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سرپرست سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور:

 حقوق عقب افتاده نیروهای 
حفاظتی منابع طبیعی تا پایان دی ماه 

پرداخت می شود
سرپرست سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور از پرداخت 
حقوق معوقه نیروهای حفاظتی منابع طبیعی خبر داد.به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی سازمان جنگل ها و مراتع کشور، خسرو 
شهبازی از پرداخت حقوق معوقه نیروهای حفاظتی منابع طبیعی 
خبر داد و اظهار کرد: به اتفاق عباس کشاورز سرپرست وزارت 
جهاد کشاورزی با محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و 
بودجه کشور در خصوص حقوق عقب افتاده محافظان جنگل 
جلسه برگزار کرده و قول مساعدت پرداخت حقوق معوقه ۲ 
هزار و ۴۳۰ نفر از نیروهای حفاظتی را تا پایان دی ماه جاری 
از وی گرفته ایم.وی عدم پرداخت حقوق نیروهای حفاظتی را 
چالشی بزرگ برای سازمان جنگل ها و منابع طبیعی برشمرد و 
خاطرنشان کرد: خوشبختانه با پیگیری های فراوان و تنگناهای 
اقتصادی که با آن مواجه هستیم توانستیم این مساعدت را از 
سوی معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه 
کشور دریافت کنیم.سرپرست سازمان جنگل ها و مراتع کشور 
به طلب پیمانکاران منابع طبیعی از سال ۹۶ اشاره کرد و افزود: 
این پیمانکاران بر اساس موافقت نامه در بخش های آبخیزداری، 
جنگل کاری و بیابان زدایی و غیره با منابع طبیعی کار کردند و 
اکنون از سازمان طلبکار هستند و در این زمینه رایزنی های خوب 
و امیدوارکننده ای آغاز شده است و در مدت زمان کوتاهی این 
مشکل مرتفع خواهد شد و طلب پیمانکاران را پرداخت می کنیم

از فرهنگ ماست که هویت  تاریخ بخشی   
جا  به  تاریخی  میراث  می شود  محسوب  ما 
مانده از گذشتگان انسان را به گذشته و تاریخ 
برمی گردانند.مازندران را همه با دریا و جنگل 
می شناسند درحالی که دارای بناهای تاریخی 
بسیاری است که از گذشته های دور به جا مانده 
است.در سال های اخیر بر تعداد عالقه مندان به 
بازدید به اماکن و بناهای تاریخی افزوده شده 
است. اما تفاوتی که بناهای تاریخی مازندران 
نسبت به سایر استان ها دارد این است که با 
اقلیمی مازندران به صورت  به شرایط  توجه 
طبیعی و در کوتاه مدت علف های هرز بر روی 
مکان ها و معماری باستانی شکل می گیرد و 
در درازمدت ممکن است این بوته های کوچک 
به درختچه هایی تبدیل می شود و اگر اعتباری 
نیابد  اختصاص  هرز  علف های  زدودن  برای 
شاید مدت زیادی طول نکشد شاهد نابودی 
اثر خواهیم بود به همین دلیل اعتباراتی در این 

زمینه اختصاص می یابد.
میراث  کل  اداره  فرهنگی  میراث  معاون 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران 
در این باره در گفت وگو با فارس، اظهار کرد: با 
توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی مازندران 

بناهای  به سرعت  که  است  این  ما  تصمیم 
و  کرده  شناسایی  را  خطر  حال  در  باستانی 
نسبت به رفع خطر اقدام کنیم. مهدی ایزدی 
بناهای  سامان دهی  و  مرمت  برای  افزود: 
تاریخی باید در فصل مناسب سال کار شود 
که معموال در فصول بهار تا اواسط پاییز است.

معموال  اینکه  به  توجه  با  کرد:  بیان  وی 
می شود  ابالغ  نامناسبی  زمان  در  اعتبارات 
حتی در فصول زمستان نیز با مساعد شدن 
شرایط جوی اقدامات الزم در زمینه مرمت و 
سامان دهی بناها انجام می شود.معاون میراث 
صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  فرهنگی 
اعتبارات  به  مازندران  گردشگری  و  دستی 
بناهای  مرمت  زمینه  در  محدود  و  اندک 
تاریخی اشاره کرد و افزود: امسال ۵ میلیارد 
تومان اعتبار در این زمینه داریم که به محض 
مساعد شدن وضعیت جوی اقدامات الزم را در 
دستور کار قرار می دهیم؛ در غیر این صورت 
تصریح  ایزدی  می خورد.  برگشت  اعتبارات 
کرد: مازندران شرایط متفاوتی دارد به طوری که 
را رسیدگی کنند  منازل  بام  اگر پشت  مردم 
زمینه مساعد رشد و نمو گیاهان و علف های 
هرز فراهم می شود که آسیب های زیادی به 

همراه دارد چه برسد به بناهای تاریخی؛ به 
همین دلیل الیه برداری و آواربرداری بناهای 
تاریخی صورت می گیرد تا باعث سنگینی و 
بناها نشود.وی اظهار  درنتیجه ریزش سقف 
اثر  و ۸۰۰  هزار  مازندران ۲  استان  در  کرد: 
تاریخی شناسایی شده که نزدیک به ۸۰۰ اثر 
تاریخی به ثبت رسیده و بقیه آثار نیز نظارت 

داریم تا تخریب نشود.
میراث  کل  اداره  فرهنگی  میراث  معاون   
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران 
با تاکید بر اینکه هر بنای تاریخی نیاز به مرمت، 

سرکشی و نجات بخشی دارد، خاطرنشان کرد: 
اگر ساالنه ۲۰ میلیارد تومان اعتبار در بخش 
مرمت داشته باشیم باز هم اندک است و باید 
اعتبارات را جذب کنیم تا مردم از این فضاها 
معموال  اینکه  اعالم  با  استفاده  کنند.ایزدی 
مردم در فصول نوروز و تابستان از اماکن و 
بناهای تاریخی بازدید می کنند و دست خالی 
برنمی گردند، اظهار کرد: همه مازندران را با 
وجود  این  با  ولی  می شناسند  دریا  و  جنگل 
سال گذشته بیش از ۷۰۰ گردشگر خارجی از 

بناهای تاریخی استان بازدید کردند.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران  خبر داد:

احتمال برگشت خوردن 5 میلیارد تومان اعتبار بازسازی 
اماکن تاریخی

از  مازندران  بهزیستی  پیشگیری  مراکز  کارشناسان 
برابر  نشست  نخستین  در  استان  مختلف  شهرستان های 
مدیرکل بهزیستی مازندران مشکالت خود را مطرح کردند.

بهزیستی مازندران یکی از پرجمعیت ترین دستگاه های استان 
مازندران است که به حدود ۲۵۰ هزار نفر جامعه هدف در 
۲۲ شهرستان و ۶۰ شهر خدمات رسانی می کند که از این 
تعداد ۶۰ هزار نفر معلول هستند.پیشگیری از وقوع آسیب 
های اجتماعی در جامعه یکی از مهمترین رساالت بهزیستی 
تعریف شده است. بر این اساس کارشناسان امر پیشگیری 
از آسیب های اجتماعی بهزیستی در نشست هم اندیشی در 
ساری گرد هم آمدند تا مشکالت ، انتقادات، محدودیت ها 
و پیشنهادات خود را با مسئوالن جدید استانی شامل مدیرکل 
روابط عمومی که  پیشگیری و متولیان  ، معاون  بهزیستی 
از آسیب های  با کارشناسان پیشگیری  را  ارتباط  بیشترین 
اجتماعی دارند در میان بگذارند. با وجود اینکه در ابتدای جلسه 
جمال باقری نسامی مدیرکل بهزیستی مازندران از کارشناسان 
شهرستانی خواست تا بی پروا و بدون پنهان کاری و مصلحت 
اندیشی مشکالت و مسائل محدوده فعالیت خود را بازگو کنند، 
اما جو نخستین دیدار مانع از ابراز نظر شد. کارشناسان با تاکید 
متولیان جلسه البته تاحدودی مشکالتی را بیان کردند که گویا 
سالهاست با آن ها دست و پنجه نرم می کنند و تمام برنامه 
های پیشگیری از آسیب های جتماعی را در مازندران مختل 

کرده است.
کمبود اعتبار درد مشترک

مازندران  های  شهرستان  بهزیستی  پیشگیری  کارشناسان 
بزرگ ترین مشکل و مانع برنامه های خود را کمبود اعتبار 
دانستند.به گفته آنان کمبود اعتبار، در حوزه ایاب و ذهاب ، 
دستمزد درمان گران ، هزینه پزشکان و متخصصان غربالگری 

و موارد دیگر بیشتر خود را نشان می دهد.
همچنین کارشناسان پیشگیری شهرستانی بهزیستی از عدم 
دریافت اعتبار درمان سرپایی در ۲ سال گذشته انتقاد کردند و 
گفتند: بسیاری از درمانگران حاضر به همکاری با مراکز نیستند 

و یا همکاری خود را محدود کردند.
کارشناسان باال رفتن هزینه ایاب و ذهاب را یکی از مشکالت 
مراکز بهزیستی عنوان کردند و گفتند : در حال حاضر تقریبا 

تمامی هزینه ها بر گردن بخش خصوصی قرار دارد.
مناطق صعب العبور و نبود امکانات

عدم خدمات رسانی به مناطق صعب العبور در فصل سرما 
ها  دیگر مشکالت شهرستان  از  امکانات  نبود  و همچنین 
در اجرای برنامه های پیشگیری بود که توسط نمایندگان 
شهرستانی بهزیستی مطرح شد.به گفته کارشناسان شهرستان 
های کوهستانی به خصوص غرب و مرکز مازندران، در فصل 
زمستان به دلیل مسدود بودن تردد به روستاهای کوهستانی 
اصال امکان ارائه خدمات پیشگیری وجود ندارد.همچنین آنها 
از اورژانس های اجتماعی و دیگر دستگاه های خدماتی نیز 
انتقاد کردند که با کارشناسان پیشگیری برای خدمات رسانی 

به مناطق کوهستانی همکاری نمی کنند.
به  نسبت  پیشگیری شهرستانی  کارشناسان  این  بر  عالوه 

انتقاد  کوهستانی  مناطق  برای  مناسب  خودروهای  فقدان 
کردند و خواستار رسیدگی به این مسئله شدند. 

بی اعتنایی به نظر کارشناسان محلی
از دیگر مشکالت مطرح شده در جلسه عدم اعتنا به نظر 
صدور  و  ریزی  برنامه  در  ها  شهرستان  مراکز  کارشناسان 
مجوزات مراکز درمانی و پیشگیری بود.یکی از موارد مطرح 
شده از شهرستان چالوس بود که با وجود بارها پلمپ یک 
مرکز ترک اعتیاد به دلیل تخلفات فاحش و عدم صالحیت ، 
از سوی بهزیستی استان برای مدیر مرکز با نام دیگر مجوز 
صادر شده که به ادعای کارشناسان شهرستانی طبق قانون 
فرد مذکور صالحیت کافی نداشته است .البته موارد مشابه 
در مناطق دیگر از سوی کارشناسان حاضر مطرح شد که 
مدیرکل بهزیستی دستور به رسیدگی سریع این موارد و جمع 
آوری اسناد و مدارک را صادر کرد. طبق قانون نیز چنانچه 
کمپ ترک اعتیاد تخلفی داشته باشد تا ۳ بار تذکر داده و در 
نهایت در صورت برطرف نشدن مشکالت و تخلفات موضوع 
خواهد  کمپ  پلمپ  به  منجر  و  مطرح  ماده ۲۶  کمیته  در 
مراکز شهرستانی  از مشکالت  دیگری  موارد  شد.همچنین 
بهزیستی در جلسه مطرح شد که از سوی مدیران استانی 

دستور پیگیری صادر گردید.
باقری نسامی مدیرکل بهزیستی مازندران نیز از کارشناسان 
شهرستانی خواست تا در مواجهه با مشکالت و یا بی قانونی از 
فرایند نامه نگاری اداری صرف خارج شوند و موارد را با اسناد 

و مدارک به سرعت منتقل کنند.

دل پر مراکز بهزیستی مازندران از مشکالت

  مسئوالن متولی امور آموزشی و اجتماعی مازندران نسبت به 
آنچه که ضعف هم افزایی بین دستگاهی برای مقابله با آسیب های 
اجتماعی میان دانش آموزان نامیدند ، انتقاد کردند و نسبت به 
گسترش این معضل در مدارس هشدار دادند.تعامل و همکاری 
بین دستگاهی برای مقابله با آسیب های اجتماعی در مدارس در 
قالب طرحی ملی با عنوان " نظام مراقبت های اجتماعی دانش 
آموزان " که به اختصار " نماد " نامیده می شود از سال ۹۴ در 
کشور کلید خورد ، طرحی که ظاهرا در استان مازندران تاکنون 
نتوانسته است نتایج قابل انتظار را به بار بیاورد.این طرح در قالب 
ائتالف ۹ دستگاه و با هدف دستیابی به چارچوب همکاری نظام 
یافته برای مداخله سریع، به موقع و موثر در آسیب های اجتماعی 
دانش آموزان طراحی و آغاز شد و در آن به تمامی راهکارها در 
تقویت عوامل محافظت کننده و کاهش عوامل  بُعد مهم  دو 
مخاطره آمیز در زمینه های گوناگون آموزشی، غربالگری، مداخله 
مختصر، ارجاع، درمان، حمایت های روانی، مددکاری اجتماعی، 
برای  کوشش  همراه  به  قضایی،  و  انتظامی  معاضدت های 
پیشگیری های وضعی، توجه شده است.مطابق برنامه زمان بندی 
طرح ، مقرر شده است که تا سال ۱۴۰۰، این طرح در تمامی 
مدارس کشور مستقر شود و به این ترتیب، با استقرار آن،  ضمن 
اینکه همکاری بین دستگاه ها از طریق یک سامانه جامع نرم 
افزاری، نظام یافته و هوشمند خواهد شد، می توان امیدوار بود که 
میزان آمادگی کشور برای واکنش سریع در فوریت های اجتماعی 
دانش آموزان ، افزایش یافته و تقویت خواهد شد. معاون سیاسی 
، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران در جلسه اعضای ائتالف 
طرح نماد با تاکید بر این که تمامی دستگاههای اجرایی در زمینه 
آسیب های اجتماعی مسئول بوده و هیچ نهادی نمی تواند خود را 
مصون بداند ، گفت : تشکیل ائتالف و اجرای درست طرح نماد 
مستلزم مشارکت بین بخشی و در واقع طرح نماد پروژه گسترده و 
فراگیری برای پیشگیری و درمان آسیب های اجتماعی است که 

نیاز حضور همه نهادها می باشد.حسین حسن نژاد افزود : تمامی 
دستگاه های عضو اجرای طرح نماد به اندازه آموزش و پرورش 
مسئول هستند و این نهاد به عنوان پل ارتباطی دستگاه ها با بستر 
آسیب های اجتماعی یا همان سن نوجوانی و کودکی می تواند 
کمک می کند تا بخشی از پوسته جامعه که مورد غربال گری قرار 
نگرفتند، شناسایی و پایش شوند و در نهایت مشکل شناسایی و 

با همکاری همه حل شود.
زنگ خطر برای همه 

وی تاکید کرد: یک از ایرادات ما در حوزه آسیب های اجتماعی 
وجود آمارهای مختلف اسیب اجتماعی از شهرستان ها و فقدان 

متولی درست برای بررسی آمار ، غربالگری و پایش است.
حسن نژاد با اشاره به نقش محوری معلم در امر تعلیم و تربیت 
گفت: پرورش در آموزش و پرورش را باید از معلم شروع کنیم 
چون اگر به دنبال کاهش آسیب های اجتماعی هستیم باید توجه 
آسیب  با  برخورد  پیکان  نوک  عنوان  به  قشر  این  به  ویژه ای 
اجتماعی داشته باشیم. وی با اشاره به نرخ نوجواناِن در معرض 
خطر افزود : اینکه از در میانگین جهانی هر۱۰ دانش آموز ۲ نفر در 
معرض آسیب هستند اما در کشور ما این نرخ به چهار نفر رسید، 

باید زنگ خطر جدی را باید برای ما به صدا درآورد.
معاون سیاسی استانداری مازندران افزود : ما ورود غیرمنطقی 
سازمان ها در آموزش و پرورش را نمی پسندم اما ورود منطقی 
و  را الزم  پرورش  و  آموزش  در  و حساب شده همه دستگاه ها 

ضروری می دانم.
پیشروی آسیب های اجتماعی در کمبود امکانات  

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران هم در این نشست با بیان 
اینکه در سالهای اخیر آسیب های اجتماعی در میان دانش آموزان 
در حال افزایش است، گفت: فقدان آموزش کافی، کمبود امکانات 
و عوامل متعدد علت اصلی سرعت گیری آسیب های اجتماعی 
افزود: آموزش و پرورش  نیکزاد  دانش آموزی است. عسکری 

مازندران در راستای رسالت خود، برای پیشگیری از آسیب های 
نیز برنامه  برابر این آسیب ها  اجتماعی و روانی و مراقبت در 
های متعددی دارد که مهم ترین آنها طرح نماد است.وی ادامه 
داد: اما طرح های پیشگیرانه آموزش و پرورش در زمینه آسیب 
های اجتماعی با محدودیت های بزرگی روبرو است که نیازمند 
آموزش و پرورش  باشد.مدیرکل  بین دستگاهی می  همکاری 
با  دیگر  های  دستگاه  رویارویی  به ضرورت  اشاره  با  مازندران 
آسیب های اجتماعی حوزه دانش آموزی گفت: برای این منظور 
تشکیل میز »نماد« در شهرستان ها را پیشنهاد دادیم تا بتواند 
موجب تسریع در اجرای این طرح شود.وی افزود: تالش آموزش 
و پرورش این است که با شیوه های مطلوب و با بهره گیری از 
امکانات و ظرفیت موجود در طرح نماد، گام بزرگ و مثبت در این 
زمینه بر دارد، اما به تنهایی قادر به انجام صحیح این مسئولیت 
نیست.این مسئول همچنین اظهار داشت: هدف طرح نماد حرکت 
چند دستگاهی برای مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی است 
و پیشنهاد ما برای استقرار میز نماد نیز این است که نمایندگان 
نهادها با سرعت بیشتر و منسجم تر برای یاری به دانش آموزان 
آسیب دیده برنامه ریزی و اقدام کنند.مدیرکل آموزش و پرورش 
مازندران با اشاره به این نکته که تربیت دانش آموزان یک امر 
پیچیده و وابسته به فاکتورهای مختلف است ، افزود : اولیاء ، 
معلمان و دانش آموزان سه عنصر تاثیرگذار در این طرح هستند ، 
بویژه دانش آموزان همتا )همیار مشاور( می توانند تاثیر زیادی در 
اجرای طرح نماد داشته باشند، چون همساالن، سهم زیادی در 

فراگیری مهارت های زندگی دارند.
وی تاکید کرد: طرح نماد می تواند یک طرح کلیدی باشد تا با 
غربالگری دانش آموزان آسیب دیده و با اقدامات نهادهای دخیل 

در این طرح، خدمات مناسبی ارائه شود.
استان مازندران حدود ۵۳۷ هزار دانش آموز دارد که در بیش از 

چهار هزار مدرسه تحصیل می کنند.

هشدار مسئوالن نسبت به گسترش آسیب های اجتماعی 
در مدارس مازندران

در کارگروه آب مطرح شد:
تامین آب دغدغه کشاورزان 

جویباری است
 بخشدار مرکزی جویبار یکی از دغدغه های شهرستان در حوزه 
کشاورزی را تأمین آب کشاورزی بیان کرد.محمد مدانلو در 
با اعالم  جلسه کارگروه آب کشاورزی در فرمانداری جویبار 
اراضی شهرستان به  از  اینکه هرساله ۹ هزار و ۸۰۰ هکتار 
زیر کشت برنج می رود، گفت: در سالهای گذشته در تأمین آب 
کشاورزی با مشکل مواجه بودیم و بخشی از اراضی شهرستان 
جویبار در فصل زراعی دچار خشکسالی می شد.وی با اشاره به 
اینکه طبق موافقت آب منطقه ای استان آب مورد نیاز حدود ۲ 
هزار ۴۰۰ هکتار از اراضی شهرستان می بایست از طریق سد 
شهید رجایی تأمین می شد، افزود: چون آب این سد برای آب 
شرب مردم ساری در نظر گرفته شد عماًل در چند سال گذشته 
کشاورزان این منطقه در آبگیری از این سد با مشکل مواجه 
شدند.وی در ادامه با اشاره به اینکه برای رفع این مشکل و با 
پی گیری های صورت گرفته به دنبال احداث راه میانبر و انتقال 
آب سد البرز به رودخانه سیاهرود و مشکل کمبود آب کشاورزان 
شهرستان جویبار هستیم، خاطر نشان کرد: چند نقطه مورد 
بررسی قرار گرفت و درنهایت کوتاه ترین راه برای انتقال آب از 
سد البرز به رودخانه سیاهرود روستای الیمون است که با اجرای 
این طرح، استرس کم آبی یک هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی 
نشست  این  ادامه  شد.در  خواهد  مرتفع  شالیزاری شهرستان 
بخشدار گیلخواران با بیان اینکه در سال های گذشته کشاورزان 
شهرستان با مشکل کم آبی شدیدی در فصل زراعی مواجه 
بودند، گفت: برای رفع این مشکل انتقال آب میان حوزه ای از 
سد البرز به رودخانه سیاهرود در نظر گرفته شد.محمدحسین 
فقیه با اعالم اینکه احداث کانال خاکی تنها فشار روانی کمبود 
بتنی آب،  انتقال کانال  افزود: بحث  آب را مدیریت می کند، 
پشتوانه بسیار مطلوب برای برطرف شدن کم آبی کشاورزی 
در شهرستان خواهد بود و ماندگاری این طرح در دراز مدت نیز 
بیشتر است.وی بیشترین کم آبی در حوزه کشاورزی را مربوط 
به بخش گیلخواران شهرستان جویبار بیان کرد و گفت: مردم 
گیلخواران و خود کشاورزان عالقمند به مشارکت در اجرای 

طرح انتقال آب به شهرستان هستند.

رئیس عقیدتی سیاسی اطالعات انتظامی مازندران:
تخریب پایگاه عین االسد قدرت 

 دفاعی ما را به رخ دشمنان 
کشیده است

مازندران  انتظامی  اطالعات  پلیس  سیاسی  عقیدتی  رئیس 
گفت:اقدام جوانمردانه سپاه پاسداران در تخریب پایگاه عین االسد 
آمریکایی ها بخش مهمی از قدرت دفاعی ما را به رخ دشمنان 
انقالب کشیده است.حجت االسالم سیداسمعیل حسینی مازندرانی  
در جمع جوانان هیئت فاطمیون شهرستان آمل با تسلیت شهادت 
پیروزی  از  پس  داشت:  اظهار  فاطمیه  ایام  و  سلیمانی  سردار 
شکوهمند انقالب اسالمی، توانایی تأثیرگذاری ایران بر منطقه با 
ویژگی تازه ای عجین شد و ایران اسالمی را به کشوری مهم و 
افزایش داد.وی  را  توانایی توازن بخشی آن  تبدیل کرد و  مؤثر 
افزود: ایران امروز در مناسبات سیاسی خاورمیانه برخالف انتظار 
سران استکبار سهم بسزایی دارد زیرا این منافع بر اساس ایدئولوژی 
انقالب اسالمی و التزام کشور ما به دفاع از حقوق مظلومان و 
مستضعفان تعریف می شود.حجت االسالم سیداسمعیل حسینی 
متحده  ایاالت  استکبار خاصه  امروز سران  بیان کرد:  مازندرانی 
آمریکا پی به قدرت نرم و سخت جمهوری اسالمی برده است 
و به اقرار خودشان به سوی هر حوزه ای که سر می چرخانند، با 
نیروهای مقتدر مسلح  انکارناپذیر جمهوری اسالمی و  موقعیت 
ایران  ملت  پیروزی  ابتدای  از  دلیل  به همین  و  روبرو می شوند 
در مقابل طاغوت و رژیم ستم شاهی تاکنون موضع تغییر نظام 
جمهوری اسالمی ایران از طریق نظامی و یا ابزارهای نرم همواره 
مدنظر سیاستمداران کج فهم حاکم بر کاخ سفید بوده است.حسینی 
مازندرانی یادآور شد: سران رژیم تروریست آمریکا در دهه اول و 
دوم انقالب اسالمی، از ابزار سخت نظیر حمایت از گروهای تجزیه 
طلب، ترور مردم و مسئوالن، حمله از طریق طبس، کودتای نوژه 
و جنگ تحمیلی هشت ساله علیه جمهوری اسالمی و … استفاده 
کرد، اما از ابتدای دهه سوم انقالب تا به امروز جنگ نرم، نظیر 
تهاجم فرهنگی، سیاسی و مجازی، اولویت اصلی آمریکا بود، گرچه 
ترور شخصیت های بسیار مهم و تأثیرگذار مثل سردار سلیمانی 
نیز در دستور کار نظامی آنها است.رئیس عقیدتی سیاسی پلیس 
اطالعات انتظامی استان مازندران گفت: بی گمان آنچه بیش از هر 
اقدامی می تواند دشمنان و بدخواهان را از دستیابی به اهداف شوم 
آنها باز دارد و آنان را در رسیدن به اهداف پلیدشان ناکام گذارد، 
روشنگری و تبیین سیاست هایشان است و از اینکه ما بتوانیم طرح 
کلی دشمن را در مورد خودمان بدانیم، قطعاً بخشی از توان دفاعی 
ما محسوب می شود.اقدام جوانمردانه سپاه پاسداران در تخریب 
پایگاه عین االسد آمریکایی ها بخش مهمی از قدرت دفاعی ما 
را به رخ دشمنان انقالب کشیده است .حسینی مازندرانی با ابراز 
تأسف از اتفاق سهوی که باعث شهادت عده ای از هم وطنان در 
هواپیمای اوکراینی شد، گفت: همه مسئوالن بویژه فرماندهان سپاه 
پاسداران از این حادثه غمگین وناراحت و پیگیر موضوع هستند اما 
نباید عده ای به بهانه این خطای انسانی، زحمات غیرقابل انکار 
سپاه خاصه فرمانده عزیز هوافضای سپاه سردار حاجی زاده را نادیده 

گیرند و به تحریک دشمنان خارجی آب در آسیاب دشمن ریزند.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی مازندران:
۲۰۰ ایستگاه مگس میوه را در 

مازندران ردیابی می کند
 مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران از فعال 
شدن ۲۰۰ ایستگاه ردیابی مگس میوه در شهرهای استان خبر 
و نسبت به احتمال طغیان آفت هشدار داد.عبدالرحمن زاغی 
اظهار داشت: توصیه ما این است باغداران نسبت به برداشت 
میوه های رسیده در باغ های استان اقدام کنند؛ به طوری که حتی 
یک نارنج روی درختان نماند، چراکه با مساعد شدن هوا احتمال 
افزایش این آفت وجود دارد.وی درباره کنترل و مدیریت مگس 
میوه گفت: در حال حاضر شرایط همانند سال قبل است و اگر 
سرمای زمستانی را نداشته باشیم احتمال طغیان آفت مگس 
میوه وجود دارد واگر طی یک ماه آینده شاهد هوای زمستانی 
نباشیم احتمال طغیان آفت وجود خواهد داشت.مدیر حفظ نباتات 
سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به وجود حدود ۲۰۰ 
ایستگاه ردیابی مگس میوه در شهرهای مازندران، اضافه کرد: 
تنها در شهرهای کالردشت و سوادکوه باتوجه به هوای زمستانی 
هیچ نگرانی نداریم.زاغی به مشاهده آفت مگس میوه در برخی 
از ایستگاه های ردیابی شهرهای مازندران، تصریح کرد: توصیه 
ما این است باغداران نسبت به برداشت میوه های رسیده در 
نارنج روی  اقدام کنند؛ به طوری که حتی یک  باغ های استان 
درختان نماند، چراکه با مساعد شدن هوا احتمال افزایش این 
به جمع آوری  نسبت  باغداران  کرد:  بیان  دارد.وی  وجود  آفت 
میوه های ریخته در باغ ها اقدام کرده و نسبت به دفن آن در 
نباتات  حفظ  کنند.مدیر  اقدام  خاک  سانتی متری   ۵۰ عمق 
سازمان جهاد کشاورزی مازندران در پایان گفت: با تمامی ادارات 
و شهرداری های سطح استان مکاتبه های الزم صورت گرفته 
که نسبت به برداشت محصوالت درختان در تمامی معابر استان 

اقدام کنند تا شاهد بروز مشکل نباشیم.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه کربال 
مازندران:

 شهادت "سردار سلیمانی" 
مظلومانه بود

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه کربال مازندران گفت: شهادت 
سردار سلیمانی هر چند مظلومانه بود اما این خون سبب ریشه 
کن شدن استکبار و هیمنه کفر در منطقه می شود.حجت االسالم 
یداهلل غالمی در مراسم گرامیداشت شهادت سپهبد حاج قاسم 
تعاون،  اداره کل  نمازخانه  سلیمانی و عزاداری فاطمیه که در 
کار و رفاه اجتماعی استان مازندران برگزار شد با اشاره به اینکه 
ایام فاطمیه امسال با ایام شهادت سردار فاطمی مصادف شد، 
اظهار کرد: حوادث اخیر نشان از درگیری و تقابل دو جبهه حق 
و باطل دارد. وی تصریح کرد: این درگیری ها تاریخچه طوالنی 
از خلقت آدم و حوا تا به امروز دارد که ادامه پیدا کرده است، در 
حقیقت فرمان پروردگار پیام حق است و رزمندگان جبهه حق 
برای خدا جهاد می کنند و کفار هم برای طاغوت همان تقابل 
بین خدا و بی خدایی است.مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه 
کربال مازندران خاطرنشان کرد: انسان ها از زمان خلقت تا به 
امروز در یکی از این دو جبهه قرار دارند و  مورد سوم نداریم، 
جبهه بی تفاوتی جریان و جبهه مستقلی نیست و در طول تاریخ 
این  جبهه تیزکننده جبهه باطل بود.غالمی با اشاره به متن زیارت 
عاشورا گفت: این دعا همان زیارت جامعه و دشمن شناسی است 
که اگر با تعمق بخوانیم دشمن شناس بی بدلیلی می شویم، این 
اشاره کرده که  به گروه بی تفاوت ها در صحنه عاشورا  زیارت 
نظاره گر بوده و کاری نکردند، در این جبهه معموال جمعیت بیشتر 
است.وی ادامه داد: ملت ایران با افتخار در جبهه حق قرار داشته 
و پرچم داری می کند به طوری که امروز در جهان پرچم دار جبهه 
حق است یعنی همان چیزی که در قرآن و فرموده ائمه بشارت 
داده شده است، جبهه حق و باطل امروز با شدت بیشتری با هم 
درگیرند، جبهه استکبار یا همان آمریکا با تمام امکاناتش به جنگ  
جبهه حق و خدا آمده است.مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه 
کربال مازندران یادآور شد: دولت آمریکا در طی برنامه هسته ای از 
ما خواست اصل حاکمیت را برداریم، تا ما را از دین بردارند جبهه 
باطل دست برنمی دارد و هیچ گاه خیرخواه ما نمی شوند چراکه 
دشمن هستند.غالمی بیان کرد: درگیری بین این دو جبهه در 
حال حاضر داریم، جبهه حق هم در هیچ زمانی با این امکانات 
حاضر نشده است جبهه مقاومت به برکت انقالب اسالمی و 
علمداری والیت و پرچم داری سردار سلیمانی و صدها گردان 
تصریح  هستند.وی  جهاد  منتظر  مختلف  کشورهای  در  آماده 
امام زمان)عج( خواهد  انقالب اسالمی زمینه ساز ظهور  کرد: 
از  استقامت است، پس  پیروز خواهد شد، شرطش  بود و حق 
شهادت مظلومانه سردار سلیمانی این سوال مطرح می شود که 
چرا آمریکایی ها دست به چنین حماقتی زدند.وی عنوان کرد: به 
شهادت رساندن فرمانده نظامی با دعوت یک کشور توسط کشور 
ثالث بی سابقه است، هیچ چیز برای آمریکا مهم نیست  و به هر 

جنایتی دست می زنند.

نخستین محموله گندم وارداتی از روسیه وارد بندر امیرآباد شد و در حال تخلیه است.سید محمد جعفری مدیرکل غله و خدمات 
بازرگانی استان مازندران گفت: براساس برنامه ریزی و هماهنگی های صورت گرفته از سوی شرکت مادر تخصصی بازرگانی 
دولتی ایران در مرحله اول ۲۰۰ هزار تن گندم روسیه از طریق بندر امیرآباد و به منظور تامین و حفظ ذخایر استراتژیک وارد استان 
مازندران خواهد شد.او افزود: اولین محموله از مرحله اول واردات گندم از طریق کشتی تجاری PARIN با ظرفیت حدود ۵ 
هزار تن از روسیه وارد بندر امیرآباد شد و در حال تخلیه می باشد.جعفری با بیان اینکه ۱۵۰ هزار تن گندم از بندر امیرآباد و ۵۰ 

هزار تن نیز از بندر نوشهر وارد کشور خواهد شد، ادامه داد: با توجه به ذخایر استراتژیک گندم، مردم هیچگونه دغدغه و نگرانی 
نسبت به تامین نان مصرفی مورد نیاز خود نداشته باشند.مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران گفت: همزمان با ورود 
اولین محموله گندم از روسیه، برنامه حمل گندم استان گلستان نیز در حال انجام می باشد که به کمیت و کیفیت محصول نهایی 
کمک خواهد کرد.او از مدیران دستگاه های ذیربط خواست با تعامل و هماهنگی مناسب شرایط را برای تسهیل فرآیند پهلودهی 

کشتی ها، تخلیه، ذخیره سازی، ترخیص و حمل گندم در بنادر امیرآباد و نوشهر را فراهم کنند.

ورود اولین کشتی حامل گندم روسیه به بندر امیرآباد


