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آمل - خبرنگار وارش:همزمان با دهه وقف وبا 
حضور روسای دانشگاههای آمل ، مدیرعامل 
انجمن خیرین شهرستان آمل ، روسای اداره 
اوقاف وامور خیریه وارشاد  شهرستان آمل ، 
واقفین ، خیرین ، وشرکت های دانش بنیان 
ودیگر مدعوین سومین همایش وقف، توسعه 
در  نخبگان  از  حمایت  و  آوری  فن  و  علم 
آمل درسالن اجتماعات اداره فرهنگ وارشاد 

اسالمی آمل برگزار شد.
حجت االسالم محمد هادی بهرامی رئیس 
آمل  شهرستان  خیریه  وامور  اوقاف  اداره 
تشویق  اوقاف  سازمان  جدید  گفت:رویکرد 
واقفین در حوزه دانش بنیان و ایجاد اشتغال 
گذشته  در  افزود:  است.وی  جوانان  برای 
و  سمت  فرهنگی  مشکالت  اینکه  بواسطه 
سوی خاصی داشت بیشتر موقوفات مرتبط 
به عزاداری بود ولی در حال حاضر بیشترین 
مشکالت جامعه معیشت و اشتغال است که 
این  در  واقفین  جدی  ورود  شاهد  متاسفانه 

زمینه نبوده ایم . 
 رییس اداره اوقاف و امور خیریه آمل بابیان 
جامعه  در  جدیدی  نیازهای  امروز  اینکه 
احساس می شود افزود: در حال حاضر وقف 

ها باید به سمت بهداشت و درمان ، اشتغال و 
حمایت از شرکت های دانش بنیان برود.وی 
خاطرنشان کرد: در شهرستان آمل اختراعات 
زیادی وجود داردکه اگر خیرین به این حوزه 
تولید  مرحله  به  اختراعات  این  و  کنند  ورود 
برسد، بسیاری از مشکالت حل خواهد شدو 
برای تعداد زیادی از جوانان  نیز کارآفرینی 
بهرامی  االسالم  گیرد.حجت  می  صورت 
مشکالت  همه  کفاف  دولتی  منابع  افزود: 

جامعه را نمی دهد و به همین دلیل نیاز است 
خیرین در بخش علم و فناوری ورود پیدا کنند 
تا بتوانیم مشکالت معیشت و اشتغال جامعه را 
با کمک آنها برطرف کنیم.دکتر داود دومیری 
گنجی رئیس دانشگاه  تخصصی فناوریهای 
نوین آمل با قدردانی از برگزار کنندکان این 
تبدیل  فناوری  به  باید  : علم  همایش گفت 
شود واین حرکت در جهت کمک به نخبگان 
یک کار ارزشمندی است .وی با اشاره به وقف 

سراسر  در  ودانشگاهها  نخبگان  به  کمک 
دنیا می باشد ادامه داد : چه بسا  خیرین به 
تمام ددانشگاههای جهان خدمات می دهند 
امروز  دنیا  دانشگاههای  بزرگترین  وامروزه 
حرفی برای گفتن دارند وباید وقف های جدید 
را درجهت حمایت از مراکز علمی وتحقیقاتی 

ببریم .
خیرین  مجمع  مدیرعامل  نیکپور  مسعود 
شهرستان آمل با بیان اینکه برگزاری چنین 
همایش ها نباید در حرف باشد گفت : امروز 
این جوانان که آمدند و اختراعات خود را بیان 
های  وحمایت  دارند  حمایت  به  نیاز  کردند 
اینکه  بیان  با  باشد.وی  حرف  حد  در  نباید 
دراین شرایط اقتصادی برای برون رفت باید 
بیشتری شود  توجه  داخلی  به سرمایه های 
ادامه داد : بارها مقام معظم رهبری تاکیدات 
فراوانی در جهت حمایت از نخبگان داشتند 
وبرای حمایت باید همدلی وجودداشته باشد 
همایش  .دراین  قراربگیریم  هم  درمقابل  نه 
۱۵ شرکت دانش بنیان در حضور خیرین به 
معرفی اختراعات خود پرداختند و آثار خود را 
به نمایش گذاشتند.درپایان به خیرین وافقین 

لوح وهدایای برسم یادبود اهدا شد .

 سومین همایش وقف، توسعه علم و فن آوری و حمایت
 از نخبگان در آمل برگزار شد

آمل - خبرنگار وارش : سید جعفر رسولی فرماندار ویژه آمل در 
جلسه شورای اداری شهرستان آمل با اشاره به دهه وقف اظهار 
داشت: در بین مردم بحث وقف استقبال عمومی صورت نگرفت 
در صورتی که این سنت حسنه که به عنوان میراث از اولیاء و 
انبیاء به ما رسیده است.فرماندار ویژه شهرستان آمل با بیان اینکه 
بیشترین رقبات و امامزاده گان در آمل وجود دارد، ادامه داد: از 
مدیران می خواهیم تا آن چیزی را که می خواهند ماندگار بماند 
را وقف کنند و نیات واقف باید مشخص شود.رسولی با اشاره به 
سرانه ورزشی ۴۱/۱ متر مربع آمل اظهار کرد: سرانه ورزشی این 
شهرستان در سالهای گذشته هفت سانتی متر بود که افزایش 
این آمار نشان از تالش تمامی مدیران دارد و باید برای توسعه 
فضای ورزشی دست به دست هم دهیم تا اتفاقات خوبی رقم 
خورد.وی افزود: شهرداران برای احیای فرهنگ ورزش و ارتقاء 
ورزش همگانی باید گامهایی بردارد تا مردم با نشاط باشند و 

ورزش  در  همچنین  گیرد،  قرار  مردم  زندگی  سبد  در  ورزش 
و سوی  به سمت  مردم  تا همه  ایجاد شود  بستری  همگانی 
ورزش بیایند.رسولی با اشاره به اینکه یکی از دغدغه های مهم 
ما موضوع زباله شهرستان و جابجایی زمین زباله است، افزود: 
موضوع زمین انتقال زباله، تعیین و تکلیف شد و طبق مصوبه 

شورای تأمین استان که به شهرستان و شهرداری ابالغ شد.
وی ادامه داد: اعضای شورای شهر و شهردار زمین پاساکش را 
جدی بگیرند و انتقال زباله را به آن در دستور کار خود قرار دهند.

وی با تاکید بر اینکه ساخت هرچه سریع تر جاده جایگزین برای 
ترافیک جاده هراز بسیار مهم و ضروری است ، اظهار داشت: 
جاده جایگزین به طول یازده کیلومتر تنها راه نجات از معضل 
ترافیک است که هرهفته صدها هزار خودرو را در جاده هراز 

گرفتار کرده و موجب عصبانیت مردم و مسافران شده است .
وی از شورای شهر آمل خواست تا سریعتر منطقه پاساکش را 

برای دپوی زباله آماده کنند تا با خالی شدن عمارت ۲ پروژه مهم 
شهرستان آمل به سرانجام برسد.

طی حکمی از سوی دکتر عباس مسجدی آرانی رییس سازمان 
پزشکی قانونی کشور، مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران 

در سمت خود ابقا شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان ، بر 
اساس این حکم دکتر علی عباسی به عنوان مدیرکل پزشکی 

قانونی استان مازندران ابقا شد.
در این حکم آمده است:

در  ابالغ  این  موجب  به  جنابعالی  تعهد  و  تخصص  به  نظر 
سمت مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران ابقاء می گردید 
نظرات  از  بهره گیری  و  قانونی  و  شرعی  جوانب  رعایت  با  تا 
تخصصی  علمی،  و ظرفیت های  کارشناسان  و  صاحب نظران 

و نیروی انسانی موجود در انجام وظایف محوله نهایت سعی 
و تالش خود را مبذول نمایید.انتظار است تا با در نظر گرفتن 
ضوابط و مقررات قانونی، سیاستها و برنامه های باالدستی از قبیل 
برنامه چهارم توسعه قضایی، برنامه ششم توسعه کشور و برنامه 
تحول سازمان، اقدامات پیوست را در جهت ارتقاء کمی و کیفی 
خدمات در حوزه تحت مدیریت و واحدهای تابعه معمول فرمایید. 
امید است در سایه الطاف الهی و با استعانت از حضرت ولی عصر 
)عج( و نصب  العین قرار دادن فرمایشات مقام معظم رهبری 

)مدظله العالی( در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.
دکتر عباس مسجدی آرانی
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور

مدیر عامل شرکت آبفار مازندران :
آب آشامیدنی  8 روستای گلوگاه 

وصل شد
پس از بارش شدید باران ، وقوع سیل و قطعی آب شرب 9 
تاکنون  امدادی  اکیپ  تالش  با  گلوگاه  شهرستان  در  روستا 
آب آشامیدنی 8 روستا وصل و وارد مدار شده است.به گزارش 
اداره روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
روستایی مازندران؛ مهندس مجید عبدالهی مدیر عامل شرکت 
آبفار استان در حاشیه بازدید مجدد از وضعیت آب آشامیدنی 
روستاهای سیلزده شهرستان گلوگاه گفت: در ساعات اولیه وقوع 
سیل در روستاهای شهرستان گلوگاه بالفاصله گروههای امدادی 
و گروه اتفاقات شرکت در محل حاضر شدند و پس از تالش 
بی وقفه با بازسازی و ترمیم تاسیسات آبرسانی توانستند آب 8 
روستا را وصل کنند.او افزود: از مجموع روستاهای مهدیرجه، 
ولمازو، لمراسک، ریحان آباد، تیرتاش، خورشیدکالء، وزوار، اوراد 
و رمدان فقط آب شرب روستای خورشید کالء به دلیل کدورت 
چشمه و فقدان راه دسترسی هنوز برقرار نشده اما تالش اکیپ 
امدادی برای وصل مجدد آب آشامیدنی این روستا همچنان 
ادامه دارد.مهندس عبدالهی از توزیع آب آشامیدنی با تانکرهای 
سیار در روستای خورشید کالء تا وصل آب خبر داد و اظهار 
داشت: بر اساس برآورد اولیه تاکنون سیل بیش از ۲0 میلیارد 
ریال خسارت به تاسیسات آبرسانی ما در این 9 روستاها وارد کرد 
البته کارشناسان ذیربط در حال انجام بررسی برای محاسبه دقیق 

خسارات هستند که متعاقبا اعالم خواهد شد.

ازاجرای شدن  آبخیزداری مازندران  مدیرکل منابع طبیعی و 
الجیم  جنگلی  مناطق  در  شمشاد  انقراض  با  مقابله  طرح 
مازندران خبر داد. سال های سال است که خبر مرگ شمشادها 

از سوی مدیران و متولیان استانی و ملی شنیده می شود.
در  شمشادها  مرگ  علت  درباره  متفاوتی  اظهارنظرهای 
بررسی های  آخرین  است،  مطرح  کشور  شمالی  استان های 
مدیران استانی و ملی خبر از وجود بیوتروریسم شمشادها دارد.

بیش از ۱6 هزار هکتار از اراضی شمشاد خیز در مازندران، ۴3 
هزار هکتار از این اراضی در کل شمال کشور بیمار شده است.

بیش از ۱6 هزار هکتار از اراضی شمشاد خیز در مازندران، ۴3 
هزار هکتار از این اراضی در کل شمال کشور بیمار شده است.

بازکاشت چهار هزار متر مربع شمشاد در مناطق جنگلی الجیم 
از این دست خبرهای خوبی است که نمی توان به راحتی از کنار 
آن گذشت، مرگ شمشمادها به حدی تلخ است که عامه مردم 
از مدیران و مسؤوالن درباره علت مرگ و بازکاشت آن صحبت 
می کنند.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران خبر خوب 
بازکاشت ۴ هزار متر مربع شمشاد در مناطق جنگلی الجیم را 

امروز در اختیار رسانه های مازندران قرار داده است.
وی با اعالم اینکه  تنها راه مقابله با انقراض شمشاده ها تولید 
قلمه و بذرگیری است، افزود: طی دو سه روز گذشته ۴ هزار 

متر مربع شمشاد در  نهالستان الجیم را بازکاشت شده است.

مسؤوالن استانی و ملی امیدوار هستند که با این اقدام زمینه 
احیا شمشادها را دوباره فراهم کنند.

مباحث  نشست  این  حاشیه  در  موسوی تاکامی   سیدمحسن 
دیگری در ارتباط با وضعیت اراضی جنگلی مازندران مطرح 

کرده است.
وی اضافه کرد: در مازندران 79۴ هزار هکتار جنگل، 387 هزار 
هکتار مرتع داریم و امروز پدیده ای که در جهان ساری و جاری 

است، پدیده گرمایش زمین است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران با اعالم اینکه 
نشست های جهانی در این ارتباط تشکیل شده است، تصریح 
کرد: ابزار خاصی در این نشست ها برای مقابله با پدیده گرمایش 
زمین پیشنهاد نشده و تنها راه مقابله ارائه شده در این نشست ها 

حفظ جنگل بوده است.
بیش از 600 میلیون تن گاز گلخانه ای در کشور تولید می شود، 
نیاز داریم که جنگل های هیرکانی موجود استان را حفظ کنیم، 
جنگل های ما برای مقابله با پدیده و گرمایش زمین نیاز به 

احیاء دارد.
موسوی با اعالم اینکه بیش از 600 میلیون تن گاز گلخانه ای در 
کشور تولید می شود، افزود: نیاز داریم که جنگل های هیرکانی 
موجود استان را حفظ کنیم، جنگل های ما برای مقابله با پدیده 

و گرمایش زمین نیاز به احیاء دارد.

وی بیان کرد: با وجود ۱6 هزار هکتار شمشاد در استان ۴3 هزار 
هکتار در شمال کشور، ممکن است با بی توجهی یا بیوتروریسم  

زمینه بیمارسازی شمشادها را فراهم کرده است.
مدیرکل منابع طبیعی مازندران خاطرنشان کرد: کل ۴3 هزار 
هکتار شمشاد شمال کشور و ۱6 هزار هکتار مازندران کل 

شمشادهای ما را آلوده کرده است.
 میزان اعتبارات با نیازهای استان مطابفت ندارد، برای احیاء 
7 هزار هکتار ۲۱0 میلیون تومان پول داشتیم، این اعتبار نه از 
منابع ملی بلکه از منابع استانی تامین شده است در صورتی که 
منافع جنگل به کل کشور برمی گردد.موسوی از کمبود اعتبارات 
در این بخش گالیه کرد و افزود: میزان اعتبارات با نیازهای 
استان مطابفت ندارد، برای احیاء 7 هزار هکتار ۲۱0 میلیون 
تومان پول داشتیم، این اعتبار نه از منابع ملی بلکه از منابع 
استانی تامین شده است در صورتی که منافع جنگل به کل 

کشور برمی گردد.
وی با اعالم اینکه در اطفاء حریق امکانات ما بسیار حداقلی 
است، گفت: برای جنگل های بازمانده هیرکانی نیاز به بالگرد 
داریم، در برخی از نقاط جنگلی و مناطق صعب العبور برای اطفاء 

حریق نیاز به بالگرد است.
موسوی در پایان گفت: احیاء شمشادها دغدغه عامه مردم است، 

در این بخش نیاز به مساعدت های ملی داریم و انتظار داریم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران:

طرح مقابله با انقراض شمشاد جنگلی در مازندران 
اجرا می شود

فرماندار ویژه آمل خبرداد:

 زمین زباله پاساکش مورد موافقت شورای تامین 
استان قرارگرفت 

مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران ابقا شد

مازندرانی ها جشن تیرماه سیزده شو 
را برگزار کردند

جشن تیرماه سیزده شو از آیین های کهن مازندران با حضور 
جمعی از هنرمندان ، مسئوالن و اقشار مختلف مردم در روستای 
آهنگرکال بیشه سر قائمشهر برگزار شد. در این مراسم برنامه 
کنار  در  خوانی  آواز  و  خوانی  امیری  همچون  متنوعی  های 
مسابقه سنتی لگن نوازی و مسابقه اصطالحات مازندرانی برگزار 
شد.چینش دکور مراسم از کرسی گذاری گرفته تا تزیین آن با 
انواع میوه و مجمه گردانی هم بخشی از این آئین بومی کهن 
مازندرانی بود.همچنین به رسم اصلی آئین تیرماه سیزده شو ، 
مراسم " الل شو "، " شیش زنه شو " و " الل زنه شو " هم به 
همراه آوزاخوانی محلی اجرا شد تا آیین کهن کامل شود.مجری 
الل شو که یک مرد روستایی با پوشش سنتی بود این مراسم 
را با خواندن اشعار موسوم به الل بازی با طلیعه " الل اِنه الل 
اِنه - پار بورده امسال اِنه - پار بورده امسال اِنه - مهماِن پارسال 
اِنه - سرخاِن سوار اِنه - مه ماِر برار اِنه " اجرا کرد و شرکت 
کنندگان نیز با مشارکت در این مراسم حال و هوای ویژه ای به 
آن دادند.همچنین چوب زنی الل به افراد دارای حاجت هم در 
این مراسم اجرا شد. چوب زنی به این صورت است که شخصی 
که او را خوش قدم می دانند همراه چند نفر وارد خانه می شود 
و با چوبی که در دست دارند ضربه ای به ساکنان خانه می زند 
و ساکنین خانه هم او را با خوراکی های شب سیزده شو بدرقه 
می کنند .در این مراسم یکی از کتابخوانان برتر مازندران هم با 
اشعاری را به زبان مازندرانی و با گویش محلی برای حاضران 
قرائت کرد.اگر چه مکان کوچک این برنامه در تاالر پذیرایی و 
با تاخیر اجرا شدن ابتدا شبی به یادماندنی را نوید نمی داد ،اما 
با حضور گسترده مردم و جمع خودمانی میان مردم و برنامه 
های شاد پایان خوشی داشت .معاون فرماندار قائمشهر در این 
مراسم با اعالم اینکه در باره آغاز برگزاری آیین تیرماه سیزده 
شو در مازندران اطالعاتی در دست نیست ، گفت : اما انسان 
ها که در مسیر زندگیشان براساس شرایط اقتضایی زمان برخی 
عادت ها را تکرار می کردند ، این آئین هم جاودانه و در حال 
ادامه یافتن است .عمران عباسی با بیان اینکه تیرماه سیزده 
شو جشن برکت کشاورزان و دامداران است ، افزود : در شب 
تیرماه سیزده شو کشاورزان و دامداران حاصل دست رنج خود 
را بر روی سفره می گذارند و از این طریق از خداوند تشکر و 
این سنت را پاس می دارند .وی با اعالم اینکه برخی پیروزی 
کاوه بر ضحاک را مبنای این جشن می دانستند ، بیان کرد : 
برخی هم معتقدند که انداختن تیر آرش از کمان برای مشخص 
کردن مرز ایران و توران هم مصادف با این روز است .اگر چه 
در باره جشن تیرماه سیزده شو نظرات مختلفی وجود دارد ، 
ولی دیدگاه غالب این است که این جشن به عنوان شکرگذاری 
پشت سرگذاشتن یک سال زراعی برگزار می شد و به همین 
دلیل هم زمان برگزاری آن ماه آبان انتخاب شده که در تقویم 
طبری به آن ماه تیر گفته می شود.این جشن که گفته می شود 
همان جشن تیرگان ایرانیان است ، در ۱۲ آبان تقویم جاللی 
مصادف با ۱3 تیرماه در تقویم طبری برگزار می شود. تقویم یا 
گاهشماری طبری)مازندرانی( نوعی از گاهشمار ساسانی است 
که در آن سال برابر 36۵ روز و شامل ۱۲ ماه  است که ماه تیر 
آن برابر با 30 مهر تا ۲9 آبان است.تیرماه سیزده جشنی مفصل 
دربردارنده آیین های مختلف بوده است، مهمترین بخش جشن 
تیرماه سیزده شو در مازندران آماده کردن ۱3 نوع خوراکی و 
خوردن آن در طول شب به همراه جشن و پایکوبی بوده است. 
امیری خوانی، گرفتن فال حافظ ، قصه گویی، شاهنامه خوانی و 
اجرای موسیقی محلی هم از جمله آیین های این جشن است.

درشب تیرماه سیزده، مراسم شال اندازی نیز انجام می شود. در 
این مراسم نوجوانان به پشت بام خانه ها می روند و دستمالی 
را به ریسمان می بندند و به خانه ها می اندازند تا صاحب خانه 
کشمش، نخود چی، پول و .... در گوشه دستمال بسته و به آنها 
هدیه دهد.شگون چوب خوردن از الل نیز از دیگر برنامه های 
مخصوص این جشن است، به گونه ای که در این شب شخصی 
با لباس مبدل، دستمالی به سر بسته و صورتش را سیاه می کند 
را  او  با کسی حرف نمی زند. این شخص که  و مانند الل ها 
الل، الل مار و الل شیش می گویند با همراهی چند نفر وارد 
خانه های محل می شود و با چوب و ترکه ای که در دست دارد، 
ضربه ای بر محصوالت انبار زده و اگر در خانه  ای کسی بیمار 
بود به سراغ او می  رود و شفایش را طلب می کند و اگر درختی 
بی ثمر و زنی نابارور برای باروری، او ترکه  ای بر آن ها زده تا 
سال آینده اتفاقات خوش یمن برایش رخ دهد.مردم مازندران 
معتقد هستند فردی که الل است نمی  تواند حرف بزند پس 
هیچ غیبت و کار ناشایستی از او سر نمی زند و به همین دلیل او 
را واسطه قرار داده و به عنوان ضامن از درگاه خداوند درخواست 
می کنند که به پاکی او گناهان دیگران نیز بخشیده شود.فال 
گیری نیز از رسوم رایج در این جشن است و مردم دور هم جمع 
شده و با فال حافظ، فال گردو ، فال سنجاق و گوش داری شب 
را به صبح می رسانند.جشن تیرماه سیزده شو که سال ها به 
فراموشی سپرده شده بود در چند سال اخیر در مناطق مختلف 
استان برگزار می شود و هر ساله شرکت کنندگان بیشتری پیدا 

می کند.

فرماندار بهشهر، گفت: بیشترین آسیب سیل دیروز،به زمین های کشاورزی 
روستا های این شهرستان بوده است.

خنجری فرماندار شهرستان بهشهر   با بیان اینکه  بیشترین آسیب سیل به 
زمین های کشاورزی روستا های این شهرستان بوده که به دلیل آبگرفتگی ها 

فعال قابل احصا نیست، گفت: امیدواریم با پیگیری دستگاه های متولی جهاد 
کشاورزی، بنیاد مسکن، دهیاری ها و شهرداری، گزارشات تهیه و تجمیع و ارسال 
شود تا در اسرع وقت در خدمت کشاورزان باشیم.او افزود:سیل به زیر ساخت های 
این شهرستان آسیبی نرسانده البته در بعضی مناطق مثل باالدست خلیل شهر 

بدلیل تجمع خاشاک و الشه درختان و انسداد در پل ها و سریز آب و رانش 
زمین را شاهد بودیم

فرماندار بهشهر گفت: از حضور فعال مسئوالن خدماتی، هالل احمر، اعضای 
شورای شهر و شهرداران محترم در مناطق حادثه دیده تقدیر و تشکر می کنیم.

فرماندار بهشهرخبرداد:

آسیب سیل به بخش کشاورزی بهشهر و خلیل شهر

برگزاری نشست های فرا استانی برای 
اجرای شاخص های عملکردی در غله

در راستای بهره وری و اصالح فرآیند های ارزیابی عملکرد در 
سال جاری با هماهنگی با مدیران کل و بازرسی استان های 
قم و تهران و ستاد جلسات فنی و تخصصی با شجاعیان مدیر 
، شفق  تهران  استان  غله  اداره کل  پشتیبانی  و  انسانی  منابع 
مدیر دفتر حسابرسی داخلی و پاسخگوئی به شکایات ، فالح 
نژاد مشاور مالی دبیر کمیته حسابرسی و مسئول پیگیری وصول 
مطالبات ، پور آذری مدیر کل دفتر طرح و برنامه ریزی شرکت 
و  نظارت  امور مجامع  دفتر  مدیر کل  افرازه   ، مادر تخصصی 
هماهنگی استان ها ، رادمنش مدیر کل غله قم برگزار گردید.

مسئول بازرسی و پاسخگویی به شکایات اداره کل غله و خدمات 
بازرگانی مازندران با بیان این مطلب اظهار داشت: در این جلسات 
مدیر دفتر حسابرسی داخلی و پاسخگویی شرکت مادر تخصصی 
بازرگانی دولتی ایران عملکرد اداره غله مازندران در این حوزه را 
قابل تقدیر دانست و عنوان کرد اداره غله مازندران تنها اداره 
ایست که با حضور در شرکت بازرگانی دولتی ایران پیگیر امور 
مربوط به شاخص های عمومی بوده است . محمدعلی رمضانی 
در اهمیت و جایگاه این موضوع عنوان کرد: از آنجاکه اصالح 
ارزیابی  موضوع  آن  راستای  در  و  کشور  اداری  نظام  ساختار 
عملکرد سازمان ها و مسئولین مورد تاکید مقام معظم رهبری 
بوده و پیگیری امور انجام آن نیز صراحتاً از سوی دولت به وزارت 
خانه ابالغ شده اهتمام و اقدامات اصولی در این مورد حائز اهمیت 
است . رمضانی با اشاره به اعتقاد و حمایت های مدیرکل غله 
مازندران از ارزیابی عملکرد شاخص های عمومی و اختصاصی 
اظهار داشت: خوشبختانه آقای جعفری با حضور دائم در جلسات 
ماهانه کارگروه ها ضمن ارائه رهنمود ها بر پیگیری مجدانه 
همکاران جهت رسیدن به باالترین رتبه ممکن در ادارات استان 
مازندران تاکید دارند . مسئول بازرسی و پاسخگویی به شکایات 
غله و خدمات بازرگانی مازندران به موضوع جلسه دبیران شاخص 
های ارزیابی غله مازندران با مدیران غله تهران و قم و شرکت 
مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران اشاره کرد و گفت: در این 
جلسه به برخی از شاخص های اختصاصی از جمله کاهش ما به 
التفاوت ارزش خرید تضمینی گندم با ارزش کل درآمد حاصل از 
فروش گندم سال 97 نسبت به سال 96 ، رشد ارزش فروش 
گندم 9000 ریالی به کل فروش سال 97 نسبت به سال 96 و 
میانگین موجودی ماهانه گندم استان به تکلیف مصوب پرداخته 
شد.رمضانی به برخی مشکالت اشاره کرد و گفت: یکی از اصلی 
ترین مشکالت ایجاد شده عدم توجه جامع شاخص های تعیین 
شده به کلیه فعالیت های انجام شده توسط ادارت کل استان 
ها ، نسبی بودن پارامتر های شاخص های تعیین شده )مقدار 
تحویل محصول توسط کشاورزان در خرید های تضمینی( و 
باال بودن درصد های افزایش و کاهش شاخص های اختصاصی 
نسبت به سال گذشته می باشد.وی با اشاره به اینکه مدیرکل 
دفتر طرح و برنامه ریزی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی 
ایران معیار اصلی انتخاب شاخص های اختصاصی را فعالیت های 
اختصاصی انجام شده در شرکت بازرگانی دولتی ایران عنوان 
کرد، اظهار داشت: راهکار بهبود رتبه ادارات کل غله و خدمات 
کارشناسان  و  مدیران  با  تعامل  افزایش   ، ها  استان  بازرگانی 
سازمان مدیریت استان ها می باشد و تفاوت های استان های 
کشور از منظر مقدار تولید محصوالت کشاورزی )متاثر از پارامتر 
هایی نظیر وضعیت جغرافیایی ، وضعیت آب و هوا و.... (میزان 
مصرف نان  )متاثر از پارامتر هایی نظیر جمعیت ، سرانه مصرف 
خانوار ها و ...( عملکرد استانها در حوزه های تخصصی مانند 
واردات و حتی صادرات و نیز تنظیم بازار محصوالت کشاورزی 
مانند حمایت دولت از محصول برنج در استانهای شمالی و خرید 
توافقی می باشد که می تواند در ارزیابی لحاظ گردد .رمضانی 
پیشنهاد داد: ارائه راهکارهایی از سوی دفتر طرح و برنامه ریزی 
شرکت بازرگانی دولتی ایران جهت گروه بندی استان ها و ارائه 
شاخص های اختصاصی مرتبط به فعالیت هر استان ارائه گردد 
.وی افزود: عالوه بر این با توجه به نسبی بودن پارامتر هایی 
مانند مقدار خرید تضمینی گندم و همچنین میزان فروش گندم 
جهت تولید آرد یارانه ای و نیمه یارانه ای پیشنهاد می شود 
دستور العمل اجرایی شاخص های اختصاصی تعیین شده جهت 
استاندارد سازی نتایج اعالم شده از سوی سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی به استان ها ارائه گردد. همچنین در جلسه با مدیر 
کل دفتر طرح و برنامه ریزی شرکت مادر تخصصی بازرگانی 
دولتی ایران تقاضا گردید دبیران کمیته های تخصصی تهران 
به استانها معرفی شده تا دبیران استانها بتوانند پیگیر مباحث 

تخصصی که مرتبط با ستاد است باشند.


