 
خرید برنج داخلی وارد میدان شــوند، بدون شک برنج دوباره رونق خواهد گرفت و در 
این صورت تفاوت و شــوک قیمتی نیز بر بازار ایجاد خواهد شد که امیدواریم با ورود 
دستگاه های اجرایی و نهاد های دولتی برای خرید برنج داخلی، رونق دوباره به بازار برنج 
مازندران بازگردد. وی افزود: استاندار مازندران در این زمینه قول مساعد داده است که 

از تعیین قیمت دستوری برای خرید برنج، جلوگیری خواهد کرد.

یزدان پناه اعالم کرد: با توجه به پیگیری های صورت گرفته اداری با برخی ادارات و 
فروشگاه های بزرگ زنجیره ای کشور برای خرید برنج انبارشده در شالیکوبی های استان 
خوشبختانه تاکنون حدود هزار تن برنج توسط این مرکز برای این فروشگاه ها که تعهد 
شده بود خریداری شد و برای خرید یک هزار تن برنج دیگر نیز قرارداد منعقد شده و 

برای خرید حدود سه هزار تن دیگر نیز بزودی قرارداد بسته خواهد شد.
وی با اشــاره به وجود موانع درصادرات برنج به خارج از کشــور تصریح کرد: سال 
گذشــته چند تن برنج طارم مازندران به روسیه صادرشد و با وجود آنکه مذاکراتی با 
فروشگاه های بزرگ این کشور برای فروش برنج ایرانی صورت گرفته بود، اما نیاز بود تا 
ضمانت الزم برای خرید برنج محلی توسط مسووالن صادر شود تا بتوانیم به تعهدات 

خودمان در این بخش عمل کنیم.
یزدان پناه با بیان اینکه پس از ســال ها تالش، در نهایت برنج مازندران به مدت ۲ 
سال اســت که وارد بورس کاالی کشاورزی شده است، گفت: با توجه به شفافیت به 
وجود آمده در عرضه این محصول در بورس کاالی کشاورزی، جای سوال است که چرا 

سازمان های دولتی حداقل نصف برنج مصرفی خود را از بورس خریداری نمی کنند.
مدیرعامل مرکز تجارت بین المللی و پایانه صادرات برنج کشور گفت: قیمت های 
دســتوری به بازار برنج شــوک وارد کرد و سبب شــد تا خرید برنج داخلی از دستور 

فروشگاه های زنجیره ای خارج شود.
مدیر عامل مرکز تجارت بین المللی و پایانه صادرات برنج کشور از تالش و برنامه 
ریزی برای رفع مشکالتی که در حوزه برنج ایجاد شده است خبر داد و با بیان اینکه در 
حال برنامه ریزی هستیم تا کشاورزان در آینده با رغبت بیشتری به کشت و کار ادامه 
دهند تا به خودکفایی برســیم، افزود: در ۲ سال گذشته به علت همه گیری ویروس 
کرونا که افزایش قیمت، تورم و نقدینگی زیاد را نیز به همراه داشــت، اکنون با از بین 

رفتن این بیماری، تقاضا برای مصرف برنج داخلی افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه ســال گذشــته تا کیلویی 6۰ هزار تومــان برنج طارم خریداری 
می شد، گفت تعیین قیمت دستوری برای خرید برنج از یک سو و افزایش تقاضا برای 
مصرف این محصول از ســویی دیگر که در نتیجه افزایش قیمت را نیز در پی داشت 
باعث شد بسیاری از فروشگاه ها زنجیره ای جریمه شوند و در سال زراعی جدید نیز با 

توجه به اینکه قیمت خرید برنج اعالم نشد و در ارتباط با اینکه برنج از حالت تعزیراتی 
خارج شده است، اطالع رسانی الزم صورت نگرفته است، به همین علت فروشگاه های 
بــزرگ تمایلی به خرید برنج ایرانی ندارند و بر عکس نســبت به خرید برنج خارجی 

تمایل دارند.
مدیرعامل مرکز تجارت بین المللی و پایانه صادرات برنج کشور خاطرنشان کرد: 
عدم خرید برنج داخلی سبب شد تا سرمایه ها برای خرید برنج خارجی سوق داده شود 

در حالی باید برنامه ریزی مناسبی در این حوزه صورت گیرد.
یزدان پناه ضمن قدردانی از همراهی بانک های عامل برای تامین نقدینگی مورد 
نیاز پایانه صادراتی برنج کشور مستقر در آمل با بیان اینکه این حجم تسهیالت برای 
پایانه صادراتی برنج کافی نیســت، از آمادگی الزم برای خرید برنج ایرانی خبرداد و 
گفت: باید با اتخاذ راه حل کوتاه مدت و تمهیدات الزم و اصولی شرایطی فراهم شود 
تا ســازمان ها و فروشگاه های زنجیره ای نسب به خرید برنج داخلی تمایل بیشتری 

داشته باشند.
وی از صادرات یک کانتینر برنج محلی ایرانی به مسکو خبر داد و با عنوان اینکه 
با فروشگاه های بزرگ این کشور نیز برای فروش برنج ایرانی مذاکراتی صورت گرفته 
است، یادآور شد: ضمانت الزم برای خرید برنج محلی توسط مسووالن باید صادر شود 

تا بتوانیم به تعهدات خودمان در این بخش عمل کنیم.
مدیرعامل مرکز تجارت بین المللی و پایانه صادرات برنج کشور از نحوه بسته بندی 
برنج ایرانی که در فروشــگاه های مسکو عرضه می شود انتقاد و بیان کرد: نحوه بسته 
بندی کاالهای صادراتی ایرانی به هیچ عنوان مطلوب نبوده و باید تمهیداتی فراهم شود 

تا برنج صادراتی در محل پایانه آمل نظارت شود.
یزدان پناه یکی از مزیت های عرضه محصوالت کشــاورزی در بازار بورس را شفاف 
ســازی قیمت و کوتاه کردن دســت دالالن دانســت و گفت: در واقع بورسی شدن 
محصوالت استراتژیک کشاورزی به نوعی جایگزین قانون خرید تضمینی است که با 
هدف حمایت از تولید محصوالت راهبردی کشاورزی در دست اجرا قرار گرفته است.

وی همچنین از تفاهم برای صادرات برنج استان به کشورهای مختلف نظیر لبنان 
خبر داد و گفت: همچنیــن تاکنون دو هزار تن برنج از نرخ ۷۰ هزار تومان به باال در 

پایانه برنج خریداری کردیم و خوشبختانه بازار از رکود خارج شده است.
پایانه برنج به عنوان حلقه راهبردی در حوزه تجارت برنج و بازاررسانی، 

نقش کلیدی ایفا می کند
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان آمل بابیان اینکه بیشترین قابلیت کشت 
برنج در اراضی اســتان های گیالن و مازندران وجود دارد؛ گفت: 85 درصد برنج کشور 

در استان های مازندران و گیالن تولید می شود.
به گزارش صبح آمل دکتر ســید عباس حسینی نیز در این نشست اظهار داشت: 
مشکلی در حوزه تولید برنج وجود ندارد و کیفی ترین برنج کشور در شهرهای آمل و 

فریدونکنار تولید می شود که بسیار بازار پسند نیز می باشد. 
وی به بازاررسانی برنج به عنوان حلقه مفقوده اشاره کرد و افزود: در حوزه زنجیره 
تامین برنج، همیشــه حلقه مفقوده ای به نام بازاررسانی و تجارت برنج وجود داشت و 
اتفاقی که در مرکز بین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران مستقر در آمل شکل 

گرفت تکمیل زنجیره تامین و توزیع برنج می باشد.
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان آمل تاکید کرد: پایانه برنج به عنوان یک 
حلقه راهبردی در حوزه تجارت برنج و بازاررسانی آن می تواند نقش کلیدی را در این 
حوزه ایفا نماید. حسینی از تعیین قیمت برنج به عنوان دغدغه مسئوالن دست اندرکار 
نام برد و خاطرنشان کرد: دوستان مستقر در پایانه صادرات برنج آمل با ادبیات تجارت 
پایدار آشــنا هستند و دغدغه شان بیشــتر از بحث بازار در خصوص کشاورز و قیمت 

برنج و پایداری تولید می باشد و این در جای خود بسیار مهم و یک اتفاق ویژه است.
وی تصریح کرد: دکتر یزدان پناه از فرهیختگان حوزه اقتصادی است که وجودشان 
باعث بســی افتخار در حوزه اقتصاد و تجارت است و الحمداهلل ظرفیت های خوبی را 
در مجموعــه بزرگ پایانه گرد هم آوردند و اینجا به عنوان یک ظرفیت ویژه در حوزه 
تجارت برنج و تنهاترین و تنها ظرفیت موجود در حوزه تجارت برنج در سطح کشور با 

این اندازه، نقش بسیار موثری را داشته است.
معاون اســتاندار و فرماندار ویژه شهرستان آمل بیان داشت: دست اندرکاران پایانه 
صادرات برنج آمل در حوزه های تنظیم بازار و تامین برنج هلدینگها و وزنه های بزرگ در 
کنار ما بودند و در واقع یک بازوی توانمند و نقطه تعادل در بخش دولتی و خصوصی 

در حوزه برنج می باشد.
حسینی خاطرنشان کرد: از زمان احداث این مجموعه تاکنون تالشها بر 

این بود که اتفاق خاص در حوزه برنج شکل بگیرد.
وی افزود: نگاه مغفول مانده در حوزه تجارت برنج یکی از نگاه های جدی در همایش 
هایی بود که بنده در آن شرکت داشتم که هیچ وقت به آن پرداخته نمی شد و اتفاقی 
که امروز اینجا شکل گرفت نشان دهنده این است که مرجعیتی در حوزه برنج مستقر 

در پایانه در حال شکل گرفتن است و ما این را به فال نیک می گیریم. 
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان آمل گفت: با پیگیری های دست اندرکاران 
حوزه برنج مســتقر درپایانه صادرات برنج آمل، برنج در بورس ارائه شد و این مطالبه 
ای که االن شــکل گرفت و حداقل پنجاه درصد خرید ارگانها، دستگاههای دولتی در 
حوزه برنج از بورس شکل می گیرد و اگر این ظرفیت نبود این مطالبه شکل نمی گرفت.

حسینی تصریح کرد: راه اندازی اتاق معامالت پشتوانه ای در تولید نرم افزار است 
که بشود برنج را رتبه بندی و قیمت گذاری کرد و این از همت بلند دوستان در پایانه 

برنج می باشــد. وی با اشاره به اســتقرار بانکها در پایانه برنج بیان داشت: انشاء اهلل به 
زودی گمرک و اســتاندارد هم در پایانه برنج مســتقر خواهد شد و این جز همکاری 

دوستان چیزدیگری نیست.

حسینی از حضور اعضای اتاق بازرگانی عراق در شهرستان آمل برای توافق خرید 
برنج مورد نیاز کشورش از مازندران خبر داد و گفت: نمایندگان اتاق بازرگانی عراق و 
ایران به همراه نماینده های هلدینگ های تامین و توزیع برنج، پیگیری های برای انعقاد 
قــرارداد جدید درحوزه صادرات برنج از مرکزبین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج 

ایران مستقر در شهرستان آمل ثبت سفارش و خرید دادند.
معاون اســتاندار و فرماندار ویژه شهرستان آمل تصریح کرد: باور ما این است که با 
سرعت به سمت ایجاد یک منطقه ویژه برنج برای کشور می رویم و بر اساس این باور 
جلسه امروز شکل گرفت و انشاءاهلل این آغازی بر تسهیل در حوزه تجارت برنج می باشد 
و از امروز با این ادبیات مجموعه را خواهیم شناخت و قطع به یقین مجموعه آن نقطه 

کانونی و محوری را در حوزه تجارت برنج پیگیری خواهد کرد.
حســینی همچنین از پیگیری های اســتاندار مازندران در گفت وگو با وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری برای تامین برنج مورد نیاز مراکز علمی و آموزشی زیرپوشش این 
وزارتخانه خبر داد وگفت: خوشبختانه با قول مساعد وزیرعلوم، حدود ۱۰ هزار تن برنج 
تولیدی مازندران برای مصرف دانشگاه ها، موسسات و مراکز وابسته به این وزارتخانه 

توسط مرکز بین المللی تجارت وپایانه صادرات برنج ایران انجام وتامین خواهد شد.
وی اضافــه کرد: هم اکنون با همکاری وحضور بانک ها و شــرکت های خصوصی و 
فروشگاه های زنجیره ای درکشور، بازار برنج روند رونق و ثبات خود را در آستانه فصل 

جدید کشت وکار این محصول دراستان پیش خواهد گرفت.
حســینی به فعالیت بدون نظم بهره برداران در گذشته اشاره کرد و گفت: ما پا در 
مسیری گذاشتیم که قبل از این برنامه ریزی مناسبی در آن وجود نداشت و یک حجم 
باالی بهره برداران بدون هیچگونه نظم و انظباطی فعالیت می کردند اما ادبیات شکل 
گرفته کنونی در اتحادیه تعاونی، صنف کشــاورزی، جهاد کشــاورزی و مجموعه های 
پیوســته و وابسته متعلق به دو سال اخیر می باشــد و خوشبختانه همه بر آن اذعان 
دارند. وی افزود: کشــت قراردادی، بهبود بذر، بذر شناسنامه دار، محصوالت جانبی از 
برنج، صادرات هدفمند برنج، ناشــی از جلسات هدفمندی است که به نوعی یک پایه 
این داســتان مرکز توسعه و تجارت برنج می باشد و واقعا تا االن این محصول مضمون 

در حوزه تجارت با رویکرد تجارت پرداخته نمی شد.

حســینی در پایان گفت: با تالش مدیرعامل پایانه برنج و دســت اندرکاران بخش 
مبنی بر ایجاد تحرکات در سطح بازار، خوشبختانه برنج با افزایش فروش روبرو شد و 
خوشبختانه هم اکنون هر کیلو طارم هاشمی به مبلغ 8۰ هزار تومان خرید و فروش 

می شود که بسیار خوب است. 
مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران: جای نگرانی واضطراب درشروع فصل 

کاری کشت برنج وجود ندارد
مدیرکل جهاد کشــاورزی مازندران در کارگروه تســهیل تجارت و بازرگانی برنج 
مازندران، میزان برنج های موجود در انبار ها و شــالیکوبی های استان را حدود ۳5۰ تا 
۴۰۰ هزار تن اعالم کرد و گفت: با توجه به مصرف ماهانه ۲5۰ هزار تن برنج درکشور، 
می شود با تصمیم هایی که توسط کارگروه تسهیل تجارت مازندران گرفته، برنج های 

انبارشده استان راهی بازار های مصرف داخلی شود.
حسن عنایتی به تمهیدات صورت گرفته دراستان برای رونق دوباره بازار برنج اشاره 
کرد وافزود: با اختصاص تسهیالت سرمایه درگردش مورد نیاز برای پشتیبانی وخرید 
برنج که توسط مرکز بین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران پرداخت شده، این 
مرکز می تواند به تنهایی بیش از ۲۰ هزار تن برنج مازاد اســتان را از کشاورزان خرید 

و درکل کشور عرضه کند.
وی به کشــاورزان برنج کار اســتان اطمینان خاطر داد، وضعیت رکود بازار برنج 
درماه های گذشــته با این تصمیم جدید رونق گرفته وجای نگرانی واضطراب درشروع 

فصل کاری کشت برنج وجود ندارد.
رشد و توسعه پایدار کشــاورزی، یکی از شاخص های مهم خودکفایی و 

محور و اساس توسعه اقتصادی کشور است
مدیر امور شعب بانک صادرات شمال کشور هم در این نشست با اشاره به حمایت 
از رونق بازار مازندران، گفت: بانک صادرات استان مازندران با توجه به نیازی که برای 

تولید کننده و مصرف کننده است، حمایت انجام شود.
نصیری از پرداخت تســهیالت پشــتیبانی و تامین نقدینگی به مرکز بین المللی 
تجارت و پایانه صادرات برنج ایران برای خرید برنج کشــاورزان استان خبر داد و ابراز 
امیدواری کرد، این سیاست حمایتی و تشویقی بانک برای حمایت از کشاورزان بخش 

تولید برنج استان در سال زراعی جدید نیز قطعا ادامه خواهد داشت.
وی افزود: قرار اســت با امکان قرارداد تامین مالی ســرمایه در گردش مجموعه و 
حمایت از تولید کننده قدم های مفیدی برداشته شد که سال آینده نیز تداوم خواهد 
داشت.  مدیر امور شعب بانک صادرات شمال کشور تصریح کرد: یکی از اولویت های ما 

حمایت از تولیدکنندگان داخلی به ویژه در بخش برنج و مرکبات می باشد.
نصیری گفت: رشد و توسعه پایدار کشاورزی، یکی از شاخص های مهم خودکفایی 
و محور و اساس توسعه اقتصادی کشور است که با وجود اشتغال بیش از ۲۳ درصدی 
این صنعت در مازندران، می توان آن را یکی از ستون های درآمدی ساکنین این استان 
دانســت. وی در ادامه با اشاره به حمایت از رونق بازار مازندران، گفت: بانک صادرات 
استان مازندران با توجه به نیازی که برای تولید کننده و مصرف کننده است، آنان را 
حمایت خواهد کرد. وی ادامه داد: قرار اســت با امکان قرارداد تامین مالی سرمایه در 
گردش مجموعه و حمایت از تولید کننده قدم های مفیدی برداشته شود که در سال 

اینده تداوم خواهد داشت. 
مدیر امور شعب بانک صادرات شمال کشور با تاکید بر نگاه حمایتی به محصوالت 
بومــی تصریح کرد: یکی از اولویت های ما حمایت از تولیدکنندگان داخلی به ویژه در 
بخش برنج و مرکبات است که عملکرد خوبی داشته باشیم و این کار شروع شده است. 

مدیرعامل مرکز تجارت بین المللی و پایانه صادرات برنج کشور:
هیچ محدویتی برای خرید برنج در مرکز بین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران وجود ندارد 
۴۰ درصد برنج مورد نیاز کشــور در مازندران تولید می شــود  بازار برنج از حالت رکود چند ماه گذشته خارج شده است بیش از 
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فرماندار محمودآباد خواستار شد :
 اهتمام جدی دستگاهها در مدیریت

 نقاط حادثه خیز درون شهری و برون شهری
فرماندار شهرســتان محمودآباد 
با اشــاره به ضرورت آمادگی همه 
دستگاه ها در آســتانه سال جدید 
گفت: دســتگاه ها در زیبا سازی و 
آماده سازی شهر و روستا ها، روان 
ســازی ترافیــک و مدیریت نقاط 
حادثه خیز درون شــهری و برون 
شهری اهتمام جدی داشته باشند.  

به گزارش صبــح آمل و به نقل 
از محمودآباد آنالین دکتر روح اهلل 
علیزاده با اشاره به اینکه در آستانه 
سال جدید قرار داریم اذعان داشت: 

همه دستگاهها خصوصا شهرداریها، دهیاریها، راهداری و پلیس راه و راهور نسبت 
به انجام وظایف خود در امر زیبا ســازی و آماده ســازی شهر و روستاها و روان 
ســازی ترافیک و مدیریت نقاط حادثه خیز درون شهری و برون شهری اهتمام 

جدی داشته باشند.

مدیر جهاد کشاورزي محمودآباد
 210هکتار شالیزار محمودآباد 
تحت پوشش بیمه قرار گرفت 

مدیر جهاد کشاورزي محمودآباد 
گفت: تاکنون ۲۱۰ هکتار از اراضی 
شــالیزاری این شهرســتان تحت 
بیمه محصوالت کشاورزی  پوشش 

قرار گرفت.
به گزارش صبــح آمل و به نقل 
از روابــط عمومــی مدیریت جهاد 
کشاورزی شهرســتان محمودآباد، 
شهرستان  گفت:  هادی زاده  محمد 
محمودآبــاد دارای ۱۷ هزار و 5۴5 
هکتار زمین شالیزاری است که در 

ســال زراعی امسال، ۲۱۰ هکتار آن 
توسط ۲5۲ کشاورز تحت پوشش بیمه محصوالت کشاورزی قرار گرفت.

وی افزود: بدلیل وقوع خسارت ناشی از بارندگی سیل آسا و طوفان در ماهای 
تیر و مرداد سالجاری در زمان گلدهی و رسیدن ارقام برنج، ۱۷5 فقره درخواست 
غرامت از ســوی بهره برداران بیمه شده به بانک کشاورزی این شهرستان ارائه 

شد. 
مدیر جهاد کشاورزي محمودآباد اظهار کرد: بیمه، یکی از مهم ترین ابزار هایی 
اســت که می تواند کشــاورزان را به تولید دلگرم و امیــدوار کند،چراکه بخش 
کشاورزی، در زمان وقوع حوادث بسیار پرخطر است و در معرض حوادث طبیعی 

و تنش های محیطی زیادی قرار دارد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان محمودآباد:
 سگ هار 8 نفر را در محمودآباد 

مجروح کرد

رئیس شــبکه بهداشت و درمان محمودآباد گفت: یک قالده سگ هار در 
جمعه بازار این شــهر به هشت شهروند محمودآبادی حمله و آنان را مجروح 

کرد.
به گزارش صبح آمل و به نقل از مهر ، عباس توان با اشــاره به حمله یک 
سگ ولگرد به هشت نفر در محمودآباد افزود: مجروحان بالفاصله برای درمان 

به درمانگاه شهدای هفتم تیر این شهرستان منتقل شدند. 
 وی با ببان اینکه این سگ ولگرد، هار بود و هفت مرد و یک زن بزرگسال 
را مــورد حمله قرار داد، گفت: این سگ هار توســط مأموران دامپزشــکی 
و شــهرداری محمودآباد معدوم و الشــه آن به آزمایشــگاه انستیتو پاستور 

آذربایجان غربی منتقل شد. 
 رئیس شبکه بهداشــت و درمان شهرستان محمودآباد افزود: مصدومین 
نیز بالفاصله در مرکز درمانی شهدای هفتم تیر واکسن هاری دریافت کردند. 
 توان ادامه داد: مرکز واکسیناســیون هفتم تیر به صورت شــبانه روزی 
آماده ارائه خدمات درمانی به شــهروندان است و به هر فردی که مورد گزش 

سگ های ولگرد قرار بگیرد سه دوز واکسن تزریق می شود.

شهردار سرخ رود خبر داد :
 توزیع رایگان 100 اصله نهال 

دربین شهروندان

شــهردار سرخ رود شهردار سرخ رود از توزیع ۱۰۰ اصله نهال به مناسبت 
روز درختکاری و هفته منابع طبیعی در بین شهروندان سرخ رودی خبر داد.

بــه گزارش صبــح آمل و به نقــل از محمود آباد آنالین، محســن کبود 
فیروزجایی گفت: هفته منابع طبیعی فرصت مناسبی است برای پرداختن به 
موضوع مهمِّ حفظ و گســترش پوشش سبز و کاشت نهال و شهرداری سرخ 
رود با توزیع رایگان نهال درصدد ترویج فرهنگ کاشت نهال و مشارکت دهی 

شهروندان در راستای افزایش سرانه فضای سبز و درخت کاری است.
وی اظار داشت: شهر سرخ رود به موجب بهره مندی از سرانه فضای سبز 
مناسب و عدم آلودگی هوا باز درصدد توسعه فضای سبز و پارک ها می باشد .

شهردار ســرخ رود برای کاهش آلودگی صوتی، جذب گرد و غبار، جذب 
برخــی گازهای شــیمیایی و از بین بردن بســیاری از باکتری ها، قارچ های 
تک سلولی و حشرات مضر از فواید اصلی و مهم کاشت درخت برشمرد و افزود: 
مراقبت از منابع طبیعی و کاشــت درخت و عدم قطع درختان و تحقق اصل 
پنجاهم قانون اساسی کشور که حفاظت از محیط زیست می باشد بایستی در 

مدارس به شکل جدی تری مشاهده و آموزش و فرهنگ سازی شود.

فرمانده انتظامی شهرستان آمل:
کشف 10 هزار لیتر گازوئیل قاچاق در آمل

فرمانده انتظامی شهرســتان آمل از کشف ۱۰ هزار لیتر سوخت گازوئیل 
قاچاق خبر داد. 

به گزارش صبح آمل، سرهنگ علی داداش تبار گفت: ماموران پاسگاه بخش 
الریجان در اجرای طرح مبارزه با قاچاق ســوخت، هنگام کنترل خودرو های 
عبــوری در محور های مواصالتی جاده هراز به یک دســتگاه خودروی حمل 

سوخت مشکوک و جهت بررسی بیشتر خودرو را متوقف کردند.
وی افزود: ماموران پاسگاه بخش الریجان در اجرای طرح مبارزه با قاچاق 
سوخت، هنگام کنترل خودرو های عبوری در محور های مواصالتی جاده هراز 
به یک دستگاه خودروی حمل سوخت مشکوک و جهت بررسی بیشتر خودرو 

را متوقف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان آمل افزود: ماموران پس از هماهنگی قضائی در 
بازرســی از خودروی موصوف، مقدار ۱۰ هزار لیتر سوخت گازوئیل قاچاق و 
خارج از شــبکه توزیع فرآورده های نفتی، به ارزش 5۰۰ میلیون ریال کشف 

کردند.
ســرهنگ داداش تبار گفت: در این رابطه یک دستگاه خودرو توقیف و ۲ 
متهم دستگیر و به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی 

معرفی شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مازندران، از شهروندان خواست هرگونه تخلف اقتصادی را از جمله شامل گرانفروشی، 
درج نکردن قیمت، احتکار، تقلب و صادر نکردن فاکتور را به تلفن گویای ۱۲۴ اطالع دهند تا در کمترین زمان رسیدگی 

شود.   
به گزارش صبح آمل و به نقل از پایگاه اطالع رسانی استانداری مازندران، یداهلل ملکی، از شهروندان خواست هرگونه 
تخلف اقتصادی از جمله شــامل گرانفروشی، درج نکردن قیمت، احتکار، تقلب و صادر نکردن فاکتور را به تلفن گویای 
۱۲۴ اطالع دهند تا در کمترین زمان رسیدگی شود، گفت: هدف از اجرای طرح نظارتی بر بازار عرضه و تقاضا، حمایت 
از مصرف کننده است و در صورت بروز هرگونه تخلف صنفی مانند گرانفروشی و درج نکردن قیمت بر روی کاال با مخالن 

بازار باجدیت برخورد خواهد شد. .  
وی با عنوان اینکه مخالن بازار در دوره بازرسی های جدید عالوه بر پلمب فروشگاه با جریمه حداقل ۱۰ میلیون تومانی 
از سوی قاضی شعبه تعزیرات در استان مواجه خواهند شد، خاطرنشان کرد: در بازرسی های جدید ویژه ماه مبارک رمضان 
و عید باســتانی نوروز از بازار عرضه و تقاضا که از هشتم اسفندماه امســال آغاز و تا چهارم اردیبهشت سال آینده ادامه 

می یابد، باجدیت با واحدهای صنفی متخلف برخورد خواهد شد. 
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان مازندران ادمه داد: هدف از اجرای طرح نظارتی بر بازار عرضه و تقاضا، حمایت از 
مصرف کننده است و در صورت بروز هرگونه تخلف صنفی مانند گرانفروشی و درج نکردن قیمت بر روی کاال با مخالن 

بازار باجدیت برخورد خواهد شد. 
ملکی، اظهار کرد: در این دوره بازرســی ها، تمرکز و نظارت ویژه ای بر فروشگاه های زنجیره ای، میادین میوه و تره بار، 
آجیل و شــیرینی فروشــی و پایانه های حمل و نقل مسافر وجود خواهد شد.  وی اضافه کرد: درج نکردن قیمت بر روی 
کاال و همچنین گرانفروشــی ۲ تخلف صنفی اساسی در استان است که گروه های بازرسی استان باجدیت برای رفع این 
چالش اقدام خواهیم کرد.  مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مازندران گفت: همچنین در کنار تیم بازرسی، قاضی کشیک 
تعزیرات هم در واحدهای صنفی حضور می یابد و در صورت ثبت تخلف بدون هیچ قید و شرطی مخالن بازار با جریمه های 

سنگین مواجه خواهند شد. 
ملکی از شهروندان خواست هرگونه تخلف اقتصادی را از جمله شامل گرانفروشی، درج نکردن قیمت، احتکار، تقلب و 

صادر نکردن فاکتور را به تلفن گویای ۱۲۴ اطالع دهند تا در کمترین زمان رسیدگی شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مازندران: 

واحدهای صنفی پلمب شده تا ۱۵ فروردین باز نمی شوند 

فرمانده انتظامی استان مازندران از کشف ۱۹۰کیلوگرم 
مــواد مخــدر در دو مرحله عملیات در شهرســتان های” 

قائم شهر و آمل” خبر داد.
به گزارش صبــح آمل و به نقل از پایگاه خبری پلیس، 
مرتضی میرزایی، گفت: اشــراف اطالعاتی ماموران پلیس 
مبــارزه با مواد مخدر این فرماندهی روز گذشــته عامالن 
توزیــع مواد افیونی در عملیات مشــترک پلیس مبارزه با 
موادمخدر اســتان با انتظامی شهرستان قائم شهر و چند 
شهر دیگر دستگیر شدند.  وی افزود: ماموران پلیس مبارزه 
با مواد مخدر توانســتند قاچاقچیان مــواد مخدر را که با 
دو خودروی حامل مواد، قصد توزیع آن را در شهرســتان 
قائم شهر داشتند، شناسایی و با هماهنگی قضائی با رعایت 
قانون به کارگیری سالح و در عملیات پلیسی متوقف شدند. 
فرمانده انتظامی استان مازندران، تصریح کرد: ماموران 

در بازرسی از دو خودروی توقیفی، ۱6۰کیلو موادمخدر که 
به طرز ماهرانه ای در خودروها جاسازی شده بود را کشف 
و در همین راســتا 5 متهم که همگی اهل زاهدان بودند، 

دستگیر شدند. 
این مقام انتظامی در ادامه گفت: ماموران پلیس مبارزه 
با مواد مخدر در عملیات جداگانه در شهرستان آمل موفق 
به کشف۳۰ کیلو انواع مواد مخدر از 6 قاچاقچی شدند که 

متهمان با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند. 
میرزایی خاطرنشــان کرد: مبارزه با پدیده شــوم مواد 
مخدر با جدیت از سوی پلیس دنبال می شود و با توجه به 
نقش بی بدیل شهروندان در دستاوردهای پلیس، ضروری 
اســت همکاری های آنان در این زمینه، بیش از گذشته با 
ماموران تداوم یابد و هر گونه مورد مشــکوکی را از طریق 

تلفن ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

فرمانده انتظامی استان مازندران خبر داد: 

کشف 1۹0 کیلو تریاک در مازندران 

خبرخبر

تیم فوتسال صنایع آشامیدنی نوا آمل در آخرین دیدار لیگ برتر فوتسال بانوان 
کشور مقابل فوالد هرمزگان پیروز شده و جشن قهرمانی بگیرد . تیم فوتسال صنایع 
آشامیدنی نوا آمل در هفته هجدهم و پایانی لیگ برتر فوتسال بانوان کشور در بازی 

خانگی با برتری 4 بر 3 مقابل فوالد هرمزگان به پیروزی دست یافت. 
به گزارش صبح آمل، تیم فوتســال صنایع آشــامیدنی نوا آمل در آخرین دیدار لیگ برتر 
فوتسال زنان باشگاه های کشور در سالن ورزشی شمال با نتیجه ۴ بر ۳ میهمان خود تیم فوالد 
هرمزگان را شکســت داد و در نخستین حضور خود در لیگ برترفوتسال بانوان، جام قهرمانی 
کشور را باالی سر برد.  بانوان کشور توانست مقابل فوالد هرمزگان نیمه اول نتیجه یک بر یک 
مســاوی به پایان رسید و گل پایانی در دقیقه های آخر بازی نیمه دوم توسط نوایی ها بازی را 
۴ بر ۳ کرد و کیمیا رحیمی نیا بازیکن ملی پوش صنایع آشامیدنی نوا دو گل، زهره دالوری 
کاپیتان تیم و زهرا قربانی هرکدام یک گل نماینده آمل را وارد دروازه فوالد هرمزگان کردند. 

بر این اســاس، هفته هجدهم لیگ برتر فوتســال بانوان کشــور در حالی پیگیری شد که 
شاگردان فاطمه جانعلی پور در دیدار سخت و حساس رقیب را با شکست بدرقه کرده و جشن 

قهرمانی گرفتند.
تیم صنایع آشامیدنی نوا آمل پس از ۱8 هفته لیگ برتر فوتسال بانوان، تنها با سه شکست 
و ۱5 پیروزی به ۴5 امتیاز دســت یافت و با پنج امتیاز اختالف نسبت به رده دوم، صدرنشین 
مســابقات شد.  برای نخستین بار در تاریخ فوتسال، بانوان مازندران صنایع آشامیدنی نوا آمل 

قهرمان لیگ برتر فوتسال بانوان کشور شده و به سوپر لیگ بانوان ایران صعود کرد. 
گفتنی اســت در آئین اهدای کاپ قهرمانی تیم فوتسال صنایع نوا آمل مسؤوالن سازمان 
لیگ فوتسال بانوان، مدیران استانی، شهرستانی و عالقمندان به ورزش فوتسال حضور داشتند. 
در آئین اهدای کاپ قهرمانی تیم فوتسال صنایع نوا آمل مسؤوالن سازمان لیگ فوتسال بانوان، 

مدیران استانی، شهرستانی و عالقمندان به ورزش فوتسال حضور داشتند.

 تیم فوتسال صنایع آشامیدنی نوا آمل
 قهرمان لیگ برتر فوتسال باشگاه های ایران شد
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