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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مازندران:

رویداد
پنجشنبه  15آذر  1397شماره 228

استعدادیابی از آموزش و پرورش
اقدامی ارزشمند است

محمودشالویی ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مازندران دیروز در جلسه شورای
اداری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان رامسر استعدادیابی از آموزش و پرورش را
اقدامی ارزشمند دانست و اظهار کرد :درخصوص فرهنگ و هنر باید فرهنگ عمومی جامعه
را به تناسب اصالت های دینی ،نژادی ،سرزمینی و جغرافیایی ارتقا ببخشیم .به گزارش روابط

یادداشت

خط سازش؛ مقاومت دربرابرمقاومت

محور مقاومت سال هاست که در منطقه دست باال را برعهده
دارد .الگوی مقاومت بر اساس آموزههای انقالب اسالمی بوده
و بنابراین دنبال کنندگان این الگوی فکری و عملی چه در
ایران ،چه عراق ،چه لبنان و یا سایر کشورها ،با احیای ارزش
های انقالب اسالمی ،هویت متفاوتی را در برابر جبهه استکبار
تعریف کرده و از آن دفاع می کنند.از همان ابتدای پیروزی
انقالب اسالمی ،در برابر محور مقاومت ،خط دیگری از نظر
فکری به وجود آمده که بیشتر متکی بر سازش بوده است .از
نظر خط سازش ،هزینه های مبارزه با استکبار جهانی باالست و
بنابراین به جای مقاومت باید کوشش کرد تا با مدارا و تساهل،
ارزش های جهان شمول لیبرالیسم غربی دنبال شود.نکته مهم
در رابطه با تقابل دو جریان مقاومت و سازش اینجاست که این
دو خط فکری در مناطق مختلفی از جهان در مقابل یکدیگر
قرار گرفته و بنابراین پیش از این نیز چه در کشورهایی که
زیر سلطه جریانات استعماری بودند و چه در برخی مناطق
دیگر جهان شاهد همین تقابل بوده ایم.خط سازش در همه
کشورها می کوشد تا هویت بومی را پای هویت جهانی که با
هژمونی غربی توسعه یافته قربانی کند .همین جریان تالش
دارد تا از نخبگانی در فضای سیاسی استفاده کند که تربیت
یافته نهادهای آکادمیک غربی هستند و بنابراین نمی توانند
معرف فرهنگ خودی باشند.این جریان با ترساندن افراد از
هزینه های باالی مقابله با فضای ناعادالنه بین الملل ،در
پی آن است که نوعی سازش را دنبال کند که براساس آن،
هرچند در ظاهر نامی از استقالل کشورها وجود دارد اما در
عمل ،همه این کشورها به عنوان دنباله روهای برادران بزرگتر
رفتار می کنند.اگر میبینیم که در بسیاری از کشورها ،هیچ
صدای متفاوتی به جز آنچه در واشنگتن به گوش می رسد،
شنیده نمی شود ،برای آن است که خط سازش موفق شده
هر نوع صدای دیگری را سرکوب کرده و با ارعاب آفرینی،
همه را دنباله رو قدرت های بزرگ کند.با این حال در برابر
این فرهنگ ،شاهد رشد جریان دیگری از نظر فکری ،سیاسی
و هویتی هستیم که معتقد است به جای سازش باید به دنبال
مقاومت بود .مقاومت برای حفظ استقالل سیاسی و فرهنگی و
اقتصادی که می تواند قدرت ملت ها را تضمین کرده و جلوی
باج خواهی های جریان استکباری را بگیرد.خط مقاومت که
گاه میتواند یک گروه سیاسی ،گاه یک جریان انقالبی و گاه
غاطبه یک ملت باشد و حتی قدرت تشکیل دولت را به دست
آورد ،به عنوان یک الگوی فراملی ،خواهد توانست موجی در
جهان به راه بیندازد که تعداد بیشتری از کشورها را به سمت
استقالل فراخواند.پیش از انقالب اسالمی در ایران ،بسیاری از
انقالبهای استقالل طلبانه ،دست کم در ظاهر ،کشورهای
مستقلی را به وجود آورد که دیگر مستعمره دولت های بزرگ
نبودند .با این وجود انقالب اسالمی نسل دوم استقالل طلبی
را پدید آورد .در نسل جدید این انقالبها ،هدف فقط استقالل
ظاهری نبود ،بلکه استقالل هویتی بود .استقاللی که بتواند
ضامن منافع ملی کشورها باشد نه اینکه استعمار نیابتی،
استقالل طلبی ملی را به چالش بکشد.خط سازش در همه
کشورها هنوز در برابر این خط مقاومت ،مقاومت می کند .چه
در ایران و چه در هر کشور دیگری که صدای استقالل طلبی
هنوز به گوش می رسد .برای به حاشیه راندن این خط سازش
که هر روز رنگ عوض می کند باید هوشیاری ملی در برابر
سبک تازه استعمار را افزایش داد تا ملتها به جای هراس از
مقاومت ،به مقابله با سازش بپردازند».
مهدی گیوهکی
خبر

هشدارمحیط زیست چالوس به
فاضالب کش ها

رئیس اداره حفاظت محیط زیست چالوس با انتقاد از نحوه
فعالیت خودروهای فاضالب کش در این شهرستان ،نسبت
به تخریب و آلوده سازی محیط زیست هشدار داد.ابوالقاسم
محمدپور گفت :که رانندگان این خودروها فاضالب بارگیری
شده را در مکان های غیرمجاز بویژه در نزدیکی رودخانه ها
تخلیه می کنند که هم اکنون به یک چالش زیست محیطی
برای منطقه تبدیل شده است.بر اساس آمارهای رسمی ،دستکم
 15دستگاه خودروی لجن کش در شهرستان چالوس فعالیت
دارن.به گفته کارشناسان بهداشت محیط  ،آلودگی فاضالب ها
به انواع میکروارگانیسم ها (باکتری اشرشیاکلی ،ویروس های
روده ای) ،موادآلی (محلول و غیر محلول) ،مواد معدنی محلول،
مواد روغنی شناور ،مواد معلق و کلوئیدها ،در صورت تخلیه در
منابع پذیرنده محیط زیست ،ضمن انتشار و شیوع انواع بیماری
ها ،می تواند خسارت های جبران ناپذیری به محیط زیست
وارد نماید.آنان معتقدند ،بیماری هایی همچون حصبه  ،وبا ،
سل  ،هپاتیت ب و انواع ناراحتی های پوستی و چشمی می
توانند به واسطه این فاضالب ها منتقل و در سطوح باالتر و
در قالب اپیدمی سالمت شهروندان و ساکنان اطراف رودخانه را
تهدید کند.رئیس اداره حفاظت محیط زیست چالوس گفت :برای
ساماندهی این وضعیت فاجعه بار  ،نشست های متعددی در قالب
مدیریت پسماند در شهرستان برگزار و دراین حوزه تصمیمات
خوبی هم گرفته شد و یک مکانی درهمجوار زمین زباله این
شهرستان برای این موضوع پیش بینی شد ولی متاسفانه بارها
گزارش شده که عده ای از رانندگان ،فاضالب را در مکان های
دیگری تخلیه می کنند.محمدپور افزود  :با اینکه بتازگی با عده
ای از رانندگان این خودروها به لحاظ قانونی برخورد شد و حتی
پس از پرونده سازی به مراجع قضایی هم معرفی شدند ولی
بازهم دیده می شود که دفع فاضالب در مکان های غیرمجاز
ادامه دارد.وی ابراز امیدواری کرد که بزودی طرح جمع آوری
فاضالب های شهری در این منطقه عملیات اجرایی آن به پایان
برسد تا دغدغه و نگرانی مسئوالن زیست محیطی و بهداشتی
این شهرستان راجع به این معضل برطرف شود.شهرستان
چالوس با جمعیتی دست کم  130هزار نفر درغرب مازندران
قراردارد.

گروه محیط زیست :در پی سخنرانی رئیس جمهور در سمنان
و پذیرش انتقال آب خزر به این استان ،نمایندگان مازندران
واکنشهای مختلفی نشان دادند.
طرح انتقال آب خزر به سمنان در کارگروه بررسی تأمین آب
استان سمنان در تاریخ هشتم تیرماه سال  84با حضور معاون
اول رئیسجمهور و وزیر نیرو به تصویب رسید و در پی آن ،مصوبه
هیئت دولت در سفر استانی سمنان در چهاردهم دیماه سال 89
به وزارت نیرو ،ابالغ و سرانجام این طرح در تاریخ سیام خردادماه
 91به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران بهعنوان مجری
ابالغ شد.
این طرح ب ه صورت  2خط لوله به طول  160کیلومتر از سواحل
دریای کاسپین (خزر) در مجاورت نیروگاه نکا آغاز شده و پس از
عبور از شالیزارها و مناطق جنگلی در استان مازندران در مسیر خط
لوله نکا -ری ،امتداد و از منطقه دوآب وارد منطقه خطیرکوه در
استان سمنان میشود؛ درنهایت با عبور از تونل چشمه روزبه در
حوالی شهر شهمیرزاد به  2شاخه تبدیل میشود که یک خط
لوله به سمت دامغان و شاهرود به طول  172کیلومتر و دیگری به
سمت سمنان به طول  132کیلومتر کشیده خواهد شد.
آنطور که شرکت آب نیرو اعالم کرده است هدف از اجرای این
طرح ،نمک زدایی و تصفیه  200میلیون مترمکعب آب از دریای
خزر در سال و انتقال آن به شهرهای فالت مرکزی در استان
سمنان است که صرفا به مصرف شرب و صنعت میرسد.
مدتی این طرح به دالیل اعتراض مسئوالن مازندرانی و فعاالن
زیست محیطی مسکوت ماند اما مجددا با پافشاری نمایندگان
سمنانی ،پرونده باز شد و تیرنهایی با سخنان رئیس جمهور در سفر
به سمنان و پذیرش این طرح به قلب خزر اصابت کرد.
اما با بازشدن این پرونده صدای اعتراض نمایندگان مازندران در
مجلس شورای اسالمی بلند شد ،محمد دامادی نماینده مردم
ساری و میاندرود در صفحه مجازی خود از ایراد نطقی در این مورد
در مجلس خبر داد و شاعری و یوسف نژاد دو نماینده دیگر مردم
مازندران نیز واکنش هایی نسبت به این مساله داشتند.
*تبعات جبران ناپذیر دستکاری در خزر
علی محمد شاعری ،عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی ،آب،
منابع طبیعی و محیط زیست مجلس اظهار کرد :سخنان رئیس
جمهور که روز گذشته در سمنان درباره موافقت و آمادگی دولت با
انتقال آب دریای خزر به فالت مرکزی کشور بیان کردند به هیچ
عنوان مبنای کارشناسی ندارد چراکه خزر یک دریاچه بسته است
و هر گونه دستکاری در این دریاچه تبعات جبران ناپذیری را برای
محیط زیست منطقه ،اقتصاد و اشتغال مردم شمال کشور و معیشت
ساکنان دریای خزر در پی دارد.
وی افزود :سخنانی که اکنون به همین راحتی درباره انتقال آب
دریای خزر می گویند دقیقا مانند سخنانی است که درباره اجرای
پروژه پل بر روی دریاچه ارومیه گفتند که همه مطالعات و بررسی
ها انجام شده اما همه دیدند که پس از احداث پل بر روی دریاچه
ارومیه مشخص شد که بررسی های کارشناسی الزم صورت
نگرفته بود و احداث آن پل تبعات زیادی را برای محیط زیست
و اکوسیستم دریاچه ارومیه ایجاد کرد.
*فاجعه دریاچه ارومیه دوباره تکرار خواهدشد؟

عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران ،وی با بیان اینکه با استعدادیابی در بین
دانش آموزان باید بدنبال ارتقای فرهنگ خاص باشیم ،افزود :با استعدادیابی می توان یک
اندیشمند و اندیشه ورز یافت و ثمرات آن را در آینده ی حوزه فرهنگ و هنر دید.شالویی با
تاکید براینکه داشتن تعصب سازمانی نسبت به کار پسندیده نیست ،ادامه داد :در حوزه فرهنگ
نباید به اسم ،رسم و آمار اکتفا کرد بلکه باید تعصب به این داشته باشیم که کارفرهنگی
درست و اصولی انجام شود.وی به کمبود بودجه حوزه فرهنگ و هنر اشاره کرد و خطاب به
مجموعه کارکنان و رئیس ارشاد رامسر گفت :نیروی انسانی کافی در اختیار ندارید اما تالش
شود استحصاء شود چه کارهایی را با همین امکانات و نیروهای انسانی می توانید انجام دهید
و در دستور کار قرار دهید تا اقدامات شایسته ای را در این شهرستان شاهد باشیم.شالویی

درخصوص تکمیل مجتمع فرهنگی رامسر ،افزود :مجتمع های فرهنگی احداث می شود باید
برای مدیریت و نگهداری آن فکر شود؛ شخصا براین باور معتقدم بودجه ای که مصروف
احداث مجتمع های عریض و طویل همانند مجتمع ساری می شود باید ابتدا در اندیشه جذب
نیروی انسانی و تهیه اعتباری برای نگهداری این پروژه ها بود.وی ،با قدردانی از رییس اداره
رامسر به خاطر میزبانی از جلسه شورای اداری اظهار کرد :انجام اقدامات قابل توجه حوزه
فرهنگ از سوی این اداره ،جای تقدیر دارد.ارائه گزارش فعالیتها و برنامههای انجام شده در
شهرستا ن رامسر از سوی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی رامسر و تبادل نظر پیرامون
راهکارهای بهبود کمی و کیفی برنامهها و رفع موانع و کاستیها ،بخش پایانی نشست شورای
اداری فرهنگ و ارشاد اسالمی عروس شهرهای ایران بوده است.

دریـای خـزر بیهـوش شـد!
نماینده مردم شرق مازندران با بیان اینکه نباید بگذاریم فاجعه
دریاچه ارومیه برای دریای خزر تکرار شود ،تصریح کرد :راهحل
اساسی برای تامین آب فالت مرکزی ایران ،انتقال آب از خلیج
فارس و دریای عمان است که به آبهای آزاد متصل هستند که
این پروژه مجوزهای الزم را اخذ کرد و در حال حاضر این پروژه
در حال اجراست و ظرف حداکثر دو سال آینده آب خلیج فارس و
دریای عمان به یزد و کرمان میرسد.
شاعری خاطرنشان کرد :از انتهای مسیر خط انتقال خلیج فارس به
یزد تا ابتدای سمنان حدود  300کیلومتر فاصله دارد و هیچ گونه
تبعات زیست محیطی در پی ندارد.
نماینده شرق مازندران در مجلس با بیان اینکه در حال حاضر
دریای خزر برای مردم شمال کشور یک فرصت است اما پس
از انتقال آب به تهدید تبدیل میشود ،گفت :انتقال آب از دریای
خزر به سمنان به دلیل تبعات زیست محیطی ،اقتصادی و اجتماعی
توجیه ندارد و مردم مازندران با اطالعات و دانشی که دارند قطعا
میدانند که اجرای این پروژه زندگی آن ها را تهدید میکند.
شاعری اظهار کرد :مردم مازندران باید بدانند که پس از انتقال
آب دریای خزر به سمنان قطعا پروژههای دیگری مانند انتقال آب
خزر به تهران ،اصفهان ،خراسان شمالی و سایر نقاط کشور صورت
میگیرد و هر استانی که با بحران آب مواجه شود مدعی انتقال آب
از دریاچه خزر میشود و به تدریج خزر را خشک میکنند چرا که
این دریاچه بسته اصال ظرفیت دستکاری را ندارد.
وی افزود :در حال حاضر دریاچه خزر پشتوانه توسعه استان
مازندران است و اگر آب خزر به سمنان انتقال یابد این دریاچه در
آینده به کانون ریزگردها تبدیل می شود و همچنین مردم مازندران
و تمام کسانی که در دریای خزر صیادی می کنند اشتغال خود را به
تدریج از دست می دهند و آب دریا به تدریج گرم می شود و تمام
آبزیان به سمت سواحل کشورهای همسایه مهاجرت می کنند.
*پیامدهای انتقال آب خزر
عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی ،آب ،منابع طبیعی و محیط
زیست مجلس گفت :آغاز انتقال آب خزر به سمنان پیامدهایی مانند
پسروی شدید آب دریای خزر ،بهم خوردن اکوسیستم دریای خزر،
افزایش دمای آب ،افزایش میزان شوری آب دریای خزر ،افزایش
غلظت نمک و آسیب شدید به چرخه حیات را در پی دارد.
شاعری خاطرنشان کرد :در مسیر انتقال آب خزر به سمنان
بخش زیادی از درختان جنگل های هیرکانی قطع و هزینه های
غیرقابل جبرانی بر  6میلیون ساکنان دریای خزر تحمیل می شود و
مهاجرت مردم از شمال به سایر نقاط کشور را شاهد خواهیم بود و
دیگر مبحثی به نام گردشگری در شمال کشور معنا نخواهد داشت.
وی افزود :در حال حاضر یکی از منابع عظیم درآمد مردم شمال
کشور جاذبه دریای خزر برای گردشگران است که ساالنه 30
میلیون گردشگر ایرانی و خارجی به شمال کشور مسافرت می کنند
و به دلیل همین حضور گردشگران در این منطقه شغل های زیادی
برای مردم ایجاد شده است.شاعری خاطرنشان کرد :با اجرای پروژه
انتقال آب دریای خزر به سمنان ،این شغل ها به مرور از بین می
رود و آمار بیکاری در شمال کشور افزایش می یابد.
*انتقال آب دریای خزر به سمنان ،آغاز مرگ
دریای خزر

نماینده مردم بهشهر ،نکا و گلوگاه در مجلس با بیان اینکه بخشی
از شغل ها در شمال کشور وابسته به دریا و آبزیان دریایی است
و همچنین گردشگرانی که گردشگری دریایی را انتخاب می کنند
خزر به عنوان مقصد این گردشگران است ،عنوان کرد :آغاز پروژه
انتقال آب دریای خزر به سمنان در حقیقت آغاز مرگ دریای خزر
است و قطعا فاجعه زیست محیطی دریاچه ارومیه در مازندران تکرار
می شود.
شاعری گفت :قطعا مجمع نمایندگان مازندارن ،گیالن و گلستان
واکنش های الزم را نسبت به این سخنان غیرکارشناسی رئیس
جمهور در صحن مجلس ابراز و اعتراض خود را نسبت به اجرای
این پروژه نشان میدهند.
وی تصریح کرد :سعی می کنیم در چارچوب اختیاراتی که داریم
جلوی اجرای این پروژه را بگیریم اما امید اول ما آگاهی ،مطلع
بودن و واکنش مناسب مردم نسبت به این اقدام ضد محیط زیستی
است که قطعا واکنش درست مردم جلوی این پروژه را می گیرد و
نمایندگان ملت با همکاری و به پشتوانه مردم و همچنین با کمک
دوستداران محیط زیست اجازه اجرای این پروژه را نمی دهند.
شاعری افزود :سخنرانی رئیس جمهور درباره موافقت دولت
با اجرای انتقال آب خزر به سمنان موجب ایجاد تشنج و تنش
میان جامعه میشود و بدبینی را نسبت به دولت ایجاد میکند
و رئیس جمهور خود را در برابر حداقل  6میلیون مردم شمال
کشور قرار میدهد .رئیس جمهور مطمئن باشد که مردم شمال
کشور از سخنان او ناخرسند و ناراضی هستند چراکه این حرف
غیرکارشناسی و جانبدارانه و ضد محیط زیستی است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی ،آب ،منابع طبیعی و محیط
زیست مجلس گفت :حق نداریم زندگی مازندرانیها را به مخاطره
بیندازیم و من به عنوان نماینده ملت حاضرم برای احقاق حق مردم
و برای جلوگیری از تکرار فاجعه زیست محیطی دریاچه ارومیه ،با
دکتر روحانی رئیس جمهور درباره پروژه انتقال آب خزر به سمنان
یک مناظره انجام دهم و مباحث کارشناسی و اثرات سوء محیط
زیستی آن را به صورت شفاف در برابر مردم بیان کنم.
شاعری تصریح کرد :نباید مردم را به جان یکدیگر بینداخت و در
شرایط حساس کنونی انتظار می رود که جنگ آب میان استان
های کشور به راه نینداخت بلکه باید به دنبال راهکار مناسب و
کارشناسی برای حل مشکل بحران آب فالت مرکزی باشیم.
*مجمع نمایندگان مازندران با طرح انتقال
آب خزر مخالفند
علی اصغر یوسف نژاد ،نماینده مردم ساری در مجلس شورای
اسالمی با اشاره به سخنان رییسجمهور در شاهرود مبنی بر انتقال
آب دریای خزر به سمنان ،گفت :طراحی مسئلهای از سال گذشته
منسوخ شده بود و اینکه دولت با چه دلیلی دوباره این مورد را عنوان
کرده مسئلهای که باید پیگیری شود.
وی با بیان اینکه مواضع مجمع نمایندگان مازندران نیز روشن است
و با طرح انتقال اب دریای خزر مخالفیم و اجازه نخواهیم داد این
مسئله اتفاق بیفتد ،یادآورشد :در همین راستا امروز جلسه ای برای
این امر مشخص خواهد شد و حتما با دولت مذاکره خواهیم کرد
که اجرای این طرح کارشناسی نیست و دالیل قابل قبول برای
اجرای آن وجود ندارد.

نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی تأکید کرد :در شرایطی که
دولت نیاز به همدلی و همسویی در جامعه با مردم دارد و این مسئله
قدیمی بوده و ازمسیر تصمیم گیری مجدد خارج شده است ما
تعجب میکنیم که چرا این موضوع در چنین فضای عنوان میشود.
*انتقال آب دریا خزر با اکوسیستم مازندران سازگاری ندارد
یوسف نژاد با اشاره به اینکه انتقال آب دریای خزر به دالیل
مختلف کارشناسی نیست و مسائل زیست محیطی را به همراه
دارد،یادآورشد :مجامع رسمی سازمان های زیست محیطی اظهار
نظر کردند که انتقال آب دریا خزر با اکوسیستم مازندران سازگاری
ندارد و از لحاظ مالی نیز قابل توجیه نبوده و از نظر تکنیکی و به
لحاظ تخصصی امکان انتقال آب دریا تا ارتفاع بیش از هزار متر
امکان پذیر نیست.
وی همچنین افزود :از نظر قانونی و حقوقی ،مجلس در سال
گذشته پیشنهاد انتقال آب دریای خزر به سمنان را که در الیحه
دولت بوده حذف کرده است و مطرح کردن مجدد این طرح جای
سوال است و ما وظیفه داریم به عنوان نماینده های مردم حرف و
دیدگاه های مردم را عنوان کنیم ،مردم با مسئله انتقال آب خزر به
سمنان مخالف هستند.
این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه عکس العمل کشورهای
حاشیه دریای خزر با طرح انتقال آب چگونه خواهد بود ،گفت:
از لحاظ رژیم حقوقی دریای خزر با توجه به قراردادهایی که با
کشورهای حاشیه دریای خزر داریم حتما این مورد مسئله ساز
خواهد بود.یوسف نژاد با بیان اینکه دستگاه های دولتی ،وزارتخانه
ها و قوه مجریه از طرح مسائلی که تحریک برانگیز است و موجبات
ناراحتی مردم را فراهم می کند باید پرهیز کنند ،خاطرنشان کرد:
مابه عنوان نمایندگان مردم تکلیف داریم که این مسائل را به قوه
مجریه متذکر شویم.
*انتقال آب خزر توجیه عقالنی ندارد
محمد علی بهمنیار عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی ساری نیز در مورد انتقال آب دریای خزر به سمنان
ضمن غیرقابل توجیه توصیف کردن این حرکت اظهارکرد :این
پروژه نیاز به مباحث کارشناسی اصولی داشته و چنانچه بخواهیم
آب دریا را قابل مصرف کنیم باید مازاد نمک آن را در جای دیگری
مورد استفاده قرار دهیم.
وی با بیان اینکه کاهش آب دریای خزر باعث افزایش شوری در
دریا شده و زندگی موجودات زنده آن را با خطر مواجه خواهد کرد،
گفت :چه تضمینی وجود دارد اتفاقی که برای دریاچه ارومیه افتاده
برای دریای خزر بوجود نیامده و اقلیم مازندران دستخوش تغییرات
نگردد.عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
ساری ،ضرر این طرح را بیشتر از منفعت آن اعالم و تصریح کرد:
به چه قیمتی باید سطح سبز یک منطقه حاصلخیز را کاهش داده
و به جای آن سطح سبز یک منطقه کویری را تقویت کنیم ،چه
توجیه عاقالنه ای برای آن وجود دارد.
بهمنیار با بیان اینکه می توان در سمنان از منابع دیگری بهره برد و
استعدادهای این استان را شناسایی و بر روی آن مانور کرد ،گفت:
استان سمنان وضعیتی به مراتب بهتر از استان های در معرض
هجوم ریزگردها داشته که می تواند با استفاده از ظرفیت های
سرزمینی خود بر مشکل کم آبی فائق آید.

مدیر کل میراث فرهنگی مازندران:

مقام هرایی مازندرانی در لیست آثار ملی به ثبت رسید
گروه فرهنگی :سیف ا ..فرزانه ،مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
مازندران از ثبت مقام هرایی مازندرانی در فهرست آثار ملی ایران خبرداد.
مدیر کل میراث فرهنگی مازندران اظهار داشت :مقام هرایی از جمله سبک های موسیقی
مازندران ،فنون برداشت و جمع آوری کولک (گلپر) ،مهارت در دست بافته جاجیم ،موسیقی
سنتی چارویداری ،جشن باستانی فردینه ماشو ،فنون ساخت دوساز هلل وا و غرنه ،آیین طعام
دهی و مجمه گذاری و همچنین استاد سیفی ،بعنوان گنجینه زنده بشری در لیست آثار ملی
کشور به ثبت رسید.سیف ا ..فرزانه با بیان اینکه این سبک از موسیقی در شرق استان به ویژه
در شهرستان بهشهر رواج دارد افزود :مقام هرایی روایتی صادقانه از تاریخ و موسیقی به دور
از زد و بندهای سیاسی را شامل می شود که اوضاع و احوال مردم منطقه را بازگو می کند.
وی با اشاره به این مطلب که منظومه هرایی ،برگرفته از مقام هرایی در خراسان و قسمتی از
موسیقی ترکمن می باشد گفت :طبق اسناد موجود اساتید بنامی که در این مقام تبحر خاص
داشتند از کولیان و گدارهای ساکن در این منطقه بودند که با استادی تمام توانستند موسیقی
برگرفته از نواحی دیگر را با لهجه های مازندران به هم آمیخته و مقامی مستقل در دوازده

قسمت که به دوازده چله هرایی شناخته می شود را بنوازند.
وی از ثبت فنون برداشت کولک (گلپر) مربوط به روستای کوهستانی تیراسم شهرستان بابل

خبر داد و گفت :مهارت در دست بافته های داری جاجیم بافی آالشت سوادکوه نیز که در
لیست آثار ملی به ثبت رسیده به عنوان یکی از صنایع دستی رایج در ایران است که ازدیرباز
بین خانوادههای روستایی و عشایری رواج داشتهاست.
فرزانه یادآور شد :موسیقی چارویداری جزء ریز مقام های موسیقی چوپانی استان و یکی دیگر
از موسیقی های آوازی مازندران است که چارویدارها از آن استفاده کرده و در قالب شعر و
موسیقی زندگی پرپیچ و خم چار و دارهای مازندران را بیان می کردند.
مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری مازندران با اشاره به ثبت جشن باستانی
فردینه ماشو گفت :شیوه ی ساخت ساز بومی و نواختن لـله وا و غرنه شهرستان سوادکوه
وهمچنین استاد سیفی بعنوان گنجینه زنده بشری جهت ساختن و نواختن ساز فراموش شده
غرنه نیز در لیست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
وی به ثبت آئین َمجمِه گذاری و اطعام دهی سنتی روستای کوهستان شهرستان بهشر در
لیست آثار ملی اشاره کرد و تصریح کرد :اطعام دهی به روش مجمه گذاری از سنتهای
دیرینه روستای کوهستان در شهرستان بهشهر است که بیش از 300سال قدمت دارد.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایری مازندران خبرداد:

 ۸۷هزار خانوار مازندرانی بیمه اجتماعی روستاییان و کشاورزان شدند
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایری
مازندران از بیمه شدن  ۸۷هزار خانوار مازندرانی زیرپوشش بیمه
اجتماعی روستاییان ،کشاورزان و عشایری خبر داد.
محمد ابراهیمی در جمع خبرنگاران تشکیل بیمه اجتماعی
کشاورزان ،روستاییان و عشایر را ذیل اصل  29قانون اساسی
به جهت جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها ،توزیع عادله
ثروت و کاهش فاصله طبقاتی فقیر وغنی تشکیل بیان کرد و
اظهار داشت :این بیمه در کنار سازمان تامین اجتماعی و صندوق
بازنشستگی کشوری برای دو قشر کارمند و کارگر جامعه ،به
قشر ضعیف جامعه یعنی کشاورز ،روستایی ،عشایر و کسانی که
فاقد بیمه اجتماعی هستند خدمات ارائه میدهد.وی با بیان اینکه
بیمهگذاران این صندوق هیچ نوع کارفرمایی ندارند و حمایتی
نمیشوند بلکه کامال یک صندوق حمایتی است ،افزود :حق این
بیمه  15درصد سطوح درآمدی است که  10درصد آن را دولت
به عنوان کارفرما و بیمهگذار فقط پنج درصد را پرداخت میکند؛
این پنج درصد نیز در یک سال بالغ بر  240تا  540هزار تومان
میشود.ابراهیمی با اعالم اینکه در مازندران حدود  25درصد

جامعه هدف بیمه شدند که شامل  87هزار خانوار میشود ،گفت:
جامعه هدف برای بیمه کردن این استان برای  360هزار خانوار
است که  25درصد آن تحت پوشش قرار گرفتند.مدیر صندوق
بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستاییان مازندران با اشاره به اینکه از
این بیمهشدگان  4هزار نفر از مستمریها هستند که از خدمات
بیمه برخوردار شدند ،تصریح کرد :صندوق در تالش است تا به
مستمربگیران قبل از پایان سالجاری سبد کاال تعلق گیرد و
از وامهای تسهیالتی قرضالحسنه جهت مساعدت اختصاص
یابد.وی ادامه داد :اکنون برای مستمربگیران همانند کارکنان
دولت ،فیش حقوقی و حکم کارگزینی صادر میشود و این افراد
میتوانند به مانند کارمندان دولت از خدمات حقوقی ،ضامن شدن
و مزایای وام بهرهمند شوند.
ابراهیمی با بیان اینکه صندوق بیمه تاکنون تفامنامههای متعددی
به منظور توسعه بیمه روستاییان با ادارات فنی و حرفهای ،آموزش
و پرورش ،صنعت و معدن و دانشگاه علوم پزشکی و صنف
کارگری کشاورزان به امضاء رساند ،افزود :در زمینه راهاندازی
صندوق نیز در سطح استان  120نماینده داریم که در دفاتر

شهرستانهای استان تشکیل شده است.وی با اشاره به اینکه
از ابتدای سال  96طرح تطبیق کارگزار در این استان با اجرایی
رصد و چینش داشتیم که کارگزینیهای ضعیف حذف شد ،گفت:
تاکنون از  240کارگزینی موجود حدود  120کارگزینی فعال
شناسایی شده که با این روش در سال گذشته توانستیم رتبه اول
را در حوزه جذب کسب کنیم و امسال نیز تا به این ماه همین
رتبه را از آن خود کردیم.
مدیر صندوق بیمه اجتماعی روستاییان مازندران مشتمل
بهرهمندی این بیمه در همه افراد را باالی  18تا  50سال سن
مطرح و بیان کرد :همچنین شهرهای زیر  20هزار نفر و ساکنان
افرادی در شهرهای بزرگ زیر مجموعه مشاغل 230گانه بخش
جهاد کشاورزی میتوانند به عضویت این صندوق در آیند.وی
با تاکید براینکه مازندران به دلیل قرابت روستاها و شهرها و
 50درصد جمعیت روستایی اکثرا میتوانند از مزایای این بیمه
بهرهمند شوند ،خاطرنشان کرد :همچنین آنهایی که زیر  40سال
سن قرار دارند بدون گرفتن گواهی از جایی با فرم خودارجایی
تحت پوشش این بیمه در بیایند.

وداع با جانباز  ۷۰درصد بابلی

مراسم وداع با پیکر محمد رضا اسکندری جانباز  ۷۰درصد بابلی دیشب پس
از نماز مغرب و عشاء در امامزاده قاسم (ع) برگزار شد.
محمد رضا اسکندری جانباز  ۷۰درصد قطع نخاعی اهل بابل پس از تحمل
سالها رنج و سختی به همرزمان شهیدش پیوست.
الزم به ذکر است؛ مراسم وداع با پیکر محمد رضا اسکندری دیشب پس از
نماز مغرب و عشاء در امامزاده قاسم (ع) برگزار شد.
همچنین مراسم تشییع پیکر پاک این جانباز هشت سال دفاع مقدس ،امروز
ساعت  ۸صبح از مقابل بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل تا میدان والیت
برگزار میشود.
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