
و این عزل و نصب هاى مشکوك!!
آقاى استاندار حواستان پرت 

کجاست که این همه تخلف کجاست که این همه تخلف 
ورزشى را نمى بینید؟! ورزشى را نمى بینید؟! 

این رسانه در طى سلسله یادداشت هایى در خصوص وضعیت 
نابسامان ورزش مازندران هشدارهایى را خطاب به مسئوالن 
ارشد استان جهت تسریع در روند انتصابات داده بود که على 
رغم مستند بودن بســیارى از این موارد هشدارداده شده ، با 
بى توجهى مسئوالن استانى و کشورى، این غده ى سرطانى 
با درگیر نمودن کلیه اعضا و جوارح ورزش اســتان  و مقاومت 
در مقابل شــیمى درمانى و جراحى به حالت احتضار درآمده 
که اگر زودتر این غده ى ســرطانى در ابتداى تشــخیص از

 بدنه ى ســالم ورزش جدا مى شد این چنین شاهد از دست 
رفتن ورزش استان نبودیم!!

 آقــاى اســتاندار شــما در دولتى منصوب شــده اید که 
شــعارش بستن گلوگاه هاى فســاد بوده ، پس چرا در استان 
مازندران کماکان بانیان وضع موجود در راس کار قرار داشته 
و از شخص شــما به عنوان مجرى منویات دولت اراده اى در 
بســتن گلوگاه هاى فساد نمى بینیم؟!! ورزش مازندران دیگر 

طاقت زخم هاى بیشتر را ندارد.....
  در تازه ترین اتفاق از تصمیمات نادرســت و سفارشــى 
مدیرکل ورزش مازندران، همین بس که  بعد از افشاى واریز 
غیرقانونــى و نامتعارف 90 میلیون تومانى به حســاب آقاى 
خاص اتاق پشتى مدیر کل ، در قسمت معاونت مالى و ادارى 
اداره کل ورزش و جوانان انقالبى صورت گرفت و ســه نفر از 
افرادى که گمان مى شــد این واریزى از جانب آنها افشا شده  
بالفاصله از ســمت خود عزل شــدند که این خود گواهى بر 
فــرار رو به جلوى آقاى مدیر کل و ابهام عمل اســت!! که اگر 
این واریزى قانونى بوده آیا نمى توانســت با دادن یک بیانیه 
نسبت به این قضیه شفاف سازى کند؟! و اگر هم که این عمل 
غیرقانونى بود عزل افشاکنندگان این پرداخت غیر متعارف، 
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 سرپرست شرکت گاز مازندران:

مشعل گاز 101 روستاى مازندران تا پایان امسال روشن مى شود

 سرپرست شرکت گاز مازندران با اظهار 
این کــه عملیات گازرســانى، مطالعاتى و 
طراحى در 504 روســتاى مناطق جنگلى 
و کوهستانى اســتان در حال انجام است، 
گفت: بر اســاس برنامه و طبق پیشــرفت 
طرح هاى لوله گذارى، ســاکنان 101 روستا 
از ایــن تعداد تا پایان امســال از نعمت گاز

 بهره مند مى شوند.
 به گزارش روابط عمومى شــرکت گاز اســتان 
مازندران، قاسم مایلى رستمى در نشست خبرى 
با بیان اینکه مطالعه و طراحى براى گازرســانى به 
تمامى این روســتاها انجام شــده و کارها با قوت 
در حال پیگیرى اســت، افزود: هم اکنون عملیات 
شــبکه گذارى گازرســانى در 60 روستاى شرق 
مازندران در منطقه دودانگه و چهاردانگه سارى و 
هزار جریب  نکا و بهشــهر ، 185 روســتاى صعب 
العبور و کوهســتانى بخش کجور و پول نوشــهر، 
روستاهاى منطقه بلده نور، روستاهاى رینه بخش 
الریجان شهرســتان آمل واقع در محور هراز، 18

روستا در منطقه سوادکوه  و حدود 11 روستا نیز در 
منطقه کوهستانى اشکورات رامسر در غرب استان 

در حال انجام است.
 وى با بیان اینکه با حمایت دولت مشکل افزایش 
هزینه گازرســانى به مناطق کوهستانى و ییالقى 
استان رفع شــد و تا 200 میلیون تومان براى هر 

علمک نیز حمایت شده است، ادامه داد: بر اساس 
برنامه تمامى روستاهاى واجد شرایط مازندران تا 

پایان سال 1402 گازرسانى مى  شود.
 قاســم مایلى رســتمى با بیان اینکه در ســال 
گذشــته بــا 800 میلیارد تومــان 438 کیلومتر 
شــبکه گذارى در ســطح اســتان انجام گرفت 
افزود: اعتبار امســال شــرکت گاز مازندران هزار 
میلیــارد تومان اســت و تــا پایان ســال 1402
تمامى روســتا هاى باالى 20 خانوار از نعمت گاز

 بهره مند مى شوند.
 سرپرست شــرکت گاز مازندران بیان داشت: 
نمونه بــارز حمایت واقعى نظام و دولت از مردم در 
برخوردارى از نعمت گاز اجراى 100 کیلومتر لوله 
گذارى 16 اینچ براى حدود 20 روســتاى بخش 

کوهستانى  منطقه اشکورات رامسر است.
 وى تصریح کرد: بیشــترین عملیات گازرسانى 
مربوط به روســتاهاى بخش بلده نور اســت که با 
800 میلیــارد تومان اعتبار در حال انجام اســت 
و امیدواریــم با همــکارى منابع طبیعــى و راه و 
شهر ســازى بتوانیم لوله گذارى را طبق مقررات

 انجام بدهیم.
 مایلى رستمى طوالنى شدن صدور مجوز براى 
اجراى طرح هاى گازرسانى در روستاهاى ییالقى 
و کوهســتانى مازنــدران را از دغدغه هاى جدى 
دانست و خواستار همکارى دستگاه هاى اجرایى از 

جمله منابع طبیعى، راه و شهر سازى و  راهدارى و 
حمل و نقل جاده اى شده است.

 سرپرســت شــرکت گاز مازندران با اظهار این 
که این استان از ســه نقطه جدید به خط لوله گاز 
سراســرى وصل مى شــود تا عالوه بر از بین رفتن 
کامل افت فشــار، همه مناطق شهرى و روستایى 
تحت پوشش کامل گازرسانى قرار بگیرند، توصیح 
داد: اتصال خط لوله انتقال گاز از امامزاده هاشــم 
در جاده هراز که بــا 500 میلیارد تومان اعتبار در 
حال انجام اســت، اتصال خط لوله منطقه گدوك 
در محور فیروزکوه که پیشرفت خوبى دارد و اتصال 
به خط لوله گاز از طریق محور الموت قزوین براى 
روستاهاى منطقه ســه هزار تنکابن نیز در دستور 

کار قرار دارد.
 مایلى رستمى آمار روستاهاى برخوردار از گاز 
طبیعى اســتان را 2هزار و 475 روستا اعالم کرد و 
بیان داشت: ساالنه به طور میانگین حدود 80 هزار 
مشترك جدید شــهرى و روستایى به شرکت گاز 
مازندران اضافه مى شوند که شرکت براى تقویت 
گاز رســانى اجراى طرح هاى ایجاد ایستگاه هاى 

فشار قوى را انجام مى دهد.
 وى وضعیت زیر ساختى تامین گاز در مازندران 
را مطلوب توصیف کرد ولى در عین حال نسبت به 
بى توجهى به مصرف بهینه گاز در اســتان هشدار 
داد و بیان داشــت: بررسى ها نشــان مى دهد که 
مصرف گاز در مناطق روســتایى و ییالقى به دلیل 
استاندارد نبودن ساخت و سازها تا 20 برابر بیشتر 

از مناطق شهرى و آپارتمان نشینى است.
 سرپرست شرکت گاز مازندران میانگین مصرف 
روزانه گاز طى سال در مازندران را 28 تا 32 میلیون 
متر مکعب اعالم کرد و گفت: در تعطیالت نوروزى 
امســال که هوا سرد بود و گردشــگران ومسافران 
زیادى نیز در استان حضور داشتند، مصرف گاز به 
حدود 40 میلیون مترمکعب رسید، اما قطعى گاز 

خانگى را نداشتیم.
  در حال حاضر حدود 650 هزار خانوار شــهرى 
اســتان برابر با 99.9 درصد و 445 هــزار خانوار 
روســتایى معــادل 95.5 درصد به شــبکه گاز 

سراسرى وصل هستند.

ی وال ھ ی  صا یا وال ھ ی  صا ا

دکترعباس علیپور معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى مازندران:

آگاهى، سالمت را ارتقا مى دهد
سالمندى بیِخ گوِش جمعیت

میراث فروشى 
به قیمت چهار چرخ
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 همزمان با گرامیداشت 27 اردیبهشت روز روابط عمومى و ارتباطات ؛
سرپرست بهزیستى مازندران از مسوول

 و کارکنان روابط عمومى اداره کل بهزیستى تقدیر کرد

به گــزارش روابط عمومى اداره کل بهزیســتى مازندران؛ دکتر فریبا 
بریمانى سرپرســت بهزیســتى مازندران همزمان با گرامیداشــت

27   اردیبهشت روز روابط عمومى و ارتباطات با اهداى لوح سپاس از دلیلى 
مسوول روابط عمومى و اطالع رسانى بهزیستى مازندران و کارکنان روابط 

عمومى تقدیر و تشکر نمود.



شهردار نکا در در نشست صمیمى با اصحاب رسانه 
از بى سابقه بودن عملکرد هشت ماهه شهردارى در 

30 سال گذشته خبر داد.
در این نشست که با حضور موسى خلیلى شهردار 
نکا، سیداســماعیل میرى اکردى رئیس شــوراى 
شــهر،رضا محمدى معــاون عمرانى شــهردارى و 
محسن سلطانى مســئول روابط عمومى شهردارى  
برگزار شــد، موســى خلیلى شــهردار نکا ،به بیان 
عملکردها و فعالیت هاى هشت ماهه حضور خود به 
عنوان شهردار  اشاره اى داشته و برنامه هاى پیش رو 
را تشــریح کرد.وى بیان کرد : امروز شهر ما در مسیر 
پیشرفت به همدلى شــهروندان نیاز دارد و مدیریت 
شهرى و شهروندان باید در کنارهم به طور مشترك 

اقدام کنیم.
وى در ادامــه تاکید کرد: تــالش کردیم کارهاى 
متعــدد زیربنایى و روبنایــى در حوزه هاى مختلف 
خدماتى، عمرانى، فرهنگى، اجتماعى انجام دهیم و 
در حال حاضر نیز چند پروژه عمرانى مانند پارکینگ 
طبقاتــى، وعمارت شــهردارى و پــارك جنگلى 
کوهســارکنده   در دست اقدام مى باشد.شهردار نکا 
موضوع بعدى را تاکید بر هویت گردشگرى شهر نکا 
عنوان کرد و افزود: مقوله هویت بســیار مهم بوده و 
چنانچه به خوبى در فضاى جامعه شــکل بگیرد به 
انسجام اجتماعى و تقویت مشارکت اجتماعى کمک 

خواهد کرد.
خلیلى در ادامه افزود: شهردارى با کمک اعضاى 

ششمین دوره شوراى اســالمى در این زمینه ورود 
کــرده  و به عنوان مثال آنچه در ایــن دوره با حدود 
هشت ماه کار جهادى و شبانه روزى  به انجام رسیده 
در 30 ســال اخیر بى نظیــر بــوده و در واقع بعد از 
ســاخت پارك جنگلى قرمرض،پل چهارم اعتبارى 
25 میلیاردى به همراه یــک و نیم کیلومترى جاده 
در دو طرف شــمال به جنوب با دیواره ســازى جاده 
باند سالمت و فضاى سبز، نهضت آسفالت،ساماندهى 
ورودى شــهر، آرامســتان  و سد الســتیکى در این 

دوره انجام شــده است.وى با اشــاره به اینکه هیچ 
اتفاقى در 30 سال گذشــته در بحث گردشگرى به 
این مهمى پیش نیامده بــود، گفت: امروز که به این 
مکان ها مراجعه کنید یک فضاى بســیار آبرومند و 
جذاب براى همه شــهروندان نکایى  به وجود آمده 
است.خلیلى  تقویت امید و اعتماد به مردم را به عنان 
موضوع بعدى مطرح کرد و ادامه داد: کارهایى که در 
بخش هاى مختلف خدمات شهرى، خدمات شهرى 
عمرانى شهرســازى و معمارى انجام شده تماماً در 

راستاى تقویت امید و اعتماد مردم بوده و تالش براى 
ایجادى شهرى پویا بوده است.

شهردار نکا با با بیان اینکه بستر نامطلوب رودخانه 
نکا را به فضاى مناســب شــهرى تبدیل کرده ایم، 
گفت: با همت و همکارى اعضاى شــوراى شهر، یک 
پروژه رود پارك ملت(ســد الستیکى) اجرا شده که 
تبدیل به یــک قطب تفریحى و گردشــگرى براى 
تمامى مســافران از سراسر کشــور  خواهد شد. در 
ادامه این نشســت رئیس شوراى اسالمى شهر نکا با 
اشــاره به اینکه خبرنگاران با فعالیت روشنگرى در

 عرصه هاى مختلف، حس مطالبــه گرى را در بین 
مردم تقویــت کنند،عنــوان داشــت: خبرنگاران 
مــى توانند راهنماى مســئولین بــوده و به عنوان 
اتــاق فکر مســئولین عمــل کــرده و ایــده ها را

 انتقال دهند.
سید اسماعیل میرى اکردى با بیان اینکه امروزه 
دنیا به سمت گردشگرى و توریسم تمایل یافته است، 
افزود: زمینه ها در شهرســتان نکا  به عنوان یکى از  
شهرســتان  اقتصادى اســتان براى جذب سرمایه 
گذار فراهم است و خبرنگاران نقش بسزایى در بروز 
کردن اعتقادات سرمایه گذاران دارند و دید سرمایه 
گذاران باید نسبت به کشاورزى بودن شهرستان نکا 
عوض شود تا این شهرستان به عنوان قطب صنعتى، 
گردشــگرى و خدماتى زبانزد شودباشد و همچنین 
فرصت نزدیکى شهر نکا  به مرکز استان فرصتى است 

که باید به سرمایه گذاران شناسانده شود.

شهردار نکا عنوان کرد:

بى سابقه بودن عملکرد هشت ماهه شهردارى نکا در 30 سال اخیر  
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فرماندار مرکز مازندران:

تحقق منش و روش رزمندگان 
موجبات رشد جامعه را فراهم مى کند

فرماندار مرکز مازندران گفت: باتوجه به در پیش بودن چهلمین ســالروز آزادسازى 
خرمشــهر، همبستگى و شــجاعتى که رزمندگان ما در خرمشــهر از خود نشان دادند 
موجــب رقم خوردن آن حماســه بزرگ بــود و امروز هم تحقق آن منــش و روش در 

حوزه هاى تقنینى، اجرا و قضا مى تواند موجبات رشد جامعه را فراهم کند.
 محمد علــى نوبخت در همایش تجلیل از شــوراها و تبیین طرح تحول اقتصادى در 
بخش رودپى جنوبى، اظهار کرد: دولت ســیزدهم به دنبال تاســیس امید است که در 
این زمینه تحول اقتصادى با هدف شفاف ســازى و توزیع عادالنه یارانه ها به منظور رفاه 

همگانى با شجاعت دولت مردمى ایران قوى کلید خورد.
وى گفت: در بحث تحول اقتصادى سه گروه مسببان این امر، سوء استفاده کنندگان از 
ارز ترجیحى و دشمنان قسم خورده اى که هرگاه نظام به دنبال تحول بود با سنگ اندازى 

و هوچى گرى به تقابل با آن پرداخته اند به عینه  مخالفت شان دیده مى شود.
فرمانــدار مرکز مازندران بیان کرد: امروز عرصه اقتصاد میدان جنگ اســت و در این 
زمینه وحدت و شــجاعت کلیدواژه هایى هستند که همچون آزادسازى خرمشهر ما را از 

گردنه هاى دشوار عبور مى دهند.
این مســؤول تصریــح کرد: باتوجه به در پیش بودن چهلمین ســالروز آزادســازى 
خرمشــهر، همبستگى و شــجاعتى که رزمندگان ما در خرمشــهر از خود نشان دادند 
موجــب رقم خوردن آن حماســه بزرگ بــود و امروز هم تحقق آن منــش و روش در 

حوزه هاى تقنینى، اجرا و قضا مى تواند موجبات رشد جامعه را فراهم کند.
نوبخت با بیان اینکه سه ضلع دولت، شورا و جامعه وظایف متقابلى نسبت به یکدیگر 
دارند کــه تنظیم این وظایف منافع مردم را تامین مى کنــد، اظهار کرد: ارتقاى ارتباط 
شــوراها با بدنه دولت و نداشتن نگاه انحصارى و جزم اندیشى موجب بهره مندى هر چه 

بیشتر مردم خواهد شد.
وى یادآور شــد: شوراى اســالمى حد فاصل بین مردم و دولت هستند که عقالنیت، 

عدالت و معنویت سه امر حیاتى در تجلى شوراها در مطالبه گرى محسوب مى شود.
فرماندار مرکز مازندران با گرامیداشت یاد و خاطره 58 شهید این بخش، گفت: بخش 
رودپى از ظرفیت هاى باالى صنعتى، کشــاورزى، دانشــگاهى و وجود منابع آبى غنى 

برخوردار کرده که وجه تمایز این منطقه محسوب مى شود.

مخبر، معاون اول رئیس جمهور:

باید به مردم اطمینان دهیم 
که به قیمت ها مسلط هستیم

معاون اول رئیس جمهور گفت: باید این اطمینــان را به مردم بدهیم که به قیمت ها 
مسلط هستیم.

مخبر معاون اول رئیس جمهور در سخنانى گفت گفت: دوستانمان در تعزیرات باید 
جهادى کار کنند تا این آرامش را به مردم بدهند که ما در بازار حضور داریم و به قیمت ها 
مســلط هســتیم.وى با تاکید بر اینکه با متخلفان باید طورى برخورد کرد که تخلف به 
صرفه نباشــد، ادامه داد: باید جریمه بازدارنده باشــد. نمى توانیم باال سر هر دکانى و هر 
فردى یک آدم بگذاریم که این کار را بکند. باید جریمه به شــکلى باشد که براى متخلف 

صرف نکند.
وى افزود: در دوره گذار به کمک مضاعف نیاز داریم. ما این چند هفته را انتظار داریم 
تعزیرات عادى کار نکنند و دوســتانمان جهادى باید کار کنند تا این آرامش را به مردم 

بدهند که ما در بازار حضور داریم و به قیمت ها مسلط هستیم.

نماینده مردم بروجرد:

اجراى «نظام عادالنه توزیع یارانه ها»
 به نفع مردم است

نماینده مردم بروجرد در مجلس شوراى اسالمى گفت:اصل اجرایى این طرح کار بسیار 
درســت و مهم در توسعه زیربنایى اقتصاد کشــور محسوب مى شود و در میان مدت به 

نفع مردم خواهد بود.
عباس گودرزى  در مورد اجراى«نظام عادالنه توزیع یارانه ها» گفت: اجراى این طرح 
نقش مهمى در توســعه زیربنایى اقتصاد کشور دارد و از قاچاق، دارایى مملکت به خارج 

از مرزها جلوگیرى مى کند.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شــوراى اســالمى با اشاره به وجود فساد و رانت در 
تخصیــص ارز 4200 تومانى براى واردات کاالهاى اساســى،گفت: با حذف ارز 4200

تومانى، یارانه ها از طریق کاالبرگ الکترونیکى به دســت مصرف کنندگان واقعى یعنى 
مردم  خواهد رسید.

عضو کمیســیون اجتماعى مجلس تصریح کرد: در این طرح، حذف یارانه مورد نظر 
نیســت بلکه موضوع مدیریت مصرف و  توزیع یارانه ها مورد  هدف است البته در اجراى 
این طرح باید  به نحوى عمل کنیم که جاماندگان دریافت یارانه  که داراى شــرایط الزم 
هســتند بتوانند با ثبت نام در سامانه مربوطه ،یارانه خود را دریافت کنند.  گودرزى بیان 
داشت: در دهک بندى یارانه باید توجه شود تا حق  کسى ضایع نشود و یارانه ها به صورت 
هدفمند به مصرف کننده واقعى برسد و بتواند در زندگى روزمره مردم تاثیر گذار باشد.

وى افزود: در دولت قبل کاالهایى که مشــمول دریافــت  ارز ترجیحى بودند، افزایش 
قیمت بیشترى از کاالهاى غیر مشــمول داشتند لذا ادامه اختصاص ارز 4200 تومانى 
به این کاالها  معقول نبود. حذف ارز ترجیحى و اســتقرار نظــام عادالنه یارانه اى اقدام 
درســت دولت سیزدهم اســت، دولت باید تالش کند که مردم از نحوه اجراى این طرح 
آسیبى نبینند.گودرزى در مورد چشم انداز این اقدام دولت در حوزه اقتصادى گفت: در 
دولت قبل على رغم حذف ارز ترجیحى برخى کاالهاى اساســى و ایجاد مشکالتى براى 
مردم، اراده اى براى درمان اقتصاد و جبران حذف ارز ترجیحى نداشت. دولت سیزدهم 
جراحى اقتصادى را آغاز کرده است، شک نکنید محصول این اقدام در میان مدت به نفع 
آحاد مردم خواهد بود.نماینده مردم بروجرد بیان داشت جراحى اقتصادى اتفاق افتاده 
است،مســلما تبعات کوتاه مدتى در جامعه دارد اما به زودى مردم دســتاورد این اقدام  

مثبت دولت را خواهند دید.

در جریان بررسى طرح شفافیت قواى سه گانه؛
جلسات هیئت رئیسه مجلس 

مشمول شفافیت نشد
شــفافیت جلسات هیئت رئیسه مجلس شوراى اسالمى، رأى الزم را در صحن علنى 

امروز نیاورد.
 مالک شــریعتى در جلسه علنى مجلس شوراى اســالمى و در جریان بررسى طرح 
دوفوریتى شفافیت قواى سه گانه و دستگاه هاى اجرایى و سایر نهادها پیشنهاد کرد که 
هیئت رئیســه مجلس موظف شود مشــروح مذاکرات، قوانین، جلسات و آراى ماخوذه 
خود را به تفکیک اســامى موافق، مخالف و ممتنع و عدم شرکت در رأى گیرى حداکثر 
تا یک هفته پس از هر جلســه صرفا براى نمایندگان مجلس در ســامانه مجلس شوراى 

اسالمى منتشر کند.
این پیشنهاد جهت تصویب نیاز به دو سوم آراى نمایندگان داشت که حد نصاب الزم 

را نیاورد و به تصویب نرسید.

با تصویب کمیسیون قضایى: مراحل دادرسى
 براى به اجرا گذاشتن مهریه حذف شد

طراح طرح اصالح قانون مهریه گفت: با مصوبه کمیسیون 
قضایى مجلس مراحل دادرسى براى به اجرا گذاشتن مهریه 
حذف شده و زنان بدون طى این مراحل مى توانند مهریه خود 

را به اجرا بگذارند.
ابوالفضــل ابوترابــى گفــت: کار تصویب طــرح اصالح 
قانون مهریه در کمیســیون قضایى به پایان رسیده و پس از 

جمع بندى در نوبت رسیدگى درس هم قرار گرفته است.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شوراى اسالمى و طراح 
طرح اصالح قانون مهریه افزود: این طرح ســى و ششــمین 
دســتور کار صحن اســت اما بنا داریم تا با جمع آورى امضا 
درخواست رسیدگى خارج از دستور این طرح را داشته باشیم.

ابوترابى اظهار داشــت: براساس این مصوبه مراحل دادرسى 
براى به اجرا گذاشــتن مهریه حذف شده و زنان مى توانند با 
مراجعه به بخش اجراییــات دادگاه خانواده مهریه خود را به 
اجرا گذارند و تنها زمانى موضوع وارد مراحل دادرسى مى شود 

که مرد مدعى باشد که مهریه را پرداخت کرده است.
وى افزود: بر این اســاس پس از به اجرا گذاشــتن مهریه 
اگر مرد تمکن مالى داشــته باشــد دارایى هاى وى توقیف و 
به عنوان مهریه در اختیار همســر وى قرارداده مى شــود و 
در صورتى که تمکن مالى نداشــته باشد مهریه قسط بندى 
مى شود.نماینده مردم نجف آباد در مجلس شوراى اسالمى 
اظهار داشت: براســاس این مصوبه چنانچه مرد مدعى شود 
که مهریه را پرداخت کرده و بخواهد سند مربوط به آن را ارائه 
کند آن وقت کار آنها وارد فرایند دادرسى و رسیدگى قضایى 
مى شود.ابوترابى خاطرنشان کرد: در این مصوبه و به منظور 
جلوگیرى از ثبت مهریه هاى سنگین، بنا شده تا از زوج هایى 

که مهریه هاى سنگین ثبت مى کنند حق ثبت گرفته شود.
وى افزود: براســاس  این مصوبه کمیسیون قضایى براى 
مهریه هاى تا ســقف 14 سکه حق ثبتى در نظر گرفته نشده 
و از مهریه هاى بین 14 تا 100 سکه چهار دهم درصد قیمت 

سکه ها به عنوان حق ثبت در نظر گرفته شده است.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شوراى اسالمى اظهار 
داشــت: طبق این مصوبه مهریه هاى بین 100 تا 200 سکه 
مشــمول پرداخت 2 درصد حق ثبت مى شوند و مهریه هاى 
200 ســکه به باال مشــمول پرداخــت 15درصد حق ثبت 
مى شــوند و زوج ها باید 15درصد قیمت سکه ها را به عنوان 
حق ثبت پرداخت کنند.ابوترابى خاطرنشــان کرد: براساس 
این مصوبه کمیسیون قضایى حق ثبت مهریه از دو طرف هر 
یک به میزان 50 درصد اخذ مى شــود و وجه حاصل از آن به 
صندوقى به نام صندوق تهیه جهیزیه براى افراد نیازمند که در 
بودجه ساالنه براى آن ردیف اعتبارى در نظر گرفته مى شود، 
واریز خواهد شــد.نماینده مردم نجف آباد در مجلس شوراى 
اسالمى اظهار داشت: با مصوبه کمیسیون قضایى در جریان 
بررســى طرح اصالح قانون مهریه، حبس زدایى و قضازدایى 
صورت گرفته و مردها دیگر به خاطر مهریه حبس نمى شوند 
و بانوان نیز براى به اجرا گذاشتن مهریه خود دیگر مجبور به 

طى کردن مراحل دادرسى نیستند.

با موافقت نمایندگان:
سازوکار شفافیت آرا و مذاکرات مجلس، هیات 

وزیران و شوراها مشخص شد
 نماینــدگان مجلس ســاز و کار شــفافیت آرا درمجمع 
تشــخیص مصلحت نظام (فقط در اجراى اصل 112 قانون 
اساســى در موارد اختالفى مجلس و شوراى نگهبان) هیات 

عالى نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شوراى 
اســالمى، هیات وزیران، شوراهاى اســالمى شهر و روستا و 

شوراها را تعیین کردند.
نماینــدگان در نشســت علنى امروز (چهارشــنبه، 28

اردیبهشت ماه) مجلس شــوراى اسالمى در جریان بررسى 
طرح دو فوریتى شفافیت قواى سه گانه و دستگاههاى اجرایى 
و ســایر نهادها با 175 رأى  با اصل ماده 3 این طرح موافقت 
کردند.در ماده 3 این طرح آمده است:مشــموالن این قانون 
از جمله مجمع تشــخیص مصلحت نظــام (فقط در اجراى 
اصل 112 قانون اساسى در موارد اختالفى مجلس و شوراى 
نگهبان) هیات عالى نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
مجلس شوراى اســالمى، هیات وزیران، شوراهاى اسالمى 
شهر و روستا و شوراهاى موضوع این قانون موظفند مشروح 
مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیســیون هاى تابع آن ها 
و آراى ماخوذه از اعضا را به تفکیک اســامى موافق، مخالف، 
ممتنع و کسانى که در راى گیرى شرکت نکرده اند، حداکثر 
ظرف یکماه در پایگاه اطالع رســانى خود با قابلیت خوانش 
رایانه اى منتشــر نمایند، مگر در مواردى که به موجب قانون 
اساســى و قوانین مربوط به هر یک از نهادهاى مذکور در این 
قانون، تشکیل جلســه غیرعلنى یا راى گیرى مخفى پیش 
بینى شــده باشــد.تبصره این ماده نیز مى گوید؛ در جهت 
استقالل نظر کارشناسى، آراء ماخوذه از نمایندگان مجلس 
در خصوص مصوباتى که جنبه صنفــى و منطقه اى دارد، از 
شــمول این ماده خارج اســت. کمیسیون تخصصى مکلف 
اســت در پایان گزارش خود به صحــن علنى، جنبه صنفى 
و منطقه اى خود را اظهار نموده و براساس رأى مجلس عمل 
گردد. حکم این ماده و تبصره آن در خصوص مجلس شوراى 
اســالمى به ذیل ماده 119 قانون آیین نامه داخلى مجلس 

الحاق مى شود.
دو فوریت «طرح ساماندهى اجاره بهاى مسکن» 

به تصویب رسید
نمایندگان مجلس شــوراى اسالمى با دو فوریت بررسى 
«طرح کنترل و ســاماندهى اجاره  بهاى امالك مســکونى» 

موافقت کردند.
 در جلسه علنى روز چهارشنبه مجلس شوراى اسالمى، 
بررسى دو فوریت طرح کنترل و ساماندهى اجاره  بهاى امالك 
مســکونى در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با 150 راى 

موافق با فوریت این طرح موافقت کردند.
پیش از راى گیرى على خضریان نماینده مردم تهران در 
مجلــس در دفاع از این طرح گفت: اجاره بها به صورت نابرابر، 
بدون اســتدالل و نامتعارف  افزایش یافته است، بنگاه هاى 
معامالت ملکى هم از شــرایط رها شــده در این بخش سو 
استفاده مى کنند. از طرفى اگر شرایط مستاجران ساماندهى 
نشــود در تابستان 1401 بخشى از مستاجران کشور قادر به 
تمدیــد قرارداد خود نبوده و  مجبور خواهند بود به حاشــیه 
شهرها کوچ کنند و این کوچ مشکالت و معضالت اجتماعى، 
سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و روانى بر کشور تحمیل خواهد 
کرد.در ادامه محمود احمدى بیغش نماینده مردم شازند در 
مجلــس در مخالفت با این دو فوریت این طرح معتقد بود که 
این طرح فوریت نــدارد چرا که طبق قانون موجر فقط اجازه 
دارد 25 درصد اجاره بها را افزایش دهد و بهتر است مجلس به 

مسائل مهمتر رسیدگى کند.
عالوه بر این اقبال شاکرى نماینده تهران در موافقت با این 
طرح گفت: بیش از 20 میلیون حاشیه نشین در کشور وجود 
دارند که این افراد مجبور شــدند از شــهر به حاشیه کوچک 

کنند و این طرح مى تواند  سبب ساماندهى آن ها شود.

یادداشت مدیر مسوول، حسین فرهادى:
تقویــم هــم در میــان تمــام آگاهســازى ها 
و یــادآورى هاى خــود ، روزهاى خنثى کــم ندارد، 
یکى از ایــن روزهاى روزمره زده ى تبلیغاتى روز ملى 
ارتباطات و روابط عمومى هاست. روزى که خبرنگاران 
به نشست هاى خبرى دعوت میشــوند تا مدیران از 
خودشــان بگویند ! روزى که روابط عمومى ها نگران 
هزینه کرد روز خودشــان هستند و آن هدایایى که به 
رســم احترام و تقدیر از زحمات خبرنگاران باید تهیه 
شود!! روزى که همین شب قبلش خودشان نشسته اند 
و براى مدیرانشان یادداشت گرامیداشت روز خودشان 
را قلم زدند!!! روزى که براى برپایى گرامیداشــت روز 

خودشان عرق ریختند و تقال کردند...!!
 روابط عمومى ها کــه در مقیاس جهانى به عنوان 
مهمترین واحد یک ســازمان شناخته شده و همواره 
در بکارگیرى نیروى انســانى آن دقت و حساسیت به 
خرج داده مى شــود تا توانمندتریــن ، خالق ترین و 
متخصص ترین نیروها  در راســتاى تدوین موثرترین 

برنامه هاى تبلیغاتى، آگاهسازى و مشترى مدارى و 
بازاریابى جذب شــوند، در ایران همواره با اعمال نفوذ 
مدیران به عنوان واحدى متشکل از فرمانبران مدیران 

به کار گرفته مى شوند.
 در حال حاضــر روز روابط عمومى بــه مانند روز 
خبرنگار در دســتگاههاى اجرایى تشریفاتى و به یک 
روز و هفته و تبریکاتش بســنده مى شود. تاکنون از 
این واحد ســازمانى ارزشــمند و پرکاربرد و جایگاه و 
ظرفیت بالقــوه اش در ادارات و نهادهاى مختلف به 
خوبى استفاده نشــده و متاسفانه مدیران دستگاهها 
از روابط عمومى انتظار معجزه در حد خواب اصحاب 
کهف دارند که پس از یــک قیقوله، همگان محصور 
تدابیر و عملکــرد این مدیران شــوند!! در صورتیکه 
کــه آن اختیارات و ابزارها و قدرتى که الزم اســت تا 
به عنوان بســترى مناســب جهت عملکــرد علمى، 
ساختارى، خالقانه و متناسب با ماهیت تعریف شده 
ى این واحد در اختیــار کارکنان این واحد قرار گیرد

 خبرى نیست!

در حوزه ارتباطات و روابط عمومى به مدیران روابط 
عمومى نه تنها اختیار الزم جهت بهره گیرى از نقطه 
نظرات خود داده نمى شــود بلکه حداقل هاى ابزارى 
الزم من جمله ســخت افزار و منابع انسانى متخصص 

نیز در اختیار آنان قرار نمى گیرد.
  رواط عمومى که به عنوان چشــم و گوش و زبان 
دســتگاههاى اجرایى مى باشد چطور مى تواند فقط 
بشنود ولى اجازه بیان به مدیر را نداشته باشد؟! چطور 
مى تواند ببیند ولى انعکاس ندهد ؟! و چطور مى تواند 

حرف بزند در حالى که صدایش رسا نباشد؟!
 با استفاده صحیح مدیران از ظرفیت روابط عمومى 
و بکار گیرى نیروهاى متخصص و کارآمد به درستى 
مى توانند بســیارى از چالش هاى پیش رویشــان را 
شناسایى و براى رفع آن برنامه ریزى کنند. دستگاهها 
و اداراتى که به خوبــى از ظرفیت روابط عمومى بهره 
برده و به قدرت و توانمنــدى این حوزه ایمان آوردند 
رستگار شده و مسیر روشنى را براى سازمان خود مهیا 
نمودند و اما برخى دســتگاهها با تقلیل جایگاه روابط 

عمومى از دنیاى ارتباطات عقــب افتادند و هر روز با 
چالشى نو روبرو هســتند که براى رفع این معضالت 
بایســتى هزینه هاى گزاف مادى و معنوى را متحمل 
شوند!! و همواره هزینه هایشان صرف درمان میشود در 
حالیکه با هزینه هاى چه بسا کمتر در حوزه پیشگیرى 
که همان ارزش و اعتبار دادن به حوزه روابط عمومى 
هایشان مى باشد مى توانند از پرداخت چنین هزینه 

هایى که برخى نیز جبران ناپذیر بوده در امان باشند.
 عــدم درك صحیح برخى مدیــران از توانمندى 
و ظرفیــت روابــط عمومى هــا موجب به حاشــیه 
رفتن روابط عمومــى ها در حد یک اپراتور ارســال 
خبر مى شــود در صورتى که قطعــا این رویه مدنظر 
و مورد قبول خود روابط عمومى ها نیســت! مدیران 
خودخواه در این حــوزه با عدم حمایت از برنامه هاى 
واحد روابط عمومى موجب بروز بســیارى از چالشها 
در ادارات و دســتگاههاى خود شده و قادر به برقرارى 
ارتباطــات الزم با مــردم  و مخاطبین و جامعه هدف

 خود نمى باشند. 

روابط عمومى هاى در بند!!!

درباره ى سفارشى سازى روابط عمومى ها جهت 
شاخص سازى مدیران به جاى سازمان ها...

 در حال حاضر روز روابط عمومى به مانند روز خبرنگار در دستگاههاى اجرایى تشریفاتى و به 
یک روز و هفته و تبریکاتش بسنده مى شود. تاکنون از این واحد سازمانى ارزشمند و پرکاربرد و 
جایگاه و ظرفیت بالقوه اش در ادارات و نهادهاى مختلف به خوبى استفاده نشده و متاسفانه مدیران 
دستگاهها از روابط عمومى انتظار معجزه در حد خواب اصحاب کهف دارند که پس از یک قیقوله، 
همگان محصور تدابیر و عملکرد این مدیران شوند!! در صورتیکه که آن اختیارات و ابزارها و قدرتى 

که الزم است تا به عنوان بسترى مناسب جهت عملکرد علمى، ساختارى، خالقانه و متناسب ...

ی وال ی ھ صا یا وال ی ھ صا ا

کوتاه از سیاست
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اخبار

معاون استاندار مازندران 
خواستار برخورد با ساخت و ساز
 غیر مجاز در کالردشت شد

 معاون سیاسى ، امنیتى و اجتماعى استاندارى مازندران خواستار 
برخورد با عوامل تخریب اراضى کشــاورزى و ســاخت و سازهاى غیر 

مجاز در این شهرستان شد .
روح اهللا ُســلگى در آیین معارفه سرپرســت جدیــد فرماندارى 
کالردشــت افزود : البتــه در اغلب شهرســتان هاى این اســتان از 
گذشــته تاکنون تخریب اراضى کشــاورزى و ســاخت و ســازهاى 
بى رویه شــکل گرفته اســت اما در کالردشــت طبق گزارش هاى 
واصله بایــد از ادامه وقوع این پدیده شــوم و نامیمــون به طور ویژه

 جلوگیرى شــود. وى با تاکید بر آنکه دهیاران و شوراهاى اسالمى به 
جاى انجام وظایف محوله برابر قانــون ،نباید به کارهاى بنگاه دارى و 
معامله زمین در این شهرســتان مبادرت بورزند،  ادامه داد : ظرفیتى 
که کالردشت از لحاظ برخوردارى از مواهب طبیعى ، چشم اندازهاى 
بى نظیر و ... دارد در کمتر نقاط این اســتان چنین موقعیت ممتازى 
وجود دارد، بنابراین فرماندار باید با همراهى دیگر مســووالن، شرکت

 تعاونى هایى را شــکل دهد و در حوزه رونق گردشــگرى مخصوصا 
بومگــردى برنامه ریزى کند.معاون سیاســى ، امنیتــى و اجتماعى 
اســتاندار مازندران گفت که واقعا جاى تاســف دارد کالردشت با این 
همه ظرفیت اما اغلب جوانان این خطه جویاى کار هستند.ســلگى با 
اشاره تحریم هاى دشمنان علیه ملت ایران ، تاکید کرد : در دورانى که 
کام مردم به خاطر تحریم هاى ظالمانه و فرافکنى شــبکه هاى رسانه 
اى بیگانه تلخ شــده بنابراین دوران روحیه پشت میز نشینى و تفنن 
نیست بلکه همه مسووالن باید با ریاضت و اخالص براى رضایت مندى 
مردم گام بردارند. این مسوول استانى، اصالح شیوه طرح پرداخت ارز 
ترجیحى بعنوان گام بزرگ دولت در عادالنه ســازى یارانه ها را یادآور 
شد و گفت که متاســفانه از هزار میلیارد تومان بودجه ملى کشور در 
قالب یارانه ، حدود نیمى از آن  قاچاق مى شــد؛ در حالى که این دولت  
براى کوتاه کردن زیاده خواهان و مافیاى بزرگ ســعى کرد این یارانه 
را مستقیم به مردم بدهد.معاون سیاسى ، امنیتى و اجتماعى استاندار 
مازندران از سرپرســت فرماندار جدید کالردشــت خواست تا با بهره 
گیرى از همه ظرفیت ها ،مشکالت و موانع بر سر راه توسعه کالردشت 

را شناسایى و طى پایان سال گزارش دهد.
در این مراسم ،زین العابدین فقیه نصیرى بعنوان سرپرست فرماندارى 
کالردشت معرفى و از خدمات چهار ساله کامران پوالدى فرماندار پیشین

 قدردانى شد. شهرستان کالردشت با برخوردارى از یک نقطه شهرى 
، 19 نقطه روستایى و دستکم 24 هزار نفر جمعیت درِ غرب مازندران 

قرار دارد.

به مناسبت هفته ملى جمعیت مطرح شد؛

مادر شدن در جامعه باید تبدیل 
به ارزش شود

استاد جامعه شناسى گفت: باید به این سمت برویم که مادر شدن در 
جامعه تبدیل به ارزش شود.

 نشست علمى «تحوالت، سیاست ها و برنامه هاى جمعیتى ایران» 
روز دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 در دانشکده علوم اجتماعى دانشگاه 

عالمه طباطبایى برگزار شد.
احمد دراهکى اســتاد جامعه شناســى و از سخنرانان حاضر در این 
نشســت با موضوع پاسخ هاى سیاســتى به بارورى پایین، تجارب بین 
المللى و ظرفیت هاى داخلى بود.وى با بیان اینکه 60 کشــور در مورد 
بارورى پایین کار کرده اند که مى توان از تجارب آن استفاده کرد؛ گفت: 
ما از ســال 80 وارد بارورى زیر سطح جانشینى شده ایم که در این مدت 
فرصت هاى زیادى را از داده و مى دهیم.دراهکى ادامه داد: سیاست هاى 
جمعیتى مستقیم و غیر مستقیم است که سیاست هاى غیر مستقیم اعم 
از سیاســت هایى است که در حوزه نان و مسکن و ارز و...، وجود دارد.وى 
با بیان اینکه جامعه ایرانى یک جامعه اصیل اســت که تمایل به ازدواج 
و فرزندآورى در آن وجود دارد، گفت: شــواهد بین المللى سیاست هاى 
مشــخصى در حوزه بارورى را نشــان مى دهد که سیاست هاى نظیر 
هزینه هاى مراقبت از کودك، سیستم هاى مرخصى والدین، مشوق هاى 
مالى، شرایط بازار کار، خدمات کمک بارورى را شامل مى شود.دراهکى 
گفت: سیاســت هاى حمایتى از بارورى در حد 0.2 یا 0.3 در کشورهاى 
دیگر مؤثر بوده است؛ چون مشــکل این امر در کشورهاى دیگر مسأله 
فرهنگى اســت. مســأله اصلى بارورى در این کشورها تغییر ارزش ها و 
باورهاســت. ما هنوز ساختار فرهنگى جامعه غرب را نداریم اما با دست 

خود جوانان را به این سمت سوق دهیم.
وى ادامه داد: تجربه دیگر کشورها نشان مى دهد، مشوق هاى مالى 
منظم اثرات اندك اما سریع و مثبتى بر بارورى دوره اى دارند. ژاپن با 28

درصد بى فرزندى پس از هنگ کنگ بیشترین آمار را در این زمینه دارد 
که نشان مى دهد سیاست هاى بارورى آنها موفق نبوده است.

دراهکى در پایان تاکید کرد: باید به این ســمت برویم که مادر شدن 
در جامعه تبدیل به ارزش شــود.زمینه هاى بروز و ظهور بارورى پایین، 

انعکاس یافته شرایط اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و هنجارى است
محمود مشــفق هم در این نشســت درباره نشــانه هاى گذار دوم 
جمعیتى و مالحظات سیاســتى سخنرانى خود را پى گرفت و گفت: از 
سال 45 تا 65 افزایش جمعیت داشتیم که به عنوان گذار اول جمعیتى 
مطرح است، از آن پس بارورى شروع به کاهش کرد و به سطح جانشینى 
رســید. زمینه هاى بروز و ظهور بارورى پایین انعکاس یافته شــرایط 

اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و هنجارى است.
وى ادامه داد: واکنشــى که سایر کشورهاى جهان نسبت به کاهش 

بارورى داشته اند در کشور ما -البته با تاخیر- پیگیرى مى شود.
وى با بیان اینکه گذار دوم جمعیتى بحث سالمندان و کاهش نیروى 
کار اســت، گفت: گذار دوم جمعیتى ناشــى از تحــول در ویژگى هاى 

اجتماعى و اقتصادى زنان بوده است.
مشفق ادامه داد: نتایج سیاست هاى حمایتى در کشورهاى دیگر نه 
خیلى موفق آمیز و نه خیلى ناموفق بوده است. برخى از این سیاست ها 
بى تأثیر بوده، گاهاً نیز تأثیر موقتى داشته و بر زمانبندى فرزندآورى مؤثر 
بوده است و مادر در سن پایین ترى فرزند خود را به دنیا آورده است. به هر 

حال در لزوم این سیاست ها کسى شک ندارد.
وى در پایان گفت: نیازمند این هســتیم که سیاست هاى ما در این 
حوزه به طور ســاالنه مورد بازخوانى قرار بگیرد.اردشیر انتظارى دیگر 
سخنران این نشست نیز گفت: وقتى کاهش جمعیت در ایران در مقطعى 
رخ داد، برخــى افراد از این کاهش جمعیت به عنوان یک معجزه ایرانى 
یاد مى کردند. این در حالى است که مسأله جمعیت یک مسأله امنیتى 
براى جهان است.وى ادامه داد: آن دستکارى هاى ما آثار سو براى جامعه 

داشت، اکنون هم دستکارى هاى ما ممکن است آثار سو داشته باشد.

معاون اجتماعى پلیس فتا، «خالى فروشــى» را بیشترین 
تخلف بــازار رمزارزها دانســت و از چرایى حذف اپلیکیشــن 
کوینکس از گوگل پلى و تهدیداتى که تبلیغات ایردراپ ها براى 

کاربران ایجاد مى کنند، گفت.
ســرهنگ رامین پاشایى با اشــاره به خبر حذف اپلیکیشن 
کوینکس از گوگل پلى گفت: قطعاً افرادى که از صرافى کوینکس 
استفاده مى کنند، اطالع دارند که اخیراً این پلتفرم در بخش به روز 
رسانى نسخه موبایلى خود دچار مشکل شده و طى اطالعیه اى از 
کاربران خود خواسته است تا رفع مشکل صبر کنند. در نهایت در 
روزهاى گذشته اخبارى مبنى بر حذف برنامه Coinex از گوگل 

پلى منتشر شد.
معاون اجتماعــى پلیس فتا بیان کــرد: صرافى کوینکس 
(Coinex) از جمله معدود پلتفرم هــاى معامالت ارز دیجیتال 
است که پاسپورت ایرانى را براى احراز هویت مى پذیرد. احتمال 
مى رود که نظارت هاى قانونــى روى کار صرافى هاى رمز ارزى 
مبنى بر عدم ســرویس دهى به ایرانیان و وجود ایران در لیست 
iOS تحریم هاى بین المللــى از دالیل حذف برنامــه اندروید و

صرافى کوینکس از گوگل پلى و اپ اســتور باشد.وى با اشاره به 
اینکه سوال اکثر افرادى که در این بستر فعالیت مى کردند، این 
بود که آیا این اپلیکیشن به گوگل پلى بر مى گردد، گفت: اطالع 
دقیقى از این موضوع نداریم چرا که در گذشــته موارد مشابهى 
بوده که به بهانه هاى مختلف از جمله داشتن کاربران ایرانى (آى 
پى هاى ایران) و رعایت قانون ســوئیفت، اپلیکیشن هایشان را 

براى کاربران ایرانى بســته اند و دارایى هاى افراد را بلوکه کرده 
اند. مواردى هم بوده که بعد از مدتى مجدد شروع به کار کرده اند.

هیچ شرکتى براى فعالیت در بازار رمز ارزها
 از بانک مرکزى مجوز ندارد

معاون اجتماعى پلیس فتا اظهار داشت: شرکت هایى که در 
ایران در زمینه رمز ارزها فعالیت مى کنند فعالیت شأن غیر قانونى 
است. چرا که مجوزى بابت این کار دریافت نکرده اند و فعالیت در 

بازار رمز ارزها در ایران ریسک پذیرى باالیى دارد.
پاشایى در پاسخ به سوال دیگرى مبنى بر اینکه برخى از این 
شــرکت ها ادعا مى کنند از بانک مرکزى مجوز دارند، آیا ادعاى 
آنها درســت اســت یا خیر؟ تصریح کرد: تعداد محدودى از این 
شرکت ها هستند که در مقوله صادرات و واردات مجوزهاى خاص 
و محدود از بانک مرکزى دارند. نه در رابطه با فعالیت داخل کشور 
و ســرمایه گذارى و فعالیت هاى روزمره.وى بیان کرد: بازار رمز 
ارز مانند بازار بورس نوســان و باال و پاییــن دارد و اگر قانونى در 
این زمینه نداشته باشیم افرادى که در این بازار فعالیت مى کنند 

امکان دارد به یک باره دچار ضرر و زیان هنگفتى شوند.
بازار رمز ارز مانند بازار بورس نوســان و باال و پایین دارد و اگر 
قانونى در این زمینه نداشته باشیم افرادى که در این بازار فعالیت 
مى کنند امکان دارد به یک باره دچار ضرر و زیان هنگفتى شوند

معاون اجتماعى پلیس فتا با اشاره به تخلفات انجام شده در 
زمینه رمز ارزها تأکید کرد: برخى از این شرکت ها ادعا مى کنند 
سرمایه دو میلیون تومانى را مى توانند 600 میلیون تومان کنند 

که این ادعا صد درصد دروغ اســت. درست است که بازار رمز ارز 
ســود باالیى دارد اما این حجم از سود اصًال منطقى و قابل قبول 
نیست و از مردم مى خواهم فریب تبلیغات دروغین را نخورند و 
اگر هم تصمیم دارند در این بازار ورود کنند، به سراغ شرکت ها و 
کارگزارى هایى بروند که ادعاهایشان با واقعیت تطابق بیشترى 
دارد.پاشایى با اشــاره به اینکه در ایران 12 تا 15 میلیون نفر به 
صورت رسمى و غیر رسمى در بازار رمز ارزها فعالیت مى کنند، 
خاطرنشان کرد: متأسفانه قوانین و مقررات جارى پاسخ گوى این 
بازار نیســت و متأسفانه مشاهده مى کنیم کالهبرداران از خالء 
قانون سو استفاده مى کنند.وى در پاسخ به سوالى مبنى بر اینکه 
مهمترین تخلف در حوزه رمز ارزها چیست؟ گفت: خالى فروشى 
مهمترین تخلف در حوزه رمز ارزهاست. چرا که یک شرکت در 
حوزه رمز ارزهاست به عنوان مثال یک شرکت ثانویه 200 هزار 
رمز ارز تولید مى کند اما بدون هیچ گونه پشتوانه اى 300 هزار رمز 
ارز مى فروشد. در واقع این شرکت خالى فروشى کرده است. چرا 
که باید به میزان اعتبارش رمز ارز بفروشد. در این میان خریدارى 

که رمز ارز را خریده است، دستش خالى مى ماند و ضرر مى کند.
معاون اجتماعى پلیس فتا ادامه داد: البته برخى از حوزه هاى 
این بازار مانند خرید و فروش «تتر» فعالیت مى کنند، ریســک 
پذیرى پایین ترى دارند. چرا که شــاخص تتر با دالر و طال باال و 

پایین مى شود.
وى افزود: البته دستبرد زدن و دستکارى حساب مالى کاربران 
در این بازار یکى دیگر از تخلفات شــایع و رایج اســت. به همین 

منظور توصیه مى کنیم افرادى که ولت (کیف پول الکترونیکى) 
دارند حتماً رمزهاى اولیه خود را تغییر دهند.

فریب تبلیغات ایردراپ ها را نخوریدپاشــایى هشــدار داد: 
کاربران بــازار رمز ارز فریب تبلیغات ایــردراپ را نخورند و این 
کاربــران دانش خود را افزایش دهنــد و به هیچ عنوان رمز ولت 
خــود را در اختیار دیگــران قرار ندهند. ایــردراپ به یک روش 
تبلیغاتى گفته مى شــود که در آن شرکت هاى مختلف بخشى 
از رمــز ارز جدید خود را به رایگان در اختیار کاربران مى گذارند.

وى اظهار کرد: «ایردراپ» (Airdrop) یک استراتژى تبلیغاتى و 
بازاریابى اســت که در جریان آن شرکت هاى مختلف به منظور 
ایجاد ســروصدا و آشنا کردن کاربران فعال در حوزه ى رمزارزها 
با پروژه ى خود اقدام به پخش رایگان آن رمزارز مى کنند. با این 
کار هم اسم رمزارز جدید به سر زبان ها مى افتد و هم افراد جدید 
با پروژه آشــنا مى شوند. عالوه بر این چون بسیارى از کسانى که 
در جریان ایــردراپ رمزارزهاى خود را دریافت کرده اند، آن ها را 
در صرافى ها مى فروشــند، قیمت و ارزش واقعى آن رمزارز هم 
مشخص مى شــود. در حقیقت ایردراپ یکى از راه هاى کسب 
درآمد از ارزهاى دیجیتال اســت اما امکان کالهبردارى در این 

بازار به شدت زیاد است.
معاون اجتماعى پلیس فتا در پایان خاطرنشان کرد: اگر تلفن 
همــراه کاربرانى که در بازار رمز ارزهــا فعالیت مى کنند نیاز به 
تعمیر داشت، به سراغ تعمیرات موبایل امن و مطمئن بروند و در 

صورت امکان بعد از تعمیرات، رمز خود را تغییر دهند.

«خالى فروشى» مهم ترین
 تخلف بازار رمزارزها

معاون اجتماعى پلیس فتا، «خالى فروشى» را بیشترین تخلف بازار رمزارزها دانست و از چرایى حذف 
اپلیکیشن کوینکس از گوگل پلى و تهدیداتى که تبلیغات ایردراپ ها براى کاربران ایجاد مى کنند، گفت.

سرهنگ رامین پاشایى با اشاره به خبر حذف اپلیکیشن کوینکس از گوگل پلى گفت: قطعاً افرادى که 
از صرافى کوینکس اســتفاده مى کنند، اطالع دارند که اخیراً این پلتفرم در بخش به روز رسانى نسخه 
موبایلى خود دچار مشکل شده و طى اطالعیه اى از کاربران خود خواسته است تا رفع مشکل صبر کنند. 

در نهایت در روزهاى گذشته اخبارى مبنى بر حذف برنامه Coinex از گوگل پلى منتشر شد.

 کشــت گیاهان دارویى که از ظرفیت هاى توسعه اقتصادى 
، ایجاد اشتغال و درآمدزایى مضاعف براى کشاورزان مازندران 
محسوب مى شود طى سال هاى اخیر به دلیل فعالیت دالالن و 
خام فروشــى در کنار بى توجهى به صنایع تبدیلى و فراورى در 

مسیر سراشیبى فراموشى افتاده است.
طى سال هاى دهه 90 توجه به حوزه کشاورزى در روستاهاى 
مازندران سبب توسعه کشت گیاهان دارویى در اراضى شیبدار 
از جمله در شرق مازندران شد که بیشترین زمین هاى شیب دار 
و مســتعد را در اختیار دارد ، اما این فرصت کشاورزان با گذشت 
اندك زمانى به خاطر نبود حمایت هاى الزم از جمله دسترسى 
به بازار و صنایع فراورى به جوالنگاه دالالن تبدیل شد و همانند 
دیگر بازار محصوالت کشــاورزى زحمت کاشــت ، داشــت و 

برداشت براى کشاورزان ماند و سودش به جیب دالالن رفت.
آمارهاى رســمى جهاد کشاورزى مازندران در باره وضعیت 
کشــت و کار و تولید گیاهان دارویى نشــان مى دهد که سطح 
زیر کشت 24 گونه از گیاهان دارویى استان از 450 هکتار سال 
1390 با گذشت چند ســال به یک هزار و 300 هکتار افزایش 
یافت که حدود 800 هکتار آن در منطقه شرق استان واقع است.

اگر چه طى دو سال اخیر با رونق مصرف گیاهان دارویى به خاطر 
گسترش ویروس کووید 19 ، کشت این محصول از طریق ظهور 
بازارهاى خانگى حتى با حضور دالالن به صرفه شــده است ، اما 
بسته شــدن این دریچه پس از فروکش کردن کرونا در صورت 
عــدم حمایت بویژه نبود صنایع فراورى بــاز هم زمینه را براى 

جوالن دالالن فراهم خواهد کرد.
توجه به مناطق اراضى شــیب دار از ضــرورت هاى مهم در 
بخش کشاورزى مازندران است. بر اساس بررسى هاى صورت 
گرفته بیش از 300 هزار هکتار اراضى شیب دار در استان وجود 
دارد که 75درصد آن در مناطق کوهســتانى واقع است ؛ اراضى 
اى که به گفته کارشناسان مى تواند براى کشت گیاهان دارویى 
فرصتى بى نظیر تلقى شود.بر اساس اعالم معاونت باغبانى جهاد 
کشــاورزى مازندران ، در حال حاضر حدود 6 هزار کشــاورز به 
کشت گیاهان دارویى در سطح یک هزارو 300 هکتار مشغول 
هستند و هر یک از آنها در قطعه اراضى ملکى با مساحت یکهزار 
تا ســه هزار متر مربع کشــت و کار گیاهان دارویى را انجام مى 
دهند.اگر از مازندران به عنوان گلخانه گیاهان دارویى ایران یاد 
کنیم بیراه نرفته ایم . طبق گزارش هاى رسمى هشت هزار گونه  
گیاهى در ایران وجود دارد که 2 هــزار و 300 گونه آن دارویى 
هستند. مازندران به تنهایى 2 هزار گونه از این گیاهان کشور را 
در اختیار دارد که بسیارى از آنها گونه هاى مفید و بعضى هم از 

گونه هاى نادر هستند.
سنگ دالالن زیر چرخ کم باد

با توجه به اینکه در شــرایط فعلى مهم ترین مشکل جامعه 
بیکارى و اشتغال جوانان عنوان شده و همچنین یکى از اهداف 
کالن توسعه و دغدغه هاى دولتمردان در کشور، کاهش بیکارى 
و توسعه اشتغال بویژه در مناطق روستایى است، احیاى ظرفیت 
هاى مغفول مانده و فراموش شده مى تواند یکى از راههاى مهم 
توســعه اقتصادى و ایجاد اشتغال باشد. توسعه کشت گیاهان 
دارویى ظرفیتى است که کشــاورزان شرق مازندران به آن پى 
برده اند و آماده کشت کار هستند ، البته نه این که محصولشان 

مفت از سوى دالالن خریدارى شود.
بررسى ها نشان مى دهد که چند سالى است که کشاورزان 
در کنار کشت گل گاوزبان به عنوان کشت اول گیاهان دارویى 
شرق مازندران، کشت گل محمدى در بخش هاى کوهستانى را  
آغاز کردند و این ظرفیت بى نظیر براى توسعه منطقه به درستى 

معرفى نشده و نیازمند شناساندن بیشتر است.

طبق آمار جهاد کشــاورزى مازندران سال گذشته 2هزارو 
500 تن انواع گیاهان دارویى به ارزش 134میلیارد تومان تولید 
شد که از این مقدار بیش از یک هزارو 500 تن در منطقه شرق 
استان یعنى شهرستان هاى بهشــهر و نکا تولید شد و بیش از 
نیمى از تولیدات گیاهان دارویى مازندران را شــامل مى شود.

بیشترین تولیدات گیاهان دارویى نیز گل گاوزبان است که در 
کنار آن گیاهانى همچون مریم گلى، عروسک پشت پرده، نعنا 
فلفلى، آویشــن، به لیمو و گل محمدى استویا، آویشن و سنبل 

الطیب هم کشت مى شود و داراى تولیدات مناسبى است.
بانوان ، محور کشت 

کشت گیاهان دارویى در شــرق مازندران در حال حاضر با 
محوریت بانوان در حال توسعه است ولى اگر حمایت هاى الزم 
صورت گیرد و صنایع فراورى و بازار مصرف مســتقیم دســت 
دالالن را از منطقــه کوتاه کند ، مى توانــد به زمینه بى بدیلى 
براى اشتغال آفرینى جوانان در پیوند با گردشگرى و بومگردى 
تبدیل شود.در حال حاضر کشــت گیاهان دارویى در منطقه 
شرق مازندران بیشتر تفننى به نظر مى رسد و به همین خاطر 
کارشناسان کشــاورزى معتقدند فراهم کردن زیرساخت هاى 
الزم از جمله پیوند دادن این کسب و کار کشاورزى با گردشگرى 
از جمله بومگردى ، گردشــگرى سالمت ، گردشگرى مزرعه و 
غیره قادر است بخش زیادى از مشکل اشتغال استان را حل کند.

مجرى طرح کشــت گیاهان دارویى جهاد کشاورزى مازندران 
هم ظرفیت هاى نهفته در اراضى شیب دار استان را براى توسعه 
کشــت این گیاهان بى نظیر توصیف مى کند و معتقد است که 
کشــت این گیاهان نقش موثرى در درآمدزایى و اقتصاد خانوار 
بهره بردار، ایجاد اشتغال و جلوگیرى از تخریب پوشش گیاهى و 
انقراض گیاهان در منطقه دارد.حسین موالیى به خبرنگار ایرنا 
گفت: کشت گیاهان دارویى از 400هکتار سال 1390 در سال 
94 به 670 هکتار و در سال 96 به 720 هکتار و در سال گذشته 

به یکباره به یک هزارو 300هکتار افزایش یافت.
وى بــا توضیح این که زنان روســتایى بخصوص در شــرق 
مازندران نقش مهم و محورى در کشــت گیاهان دارویى دارند، 
افــزود: اگرچه حمایت هاى خوبى از ســوى دولــت در قالب 
پرداخت تسیهالت و بذر ، نشــاء و نهال انواع گیاهان دارویى به 
کشاورزان مى شــود ، اما بازار خرید و فروش آن از دغدغه هاى 
جدى کشاورزان اســت.موالیى با بیان این که همه مسووالن ، 
کارشناسان و مهم تر از همه خود روستائیان به عنوان کشاورزان 
به ظرفیت هاى کشــت گیاهان دارویى با هدف ایجاد اشتغال و 
درآمد قابل توجه آن مطلع  هستند، ادامه داد : زنجیره کشت و 

تولید به فروش و عرضه محصول ختم مى شود که متاسفانه به 
دالیل مختلف تولید کنندکان محصوالت کشاورزى در زنجیره 
آخر با مشــکالت مواجــه بوده و در واقع ســود اصلى را دالالن 
مى برند.وى به اشــتغالزایى مستقیم یک هزار و 500 نفر و 13
هزار اشتغال فصلى در قالب کارگران کشت و برداشت گیاهان 
دارویى در استان مازندران اشــاره کرد و اظهار داشت: شرکت 
هاى فرآورى و صنایع صنعتى گیاهان دارویى در استان هستند 
که ایــن واحد ها عالوه بر ایجاد اشــتغال نقش مهمى در رونق 

اقتصادى استان دارند.
معاون باغبانى جهاد کشاورزى مازندران به وجود و فعالیت 
شرکت فرآورى محصوالت گیاهان دارویى در بابلسر به عنوان 
یک شرکت فعال و نمونه براى رسیدن به حق و حقوق کشاورزان 
اشــاره کرد و گفت: از آن جایى که 400 نفر از زنان تولید کننده 
گیاهان دارویى عضو این شرکت هستند ، سود اصلى تولیدات 
بــه جیب آنان مى رود و نمونه چنیــن تعاونى هاى محصوالت 

کشاورزى را باید گسترش بدهیم.
وى از پرداخــت 18 میلیــارد ریال تســهیالت کم بهره به 
کشاورزان فعال در کشت گیاهان دارویى در سال گذشته خبر 
داد و بیان داشت: از آن جایى که کشت گیاهان دارویى به صورت 
دیم و بســیار کم آب بر است ،کشت بهاره و پاییزه آن در مناطق 

کوهستانى فرصتى براى کشاورزى منطقه است.
موالیى به راه اندازى و فعالیت 13 شرکت در زمینه گیاهان 
دارویى در اســتان مازندران طى پنج ســال اخیر اشاره کرد و 
بیان داشــت: تعداد هفت  شــرکت در زمینه فرآورى و بســته 
بندى محصوالت فعالیت دارند که مهم ترین آنان شــرکت در 
زمینه گالب و عرقیات با مشــارکت بخش خصوصى در منطقه 
دودانگه سارى اســت.وى به فعالیت شرکت هاى فرآورى انواع 
دمنوش هاى گیاهان دارویى در اســتان مازندران اشاره کرد و 
گفت: در حال ضر با توجه به ظرفیت باالى شرکت هاى فرآورى 
انواع گیاهان دارویى شامل انواع دمنوش هاى گیاهى، اسانس و 
عرقیات به شکل صنعتى با کمبود  مواد اولیه مواجه هستند و اگر 
کشاورزان نسبت به ساماندهى بازار تولیدات خود اطمینان پیدا 
نکنند ، نسبت به کشاورزى گیاهان دارویى بى خیال شده و تن 
به کشــت نمى دهند.معاون باغبانى جهاد کشاورزى مازندران 
وضعیت ظرفیت کشــت گیاهان دارویــى در مازندران بویژه 
شرق استان اشــاره کرد و افزود: برترى کشت گیاهان دارویى 
در مقایسه با سایر زراعت ها در اراضى شیبدار است و از آن جایى 
که مصرف گیاهان دارویى به دلیل داشتن ماهیت طبیعى با بدن 
سازگارى بهترى دارند و در بیشتر مواقع فاقد عوارض هستند ، 

توسعه کشت آن در شرق باید مورد اهتمام قرار بگیرد.
مجرى طرح کشت گیاهان دارویى مازندران توسعه کشت 
کیاهان دارویى را هماننــد اقتصاد نفت توصیف کرد و گفت: با 
توجه به ظرفیت هاى اســتان در عرصه گیاهــان دارویى و این 
که این نوع محصول همانند دیگر تویدات کشــاورزى در بخش 
اقتصادى به عنوان صنعتى ارزآور محســوب مى شود ضرورت 
دارد تا مشــکل و دغدغه کشــاورزان در مقوله خرید و فروش 
حل  فصل شود.کارشــناس بخش باغبانى کشاورزى مازندران 
به کشت و برداشــت ســنتى انواع گیاهان دارویى شامل  گل 
گاوزبان، آویشن، گزنه، پونه و پونه کوهى (در زبان بومى پِتنیک)، 
بیدمشک، بابونه، بومادران، گلپر، رنجبویه، رزمارى اشاره کرد و 
گفت: با وجود گســترش صنعت در این حوزه ، همچنان عمده 
گیاهان دارو یى در اســتان  به صورت خودرو و یا سنتى کشت 
و برداشت مى شود.بررسى خبرنگار ایرنا نشان مى دهد اهمیت 
توسعه کشــت گیاهان دارویى در مازندران سبب شد تا اواخر 
بهمن ماه ســال 1397 پژوهشــکده گیاهان دارویى دانشگاه 
کشاورزى و منابع طبیعى سارى راه اندازى شود در واقع با ایجاد 
این پژوهشکده ،دانشگاه کشاورزى مازندران به طور رسمى به 
جمع دانشــگاه هاى تولیدکننده گیاهان دارویى پیوسته است 
.پژوهشــکده گیاهان دارویى با اعمال برنامه هاى کوتاه مدت و 
میان مدت مدت پنج ســاله، امور مطالعاتى، پژوهشى و اجرا در 
زمینه تنوع زیستى، شرایط اقلیمى، زیرساخت ها و فناورى هاى 
خدمات گیاهان دارویى، انتخاب اراضى کم بازده با محصوالت 
رایــج منطقه و جایگزین نمــودن با گیاهــان دارویى با ارزش 
اقتصادى باال ، بررسى نیازها و اجراى پروژه هاى گیاهان دارویى 

را در منطقه در دستور کار خود قرار داده است.
همچنین ایجاد کلکسیون گیاهان دارویى جهت نگهدارى 
و طبقه بندى ، معرفى و ثبــت گیاهان دارویى بومى منطقه در 
مجامع علمى بین المللى دســتیابى به دانش کاشت، داشت، 
برداشت و استحصال مواد موثره دارویى  از دیگر  اهداف و برنامه 

هاى پژوهشکده گیاهان دارویى مازندران است. 
بذرپاشى گیاهان دارویى در450 هکتار

 از عرصه هاى طبیعى مازندران 
معاون فنى و آبخیزدارى اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى 
مازندران منطقه سارى هم گفت : کپه کارى یا کاشت بذرپاشى 
گیاهان دارویى در مراتع ضعیف و بدون پوشش گیاهى از برنامه 
هاى منابع طبیعى اســت که همســو با این اهداف پارسال بذر 
پاشى گیاهان دارویى در ســطح 450 هکتار از مراتع عملیاتى 
شده است.اســماعیل مختارپور در گفت و گو با ایرنا با توضیح 
این که اجراى این عملیات با مشــارکت مرتع داران انجام شده 
اســت ، افزود: عملیات بیولوژیک شامل پروژه هاى بذرپاشى و 
کپه کارى باهدف تقویت پوشش گیاهى، اصالح و احیاى مراتع 
تخریب شده، جلوگیرى از فرسایش خاك، افزایش ذخیره آبى 
خــاك، افزایش ظرفیــت و تولید علوفه اســت.وى افزود : این 
عملیات در مراتع شهرســتان هاى نور، آمل، سوادکوه و سارى 
با استفاده از بذرهاى مرتعى سازگار با مراتع استان ازجمله علف 
گندمى، سکاله، علف پشــمکى، باریجه، فستوکا و  گاوزبان  به 
صورت رایگان از ســوى اداره کل منابــع طبیعى و آبخیزدارى 
استان مازندران - سارى در اختیار مرتع داران قرار گرفت و اجرا 
شده است.جنگل هاى شــمال کشور که به جنگل هاى ناحیه 
رویشى هیرکانى یا خزرى، جنگل هاى مرطوب و جنگل هاى 
صنعتى شمال شــهرت یافته اند هم چون نوار سبزى حاشیه 
جنوبى دریاى خزر و نیم رخ شمالى رشــته کوه البرز از آستارا 
تا گلیــداغ را به طول تقریبى 800 کیلومتــر، عرض 20 تا 70

کیلومتر و ارتفاع 2800 متر از سطح دریا پوشانده اند./ ایرنا

 توسعه کشت گیاهان دارویى مازندران زیر سایه دالالن
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اخبار 
وزیر فرهنگ: 

دولت خود را به خودکفایى
 کاغذ متعهد مى داند

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى گفت: دولت خود را به خودکفایى کاغذ متعهد مى داند 
و رئیس جمهور شخصا پیگیر این مسأله است.

 محمدمهدى اســماعیلى در بازدید از نمایشــگاه بین المللى کتاب تهران در جمع 
خبرنگاران افزود:  دو موضوع را در حوزه کاغذ دنبال مى کنیم که یکى تخصیص ارز براى 
واردات کاغذ در کوتاه مدت بود که با پیگیرى حل شــد و دومى خودکفایى در صنعت 

تولید کاغذ است که جزو برنامه هاى میان مدت و بلندمدت دولت است.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمى گفت: طبق برآورد 280 هزار تن کاغذ نیاز صنعت 
انتشــارات (مطبوعات و کتاب) کشور اســت، مجموعه ها و کارخانجات تولید کاغذ در 
حال فعال شدن و تکمیل ظرفیت هستند که مى توانند باالى 350 (هزار) تن کاغذ تولید 
کنند این شعار نیست، یک برآورد دقیق است.  وى افزود: کارگروهى در دفتر معاون اول 
رئیس جمهورى (محمد مخبر) تشکیل شده که وزارت فرهنگ و معاونت هاى تخصصى 
به همراه وزیر صنعت و مدیران عامل بانک هاى مرتبط همچنین استانداران مرتبط در 
این کارگروه حضور دارند که مشکالت و ظرفیت هاى مجموعه هاى تولید کاغذ را یک به 
یک بررسى کردیم. اسماعیلى با بیان اینکه رئیس جمهورى شخصا پیگیر مسأله کاغذ و 
خودکفایى است، اظهار داشت: براى رسیدن به این هدف همه در تالش هستیم، مسیر 
را هم مشــخص کردیم، امیدواریم با گذشت زمان و پیشرفت مرحله به مرحله، در گام 
اول امسال تکمیل ظرفیت تولید انجام شود و ابتداى سال آینده هم ظرفیت هاى جدید 
اضافه شــود تا بتوانیم به هدف گذارى اعالم شده برسیم. خود را هم متعهد مى دانیم که 

به خودکفایى کاغذ برسیم.

همزمان با سالروز ارتحال آیت اهللا بهجت؛
پویش سراسرى «بهجت عارفان»

 برگزار مى شود
مسئول فضاى مجازى سپاه قدس گیالن از برگزارى همایش بزرگداشت آیت اهللا 

بهجت خبر داد و گفت: پویش سراسرى «بهجت عارفان» اجرا مى شود.
 ســجاد ستوده در جمع خبرنگاران با اشــاره به برگزارى بزرگداشت سیزدهمین 
ســالگرد رحلت آیت اهللا العظمى بهجت فومنى، اظهار کــرد: رونمایى از محصوالت 
تولیدت شده در 17 قالب با موضوع آیت اهللا بهجت یکى از برنامه هاى پیش بینى شده 
براى این ایام است.مســئول سازمان فضاى مجازى سپاه قدس گیالن، موشن گرافى، 
نقاشى شنى، نقاشى دیجیتال از چهره، تصویرسازى دیجیتال، پوستر، استورى فانتزى 
به ســه زبان (فارسى، عربى و انگلیسى)، کلیپ هاى تصویرى، فیلم کوتاه، کلیپ هاى 
اختصاصى مربعى اینســتاگرامى، آیتم هاى تصویرى (نقاشى، خطاطى و سیاه قلم)، 
موشن استورى، مستند و اپلیکیشن جامع با موضوع شخصیت حضرت آیت اهللا بهجت 

را از جمله آثار تولید شده اعالم کرد.
ستوده اضافه کرد: مراسم بزرگداشت آیت اهللا بهجت ساعت 17:30 امروز در تاالر 
مرکزى رشت با سخنرانى آیت اهللا «عبدالکریم فرحانى» نماینده مردم خوزستان در 
مجلس خبرگان رهبرى، مدیر مؤسســه فقه الخمینى و از شاگردان حضرت آیت اهللا 
بهجت برگزار مى شود.مسئول ســازمان فضاى مجازى سپاه قدس گیالن در ادامه از 
اجراى پویش کشــورى «بهجت عارفان» در شبکه هاى اجتماعى اینستاگرام، توئیتر 
و پیام رســان هاى داخلى و خارجى خبــر داد و گفت: اجراى این پویش با هشــتگ 
« بهجت»عارفان از 24 اردیبهشــت آغاز و تا 27 همزمان با ســالروز رحلت آیت اهللا 

بهجت، ادامه دارد.

رئیس حوزه هنرى گیالن:
مکتب فرهنگى «نادر طالب زاده» 
براى رسانه ها پیام فراوان دارد

رئیس حــوزه هنرى گیالن با تأکید بر اینکه براى تــداوم راه افرادى همانند «نادر 
طالــب زاده» باید فعاالنه عمل کرد، گفت: مکتب فرهنگى طالب زاده براى رســانه ها 

پیام فراوان دارد.
 رسول منفرد ه در مراسم گرامیداشت یاد و خاطره نادر طالب زاده در حسینیه هنر 
رشــت اظهار کرد: کسى مانند «نادر طالب زاده» قدر فیلمسازانى که شجاعت ورود به 

عرصه هاى مخاطره آمیز را داشتند نمى دانست و از آنان حمایت نمى کرد.
رئیس حوزه هنرى گیالن با اشــاره به اینکه «نادر طالب زاده» تنها یک شخصیت 
نیســت بلکه نماد و شاخص اســت، افزود: وقتى از طالب زاده صحبت مى کنیم صرفاً 
نباید به انقالبى بودن وى اشــاره کرد بلکه باید از افــرادى که مردم را در بزنگاه ها تنها 
نمى گذارند مستقیماً صحبت کنیم.وى با اشاره به ساخت مستندى توسط طالب زاده، 
تصریح کرد: وى براى فرهنگ ســازى در راستاى حق برگزارى تجمع در کشور برنامه 
ساخته بود اما هنوز این مستند از تلویزیون قابل پخش نیست.منفرد با بیان اینکه براى 
تداوم راه افرادى همچون طالب زاده بایــد فعاالنه عمل کرد، ادامه داد: اگر طالب زاده 
امروز در گیالن بود براى ســراوان آبرو مى گذاشت و تالش مى کرد و صداى مردم این 
منطقه مى شــد و آنها را به تلویزیون مى آورد و در برابر جریانى که ســعى مى کند این 
مطالبه را منحرف کند مى ایستاد.وى با اشاره به اینکه باید از مکتب فرهنگى طالب زاده 
یاد کرد، عنوان داشت: وى تنها یک شخصیت نبود و همانطور که سردار سلیمانى یک 
مکتب مدیریتى بود، طالب زاده نیز مکتب فرهنگى بود که براى رسانه هاى ما پیام دارد.

پایان یافتن جشنواره هاى بى کیفیت
تئاتر شهروند الهیجان یک جشنواره 

تخصصى در کشور است
مدیرکل هنرهاى نمایشــى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى از پایان جشنواره هاى 
بى کیفیت، در سطح معمولى و بدون بازخورد و نتیجه در سطح کشور خبر داد و گفت: 
جشنواره تئاتر شــهروند الهیجان یک رویداد شهرى است و همه مسئوالن یک شهر 

موظف به همکارى و همراهى براى برگزارى هر چه بهتر این رویداد هستند.
کاظم نظرى در جلســه سیاستگذارى جشنواره تئاتر خیابانى شهروند الهیجان با 
بیان اینکه جشــنواره خیابانى در سال هاى گذشــته همواره مورد استقبال مردم قرار 
گرفته اســت، اظهار کرد: 10 سال از عمر برگزارى جشنواره خیابانى گذشته و به طور 
یقین در سال هاى گذشته تجربه زیادى از برگزارى این جشنواره  به دست آمده است.
وى با تأکید بر نقش آموزش گونه تئاتر در کشور گفت: آسیب شناسى سال هاى گذشته 
منجر به توسعه شهروندى که یکى از مهم ترین مسائل در تئاتر است توجه شود.مدیرکل 
هنرهاى نمایشى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى یکى از رویکردهاى تئاتر شهروندى را 
آموزش به شهروندان بومى و غیربومى دانست و افزود: با توجه به ویژگى هاى جغرافیایى 
و فرهنگى گیالن و شهرستان الهیجان انتظار مى رود که این اتفاق در جریان برگزارى 
این جشنواره رخ دهد.نظرى با اشاره به نقش ویژه تئاتر شهروند الهیجان در کشور بیان 
کرد: جشنواره تئاتر شهروند الهیجان به عنوان یک جشنواره تخصصى در کشور مطرح 
است لذا نگاه اداره کل هنرهاى نمایشى وزارت ارشاد به جشنواره هاى تخصصى با همان 
دید تخصصى است و با جشــنواره هاى معمولى و بدون بازخورد متفاوت مى باشد.وى 
از پایان جشنواره هاى بى کیفیت، در سطح معمولى و بدون بازخورد و نتیجه در سطح 
کشــور خبر داد و گفت: جشنواره تئاتر شــهروند الهیجان یک رویداد شهرى است و 
همه مســؤوالن یک شهر موظف به همکارى و همراهى براى برگزارى هر چه بهتر این 

رویداد هستند.

چوب حراج به هویت جغرافیایى از طریق معاوضه 
اراضــى بکر مازندران با خودرو اگر چه پدیده جدیدى 
نیست ، اما این روزها با کنار رفتن کرونا و رونق دوباره 
گردشگرى بار دیگر به کسب و کارى داغ براى دالالن 
تبدیل شــده اســت تا بیــش از پیش این اســتان از 

گردشگرى سالم فاصله گیرد.
حدود یک قرن اســت که مازندران به عنوان مهم 
تریــن مقصد گردشــگرى داخلى و بعضــا خارجى 
شناخته مى شــود، از استراحتگاه شــاهان قاجار تا 
نامگــذارى خوش نشــینى بر این خطه ســبز کرانه 
جنوبى دریاى خزر، همواره مازنــدران نقطه کانونى 
سفر، تفرج و کسب آرامش براى ایرانیان و به خصوص 

پایتخت نشینان بوده است.
اما با ایــن وجود گردشــگرى در مازندران همانى 
نبود که امروزه در کشورهاى توسعه یافته گردشگرى 
شــاهد آن هســتیم، زیرا در ســایه نام گردشگرى و 
گردشگرپذیرى، این استان به سمت کانون اصلى خانه 
دومى ها و به عنوان اســتراحتگاه دائمى حرکت کرد. 
البته این پروســه زمانى آغاز شد که آن روزگار کمتر 
صحبــت از آلودگى تهران و وجود ریزگرد در اســتان 
هاى مرکزى و جنوبى، خشکسالى و همچنین کاهش 
بارندگى و گرم شــدن زمین بود.رفته رفته این عوامل 
حرکت مازندران  را براى استقبال مسکن دائمى خانه 
دومى ها سریع تر کرد به طورى که امروزه در روستاها 
و ییالقات این اســتان به وفور ویالها و حتى آپارتمان 
هاى غیر بومیان را شــاهد هســتیم به طورى که در 
برخى روســتاها به طور کامل ســکنه بومى تخلیه و 
همه ساکنان غیر بومى هستند. گواه این مدعا چندین 
روســتا در مناطقى همچون چمســتان، نور و دیگر 
مناطق غربى استان است.اکوسیستم مهاجر پذیرى 
تا آنجا پیش رفته اســت که امروز بیشــتر مسافران و 
گردشــگران مازنــدران  اقامت خــود را در ویالهاى 
استیجارى غیرمجاز ســاکن مى شوند و برخى نیز از 
پس طعم شیرین ویالخوابى خود اقدام به خرید زمین 

و ساخت ویال یا خرید ویال مى کنند.
 امروز مازندران و گردشــگرى این اســتان گرفتار 
پدیده اى نوظهور اســت که تا حدودى بَعد فرهنگى 
و همچنین شخصیتى مردم استان را مورد هدف قرار 
داده است. تبلیغات گســترده معاوضه ویال و زمین با 
خودرو که اکنون بى پروا بر تابلوهاى تبلیغاتى آژانس 
هاى امالك خودنمایى مى کند، دردى اســت دیگر 
که علنا خط بطالنى بر گردشــگرى و ســفر خواهد 
زد و آینده مبهمى را پیش روى این دیار ســر ســبز

 ترسیم مى کند.
البته شــاید براى بسیارى این موضوع بى اهمیت و 
تکرارى به نظر برســد، اما یادمان باشد که بحران هاى 
امروز گردشــگرى از دو دهه پیش از طریق رسانه ها 
فریاد زده شد و همان زمان نیز مورد کم لطفى و حتى 
تمسخر بســیارى قرار گرفت ، پس بیندیشیم شاید 

موضوع امروز بحران فردا باشد.

انکارناپذیرى سبک جدید زندگى
 فاطمه یوسفى جامعه شــناس در این باره گفت: 
به طور عادى معامله زمین با خودرو مســئله اى غیر 
عادى نبوده و امرى رایج در معامالت است ، اما این که 
طى سال هاى اخیر برخى از مردم مازندران بکرترین 
اراضى کوهستانى، جنگلى و روستایى را که به هویت 
آنها متصل است، براى دستیابى به خودروهاى لوکس 
چوب حرج زده اند مســئله اى است که  نیاز به  ریشه 
یابى  اصولى دارد.وى افــزود : چند عامل مهم در این 
اتفاق ســهیم هســتند که یکى از آنها قرار گیرى در 

معرض زندگى پایتخت نشــینى و الگوپذیرى باالى 
جامعه مازندرانى از سبک زندگى به اصطالح الکچرى 
پایتخت نشینان اســت. البته این مسئله درباره همه 
مــردم مازندران صــدق نمى کند اما در بســیارى از 

شهرها و حتى روستاها به طور واضح مشهود است.
 این جامعه شناس اظهار داشت : حضور همیشگى 
و هفتگى پایتخت نشــینان به خصوص در شهرهاى 
مرکزى و غربى و وسوسه سبک زندگى آنان براى مردم 
محلى ، نوعى تعارض و سرخوردگى را ایجاد مى کند 
و از این طریق برخى افراد به خواست خود و یا به اجبار 
اعضاى خانواده سعى در تغییر سبک زندگى مى کنند 
که براى رسیدن به این سبک پرهزینه نیازمند فروش 

دار و ندار خود مى شوند.
 وى نبــود قوانیــن مناســب بــراى جلوگیرى از 
ویالسازى ها و خرید و فروش بى ضابطه اراضى را یکى 
دیگر از عوامل موثر دانست و بیان کرد: اگر طبق قانون  
و براســاس مقررات سفت و ســخت با تغییر کاربرى 
زمین مبارزه شود ، به طور طبیعى بخش قابل توجهى  

از بساط اینگونه داللى ها نیز برچیده خواهد شد. 
 یوســفى گفت : اما با همه این تفاسیر باید اعتراف 
کرد که امروز سبک زندگى مردم مازندران به هر دلیلى 
تغییر کرده یا در حال تغییر اســت  و متاســفانه این 
سبک جدید مردم مازندران  را به سمت برخوردارى از 
امکانات و رفاه بیشتر سوق مى دهد و براى رسیدن به 
این رفاه حاضر خواهند بود حتى از مهم ترین میراثشان 

که همان اراضى جد و آبادى است، عبور کنند.
وى افــزود : معاوضــه زمین با خودرو شــکلى از 
ســودجویى از وضعیــت مردم براى بهــره بردارى از 
شرایط اقتصاد سخت و فشــارهاى طبقاتى است که 
فرد حداقل در ظاهر براى چشیدن طعم زندگى خوب 
دست به فروش داشــته هاى خود مى زند و از طرفى 
معاوضه زمین و خانه در این اســتان بــه دامى براى 

وسوسه بومیان تبدیل شده است.

از کارافتادگى کشاورزى 
در اقتصاد مردم مازندران

این کارشــناس تاکید کرد:مهم تریــن عامل که 
باز هم  از اقتصاد نشــات مى گیــرد ، از کارافتادگى و 
ورشکستگى صنعت کشاورزى در اقتصاد مصرف گرا 
و پر توقع زندگى امروز اســت و باید پذیرفت که دیگر 
کار کشــاورزى که عمده اقتصاد مردم مازندران از این 
طریق ارتزاق مى شود، نمى تواند پاسخگوى توقعات 

افراد و خانواده ها باشد.
 یوســفى  ادامه داد:زمانى کشاورزى بر مزارع برنج 

هزینــه چندین خانــواده را تقبل مى کــرد در حالى 
که امروز با درآمد کشــاورزى نمى توان یک خانواده 
را تامیــن کرد. در کنار این مســئله بایــد به ظاهرى 
شدن زندگى و امکانات پیشــرفته روز نیز اشاره کرد 
که متاســفانه به دلیل قیمت هاى سرسام آور فقط در 

اختیار طبقه خاص قرار دارد.
وى گفت:به عنوان مثال براى  یک کشــاورز و یک 
روســتایى خرید خودرو  لوکس با درآمد کشــاورزى 
امکان پذیر نیست و باید براى رسیدن به چنین چیزى 
دست به فروش ملکش بزند تا شاید بتواند ان را بخرد. 
پس باید اعتراف کرد که کشاورزى  سنتى پاسخگوى 

نیازهاى امروز مردم مازندران نیست.
این جامعه شناس  با بیان اینکه توسعه گردشگرى 
در کنار کشــاورزى مى توانســت بخــش اعظمى از 
مشکالت اقتصادى مردم  منطقه را مرتفع کند، افزود: 
متاســفانه فقدان برنامه ریزى درست جامعه محلى و 
مسئولین سبب شد به جاى استفاده از صنعت توریسم 
مردم به زمین فروشــى و ویال فروشــى روى آورند در 
صورتى که بســیارى از کشــورهاى همسایه از جمله 
ترکیه بر اســاس داشته هاى ســنتى و طبیعى وارد 

عرصه گردشگرپذیرى شدند.

مرگ تدریجى یک رویا
محمدحسن زال کارشناس گردشگرى هم در گفت 
و گو با خبرنگار ایرنا گفت: اگر بخواهیم به مازندران به 
عنوان استانى صنعتى نگاه کنیم، باید صنعتى را در این 
استان مدنظر قرار دهیم که با بافت و آمایش سرزمینى 

منطقه همخوانى داشته باشد.
وى با بیان اینکه تاکنون وجود صنایع غیرمتناسب 
بسیارى براى مازندران دردسر آفرین و آسیب زا بوده 
است، افزود: متاسفانه به بهانه اشتغال و کسب درآمد 
حتى مناطق غیر صنعتــى نیز در مازندران به صنعت 
روى آوردند غافل از آنکه صنعتى که در مازندران ایجاد 
مى شود باید با کشاورزى، جنگل و دریاى این منطقه 

همخوانى و تناسب داشته باشد.
دانشــیار گروه جهانگردى دانشــگاه مازندران با 
تاکید بر این کــه مازندران  از نعمت فــوق العاده اى  
همچون جاذبه هاى گردشگرى برخوردار است ادامه 
داد:گردشگرى متناسب ترین صنعت با اقلیم مازندران 
و منطقه شمال کشور است ولى با این وجود ما در تمام 
این ســال ها  در این رابطه به بى راهه  رفتیم و به جاى 
استفاده از صنعت  پولساز گردشگرى به فروش زمین 

روى آوردیم.
وى بیان کرد:متاسفانه مردم ما هیچگونه اعتقادى 

به گردشگرى ندارند و به جاى استفاده از ظرفیت هاى 
گردشــگرى راهى را در پیش گرفتنــد که یک رویه 
فرســاینده خواهد بود و در آینــده نزدیک، چیزى به 
جز فرسایش منابع ماحصل زمین فروشى نخواهد بود.

این کارشــناس گردشــگرى فروش زمیــن را به 
فروش نفت خام تشــبیه کرد و گفت: فروش زمین در 
مازندران همان خام فروشــى است که تنها به اقتصاد 
منطقه ضرر مى رســاند و هیچ تفاوتــى براى فروش 
زمین با پول نقد و یا خودرو وجود ندارد و هردو اشتباه 

محض است.
وى گفت: در حال حاضر با باالرفتن قیمت ماشین، 
افراد سرمایه دار ماشینى که سه میلیارد تومان قیمت 
گذارى مى شــود در ازاى ملک کــه در دوره فعلى در 
رکود اســت  معاوضه مى کند و در سال هاى آتى سود 

سرشارى از این ملک به دست خواهد آورد.
این اســتاد گردشــگرى  با تاکید بر این که زمین 
هاى مازندران براى توسعه گردشگرى خاصیت بالقوه 
دارند،افزود: متاســفانه ما درکى از ارزش باالى اراضى 
خود نداریم زیرا ایــن زمین ها مى تواند به عنوان یک 
مقصد گردشــگرى ارائه شود، ولى به جاى اینکه براى 
گسترش گردشگرى استفاده شود قطعه قطعه شده و 

به حراج مى رسد.
وى افزود:بــاغ هاى مازندران به عنــوان ریه هاى  
کشور محسوب مى شوند چرا باغى که مى تواند عالوه 
بر  تولید محصول، خاصیت گردشــگرى داشته باشد 
باید دستخوش بورس بازى و دالل بازى شود. فروش 
زمین هاى پدرى مان به مثابه فروش جوارح بدن است 
آیا کسى حاضر اســت براى پول اعضا و جوارح خود را 

به تاراج بگذارد.
زال به اثرات زمین فروشــى اشــاره کرد و گفت: با 
فروش بى رویه زمین بافت جمعیتى و فرهنگى استان 
دستخوش تغییر خواهد شــد و به گونه اى مازندران 
همگانى مى شــود و دیگر هیچگونــه جذابیتى براى 

گردشگران نخواهد داشت.
این اســتاد دانشگاه تاکید کرد:  اگر تدبیرى در این 
خصوص اندیشیده نشــود در اینده امنیت فرهنگى 
مازنــدران از بین مى رود و چند فرهنگى در مازندران 
بوجود خواهد آمد که چیزى جز شلوغى و گرانى رادر 
پى نخواهد داشت به عنوان مثال منطقه اى را در نظر 
بگیرید که از هزار نفر جمعیت به هفت هزار جمعیت 
افزایش یابد و نیمى از افراد آن نیز متعلق به مازندران 
نیستند و در این صورت هم منابع اقلیمى و هم ترکیب 
جمعیتى به هم خواهد خورد و این فرهنگ چندگانه 

در آینده هیچ جذابیتى نخواهد داشت.
وى  با بیان اینکه تمامــى جاذبه هاى مازندران در 
حال از بین رفتن اســت، ادامــه داد: در حال حاضر ما 
به یک قانون درون اســتانى براى رفع این مشکل نیاز 
داریم زیرا  روى زمین هایى که حکم ریه کشور را دارند  
و در جاى جاى آن گیاه رشد مى کند سیمان کشیده  
و تبدیل به ویالیى مى شوند که شاید سالى دوبار مورد 

استفاده خوش نشینان قرار گیرد. 
 زال افزود: متاسفانه زمین فروشى، هزار تکه شدن 
زمین هاى باغى،  و در پى آن فعالیت گسترده و بدون 
نظارت امــالك در تمامى نقاط مازندان به مشــکلى 
تبدیل شــده اســت که در آینده اى نه چندان دور نه 
تنها صنعت گردشگرى مازندران بلکه اقلیم منطقه و 
حتى فرهنگ مازنــدران را به تاراج خواهد برد.وى در 
آخر گفت: زمین هاى ما اعتبار فرهنگى و اقتصادى ما 
هستند که متاســفانه ما شیوه بهره بردارى از آن را  به 
خوبى آموزش ندیده ایم  و حتى حاضر هستیم زمین 

آبا و اجدادى خود را با یک بنز معاوضه کنیم./ ایرنا

میراث فروشى به قیمت چهار چرخ

معاون وزیر ارتباطات با اشــاره به شــعار روز 
جهانى ارتباطات گفت: با استفاده از فناورى هاى 
دیجیتال، مى توان سالمندى سالم را براى بخشى 

از جمعیت کشور رقم زد.
به گزارش خبرگزارى مهر به نقل از رگوالتورى، 
صادق عباسى شاهکوه در پیامى به مناسبت روز 
جهانــى ارتباطات گفت: امســال «فناورى هاى 
دیجیتال براى افراد مســن و ســالمندى سالم» 
به عنوان شــعار روز جهانى مخابــرات و جامعه 

اطالعاتى (WTISD) انتخاب شده است.
 انتخابى هوشــمندانه که با توجــه به افزایش 
ســن امید به زندگــى طى دو دهه اخیــر و روند 

صعودى پیرى جمعیت در کشــورهاى مختلف 
دنیا، در نظر گرفتن الزاماتى در حوزه هاى مختلف 
سیاستگذارى در بخش هاى اجتماعى و فرهنگى 

را به ما گوشزد مى کند.
رئیس ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطات 
رادیویى ادامه داد: پیش از این بنیان این الزامات، 
در کشــور در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، 
اجتماعى و فرهنگى ج. ا. ا بنا نهاده شــد و شوراى 
ملى ســالمندان با هدف سیاستگذارى در جهت 
تأمین سالمت و رفاه ســالمندان کشور تشکیل 

شد. 
در آن زمــان ارتباطــات و فنــاورى اطالعات 

همچون امــروز در زندگى روزمــره مردم نقش
 ویژه اى نداشت.

معاون وزیر ارتباطات افزود: اما اکنون با توسعه 
زیرساخت هاى ICT و در هم تنیدگى فناورى هاى 
ارتباطى با زندگى روزمــره، فرصت مغتنمى در 
اختیار ما است تا بتوانیم با استفاده از فناورى هاى 
دیجیتال، ســالمندى ســالم را براى بخشــى از 
جمعیت کشــور رقم بزنیم که نقــش بزرگى در 
رسیدن به دســتاوردهاى اجتماعى و اقتصادى 
حال حاضر داشته اند. جمعیتى که اکنون نیازمند 
مراقبت و کمک هســتند و با استفاده از ظرفیت 
بــاالى ارتباطــات و فناورى اطالعــات مى توان 

خدمات مختلفــى را در حوزه هــاى اجتماعى، 
ســالمتى، مراقبت و ...  به آنان ارائه کرد تا بتوانند 
زندگى همــراه با تندرســتى را تجربــه کنند و 
همچنان مشارکت فعالى در عرصه هاى اجتماعى 

داشته باشند.
عباســى شــاهکوه تاکید کرد: امید است که 
تالش هاى خانــواده بزرگ ارتباطات کشــور در 
توسعه بسترهاى ICT و تسهیل دسترسى همگان 
به خدمات این حوزه، بیش از پیش به ثمر نشسته 
و فرصت هاى بى شــمارى را براى زندگى همراه 
با آگاهى و ســالمتى براى مردم عزیز کشورمان 

فراهم کند.

معاون وزیر ارتباطات مطرح کرد؛

استفاده از فناورى هاى دیجیتال
 براى سالمندان

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به شعار روز جهانى ارتباطات گفت: با استفاده از 
فناورى هاى دیجیتال، مى توان سالمندى سالم را براى بخشى از جمعیت کشور 

رقم زد.
صادق عباســى شــاهکوه در پیامى به مناســبت روز جهانــى ارتباطات گفت: امســال 
«فناورى هاى دیجیتال براى افراد مســن و ســالمندى ســالم» به عنوان شــعار روز جهانى 

مخابرات و جامعه اطالعاتى (WTISD) انتخاب شده است.
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اخبار 

علت نایاب شدن کپسول ریواکسون 

بیماران آلزایمرى منتظر بمانند
مدیرکل امور دارویى سازمان غذا و دارو، در واکنش به کمبود یک 

قلم داروى بیماران مبتال به آلزایمر، توضیحاتى ارائه داد.
 در روزهاى اخیر تماس هایى از ســوى برخى شهروندان داشته 
ایم، مبنى بر اینکه داروى ریواکسن در داروخانه هاى کشور کمیاب 

و نایاب شده است.
یکى از شهروندان با ابراز نگرانى از نبود داروى آلزایمر، گفت: پدر 
بنده آلزایمر دارد و اگر یک روز داروى خودش را مصرف نکند، دچار 

عوارضى مى شود که قطعاً وضعیت پدرم بدتر خواهد شد.
این شــهروند با عنوان این مطلب که ســاکن کرج است و براى 
تهیه داروى ریواکسون به داروخانه هاى تهران سر زده است، افزود: 
متأسفانه از چند داروخانه پیگیر این دلرو شدم، اما فقط یکى از آنها 

گفت که نوع خارجى دارو را دارد و قیمت آن خیلى گران است.
حمیدرضــا اینانلو مدیرکل امور دارویى ســازمان غذا و دارو، در 
پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنى بر کمبود داروى ریواکسون، گفت: 
علت کمبود کپسول ریواکســون، محدودیت منابع ارزى به منظور 

تهیه ماده اولیه بود.
وى افــزود: بــا توجه به تأمیــن ارز مورد نیاز، این دارو توســط 
شــرکت هاى داخلى تولید و طى هفته آینده کپسول ریواکسون در 
دوزهاى 1.5 و 3 میلى گرم در بازار توزیع خواهد شــد.این اظهارات 
مدیرکل امور دارویى سازمان غذا و دارو، در حالى مطرح مى شود که 
نمونه خارجى این دارو در بازار در دســترس قرار دارد.البته تفاوت 
قیمت نوع خارجى کپسول ریواکسون با مشابه ایرانى این دارو، بسیار 
زیاد اســت. به طورى که گفته مى شود یک ورق کپسول ریواکسون 
ایرانى با پوشــش بیمه اى، 25 هزار تومان اســت . اما قیمت نمونه 

خارجى آن، حدود 900 هزار تومان به فروش مى رسد.

محققان هشدار مى دهند؛

مصرف زیاد آنتى بیوتیک
 با ابتال به کولیت روده مرتبط است

یک مطالعه جدید نشــان مــى دهد که هر چه ســالمندان آنتى 
بیوتیک بیشــترى مصرف کنند، خطر ابتال بــه بیمارى التهابى روده 

در آنها بیشتر است.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دى نیوز، به گفته نویسندگان 
این مطالعه، یافته ها مى تواند به توضیح برخى از موارد افزایش بیمارى 
کرون و کولیت اولســراتیو (انواع رایج بیمــارى التهابى روده) در بین 
افراد مســن کمک کند.دکتر «آدام فاى»، محقق ارشــد این مطالعه 
از دانشــگاه نیویورك، گفت: «ما فکر مى کنیم در افراد مسن، عوامل 
محیطى مهمتر از ژنتیک هســتند.»وى گفت: «وقتــى به بیماران 
جوان با تشــخیص هاى جدید بیمارى کرون و کولیت اولسراتیو نگاه 
مى کنید، به طور کلى یک سابقه خانوادگى قوى وجود دارد. اما در افراد 
مسن اینطور نیست، بنابراین در واقع چیزى در محیط است که باعث 
آن مى شود.»براى این مطالعه، محققان سوابق تجویز دارو را براى 2.3

میلیون بزرگســال 60 ســاله و باالتر در دانمارك که از سال 2000 تا 
2018 مبتال به بیمارى التهابى روده تشخیص داده شده بودند، تجزیه 
و تحلیــل کردند.محققان ارتباطى بین مصرف هر گونه آنتى بیوتیک 
و میــزان باالتر بیمارى التهاب روده پیدا کردند و خطر با هر دوره آنتى 

بیوتیک به طور قابل توجهى افزایش یافت.
در مقایســه با افرادى که در پنج ســال گذشــته از آنتى بیوتیک 
اســتفاده نکرده بودند، مصرف یک دوره آنتــى بیوتیک با 27 درصد 
بیشتر خطر تشخیص جدید التهاب روده مرتبط بود؛ مصرف دو دوره 
با خطر 55 درصد بیشتر و سه دوره با خطر 67 درصد بیشتر همراه بود. 
به گفته محققان، مصرف چهار دوره با خطر 96 درصدى و پنج دوره یا 

بیشتر با خطر 236 درصدى مرتبط بودند.
ایــن مطالعه نشــان داد افرادى که در یک یا دو ســال گذشــته 
آنتى بیوتیک مصرف کرده اند، باالترین میزان تشــخیص هاى جدید 
بیمارى التهابى روده را داشــتند، اما این خطر براى کســانى که این 

داروها را در دو تا پنج سال گذشته مصرف کرده بودند هم باال بود.
افزایش خطر ابتالء به بیمارى التهــاب روده براى همه انواع آنتى 
بیوتیک ها به جز نیتروفورانتوئین که معموالً براى عفونت هاى دستگاه 
ادرارى تجویز مى شود، مشاهده شــد. آنتى بیوتیک هایى که معموالً 
براى عفونت هاى گوارشــى تجویز مى شــوند، احتماالً با تشــخیص 
جدید بیمارى التهاب روده مرتبط هستند.این مطالعه نیاز به استفاده 
محتاطانه از آنتى بیوتیک ها را براى جلوگیرى از بیمارى التهابى روده 

و مقاومت آنتى بیوتیکى نشان مى دهد.

رئیس اداره شیرخشک رژیمى سازمان غذا و دارو عنوان کرد؛
علت کمبود شیرخشک
 رژیمى در کشور

رئیس اداره شیرخشک رژیمى و غذاى ویژه سازمان غذا و دارو، عدم 
به  موقع تخصیص ارز و تسویه حساب طلب ارزى شرکت هاى خارجى 

را از عوامل موثر در کمبود شیرخشک رژیمى دانست.
به گزارش خبرگــزارى مهر به نقل از ایفدانا، بهادر صید محمدیان 
در مورد علت کمبود شیرخشــک کــودکان مبتال به آلرژى در برخى 
استان هاى کشــور، گفت: عدم به موقع تخصیص ارز و تسویه حساب 
طلب ارزى شــرکت هاى خارجى باعث شــد که محموله هاى بعدى 

شیرخشک به صورت اعتبارى به ایران ارسال نشود.
وى ادامه داد: از ســویى جنگ اوکراین و روسیه مواد اولیه کل دنیا 
را تحت شــعاع قرار داده و باعث کمبود جهانى شده است. همچنین 
عدم ثبت اطالعات توســط برخى داروخانه ها هــم یکى از علت هاى 
کمبود شیرخشــک رژیمى اســت، زیرا تا قبل از ثبت شیرخشک در 
سامانه تأمین «تى تک» مشخص نبود شیر چگونه و بر چه اساسى به 

مصرف کننده ها تحویل داده مى شود.
صیدمحمدیان یادآور شد: از سویى این فرآورده باید توسط پزشک 
تجویز شــود نه تجویز خودســرانه فرد و پس از اینکه مشکل کمبود 
شیرخشــک رژیمى در استان ها توسط دانشــگاه هاى علوم پزشکى 
مطرح شــد، ســازمان غذا و دارو به فوریت نشســتى با شرکت هاى 
تأمین کننده برگزار و محموله ها از شرکت هاى تولیدکننده سفارش 
داده شــد و موفق شدیم یک میلیون قوطى شــیر را به گمرك ایران 
وارد کنیم.رئیس اداره شیرخشــک سازمان غذا و دارو افزود: ترخیص 
محموله انجام و همچنین برچسب اصالت و شناسه گذارى آن با نظارت 
معاونت غذا و داروى مشهد در شرکت واردکننده انجام و به فوریت در 
تعطیالت عید فطر به شرکت هاى پخش تحویل و همزمان در سراسر 

کشور توزیع شد.

فشارخون یکى از بیمارى هاى مزمن، شایع و خطرناك است. 
مبتالیان به این بیمارى در معرض خطرات مختلفى هســتند و 
باید سبک زندگى و رژیم غذایى خود را باتوجه به آن تغییر دهند. 
در مجلۀ پزشکى ســیب (Iranianmedicalmagazine) در این 
مطلب خواهیم دید که چه عواملى باعث فشارخون باال مى شود.

    چه عواملى باعث فشار خون باال مى شود؟
    عواملى که فشار خون را باال میبرد اما قابل کنترل نیستند

        سن
        جنسیت
        ژنتیک

        رژیم غذایى
        ورزش و تحرك بدنى

        چاقى و اضافه وزن
        سیگار و الکل

    شرایط خاص افزایش فشارخون
        علت افزایش فشار خون در جوانان
        علت افزایش فشار خون لحظه اى

        علت افزایش فشار خون در دوران پریود
افزایش فشارخون مى تواند دالیل متفاوتى داشته باشد. این 
بیمارى مى تواند به دالیل ژنتیکى، رژیم غذایى و عادات غذایى 
ناســالم، مصرف سیگار و سبک زندگى ناســالم به وجود بیاید.

درکل مى توان عواملى که فشــارخون را باال مى برد به دو دستۀ 
غیرقابل کنترل و قابل کنترل تقســیم کرد. براى پاسخ به این 
سؤال که چه عواملى باعث فشــار خون باال میشود، الزم است 

دالیل قابل کنترل و غیرقابل کنترل را بررسى کنیم:
یک ســرى عوامل افزایش فشارخون تحت کنترل ما نیست 
و درصورتى که در شخصى وجود داشته باشند، آن فرد مستعد 

ابتال به فشارخون خواهد بود. این عوامل عبارت اند از:
سن

افزایش سن باعث سخت ترشــدن رگ ها و کاهش کارکرد 
کلیه ها مى شــود که هر دو باعث افزایش فشارخون مى شوند. 
بیــش از 65 درصد آمریکایى هاى باالى شــصت ســال داراى 

فشارخون باالتر از نرمال هستند.
باید توجه داشت که، متأســفانه افزایش چاقى در کودکان 
و نوجوانان باعث کاهش ســن ابتال به فشــارخون شده است. 
بر اســاس آمار مشاهده شــده، ابتال به فشــارخون در جوانى و 

میان سالى نیز افزایش یافته است.
فشارخون از عالئم تا راه هاى تشخیص و درمان

جنسیت
قبل از 55 ســالگى مردان شــانس بیشــترى براى ابتال به 
فشارخون دارند ولى پس از این سن شانس زنان نسبت به مردان 

افزایش مى یابد.
ژنتیک

کســانى که یک نفر از اقــوام درجه یک آن هــا به بیمارى 
فشارخون مبتال است شــانس باالترى براى ابتال به فشارخون 

دارند. این موضوع با تحقیقات ژنتیکى اثبات شده است.
این افراد به طور ژنتیکى، به علت عملکرد متفاوتى که سیستم 
تنظیم میزان نمک در کلیه هایشان نسبت به سایر افراد دارد، به 
نمک و سدیم حساسیت بیشــترى دارند که این موضوع خطر 

ابتال به فشارخون را در آن ها افزایش مى دهد.
عواملى که فشــار خون را باال میبــرد اما قابل کنترل 

هستند
برخى از علل افزایش فشار خون باال قابل کنترل هستند. این 
یعنى شــما با کنترل کردن بعضى عادات غذایى و رفتارى خود 
مى توانید خطر ابتال به فشــارخون باال را کنترل کنید. بعضى از 
عوامل قابل کنترل فشارخون شامل موارد زیر هستند.همچنین 
گاهى فشــارخون ثانویه است. فشــارخون ثانویه زمانى اتفاق 
مى افتد که فرد بر اثر یک بیمارى دیگر به فشــارخون نیز مبتال 
مى شود. بیمارى هاى قلبى و تنگى عروق، بیمارى هاى کلیوى و 
البته مشکالت تیروئید از علل افزایش فشار خون ثانویه هستند.

علت افزایش فشار خون
رژیم غذایى

رژیم غذایى پرنمک و داراى سدیم زیاد و پتاسیم کم از دیگر 

عوامل افزایش فشــارخون باال هســتند. باید توجه داشت که، 
امروزه منشــأ اصلى سدیم اضافى در رژیم هاى غذایى، غذاهاى 

فرآورى شده و فست فودها هستند.
برعکس سدیم، پتاســیم باعث کاهش فشارخون مى شود 
و به همین جهت پیروى از رژیم هاى سرشــار از پتاســیم براى 
جلوگیرى از ابتال به فشارخون و کنترل آن تقریباً در اکثر موارد 
توصیه مى شود.علت افزایش فشار خون بعد از غذا نیز باالرفتن 
میزان سدیم بدن است. سدیم باعث مى شود بدن مایعات را در 
خود نگه دارد و درنتیجه فشارخون فرد باال برود. افزایش میزان 

سدیم بدن مهم ترین علت افزایش فشار خون بعد از غذا است.
ورزش و تحرك بدنى

نداشــتن فعالیت بدنى و ورزش نکردن باعث سخت ترشدن 
رگ ها و افزایش فشارخون مى شود. این موضوع با افزایش وزن 

نیز مى تواند خطر ابتال به فشارخون را افزایش دهد.
چاقى و اضافه وزن

داشــتن اضافه وزن باعث افزایش بــار کارى قلب و کلیه ها و 
آسیب به آن ها مى شــود. ازآنجاکه این دو ارگان نقش اساسى 
در کنترل فشــارخون دارند، اختالل در عملکرد آن ها مى تواند 
به افزایش فشــارخون بینجامد. در افراد چــاق معموالً میزان 
کلســترول و ترى گلیســیرید خون هم باالســت که منجربه 

سخت شدن رگ ها و افزایش فشارخون مى شود.
سیگار و الکل

مادة نیکوتین موجود در ســیگار باعث تنگ شــدن رگ ها، 
باالرفتــن ضربــان قلب، غلیظ شــدن خون و نهایتــاً افزایش 
فشارخون مى شود. سیگارکشیدن همچنین باعث تولید مادة 

مونوکســیدکربن در خون مى شود که به شدت میزان اکسیژن 
خــون را کاهش مى دهد و قلب براى جبــران آن باید بر میزان 
کار خــود بیفزاید که این موضوع نیز به سیســتم قلبى عروقى 
آســیب وارد مى کند. نوشــیدن بیش ازحد الکل هم احتماالً با 
اثر بر سیســتم اعصاب مرکزى بدن، که میــزان ضربان قلب و 
انقباض و انبســاط رگ ها را در کنترل خود دارند، باعث افزایش

 فشارخون مى شود.
شرایط خاص افزایش فشارخون

بســیارى از افراد در بررســى علل افزایش فشارخون باال با 
مواردى روبه رو مى شــوند که در ادامه به بررسى بعضى از  آن ها 

خواهیم پرداخت:
علت افزایش فشار خون در جوانان

جوانان در سنین 20 تا 30 سالگى معموالً سالمت جسمانى 
باالیى دارند. فشارخون باال در جوانان دالیل متفاوتى دارد. براى 
مثال یک علت افزایش فشار خون در جوانان باالبودن هورمون 
هایپرآلدوسترونیسم است.این هورمون موجب باالرفتن سطح 
ســدیم در بدن و افزایش فشارخون مى شــود. از دیگر دالیل 
افزایش فشــارخون جوانان مى توان بــه بیمارى هاى کلیوى و 

تنگى عروق اشاره کرد که مى تواند موجب فشارخون باال شود.
علت افزایش فشار خون لحظه اى

افزایش فشــارخون لحظه اى یک دلیل اصلــى و مهم دارد. 
اســترس منجربه تولید ادرنالین و کورتیزول شده و فشارخون 
شــما را باال مى بــرد. پس شــما مى توانید با کاهــش میزان 
اســترس خود اصلى ترین علت افزایش فشــار خون لحظه اى

 را از بین ببرید.
علت افزایش فشار خون در دوران پریود

تحقیقات در میان زنان نشــان داده اســت که، فشارخون 
زنان در دوران پریود افزایــش پیدا مى کند. البته در اکثر موارد 
پس از دوران پریود فشــارخون فرد ثابت شده و به حالت عادى 
برمى گــردد. تحقیقات در این زمینه نشــان مى دهد که، علت 
افزایش فشــار خون در دوران پریود افزایش ســطح هورمون 

پروژسترون در بدن زنان است.
فشار خون باال و راه هاى درمان آن

سایر عوامل
عالوه بر عوامل ذکرشــده، داشــتن دیابــت و بیمارى هاى 
کلیوى نیز آســیب زا هســتند. همچنین مصرف بعضى داروها 
نظیر ایبوپروفن و کمبود ویتامین D مى توانند شــانس ابتال به 

فشارخون باال را افزایش دهند.

 چه عواملى باعث فشار خون باال مى شوند؟

نتایج یک مطالعه نشان مى دهد که مدت زمان و کیفیت 
خواب ممکن است کلید مدیریت وزن باشد.

به گــزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیکال نیوز، محققان 
توصیه مى کنند بزرگساالن براى حفظ سالمت و تندرستى 

خود باید حداقل 7 ساعت در شب بخوابند.
یک مطالعه جدید نشــان داده است که رژیم هاى غذایى 
کــم کالرى کوتــاه مــدت مى توانند کیفیت خــواب را در 

بزرگساالن مبتال به چاقى افزایش دهند.

این مطالعه همچنین نشــان مى دهد که کمبود خواب 
ممکن اســت از کاهش وزن در بزرگســاالن مبتال به چاقى 
جلوگیرى کنــد و ورزش منظم ممکن اســت باعث حفظ 

خواب خوب شود.
مطالعات نشان داده اند که کیفیت پایین و خواب محدود 
ممکن اســت خطر اختــالالت متابولیــک، افزایش وزن و 
چاقى را افزایش دهد. همچنین نشــان داده شــده است که 
کمبود خواب باکیفیت، میل بــه غذاهاى پر کالرى و حاوى 

کربوهیدرات باال را افزایش مى دهد.
تحقیقات جدید نشــان داده اســت کــه کمبود خواب 
باکیفیت مى تواند تالش افراد براى حفظ کاهش وزن پس از 

رژیم را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
دکتر «سیگن تورکوف»، سرپرست تیم مطالعه از دانشگاه 
کپنهاگ دانمارك، مى گوید: «بزرگساالنى که به اندازه کافى 
نمى خوابنــد یا بعد از کاهش وزن خــواب بى کیفیت دارند، 
نســبت به افراد با خواب کافى، در حفظ وزن کمتر موفق به 

نظر مى رسند.»
محققان با اســتفاده از داده هاى کارآزمایــى با دارونما، 
کیفیــت و مدت خواب 195 بزرگســال مبتــال به چاقى را 
بررســى کردند. شــرکت کنندگان به مدت 8 هفته از یک 
رژیم غذایى کم کالرى اســتفاده کردند و به طور متوســط 
12 درصــد وزن بدن خود را از دســت دادند.بــراى 12 ماه 
بعد، شــرکت کنندگان متعهد شدند که یکى از موارد زیر را 

دریافت کنند:

خواب با کیفیت کافى راهکار اصلى کاهش وزن

آمــار روزهاى اخیر از وضعیت کرونا در کشــور، نشــان 
مى دهد در شــرایط خوبى قرار داریم، امــا فراموش نکنیم 

پاندمى کووید 19 هنوز به پایان نرسیده است.
 ایــن روزهــا همــه از آمارهــاى کرونا خوشــحالیم و 
همیــن موضوع باعث شــده کــه برخــى از هموطنان فکر 
کنند که کرونا تمام شــده اســت. در حالى کــه هنوز چند 
میلیون نفر در کشــور هســتند که حتى یک دوز واکســن 

کرونا نزده اند.
بعد از فروکش موج ششــم کرونا که با ســویه اومیکرون 
همراه بود، شرایط کرونایى کشور رو به بهبود رفت و این روزها 

آمار روزانه فوتى ها تک رقمى شده است.
بر اســاس اعالم وزارت بهداشــت، تا کنون 64 میلیون و 
432 هزار و 272 نفر دوز اول، 57 میلیون و 700 هزار و 360

نفر دوز دوم و 27 میلیون و 305 هزار و 838 نفر، دوز ســوم 
واکسن کرونا را تزریق کرده اند.

مجموع واکسن هاى تزریق شده در کشور به 149 میلیون 
و 438 هزار و 470 دوز رسید.

این آمارها نشــان مى دهد که شــرایط تزریق دوز ســوم 
واکسن کرونا در کشور، هنوز روند مطلوبى ندارد و اگر قدرى 
سهل انگارى در رعایت پروتکل هاى بهداشتى اتفاق بیافتد، 
مى توانــد ما را درگیر مــوج جدیدى از بیمــارى کند. البته 
مسئوالن وزارت بهداشــت و اعضاى کمیته علمى کشورى 

کوویــد 19، معتقدند حداقل تا فصل تابســتان درگیر موج 
جدیدى از بیمارى نخواهیم شد.

اما یادمان نرود که تعداد کســانى که 3 دوز واکسن کرونا 
تزریق کرده اند، در مقایســه با کســانى که یک دوز یا 2 دوز 

واکسن تزریق کرده اند، خیلى کمتر است.
در همین حال گفته مى شــود، حدود 14 میلیون نفر در 

کشور هنوز یک دوز واکسن هم نزده اند.
علیرضا زالى فرمانده ســتاد مقابله با کرونا در کالنشــهر 
تهران، با عنوان این مطلب که متأســفانه دچار ســو تفاهم 
جهانى شده ایم و برخى رسانه ها به غلط این موضوع را در دنیا 
ترویج کرده اند که کرونا به پایان رسیده است، گفت: در واقع 

کرونا تمام نشده است.
وى با اشاره به اینکه طبق اعالم سازمان جهانى بهداشت با 
چهره و سیماى جدیدى از کرونا مواجه هستیم، افزود: طبق 
اعالم رســمى و جمع بندى رئیس سازمان جهانى بهداشت، 
خطر کرونا همچنان به عنوان خطرى جدى براى سیســتم 
سالمت تلقى مى شود و این سازمان کماکان کرونا را به عنوان 
آتشــى توصیف مى کند که شــعله هاى آن مى تواند در نظام 
سالمت ســوزاننده عمل کند.زالى تاکید کرد: تا زمانى که به 
بخش قابل قبولى از واکسیناســیون عمومى جهانى نرسیم، 

خطر کرونا همچنان وجود دارد.
طبق بررسى فنى ســازمان بهداشت جهانى، حداقل 70

درصد جمعیت در معرض خطر و 100 درصد افراد با ریسک 
باال در مقابل کرونا باید واکســینه شده باشند تا خطر افزایش 

بار بیمارى به حداقل برسد.
در همین حال، عباس شــیراوژن ســخنگوى ستاد ملى 
مقابله با کرونا، با اشــاره به جلســه روز گذشته ستاد ملى، بر 
آماده سازى مراکز درمانى کشــور براى مواجهه احتمالى با 

موج جدید بیمارى تاکید کرد.
مشــاهدات میدانى از تردد افراد در اماکن عمومى نشان 
مى دهد که خیلى ها ماسک را کنار گذاشته اند و شاید همین 
موضوع، مهم ترین عامل درگیر شــدن با موج جدید بیمارى 
باشــد.ابراهیم قادرى رئیس اداره مراقبــت مرکز مدیریت 
بیمارى هاى واگیر وزارت بهداشــت، گفته اســت که هنوز 
حدود 14 میلیون نفر از مردم دوز اول واکسن کرونا را تزریق 
نکرده اند. همچنین، 6 میلیون نفــر دوز دوم را نزده اند و 26

میلیون نفر نیز دوز سوم را نزده اند.
در همین حــال، علیرضا ناجى رئیــس مرکز تحقیقات 
ویروس شناسى دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى، با عنوان 
این مطلب که همه گیرى کرونا تمام نشده و فقط شاید بتوانیم 
بگوییــم که وارد مرحله جدیدى از پاندمى شــده ایم، گفت: 
شاهد زنجیره پر ترافیک انتقال ویروس در خیلى از کشورها 
نیستیم و در مرحله آرام ترى قرار داریم، اما در بعضى از نقاط 

مانند چین خطر این بیمارى همچنان وجود دارد.

وى افزود: شاید تفاوت ما با کشورى مانند چین این است 
که درصد باالیى از مردم با توجه به عفونت حاصله و چرخش 
باالى ویروس در مدت گذشته و سطح پوشش باالى نزدیک 
به 70 درصدى واکســن، جمعیت داراى آنتى بادى بر علیه 
این ویروس هستند و این خود جلوى چرخش باالى واریانت 

اومیکرون را مى گیرد.
این ویروس شناس گفت: در حال حاضر در سطح پایینى 
از فعالیت ویروس عامل کووید 19 هســتیم و بهترین زمان 
براى تکمیل دوره واکسیناسیون، دوزهاى بوستر و باال بردن 

پوشش واکسیناسیون در محصلین است.
وى در عیــن حال هشــدار داد که پاندمى تمام نشــده و 
پایانــش نیز قابل پیش بینى نیســت، اما براى پیشــگیرى 
و کاهش زنجیره بیمارى، انجــام اقدامات ضرورى و رعایت 

پروتکل ها الزم است.
این در حالى اســت که وزارت بهداشت، از چندى قبل از 
همه افراد باالى 70 سال و افراد داراى بیمارى هاى زمینه اى یا 
نقص ایمنى، خواست که یک نوبت واکسن عالوه بر نوبت هاى 
قبلى، تزریق نمایند.اما، معلوم نیست که چقدر از تزریق دوز 
چهارم واکســن کووید 19 در کشور اســتقبال شده است. با 
توجه به اینکه هنوز خیلى از افراد که مى بایســت دوز ســوم 
را تزریق کنند، هیــچ اقدامى نکرده اند. بنابراین، بعید به نظر 

مى رسد که براى دوز چهارم ترغیب شده باشند.

مرگ هاى تک رقمى کرونا ما را فریب ندهد

 نگران واکسن نزده ها باشیم

آمار روزهاى اخیر از وضعیت کرونا در کشور، نشان مى دهد در شرایط خوبى قرار داریم، 
اما فراموش نکنیم پاندمى کووید 19 هنوز به پایان نرسیده است.

 این روزها همه از آمارهاى کرونا خوشــحالیم و همین موضوع باعث شده که برخى از 
هموطنان فکر کنند که کرونا تمام شده است. در حالى که هنوز چند میلیون نفر در کشور 

هستند که حتى یک دوز واکسن کرونا نزده اند.
بعد از فروکش موج ششم کرونا که با سویه اومیکرون همراه بود، شرایط کرونایى کشور 

رو به بهبود رفت و این روزها آمار روزانه فوتى ها تک رقمى شده است.
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6 اخبار استان ها

اخبار

مدیر حج و زیارت مازندران خبر داد:

تشرف 1460 مازندرانى به حج تمتع 
مدیر حج و زیارت مازندران گفت: امسال یک هزار و 460 نفر از مازندرانى ها در قالب  

11 کاروان به سفر معنوى حج تمتع مشرف مى شوند.
 عباس اسماعیلى مدیر حج و زیارت مازندران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال 
یک هزار و 460 نفر از مازندرانى ها در قالب  11 کاروان به سفر معنوى حج تمتع مشرف 

مى شوند.
وى گفت: زائرانى که تا 65 ســال سن دارند و دست کم دو دز واکسن کرونا را دریافت 

کردند امسال به سفر حج اعزام مى شوند.
مدیر حج و زیارت مازندران بیان کرد: واجدان شرایط اعزام دارندگان اسناد تا تاریخ 
22 خردادماه سال 1386 بوده که در سال 1399 ثبت نام کرده و واریز وجه کرده بودند.
اســماعیلى با اعالم اینکه دلیل  محدودیت سنى زائران تا 65 سال بحث سالمندى 
است، تصریح کرد: زائرانى که باتوجه به این محدودیت شرایط براى اعزام ندارند؛ توصیه 

ما این بوده از انصراف کامل پرهیز کنند و در نوبت اعزام قرار گیرند.
وى با اشاره به اینکه جلسات آموزشى حج امسال آغاز شده است، گفت: اعزام زائران 

از نیمه دوم خرداد ماه امسال در دستور کار قرار دارد..

فرماندهى یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى مازندران نوشهر:

همیاران طبیعت، بازوان توانمند
 منابع طبیعى براى حفاظت

 فرماندهى یــگان حفاظت اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى مازندران نوشــهر 
گفت: همیــاران طبیعت بازوان توانمند براى حفاظت از منابع طبیعى هســتند و این 
افــراد با برقرارى ارتباط مناســب و موثر بــا مردم محلى و بومى منطقــه، زمینه بهره 
بردارى مناســب و مطلوب از عرصه هاى منابع طبیعى را فراهم و از تخریب و تصرف آن 

جلوگیرى مى کنند. 
محسن مرادى صادق در نشست همیاران طبیعت اظهار کرد: منابع طبیعى متعلق 
به فرد و یا افرادى نیســت بلکــه متعلق به همه آحاد جامعه اســت و همه ما در مقابل 
جنگل و مرتع مسئولیم.مرادى گفت: پنج راهبرد یگان حفاظت سازمان منابع طبیعى 
و آبخیزدارى کشور  شامل برنامه هاى محورى فرهنگ سازى، مشارکت مردمى، تعامل 
بیرونى و انسجام درونى، هوشمند سازى و تقویت یگان حفاظت است که همسو با برنامه 

هاى اداره آموزش و ترویج نقش مهمى در صیانت از منابع طبیعى ایفا مى کند.
در ادامه کاوه جوادى سرپرســت اداره آموزش و ترویج و مشارکت هاى مردمى اداره 
کل منابع طبیعى مازندران نوشــهر، در این جلسه بیان کرد: به منظور مشارکت مردم 
در حفــظ و احیاى منابع طبیعى بیش از 3500 نفر از عالقمندان به طبیعت به صورت 

داوطلبانه در سطح استان ساماندهى شده اند.
جوادى طرح همیاران طبیعت را یکى از طرح هاى موفق ســازمان منابع طبیعى و 
آبخیزدارى کشــور در بخش ترویج و آموزش جوامع محلى برشــمرد و گفت: همیاران 
طبیعـت از اقشار مختلف جامعه و دوستداران طبیعت و منابع  طبیعى هستند و در قالب 

همیاران دانش آموزى، مروج و محافظ ارائه خدمت مى کنند.
 وى ادامه داد: ترویج فرهنگ منابع طبیعى در بین اقشار جامعه، جلب مشارکت مردم 
در امر حفاظت، احیا و توســعه در منابع طبیعى، ساماندهى عالقمندان و دوستداران 
منابع طبیعى، دانشجویان، دانش آموزان، شوراهاى اسالمى، دهیاران،  بسیجیان و سایر 
اقشــار جامعه در قالب تشکل همیاران طبیعت از جمله اهداف جذب همیار طبیعى در 
اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى اســتان غرب مازندران اســت.در بخش دیگرى از 
نشست على علیزاده، معاون اداره آموزش و ترویج و مشارکت هاى مردمى این اداره کل، 
به تشریح بند (ب) ماده 29 قانون احکام دائمى توسعه کشور پرداخت و گفت: مشارکت 
مردم و فعالیت آنان در بهره بردارى از عرصه هاى منابع طبیعى در راستاى اجراى ماده 
29 قانون احکام دائمى توسعه کشور نیز با اولویت بهره برداران و مردم و تشکل ها تعریف 
شده است.علیزاده در ادامه تصریح کرد: بر اساس بند ب ماده 29 قانون حفاظت از منابع 
طبیعى، جوامع محلى و همیاران طبیعت و فــارغ التحصیالن منابع طبیعى و محیط 

زیست در بعضى از امور مى توانند مشارکت فعال داشته باشند.

سرپرست منطقه 9 انتقال گاز خبر داد:

آموزش بیش از 11 هزار نفر ساعت
 به کارکنان مناطق عملیاتى انتقال گاز 

ایران توسط منطقه 9
سرپرســت منطقه 9 از آموزش11427 نفر ســاعت به کارکنان مناطق 

ده گانه شرکت انتقال گاز ایران توسط این منطقه عملیاتى خبر داد. 
به گزارش روابط عمومى منطقه 9 عملیات انتقال گاز، محى الدین مفخمى با اشــاره به 
ضرورت برگزارى دوره هاى آموزشى در سازمان ها، اظهار کرد: در سال گذشته 11427 نفر 
ساعت، توســط منطقه 9 به کارکنان شرکت انتقال گاز آموزش داده شده است.وى با بیان 
اینکه در سال 1400 تعداد 46 دوره آموزشى مجازى و 23 دوره آموزشى حضورى در سطح 
منطقه برگزار شــده ، افزود: از 11 هزار و 427 نفر ساعت آموزش، 7 هزار و 218 نفر ساعت 
آموزش براى کارکنان رسمى، یک هزار و 943 نفر ساعت براى کارکنان قرارداد مستقیم و2

هزار و 266 نفر ساعت آموزش نیز براى کارکنان ارکان ثالث بوده است.
مفخمى یادآور شــد: همچنین کارکنان منطقه 9 نیز با شرکت در دوره هاى آموزشى 
مختلف که از ســوى مناطق دهگانه برگزار شد به میزان 2 هزار و 737 نفر ساعت، آموزش 
دیده اند.سرپرست منطقه 9 عملیات انتقال گاز پیشرفت و توسعه سازمان ها و موسسات را در 
گروى ارتقاى سطح دانش، مهارت، رفتار و بینش منابع انسانى آن سازمان دانست و بر حضور 

کارکنان منطقه در دوره هاى آموزشى تاکید کرد.

رئیس حوزه هنرى مازندران:
اولین پردیس سینمایى حوزه هنرى مازندران 

در نوشهر احداث شد
 رئیس حوزه هنرى مازندران ساخت سینما و توسعه فضاهاى فرهنگى را از جمله اهداف 
و رسالت حوزه هنرى بیان کرد و گفت: در این راستا اولین پردیس سینمایى با چهار سالن 

در نوشهر احداث شده است.
مهدى معصومى گرجى در نشست با خبرنگاران به مناسبت افتتاح پردیس سینمایى 
نوشهر با بیان اینکه پردیس هاى سینمایى توسط مؤسسه فرهنگى تبلیغاتى بهمن سبز و 
حوزه هنرى در مناطق مختلف کشــور در دست ساخت است، اجراى این طرح را گامى در 
راستاى نهضت خدمت رسانى به مردم برشمرد.وى با تاکید براینکه حوزه هنرى در تالش 
است تا هنر را براى مردم جامعه اجرا کند، سینماسازى و توسعه فضاهاى فرهنگى و هنرى 
از اهداف مهم و ارزشمند حوزه هنرى است، افزود: حوزه هنرى در تالش است سینماهایى 
را در قالب پردیس احداث کند که مجتمعى متشکل از فضاهاى مختلف باشد.وى با عنوان 
اینکه احداث پردیس در شهرها نوعى توسعه فرهنگى به شمار مى رود، افزود: این پردیس ها 
متشکل از گالرى، فروشگاه هاى محصوالت فرهنگى، کافى شاپ، عرضه محصوالت فرهنگى 

و غیره است تا مردم از امکانات روز استفاده کنند.
رئیس حوزه هنرى مازندران با اظهار اینکه پردیس هاى ســینمایى امکانات روز دنیا را 
دارا هستند، افزود: هدف ما این اســت که مردم را از فضاهاى منفى مجازى فاصله دهیم و 
پردیس هاى سینمایى باید در شهرها توسعه یابد.معصومى گرجى تصریح کرد: با توجه به 
اینکه غرب اســتان همواره مغفول مانده است بنابراین باید در کل استان مازندران فعالیت 

داشته باشیم و باید فضاى فرهنگى و هنرى خوب در منطقه ایجاد شود.

سید حمزه حســینى ســیدى معاون شهرسازى و 
معمارى شــهردار سارى با اشــاره به اینکه اطلس شهر 
دوستدار کودك در شهردارى ســارى در دست تدوین 
است، گفت: انتظار داریم تدوین این اطلس تا پایان سال 

1401 به نتیجه برسد.
به گزارش مدیریت ارتباطات شهردارى سارى، سید 
حمزه حســینى سیدى معاون شهرســازى و معمارى 
شهردارى در نشســت تدوین اطلس شهرى کودکان و 

نوجوانان، اظهار کرد: در تدوین این اطلس طبق شیوه نامه 
ابالغى سازمان شهردارى ها و دهیارى هاى کشور، نیازمند 
داده هاى کمــى و کیفى وضعیت کودکان و نوجوانان در 

ابعاد مختلف فرهنگى، اجتماعى و دیگر موارد هستیم.
وى با بیان اینکــه این داده ها در زمینه تراکم مدارس 
ابتدایى، تراکم جمعیت کودکان در مناطق شهرى، تراکم 
جمعیت کودکان با نیازهاى ویژه، تراکم بیمارســتان ها، 
مراکز بهداشتى درمانى، پارك ها، مهدهاى کودك، مراکز 
فرهنگى، ورزشــى و دیگر داده هاى جمعیتى، گردآورى 
شده اســت، افزود: از بیش از 30 دستگاه دولتى استعالم 

گرفتیم که اغلب این ادارات پاسخگو بودند.
معاون شهرســازى و معمارى شهردار سارى با اشاره 
بــه تاکید جواد طالبى شــهردار ســارى مبنى بر توجه 
ویژه به مولفه هاى شــهر دوســتدار کــودك، گفت: با 
تدوین این اطلس، مى توانیم اقدامات برنامه ریزى شــده 
گسترده ترى براى رفاه و نشاط اجتماعى کودکان انجام 
دهیم ضمن اینکه اکنون هم بخشــى از برنامه ها توسط 
ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى سارى 
در دست اجرا اســت و کودکان در این زمینه از خدمات

 بهره مند هستند.

 معاون شهرسازى و معمارى شهردار سارى:

اطلس شهر دوستدار کودك در شهردارى سارى تدوین مى شود

    دکتر فریبا بریمانى سرپرست 
بهزیســتى مازندران به مناسبت 
هفته ملى و 27 اردیبهشــت روز 
ارتباطات و روابــط عمومى، پیام 

تبریکى صادر کرد.
به گزارش روابط عمومى اداره 
کل بهزیستى مازندران؛ متن پیام 

به شرح زیر است:
بسمه تعالى

چوغنچه گرچه فروبستگیست کار جهان
 تو همچو باد بهارى گره گشا مى باش

نامگذارى هفته ملى و 27 اردیبهشت ماه به نام روز ارتباطات 
و روابط عمومى، بیانگر اهمیت شــبکه هاى ارتباطى در دنیاى 
پیچیده امروز و فرصتى مغتنم براى بازبینى هوشمندانه راههاى 
طى شــده در جهت تعامل و هم افزایى بیشــتر است. این هفته 
بهانه اى اســت تا نقش و جایگاه این هنر را به عنوان هنر هشتم 
یادآور شویم و دست آوردهاى تالشگران خانواده بزرگ ارتباطات 

را  ارج نهیم.
ارتباطــات عنصرى حیاتــى و مهم در عصر جدید اســت

 به گونه اى که نهادهاى توســعه یــک جامعه بدون بهره گیرى 
موثر از ابزار قوى مدیریت روابــط و افکار عمومى قادر به اجراى 
موفق برنامه هاى خود نیستند. در جهان امروز مخاطب محورى، 

پاسخگو بودن ، اطالع رسانى عادالنه، صحیح و دقیق، مردم داري 
و روشن گري افکار عمومی از مهمترین وظایف و ماموریت هاي 
یک روابط عمومی کارآمد می باشد و موفقیت هر سازمانی نیز به 

عملکرد مطلوب روابط عمومی آن وابسته است.
امروزه روابط عمومى نه به عنوان یک سامانه تشریفاتى و حتى 
اجرایى بلکه به عنوان یک پل ارتباطى و مشورتى و مدیریتى جز 
عناصر اصلى در ارتقا و پیشرفت هرنهادى ، جایگاه ویژه اى دارد و 
مرکز ثقل اطالعات ، اخبار ، کمک و مشارکت در مدیریت بحران 
هاست . روابط عمومى با ایستایى و سکون منافات دارد و همیشه 
با جارى ساختن پویایى و نشاط در کل سازمان و به عنوان نقش 
آفرین اصلى ، با نگاهى اعتمادبخش و سازنده ، همدلى و همزبانى 

را بین جامعه و سازمان برقرار مى کند .
اینجانب هفته ملــى و روز ارتباطــات و روابط عمومى را به 
تمامى پیشــاهنگان و مشــعل داران فروزان توسعه ارتباطى 
خصوصاً کارکنان ســخت کوش حوزه روابط عمومى بهزیستى 
مازندران که با الهام از هم افزایى ، هم اندیشى ، با ابتکار ، صداقت 
و امانتدارى در جهت انجام رســالت خطیر خود کوشا هستند 
تبریک و تهنیت عرض نموده و از خداوند متعال براى این عزیزان 
در این مســیر حساس و مســئولیت آفرین ، سالمتى و توفیق 

روزافزون را مسالت مى نمایم.
دکتر فریبا بریمانى
سرپرست بهزیستى مازندران

 پیام تبریک سرپرست بهزیستى مازندران
 به مناسبت هفته ملى ارتباطات و روابط عمومى

رئیس سازمان جهاد کشاورزى مازندران با بیان اینکه 
هیچ کمبودى بابت عرضه و توزیع مرغ، روغن و تخم مرغ 
در استان وجود ندارد و همه این اقالم بیش از نیاز بازار در 
مازندران وجود دارد گفت: مرغ با قیمت پایین تر از قیمت 
مصوب در بازار در حال عرضه اســت و مرغ منجمد هم به 

اندازه کافى در بازار توزیع مى شود. 
حســن عنایتى کلیجى با بیان اینکه مردم مازندران 
بــا همراهى خوب، دولــت را در مردمى ســازى و توزیع 
عادالنه یارانه ها کمک کردند، در جمع خبرنگاران اظهار 

کرد: رقابتى شــدن تولید منجر به کاهش قیمت برخى 
محصوالت شده است و بازار به آرامش مى رسد. 

وى با اشــاره به اینکه مازاد تولید نیز از تولیدکنندگان 
خریدارى مى شــود تا مرغداران و دامداران نگرانى از این 
بابت نداشته باشــند، گفت: همه باید کمک کنیم تولید 
پایدار شــود و مردم اطمینان خاطر داشته باشند چراکه 
اقالم اساسى به اندازه کافى وجود دارد و تولید نیز به اندازه 

انجام مى شود.
عنایتى اظهار کرد: فروردین ماه امســال بیشــترین 

میزان جوجه ریزى را با افزایش 25 درصدى داشــتیم و 
روزانه 700 تن مرغ گــرم در مازندران تولید  و روانه بازار 

مصرف داخل و خارج از استان مى شود.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزى مازنــدران با بیان 
اینکه در حال حاضــر 4700  تن ذخیره مرغ منجمد در 
اســتان وجود دارد و 400 تن وارد بازار شده است، گفت: 
مــرغ با قیمت پایین تر از قیمت مصــوب در بازار در حال 
عرضه اســت و مرغ منجمد هم به انــدازه کافى در بازار

 توزیع مى شود.

این مسئول با اشاره به اینکه مشکلى در تامین و توزیع 
گوشــت قرمز گرم و منجمد وجود ندارد و به میزان کافى 
قابل عرضه به بازار اســت، افزود: تخــم مرغ هم به میزان 
کافى در استان موجود است و کمبود تخم مرغ نیز نداریم.

عنایتى با بیان اینکه روغن هم به اندازه کافى در استان 
تولید مى شود و در چند روز گذشته روغن هاى زیادى به 
بازار عرضه شــد، ادامه داد: مردم هر گونه گران فروشــى 
و احتکار را به تعزیرات حکومتــى گزارش دهند تا مورد 

رسیدگى قرار گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزى مازندران:

کمبود مرغ، روغن و تخم مرغ 
در مازندران وجود ندارد 

رئیس سازمان جهاد کشاورزى مازندران با بیان اینکه هیچ کمبودى بابت عرضه و توزیع مرغ، روغن 
و تخم مرغ در استان وجود ندارد و همه این اقالم بیش از نیاز بازار در مازندران وجود دارد گفت: مرغ 
با قیمت پایین تر از قیمت مصوب در بازار در حال عرضه است و مرغ منجمد هم به اندازه کافى در 
بازار توزیع مى شود. حسن عنایتى کلیجى با بیان اینکه مردم مازندران با همراهى خوب، دولت را در 
مردمى سازى و توزیع عادالنه یارانه ها کمک کردند، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: رقابتى شدن تولید 

منجر به کاهش قیمت برخى محصوالت شده است و بازار به آرامش مى رسد...

 مدیرکل راهدارى و حمل و نقــل جاده اى مازندران 
عنــوان کرد: با هدف ارتقاى ایمنى جــاده اى 4 نقطه پر 
تصادف در محورهــاى پرتردد مازندران ایمن ســازى 
شــد و 31 نقطــه پر تصادف باقــى مانده اســتان نیز با 
اجراى عملیات لکه گیرى، روکش آسفالت، خط کشى، 
آشکارسازى و نصب عالئم با عملیات کم هزینه و زود بازده 

ایمن شده است. 
حســن جهانیان در جمع خبرنــگاران اظهار کرد: 4

نقطه پر تصادف سنگتراشان شهرستان سارى، تیرتاش 
شهرســتان گلوگاه، پیچ کلرد شهرســتان آمل و نیروى 
هوائى شهرستان بابلسر با اجراى عملیات تعریض جاده، 
احداث و تکمیل تقاطع، ساماندهى جداکننده ها و ایمن 

سازى نقاط پرتگاهى اجرا شد.
وى با اشــاره به طرح آشکارســازى نقاط پر تصادف 
در جاده هاى اســتان به عنوان یکى از روش هاى کاهش 

ســوانح رانندگــى و افزایش ایمنى تردد افزود: تا ســال 
گذشــته 20 نقطه از جمله محورهاى هراز، ســوادکوه، 
بابل به آمل قدیم، کمربندى بابلســر، بهشهر به گلوگاه، 
شــهید صالحى بابل، آمل به چمستان، سارى به کیاسر، 

خشرودپى و چندین نقطه دیگر ایمن شدند.
جهانیان با بیان اینکه آشکارســازى نقاط پر حادثه با 
نصب عالیم و اقدامات ایمنى انجام مى شود، یادآور شد: 
31 نقطه پر تصادف باقى مانده اســتان با اجراى عملیات 
لکه گیرى، روکش آســفالت، خط کشى، آشکار سازى و 

نصب عالئم با عملیات کم هزینه و زود بازده ایمن شد.
مدیــرکل راهدارى و حمل و نقل جــاده اى مازندران 
گفت: اجراى ریــزش بردارى رانش هــا، مرمت لغزش 
هاى جاده اى که بر اثر بارش ها در محورهاى کوهستانى 
خصوصا محورهاى شــریانى استان و محورهاى فرعى و 

روستایى انجام شده است.

جهانیان اضافه کرد: شانه سازى محورها، ساماندهى 
تقاطع ها، اصالح قوسهاى افقى و قائم، اصالح سطوح راه 
ها(انجام روسازى آســفالت)، اصالح شانه راه ها، اصالح، 

تعمیرات ابنیه فنى، ساماندهى ورودى و خروجى پاسگاه 
ها، ایست بازرســى و مجتمع هاى خدماتى-رفاهى و هر 
نوع عملیات اتفاقى و اضطرارى در راههاى شریانى، نصب 
نیوجرســى به عنوان جداکننده، نصب عالئم اخطارى، 
انتظامى و اخبارى، اجراى روشــنایى نقطه اى محورها و 
نقاط پر حادثه، اجراى روشنایى طولى جاده ها، نگهدارى 
روشنایى طولى جاده هاى مازندران، تعمیرات و نگهدارى 
گاردریل در محورهاى مختلف استان، پاکسازى حریم و 
نگهدارى فضاى سبز در طول جاده هاى حوزه استحفاظى 

بخشى از اقدامات انجام شده است.
وى گفت: جاده هاى ارتباطى مازندران به دلیل حجم 
باالى ترافیک و تردد وســایل نقلیه، از جاده هاى حساس 
کشور اســت و ایمن  ســازى و نیز حذف نقاط پر حادثه 
بــه  عنوان 2 برنامــه اصلى این اداره کل در دســتور کار

 قرار دارد.

 مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعى مازندران گفت 
که اطالعات درآمدى و دارایى هاى افراد، مالك و مبناى 

دهک بندى یارانه بگیران است.
به گزارش روبط عمومــى اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى مازندران، على باقرى دوشنبه در جریان بازدید 
از مرکز پاســخگویى به مراجعه کنندگان طرح مردمى 
ســازى و توزیع عادالنه یارانه ها که در محل ســاختمان 
شــهید خالپور این اداره کل راه اندازى شده است، افزود: 
جاماندگان از یارانه نگران نباشــند و دولت براى رفع این 

مشکل تدابیر ویژهاى اتخاذ کرده است.
وى با بیان اینکــه دولت تنها به دهک هاى اول تا نهم 
که از نظر ســطح درآمدى و معیشتى پایین تر از دیگران 
هستند، یارانه پرداخت مى کند، اظهار داشت: افرادى که 
در دهک اول تا سوم هستند، چهار میلیون ریال و در سایر 

دهک ها نیز سه میلیون ریال یارانه دریافت مى کنند.
وى تصریح کــرد: تدابیر ویژه اى براى رســیدگى به 

درخواســت افرادى که یارانه آنها بنا به دالیل قطع شده 
است اتخاذ شــد تا پس از ارایه مدارك مستند، نسبت به 
برقرارى یارانه اقدام شــود.وى گفــت: افرادى که ازدواج 
کردنــد و یا مى خواهنــد یارانه خود را از ســایر اعضاى 
خانواده تفکیک کنند باید به پلیس + 10 مراجعه و طبق 
روال قانونى مراحــل را دنبال کنند.مدیرکل تعاون کار و 
رفاه اجتماعى مازندران با بیان اینکه معیشت و  آرامش�
مردم دغدغه اصلى دولت اســت، گفت: پاســخگویى به
مردم در طرح مردمى ســازى و توزیــع عادالنه یارانه ها
به بهتریــن نحو صورت مى گیرد و در همین راســتا نیز
اطالع رسانى گسترده اى با کمک رسانه ها صورت گرفته
اســت.باقرى افزود: مردم مى توانند نســبت به دریافت
پاســخ برخى از ســواالت پر تکرار به سایت این اداره کل
به آدرس mazandaran.mcls.gov.ir مراجعه کنند.وى
با تاکید بر رسیدگى به همه درخواست هاى جاماندگان از
دریافت یارانه، افزود: مردم مى توانند با مراجعه به سامانه

اینترنتى بــه آدرس hemayat.mcls.gov.ir و همچنین
تلفــن گویــاى 09200006369 ، از نحوه دهک بندى
خانوارها و همچنین ثبت درخواست خود براى برقرارى

یارانه اطالع یابند.
وى گفت: با توجه به اطالع رسانى گسترده مراجعه به 
اداره کل نسبت به روزهاى نخست طرح مردمى عادالنه 
سازى یارانه ها، کمتر شده است.رییس جمهور در گفت 
و گوى تلویزیونى هفته گذشته با مردم از اصالح سیاست 
ارز 4200 تومانى خبر داد و گفت که به ازاى هر نفر، براى 
سه دهک اول 400 هزار تومان و 6 دهک بعدى 300 هزار 

تومان یارانه دریافت خواهند کرد.
بانک مرکزى بالفاصله پس از سخنان رییس جمهور 
اعالم کرد که یارانه کمک معیشتى به حساب سرپرستان 
خانــوار 23 میلیون ایرانى معــادل 72 میلیون نفر واریز 
خواهد شــد.این مبلغ بــراى دو ماه بوده و قــرار بود که 
دولــت اعالم کند که چه زمانى این مبلغ قابل برداشــت 

است که چهارشــنبه هفته گذشته در اطالعیه شماره 2
ســتاد تنظیم بازار برداشت مبلغ یک ماه این یارانه یعنى 
400 و 300 هزار تومانى براى هر نفر اعالم و مقرر شد که 
قیمت هاى جدید برخى کاالها که ارز ترجیحى دریافت 
مى کردند به زودى اعالم شــود که مجدد شب پنجشنبه 
هفته گذشته نرخ هاى جدید 9 قلم کاال از جمله گوشت 
مرغ، تخم مرغ، روغن خوراکى، انواع شــیر خام و لبنیات 

توسط ستاد تنظیم بازار مشخص شد.
نرخ حداکثرى فــروش انواع لبنیــات، روغن، مرغ و 
تخم مرغ براى مصرف کننده در سراسر کشور اعالم شد. 
بر اساس این اطالعیه، نرخ حداکثرى فروش 9 قلم کاالى  
اساسى شامل قیمت مصرف کننده هر کیلوگرم شیر خام 
3.2 درصــد چربى درب دامدارى 120 هزار ریال، قیمت 
مصرف کننده شــیر نایلونى 900  گرمى کم چرب 150
هزار ریال و قیمت مصرف کننده شــیر پاستوریزه بطرى 

یک لیترى کم چرب 180 هزار ریال اعالم شد.

 مدیرکل راهدارى و حمل و نقل جاده اى مازندران خبر داد:

ایمن سازى نقاط پر تصادف در جاده هاى مازندران

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى مازندران:

اطالعات درآمدى مبناى دهک بندى یارانه بگیران است
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اخبار

دعوت دو کشتى گیر
 گیالنى به تیم ملى

دو کشتى گیر با استعداد گیالنى به تیم ملى کشتى ایران دعوت 
شدند. سومین مرحله از اردوى تیم ملى کشتى آزاد جوانان روزهاى 
24 اردیبهشت لغایت 12 خردادماه در خانه ى کشتى شهید ابراهیم 

هادى با حضور دو کشتى گیر گیالنى برگزار مى شود. 
امیر رضا معصومى کشتى گیر سنگین وزن گیالنى که عضو تیم 
ملى جوانان اســت به اردو بزرگساالن کشورمان دعوت شده است. 
ابوالفضل رستم پور دیگر کشتى گیر استان مان نیز به اردو تیم ملى 

کشورمان دعوت شده است. 
اسامى نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است: 

ابراهیــم خوارى، رضــا مومنى، مهدى ویســى، آرمین حبیب 
زاده، محمدمهــدى پلنگ وار، عباس ابراهیــم زاده، على رضایى، 
عادل پناهیان، محمد بخشــى، سبحان رحمانى، فاضل پوررجب، 
هامون محمودجانلو، ســیدرضا هاشمى، امیرعلى پوالدى (همگى 

از مازندران) .على خرمدل، حسین نورى، ساالر حبیبى (تهران) 
شهداد خسروى، امیرحسین شامى (البرز) 

امیرحســین متقى، محمد باقرى، علیرضا محمدى، مصطفى 
طغانى، طاها خمینه (خراسان رضوى) 

حسین رسولى (همدان) ابوالفضل رستم پور (گیالن) 
سرمربى: محسن کاوه

مربیان: داود رخش خورشــید، بهنام طیبى، رضا افضلى، ایمان 
محمدیان

آنالیزور: یداله اعتصامى
بدنساز: کامبیز مرادى

ماساژور: میالد بندانى پور
سرپرست: على روحى

سرمربیان ادوارى: اســتان هاى البرز، خراسان رضوى هرکدام 
یک مربى با معرفى هیئت کشتى مربوطه

محســن کاوه 11 کشــتى گیر جــوان که با تیم کشــتى آزاد 
بزرگســاالن تمرین مى کردند را به اردوى تیم جوانان فراخواند تا از 

فردا در تمرینات این تیم حضور یابند. 
اسامى تمام نفرات دعوت شده به شرح زیر است: 

57 کیلوگرم: احمد محمدنژاد جوان
61کیلوگرم: على قلى زادگان

65 کیلوگرم: محمدعلى عموزاد - محمدرضا شارکى
70 کیلوگرم: حسین محمدآقایى

74 کیلوگرم: عرفان الهى
79 کیلوگرم: سبحان یارى
86 کیلوگرم: عارف رنجبر

92 کیلوگرم: مبین عظیمى
97 کیلوگرم: امیرعلى آذرپیرا

125 کیلوگرم: امیررضا معصومى.

فرار پایان از منطقه سقوط
شهردارى آستارا 2

استقالل خوزستان صفر
 دیدار تیم هاى شهردراى آستارا و استقالل خوزستان از هفته سى ام 
لیگ یک در اســتادیوم وحدت آســتارا با پیروزى 2 بر صفر شهردارى 

آستارا به پایان رسید. 
یکى از دیدارهاى هفته سى ام لیگ دسته اول فوتبال ایران امشب از 
ساعت 19:30 در ورزشگاه وحدت آستارا میان تیم شهردارى آستارا و 
استقالل خوزستان برگزار شد؛ نبرد دو تیمى که شانس صعود به لیگ 
برتر را ندارند و بــراى تثبیت موقعیت خود در میانه هاى جدول تالش 
مى کنند. پایان رافت ســرمربى شهردارى آســتارا در این دیدار، نیما 
علیپور، رضا هاشمى، امین هاشمى فرد، پویا گلدوست، جابر نصیرى، 
امید صیدالى، خشایار زبرجد، على مصطفایى، جواد آقایى پور، و فرشید 
پاداش را در ترکیب تیمش قرار داده بود. آبى هاى اهوازى در ســومین 
حضور سیروس پورموسوى به عنوان مدیرفنى، به دنبال کسب 3 امتیاز 
بیرون از خانه براى تثبیت موقعیت شان در نیمه باالى جدول بودند و در 
مقابل تالش آستارایى ها، رسیدن به 3 امتیاز خانگى با هدف آسودگى 
خیال از بقــا در لیگ یک و فاصله گرفتن از جمــع تیم هاى فانوس به 
دســت بود. نیمه اول نبرد شاگردان رأفت و پورموسوى على رغم خلق 
چند موقعیت گلزنى برنده نداشــت تا نیمه دوم با حساسیت و هیجان 
بیشــترى پیگیرى شود؛ بازیکنان شهردارى آســتارا که به سه امتیاز 
مسابقه امروز نیاز مبرمى داشتند، در نیمه دوم نمایش تهاجمى ترى را 
از خود نشان دادند. سرانجام حمالت شهردارى آستارا به گل ختم شد 
و فرشید پاداش مهاجم فرصت طلب این تیم در دقیقه 83 توانست قفل 
دروازه استقالل خوزستان را شکست؛ در ادامه بازى، حمالت شاگردان 
رأفت ادامه پیدا کرد و در اوقات تلف شده، خشایار زبرجد موفق شد گل 
دوم را به ســود تیمش به ثمر برساند تا شاگردان پایان رأفت به پیروزى 
ارزشمندى در خانه دست پیدا کنند. آستارایى ها با این 3 امتیاز مهم در 
خانه توانستند 39 امتیازى شوند و در جایگاه نهم جدول جاى گرفتند تا 
خیال شاگردان رأفت از بقا در لیگ یک آسوده شود؛ در مقابل استقالل 
خوزستان براى دومین بازى متوالى شکست خورد تا آن ها رتبه هفتم 

جدول را از دست بدهند و با 39 امتیاز در جایگاه هشتم جاى گرفتند.

ابراهیم تقى پور سرمربى تیم ملى حامیان 
کودکان سرطانى ایران شد

مدیر تیم حامیان کودکان ســرطانى ایران گفت: با تصمیم عوامل 
مدیریتى باشگاه و در راس آن امیر بادافره، با توجه به سوابق عالى و کم 
نظیرى که آقاى ابراهیمى تقى پور داشــتند، ایشان را بعنوان سرمربى 

تیم انتخاب کردیم.
 تیم ملى حامیان کودکان ســرطانى ایران که قرار است در دیدارى 
دوستانه و خیرخواهانه به نفع کودکان سرطانى به مصاف تیم ملى ترکیه 
برود، سرمربى خودش را براى این دیدار مشخص کرد که یک مازندرانى 
اســت. این تیم که پیش از این از مدیرى مازندرانى سود مى برد، حاال 
هدایتش هم بر عهده یک مازندرانى قرار گرفت. بعد از صدرالدین بامتى 
طوسى به عنوان سرپرست و مدیرتیم، ابراهیم تقى پور هم سرمربى تیم 
شد.ابراهیم تقى پور بازیکن سال هاى نچندان دور تیم ملى فوتبال کشور، 
استقالل و پرســپولیس، ذوب آهن و مربى تیم لیگ برترى ذوب آهن 
اصفهان که سابقه خوبى در مربیگرى در تیم هاى مختلف در لیگ برتر، 
لیگ یک و لیگ دســته دوم فوتبال کشور را در کارنامه خودش دارد، با 
پیشنهاد مدیر و عوامل مدیریتى تیم ملى حامیان کودکان سرطانى، به 

عنوان سرمربى تیم انتخاب شد.

این رسانه در طى سلســله یادداشت هایى در خصوص 
وضعیت نابسامان ورزش مازندران هشدارهایى را خطاب 
به مسئوالن ارشد اســتان جهت تسریع در روند انتصابات 
داده بود که على رغم مســتند بودن بسیارى از این موارد 
هشدارداده شده ، با بى توجهى مسئوالن استانى و کشورى، 
این غده ى ســرطانى با درگیر نمودن کلیه اعضا و جوارح 
ورزش استان  و مقاومت در مقابل شیمى درمانى و جراحى 
به حالت احتضار درآمده که اگر زودتر این غده ى سرطانى 
در ابتداى تشخیص از بدنه ى سالم ورزش جدا مى شد این 

چنین شاهد از دست رفتن ورزش استان نبودیم!!
 آقاى اســتاندار شــما در دولتى منصوب شــده اید که 
شعارش بستن گلوگاه هاى فساد بوده ، پس چرا در استان 
مازندران کمــاکان بانیان وضع موجــود در راس کار قرار 
داشــته و از شخص شــما به عنوان مجرى منویات دولت 

اراده اى در بســتن گلوگاه هاى فساد نمى بینیم؟!! ورزش 
مازندران دیگر طاقت زخم هاى بیشتر را ندارد.....

  در تازه ترین اتفاق از تصمیمات نادرســت و سفارشى 
مدیــرکل ورزش مازندران، همین بس که  بعد از افشــاى 
واریز غیرقانونى و نامتعارف 90 میلیون تومانى به حســاب 
آقاى خاص اتاق پشتى مدیر کل ، در قسمت معاونت مالى 
و ادارى اداره کل ورزش و جوانــان انقالبى صورت گرفت و 
سه نفر از افرادى که گمان مى شد این واریزى از جانب آنها 
افشا شــده  بالفاصله از سمت خود عزل شدند که این خود 
گواهى بر فرار رو به جلوى آقاى مدیر کل و ابهام عمل است!! 
که اگر این واریزى قانونى بوده آیا نمى توانست با دادن یک 
بیانیه نسبت به این قضیه شفاف سازى کند؟! و اگر هم که 
این عمل غیرقانونى بود عزل افشــاکنندگان این پرداخت 

غیر متعارف، تاکیدى بر تخلفات میباشد ...

  هرچند تعــداد تصمیمــات خلق الســاعه و منفعت
 گرایانه ى ماه هاى اخیر از سوى مدیرکل جوان و کم تجربه 
ورزش اســتان در سطح ادارات شهرســتانها و ستادى کم 
نبوده و جدید ترین نمونه از این تصمیمات عزل مســئول 
امور ایثارگران ورزش مازندران اســت که خود از ایثارگران 
هشت ســال دفاع مقدس مى باشد. دالیل این عزل هم در 
نوع خود جالب و قابل تامل اســت . به نظر مى رسد بعد از 
اینکه آقا پسر سوگلى دفتر مدیرکل که حتى سن و سالش 
هم به ســال هاى دفاع مقدس نمى خورد به مسئول امور 
ایثارگران اداره کل ورزش جوانان اســتان که براى مالقات 
با مدیر به دفتر وى مراجعه کــرده بود، بى احترامى کرده 
و رفتار ناشایســتى در مقابل دیدگان آقاى مدیرکل با این 
نیروى ارزشى دارد و رنگرز جوان به جاى برخورد با سوگلى 
خود که حرمت سن و سال و ایثارگرى آن مسئول را حفظ 

نکرده اســت ، بى درنگ این مســئول را عزل و در اقدامى 
خلق الساعه پسر مورد عالقه اش را به جاى وى منصوب مى 
نماید.اوضاع نابسامان ورزش مازندران از درب ورودى این 
اداره کل تا ساختمان هاى تابعه با یک دور ورزش گردى  به 
خوبى محسوس است، ولى آنچه به گوش نمى رسد فریاد 
بوده و بى تفاوتى مسئوالن ارشد استان و وزارت ورزش در 

جابجایى مدیرکل بى انگیزه ورزش مازندران!!!!
 که اگر نبود این غفلت استاندار از حال نزار ورزش استان، 
اینــک کوهى از ابهامات براى جامعــه ورزش مازندران به 
وجود نمى آمد که شائبه هایى را در برداشته باشد. بى تردید 
اگر قصه ى پر غصه ى ورزش اســتان از لوث وجود بانیان 
وضع موجود پاك نگردد این رسانه در یادداشت هاى بعدى 
مفصل به موارد فســاد خیز دیگرى از این اداره کل اشــاره 

خواهد داشت.

و این عزل و نصب هاى مشکوك!!

آقاى استاندار حواستان پرت کجاست
 که این همه تخلف ورزشى را نمى بینید؟!

 آقاى استاندار شما در دولتى منصوب شده اید که شعارش بستن گلوگاه هاى فساد بوده ، 
پس چرا در استان مازندران کماکان بانیان وضع موجود در راس کار قرار داشته و از شخص 
شما به عنوان مجرى منویات دولت اراده اى در بستن گلوگاه هاى فساد نمى بینیم؟!! ورزش 

مازندران دیگر طاقت زخم هاى بیشتر را ندارد.....
  در تازه ترین اتفاق از تصمیمات نادرست و سفارشى مدیرکل ورزش مازندران، همین بس 

که  بعد از افشاى واریز غیرقانونى و نامتعارف 90 میلیون تومانى به حساب آقاى ...

دیدار تیم هاى شمس آذر قزوین و ملوان بندرانزلى از 
هفته ســى ام لیگ دسته یک فوتبال ایران با نتیجه بدون 

گل به پایان رسید.
دیدار تیم هاى شــمس آذر قزوین و ملوان بندرانزلى 
از هفته ســى ام لیگ دسته یک فوتبال ایران در استادیوم 
ســردار آزاداگان قزوین على رغم موقعیت هاى پر شمار 

ملوان با نتیجه تساوى بدون گل به پایان رسید. 
این دیدار و باقى دیدار هاى فوتبال ایران توسط سازمان 
لیگ و فدراســیون فوتبال به دلیــل همه گیرى بیمارى 
کرونا و احتمال شدت گرفتن این بیمارى منحوس بدون 

تماشاگر اعالم شد. 
تیم شــمس آذر به مربیگرى ســعید دقیقى در هفت 
بازى که در این ورزشگاه میزبان بوده به پیروزى رسیده و 

امروز نیز به کسب سه امتیاز امید زیادى داشت. 
مازیار زارع سرمربى ملوان بندرانزلى در این دیدار، رضا 
حیدرى، ســعید کریمى، وحید فارغ، محمدپور محمد، 
سبحان پســندیده، آرمین انبســاطى، مهران احمدى، 
صــادق بارانى، مهــدى مومنى، ســجاد بازیگر و حمید 

کاظمى را در ترکیب تیمش قرار داده بود. 
سعید دقیقى سرمربى شــمس آذر قزوین هم در این 
دیدار، سید رسول حسینى، على گودرزى، کنعان طاهر 
نژاد، ارســالن آزادى، وحید نعمتــى، کیانوش میرزایى، 
میثم شــاه مکوند زاده، پوریا ســرآبادانى، محمد پاپى، 

سجاد موسوى و میالد پاك پرور را در ترکیب شمس آذر 
قرار داده بود. 

نیمه اول این دیدار با حمالت پرتعداد بازیکنان ملوان 
روى دروازه میهمان همراه بود که ملوان نتوانست دروازه 

حریف میانه جدولى خودش را باز کند. 
در این بازى که در اســتادیوم 15 هزار نفرى ســردار 
ازادگان درحال برگزارى اســت دو تیم در نیمه اول بازى 

بدون گل رضایت دادند و به رختکن رفتند. 
در دقیقه 63 دیدار در حالى که شمس آذر قزوین روى 
دروازه ملــوان حمله کرده بود روى ضد حمله برق آســا 
توسط بازیکنان ملوان حمید کاظمى را در موقعیت تک به 
تک با دروازه بان قرار دادند که توسط میثم شاه مکوند زاده 
پشت محوطه جریمه متوقف شد تا عالوه بر اخراج توسط 
داور مسابقه یک ضربه ایستگاهى به شاگردان مازیار زارع

 تقدیم کند. 
روى همین ضربه ایســتگاهى صادق بارانى یه ضربه 
ایستگاهى بسیار دیدنى را روانه دروازه شمس آذر قزوین 
کرد که توسط حسینى دروازه بان شمس آذر مهار شد و 

مانع از فرو ریختن دروازه شمس آذر شد. 
در دقیقه 66 هم یک ارســال بســیار خوب توســط 
بازیکنان ملوان روى دروازه شمس آذر ارسال شد که اگر 
بازیکنان ملوان کم دقتى نمیکردند مى توانستند دروازه 

حریف شان را بازکنند. 

در ادامه باز هم مدافعین شــمس آذر بازیکنان ملوان 
را نقش بر زمین کردند و یک ضربه ایســتگاهى توســط 
سجاد بازگیر به سبک کریستیانو رونالدو بازیکن پرتغالى 
منچستر یوناینتد روى دروازه شمس آذر نواخته شد که 
با فاصله بسیار کم از کنار تیر افقى دروازه شمس آذر روانه 

اوت شد. 
در دقیقه 72 یک توپ برگشتى پشت محوطه جریمه 
به بازیکنان شــمس آذر رسید و ضربه خطرناك کیانوش 
میرزایى دروازه ملوان بندرانزلى را با فاصله بســیار کمى 
تهدید کــرد و کادر فنى هر دو تیــم را از روى نیمکت ها 

برخواستند.
 یک موقعیت بســیار مناســب در دقیقه 75 به پرهام 
صیاد بازیکن شــماره 56 ملوان رسید که با بى دقتى این 
فرصت را از دســت داد که مازیار زارع ســرمربى ملوان با 
خوش رویى از او خواست که با آرامش و تمرکز بیشترى از 

موقعیت ها استفاده کند. 
در هفتادو هشتمین دقیقه از بازى یه سانتر بسیار عالى 
براى مهاجمین ملوان در محوطه جریمه ارســال شد که 
توســط پرهام صیاد روانه دروازه شــمس آذر شد و راه به 

جایى نبرد. 
ملوان در دقیقه 81 صاحب یه موقعیت بسیار عالى شد 
که این ضربه هم توسط شاگردان مازیار زارع راه به جایى 
نبرد و با واکنش عالى گلر شمس آذر سید رسول حسینى 

دفع شد. 
یکى از اعضاى کادر فنــى ملوان بندرانزلى دقیقه 84

توسط داور مسابقه جریمه شد. 
حمالت پر تعاد ملوان به دقیقه 85 رسید و باز هم یک 
توپ ســرگردان توســط بازیکنان ملوان از دست رفت و 

نتوانستند موقعیت را به گل تبدیل کنند. 
دقایق پایانى ملوان فقط به ارســال از کنارهاى زمین 
بــه محوطه جریمه دل بســته بود که هیچ کــدام از این 

ارسال هاى خطرناك به گل تبدیل نشدند. 
دقیقه 88 این دیدار که سعید کریمى در میانه میدان 

رضا حیدرى دروازه بان ملوان را کمى بیرون از دروازه اش 
دید از همان وســط میدان شوت سنگینى را روانه دروازه 
قو هاى سپید کرد که اگر دقت بیشترى داشت شاگردان 

مازیار زارع دروازه شان را باز شده مى دیدند. 
داور این دیدار چهار دقیقه وقت هاى تلف شــده اعالم 
کرد که شمس آذر قزوین ســعى کرد با تعویض کامبیز 
دهقانى به جاى وحید نعمتــى مقدارى از این وقت هاى 

تلف شده را به نفع خودش هدر دهد. 
ملوان با احتساب این دیدار 62 امتیازى شد و به دلیل 
تفاضل گل کمتر نسبت به مس کرمان در رده دوم جدول 
جاى گرفت و اگر از 4 بازى خود 4 امتیاز کســب کند به 

لیگ برتر صعود خواهد کرد. 

حاشیه هاى این دیدار
جهانبخــش آرمان مدیرکل ورزش و جوانان اســتان 
گیــالن براى ایــن دیدار به قزویــن رفته بود تــا دیدار 
ملــوان بندرانزلــى و شــمس آذر قزویــن را از نزدیک

 مشاهده کند. 
نکته قابل توجه این دیدار پشت در ماندن تعداد بسیار 
زیادى از هواداران ملوان بندرانزلى بود که خودشــان را 
به اســتادیوم ســردار آزادگان قزوین رسانده بودند که با 
توجه به دستور سازمان لیگ نتوانســتند این دیدار را از 
نزدیک مشــاهده کنند و تیم خود را از بیرون اســتادیوم 
تشــویق کردند امــا نزدیک به هــزار نفر از هــواداران 
شمس آذر قزوین براى تماشــاى این دیدار به استادیوم

 آمده بودند. 
تعداد بســیار زیادى از هوادان ملوان بندرانزلى هم که 
قرار بود با اتوبوس عازم قزوین شوند به دلیل اعالم سازمان 

لیگ سفرشان را به قزوین کنسل کردند. 
تعدادى از اصحاب رسانه استان گیالن نیز در این دیدار 
به همراه باشگاه ملوان یا با خودروهاى شخصى خودشان 
را به قزوین رســانده بودند تا پوشــش رسانه اى مناسبى 

براى این دیدار داشته باشند.

ملوان صفر شمس آذر قزوین صفر

قوهاى سپید چهار امتیاز تا لیگ برتر

ی وال ی ھ صا یا وال ی ھ صا ا

کمیته انضباطى فدراسیون فوتبال راى خود را درباره تخلفات صورت 
گرفته در دیدار نســاجى مازندران و آلومینیوم اراك از سرى رقابت هاى 
جام حذفى، صادر کرد.مســابقه نهایى جام حذفى نساجى مازندران و 
آلومینیوم اراك در ورزشگاه آزادى تهران انجام شد و با توجه به گزارش 
مقام رسمى مسابقه و همچنین موضوع شکایت باشگاه آلومینیوم اراك، 
کمیته انضباطى پس از ارســال ابالغیه هاى دفاعیه به متخلفان بازى و 
نهایتاً ارسال دفاعیه از سوى برخى از آنها نسبت به تخلفات صورت گرفته، 
راى خود را به شــرح زیر صادر کرد:1 ـ   نســبت به تخلفات تماشاگران 
منتسب به باشگاه آلومینیوم از جمله پرتاب مواد محترقه به داخل زمین 
و ســر دادن شعارهاى توهین آمیز، وفق ماده 86 مقررات انضباطى، تیم 
آلومینیوم اراك به پرداخت 400 میلیون ریال جریمه نقدى محکوم شد. 
این راى قطعى و قابل اجرا اســت.2ـ   نسبت به تخلف سوء رفتار تیمى 
ناشــى از اخذ 6 کارت زرد توسط تیم نســاجى وفق ماده 58 مقررات، 
باشگاه نساجى را به مبلغ 240 میلیون ریال جریمه نقدى محکوم شد. 
این راى قطعى اســت.3ـ  نسبت به تخلفات تماشاگران منتسب به تیم 
نساجى به علت ســر دادن شعارهاى توهین آمیز وفق ماده 86 مقررات، 
باشگاه نساجى باید مبلغ300 میلیون ریال جریمه نقدى پرداخت کند. 
این راى قطعى است.4ـ   نسبت به تخلف رضا حسینى، از تدارکات تیم 
نســاجى مازندران به علت اســتنکاف از اجراى دستورات مقام رسمى 
مسابقه و با توجه به اینکه ایشان فاقد سوابق انضباطى است، اعضاى این 
کمیته با اعمال مواد 93 و 94 مقررات ایشــان را به توبیخ کتبى محکوم 
کرد. این راى قطعى است.5ـ  نسبت به تخلف مجتبى ابراهیمى“مدیر 
رســانه تیم نساجى مازندران» به دلیل فحاشى و توهین و بدرفتارى در 

قبال بازیکن حریف و با توجه به اینکه داراى ســابقه انضباطى اســت، 
وى بــا توجه به ماده 54 مقررات و با اعمــال ماده 92 همین مقررات، به 
پرداخت 300میلیون ریال جریمه نقدى و دو جلسه محرومیت از حضور 
در مسابقات رسمى تیم نساجى که محرومیت شامل ممنوعیت از حضور 
در ورزشگاه هاى فوتبال و فوتسال و فوتبال ساحلى است،محکوم شد. این 
بخش از راى قابل اجرا و قابل تجدید نظر در ظرف مدت هفت روز از تاریخ 
ابالغ در کمیته اســتیناف است.6ـ   نسبت به تخلف عادل باباپور“مربى 
تیم نســاجى مازندران» به دلیل بدرفتارى در قبال مربى تیم حریف و 
ضربــه زدن عمدى به مربى تیم آلومینیوم وفق ماده 54 مقررات، وى به 
دو جلسه محرومیت از حضور در مسابقه رسمى و ممنوعیت از حضور در 
تمامى باشگاه هاى فوتبال و فوتسال و فوتبال ساحلى و با در نظر گرفتن 
ســابقه انضباطى به مبلغ400 میلیون ریال جریمه نقدى محکوم شد. 
.ضمناً ایشان در دادنامه شماره 1112 مورخ 8 آذرماه سال 1400، یک 
جلسه محرومیت تعلیقى به مدت شش ماه داشته که با توجه به این راى، 
محرومیت تعلیقى وى به محرومیت قطعى تبدیل مى شود.این راى قابل 
تجدید نظر در موعد مقرر در کمیته استیناف است.7ـ  نسبت به تخلف 
ســاکت الهامى سرمربى  تیم نساجى مازندران بابت استنکاف از اجراى 
مقررات از طریق ورود به رختکن تیم، علیرغم محرومیت موضوع ماده 
89 مقررات و نقض اصول رفتار جوانمردانه نسبت به تیم حریف موضوع 
ماده 64 مقررات و مصاحبه هاى بعد از بازى و توهین نسبت به تیم حریف 
و محمد نوازى وفق ماده 71 مقررات، ایشان به مدت دو جلسه محرومیت 
و ممنوعیت از حضور در ورزشگاه هاى فوتبال و فوتسال و فوتبال ساحلى 

کشور و پرداخت مبلغ 500 میلیون ریال جریمه نقدى محکوم شد . 

 نساجى نقره داغ شد !

تیم فوتسال بانوان شهروند ســارى توانست با 
نتیجه دو بر یک حریف خود هیات فوتبال چابکسر 

را شکست داد.
 از ســرى مسابقات لیگ دســته اول قوتسال کشور و در 
نخســتین دیدار این رقابت ها تیم فوتســال بانوان شهروند 
سارى توانست با نتیجه دو بر یک حریف خود هیات فوتبال 

چابکسر را شکست دهد. 
این مسابقه به میزبانى چابکسر در سالن ورزشى شهداى 

کالچاى برگزار شد. 
گل هاى نماینــده مازندران در این دیدار را الناز عبدالهى 
و زهــرا احمد زاده به ثمر رســاندند و گل تیم هیئت فوتبال 

چابکسر را محبوبه صفایى به ثمر رساند.
بانوان شــهروند ســارى در ابتداى این دیدار با در دست 
داشتن بنرى که عکس رضا امانى در آن نقش بسته بود، یاد 
و خاطره بازیکن فقید تیم فوتسال شهروند سارى را که چند 

روز پیش دار فانى را وداع گفته بود، گرامى داشتند. 

 باخت نماینده فوتسال گیالن مقابل شهروند سارى
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ُه فیِه أْمَر دیِنِه َویَْسأُل َعْن دیِنِه. أٍفّ لُِکِلّ ُمْسِلٍم ال یَْجَعُل فى ُکِلّ ُجُمَعٍۀ یَْوماً یََتَفَقّ
واى بر مسلمانى که در هر جمعه، زمانى را براى یادگیرى و پرسش از امور دینى خویش 

اختصاص ندهد. 
بحار األنوار، ج 1، ص 176

17 تا 23 اردیبهشــت ماه هفته ســالمت نــام دارد و برنامه هاى هفته 
سالمت در راستاى آشــنایى بیشتر مردم، تصمیم گیران و تصمیم سازان 

با موضوعات مهم حوزه سالمت برگزار مى شود.
شعار امسال براى این هفته، با توجه به وضعیت جامعه بشرى «سالمت 
ما، ســالمت سیاره ما» انتخاب شده و متضمن این است که بدون سالمتى 
محیط زیســت و ساختار زندگى بشــرى نمى توان انتظار سالمتى پایدار 
داشــت. بنابراین باید به تامین همه جانبه و پایدارى سالمت  باور و دغدغه 

داشته و با تالش و میثاق خود این نیاز فطرى بشرى را جامه عمل پوشید.
در مســیر دشوار آگاه سازى جامعه، مطالبه گرى و ایجاد گفتمان غالب 
و دســتیابى به تمامى ابعاد سالمتى باید عوامل مسئول پاى کار بیایند. بى 
تردید تشکل هاى مردم نهاد، سمن ها و یکایک اندیشمندان و افراد داراى 
نفــوذ کالم مى توانند در ایجاد یک گفتمان عمومى در مســیر تامین این 
خواسته بحق نقش مهمى را ایفا کنند.در این راستا، ارتقا سالمت در خانواده 
و افزایش امید به زندگى از طریق پیشگیرى، آگاه سازى، حساس سازى و 
ارائه خدمات از جمله محورهاى برنامه ارتقا سالمت در سطح شهرستانهاى 
مازندران است.پرداختن به سالمت در حوزه هاى مختلف زندگى فردى و 
اجتماعى انسان ها ضرورى است و در همین راستا و جهت اهمیت بخشى به 
سالم ماندن هم استانى هاى عزیز در گفت و گو با دکترعباس علیپور معاون 
بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى مازندران از زوایاى مختلف به این موضوع 

مهم پرداختیم.
سالمت مرز ندارد

یکى از مشکالت ما در حوزه سالمت، حوادث شغلى است. در کارخانه ها 
و سازمان ها، سالمت کارگران براى کارفرما باید مهم باشد. در پیشگیرى و 
بهداشت شغلى با هزینه کم مى توان مانع از مخاطرات بزرگ شد. به عنوان 

نمونه عینک محافظ مى تواند از آسیب به چشم جلوگیرى کند.
اهمیت دادن به ســالمت مشاغل موجب مى شود تا کاهش هزینه هاى 
ســالمت کارکنان را شاهد باشــیم که این وضعیت تاثیر بهترى نسبت به 
درمان دارد.وزارت بهداشــت نیز با مهم خواندن موضوع سالمت، رسالت 
خود را محدود به درمان ندانست بلکه مهمترین وظیفه اش را پیشگیرى از 

بیمارى ها و ارائه آموزش به جامعه اعالم کرده است. 
ســالمت، موضوعى بین بخشــى اســت. آلودگى هوا، کیفیت راه ها و 
خودروها ممکن اســت باعث اختالل سالمت شود بنابراین هماهنگى بین 

سازمانها براى تامین سالمت مردم نقش مهمى دارد.
مزرعه ارتباط تنگاتنگى با تغذیه سالم دارد

دکترعباس علیپور معاون بهداشتى دانشــگاه علوم پزشکى مازندران 
دراین باره مى گوید: امنیــت غذایى بعنوان یکى از مهمترین دغدغه هاى 
سیاستگذاران بخش بهداشــت در دنیا مطرح بوده است. عوامل متعددى 
در ایجــاد ناامنى غذایى موثرنــد که مى توان به تغییــرات آب و هوایى و 
خشکسالى، مهاجرت از روستا به حاشیه شهر، بیکارى، آگاهى هاى تغذیه 
اى کم و عادات و رفتار هاى غلط غذایى و کاهش دسترسى بدلیل افزایش 
قیمت مواد غذایى اشــاره کرد که در صورت بى توجهــى به آنها احتمال 
گرسنگى، اشکال مختلف سوءتغذیه بصورت کوتاه قدى و الغرى کودکان، 
اضافه وزن و چاقى و ناامنى غذایى در گروه هاى آسیب پذیر افزایش خواهد 
یافت.ناســالم بودن غذا ممکن است از مزرعه تا سفره اتفاق بیفتد و بعنوان 
مثال وجود انواع آالینده ها در محصوالت کشــاورزى، میزان باالى قند و 
نمک، اســید چرب ترانس و اشباع در مواد غذایى و در نهایت مصرف غذاى 

ناسالم نیز امنیت غذا و تغذیه را به مخاطره مى اندازد.
با توجه به پروسه تولید مواد غذایى، بخش کشاورزى ارتباط تنگاتنگى 
با تغذیه ســالم دارد و توجه به تولید محصول سالم با رعایت اصول استفاده 
از انواع سموم وکودهاى آلى و شیمیایى، نحوه نگهدارى و انبار مواد غذایى، 
حمل محصوالت کشاورزى به کارخانجات، روش هاى فرآورى، بسته بندى، 
حمل تا فروشگاه هاى عرضه و در نهایت خرید و روش هاى طبخ همگى بر 

مصرف یک غذاى خوب، مغذى و سالم توسط خانواده ها تاثیرگذار است.
در همین راستا و همگام با سیاست هاى کشورى، اقدامات بسیار مهمى 
در گروه بهبود تغذیه اســتان جهت تحقق بخشیدن به شعار ایمنى غذا از 

مزرعه تا سفره برنامه ریزى و در حال اجرا است.
برنامه هاى آموزش همگانى به عموم مردم در خصوص نکات اساســى 
در خرید، آماده ســازى، پخت و مصرف مواد غذایى، اهمیت مصرف میوه و 
سبزى ســالم، احداث باغچه هاى ارگانیک سبزى، ایمنى غذا در مدارس، 
تغذیه سالم در رســتوران ها و مراکز جمعى، اهمیت کاهش مصرف قند، 
نمک و چربى، مصرف مواد غذایى غنى شــده، مصرف صحیح مکمل هاى 
موردنیاز گروههاى ســنى، ارائه خدمات مشــاوره تغذیه رایگان به گروه 
هاى ســنى مختلف و... از مهمترین برنامه هاى در دســت اقدام این گروه 
در ســالجارى است.الزم به توضیح است که مردم محترم استان در صورت 
ابتال به چاقى و اضافه وزن، دیابت و یا فشارخون باال با مراجعه به پایگاه هاى 
پزشــک خانواده و ارجاع به کارشناسان تغذیه مى توانند از خدمات رایگان 

مشاوره تغذیه بهره مند شوند. 
دخانیات، قشر جوان را هدف گرفته است

بیــش از یک میلیارد نفر از جمعیت باالى 15 ســال جهان محصوالت 
تنباکو را به شکل تدخینى (ســیگار، قلیان، چپق) مصرف مى کنند. سن 
شروع استفاده از دخانیات در بسیارى از کشورها زیر 15 سال است و شیوع 

مصرف آن در بین جوانان بسیار باالست. 
هر نوع ماده دخانى عامل اصلى در ایجاد بسیارى از بیمارى هاى کشنده 
از جمله بیماریهاى قلبى و عروقى، بیماریهاى تنفســى و سرطان هاى ریه 

بوده و هرساله موجب مرگ بیش از 8 میلیون نفر در جهان مى شود. 
شاخص شــیوع مصرف دخانیات بخصوص قلیان، در منطقه مدیترانه 
شرقى 8 درصد و در کشورمان 13,34 درصد و در استان مازندران 10,26

درصد جمعیت باالى 15 سال را شامل مى شود.
بر اســاس ماده واحده مصوب 1384/8/7 به دولت جمهورى اسالمى 
اجازه داده شــده است به کنوانســیون چارچوب سازمان بهداشت جهانى 
در مورد کنترل دخانیات ملحق گردد که هدف این کنوانســیون و پروتکل 
هاى آن، حفظ نسل هاى حال و آینده از اثرات زیانبار بهداشتى، اجتماعى، 
زیست محیطى و اقتصادى استعمال دخانیات و قرار گرفتن در معرض دود 

حاصل از دخانیات با تاکید بر اهداف زیر مى باشد. 
اهداف کالن این برنامه در سطح جهانى:

1-پایش مصرف دخانیات و سیاست هاى پیشگیرانه
2-محافظت از مردم در برابر دود مواد دخانى

3-ارائه خدمات ترك دخانیات براى شهروندان

4-هشدار در مورد مخاطرات مصرف دخانیات
5-اعمــال محدودیت هاى مربــوط به تبلیغات و ترویــج و حمایت از 

محصوالت دخانى 
6-افزایش مالیات بر محصوالت دخانى
  7-ساماندهى فروش محصوالت دخانى

در حال حاضر کشور ما به همراه سایر کشورهاى مدیترانه شرقى در یک 
برنامه 5 ســاله در پى ایجاد شهر و روستاى بدون دخانیات است. (روستاى 

یالبندان  و شهر کالرآباد شهرستان عباس آباد) 
شهر و روستاى بدون دخانیات، شهر یا روستایى است که در آن: فروش، 
عرضه و استعمال محصوالت دخانى ضابطه مند شده است. مردم از مواجهه 
با دود دســت دوم دخانیات محافظت مى شــوند. تبلیغ و ترویج مستقیم 
و غیرمستقیم دخانیات کامًال محدود شده اســت. آگاه سازى عمومى در 
مورد مضرات استعمال دخانیات انجام شده است. مصرف کنندگان به ترك 
دخانیات تشویق و تسهیالت الزم در اختیار آنان قرار مى گیرد. درمجموع 
بــا مدیریتى پویا، جلب مشــارکت و مطالبه گرى شــهروندان و ارزیابى و 
ارزشــیابى هدفمند، بر هر دو راهبرد کاهــش عرضه و تقاضا تمرکز کرده، 
انتظار مى رود بتدریج شیوع استعمال دخانیات در این مناطق با همکارى 

همه جانبه کاهش یابد.
بالیاى طبیعى؛ خیلى دور، خیلى نزدیک

بالیاى طبیعى به مجموعه اى از حوادث زیانبار گفته مى شود که منشا 
انسانى ندارند. این حوادث معموالً غیر قابل پیش بینى بوده و از مدت هاى 

قبل نمى توان پیش بینى کرد.
مصائب و بالیا، چه طبیعى و چه انسان ساخت داراى آثار و نتایج مخربى 
هستند که ممکن است عمیق و آشــکار و یا نامعلوم و پنهان باشند. بیش 
از 90 درصد آســیب دیدگان و 50 درصد خســارات مالى و جانى مرتبط 
با حوادث طبیعى جهان در آســیا اتفاق مى افتد.ایــران عزیز ما با توجه به 
موقعیت جغرافیایى و شرایط اقلیمى همواره جزء ده کشور اول از نظر آمار 
وقوع و مرگ و میر ناشــى از بالیاى طبیعى بوده اســت. به طور کلی از 40
مورد بالي شناخته شده حداقل وقوع 31 بالى طبیعى شامل زلزله، سیل، 
طوفان، آلودگى آب وهوا و محیط زیســت، سونامى، آفات و بیمارى هاى 

نباتى، هجوم حشرات و جوندگان، خشکسالى و گرد و غبار و بالیاى انسان 
ساخت مانند جنگ، بمباران شیمیایى، ترور، گروگان گیرى، سرقت هاى 
مسلحانه و نشت مواد سمى مضر در کشور ما به وقوع پیوسته است.هرچند 
رویداد حوادث و بالیاى طبیعى در طول حیات بشر در جوامع مختلف منجر 
به بروز خسارات جانى و مالى فراوانى گشته و کماکان بسته به سطح توسعه 
نیافتگى کشورها و جوامع بشرى خساراتى وارد مى شود اما با توسعه علم و 
پیشرفت تکنولوژى و سازماندهى اصولى، برخى از کشور ها توانسته اند به 

مقابله با بالیا برخاسته و میزان خسارت را کاهش دهند. 
استان مازندران با توجه به شرایط اقلیمى، تراکم باالى جمعیت، مسافر 
و مهاجر پذیرى، جاده هاى مواصالتى کوهســتانى، وجود سدهاى بتنى و 
خاکى متعدد، قرار گرفتن در دامنه نفوذ جریانات ســرد شمالى و بادهاى 
غربى و مدیترانه اى، آتشفشــان نیمه فعال دماوند و قرار گرفتن 75 درصد 
از وسعت اســتان روى دو گسل از غرب تا شرق، شــرایط و ظرفیت وقوع 
انواع مخاطرات را دارد. بگونه اى که در طول ســال در نقاط مختلف استان 
انواع حوادث طبیعی همچون ســیل، زلزله، رانش زمین، ســقوط بهمن و 
نفوذ جریانــات آب و هوایــى و همچنین حــوادث غیرطبیعی همچون 
اپیدمى بیمارى هاى منتقله از آب و غذا، حوادث ترافیکی، هجوم و تجمع 
مسافرین، حوادث نشت مواد شیمیایى، غرق شدگى و آتش سوزى همواره 
در حال وقوع اســت.از آنجائیکه مردم هر جامعه اى که تحت تاثیر حوادث 
و مخاطره قرار مى گیرند بیش از همه از خســارات وارده رنج مى برند و در 
شرایط اضطرار در خط مقدم به کمک و امداد به همنوعان خود هستند لذا 
آشنایى آنها از مخاطرات و خطر هاى که در محل سکونت ممکن است اتفاق 
بیافتد مى تواند زمینه اى براى آمادگى مناســب تر در مواجهه با حوادث و 
برخورد مناسب با وقایع را افزایش داده و باعث کاهش آالم و خسارت هاى 
جانــى و مالى گردید. از این رو از ســال 1396 تاکنون بهورزان و مراقبین 
سالمت در سطح استان براساس بسته خدمات سالمت مبادرت به اجراى 
برنامه ارزیابى و آموزش آمادگى خانوارها به بالیا را در دستور کار قرار دادند 
بگونه اى که تاکنون یــک میلیون و 936 هزار نفرخدمت براى خانوارهاى 

استان صورت گرفت. 
بر اساس آنالیز انجام شــده از اطالعات ثبت شده از سال 96 الى 1400

در سامانه هاى در دسترس معاونت بهداشتى، متوسط آمادگى خانوار هاى 
استان به بالیا 36,91 درصد مى باشد. این در حالیست که بر اساس گزارش 
دفتر مدیریت کاهش خطر بالیاى وزارت در تا ســه ماهه اول سال 1399

متوسط آمادگى خانوارها در برابر بالیا در کشور 30,7 درصد بوده است.
همکارى سازمان هاى ذینفع و مشــارکت مادران خانواده هاى استان 
بعنوان بازوان نیرومند اجراى برنامه هاى خانواده محور حوزه بهداشــت و 
همکارى آنها در قالب سمن ها و سفیران سالمت در بطن جامعه مى تواند 
باعث انتشار مطالب آموزشى، افزایش توانمندى خانواده ها و در نهایت ارتقا 

تاب آورى جامعه در مواجهه با بالیا گردد.

تنه زدن زباله هاى روستایى به زباله هاى شهرى
امروزه تولید زباله در منازل افزایــش یافته و عالوه بر این رواج فرهنگ 
مصرف سبب شده است در شهرهایى همچون سارى یا آمل هر فرد روزانه 
حدود 800 گرم زباله تولید کند و در مناطق روســتایى نیز نرخ تولید زباله 
نزدیک به شهر شــده است. مازندران با 3 میلیون و 300 هزار نفر جمعیت 
و دارابودن بیشترین ســواحل دریاي خزر، طبیعت زیبا و مردمى مهمان 
نواز، میزبان میلیون ها ایرانى حتــى از هزاران کیلومتر دورتر بوده که این 
مساله گردشگر پذیربودن خود موجب شده میزان زباله تولیدى نیز در ایام 
تعطیالت و تابستان به شدت افزایش یابد.براساس مطالعه سازمان بهداشت 
جهانى، توجه ناکافى به جمع آورى و دفع مواد زائد مى تواند 32 مشــکل 
زیست محیطى بوجود آورد. افراد جامعه باید بدین باور برسند که عالوه بر 
رعایت موازین بهداشت فردى، ملزم به حفظ بهداشت محیط پیرامون خود 
نیز هستند زیرا در صورت عدم رعایت این موضوع، سالمت آنها و سایر افراد 
جامعه در مخاطره خواهد افتاد.یکى از موارد مهم در زمینه حفظ و ارتقاى 
سالمت افراد و جامعه، دفن صحیح زباله و مواد زاید است. متأسفانه درخیلى 
از مناطق شهرى و روستایى بدلیل روشــهاى نامطلوب جمع آورى زباله، 

محیط زندگى و سالمت افراد در معرض آلودگى و خطر قرار دارد.
در محل هاى دفن و تلنبار زباله به دلیل تولید گازهاى مختلف، آلودگى 
هوا اتفاق افتاده و از طرفى تولید شیرابه زباله اى تلنبار شده مى تواند تاثیر 

خطرناکی روي آب و خاك و درنهایت روى سالمتى انسانها داشته باشد.
اگر تولید زباله به همین ترتیب ادامه داشته باشد، محل هاي دفن زباله 
هر روز گسترش بیشتري پیدا می کنند و مدت زیادي طول نخواهد کشید 
که تمام اراضی اطراف شــهرها و روستاها پُر از زباله شده و محلی براي دفن 
زباله باقی نخواهد ماند. اگر جمع آورى و دفع زباله به خوبى مدیریت نشوند، 
میکروارگانیســم ها و جانوران موذى جذب مکان هاى تلنبار زباله شده و 

زمینه رشد حشرات و ایجاد بوهاى نامطبوع را فراهم مى کنند.
با توجه به ترکیب زباله هاي خانگی که شــامل پــس مانده هاي مواد 
خوراکی، کاغذ، شیشه، فلزات، پالستیک، پارچه و غیره مى باشد، کم کردن 
پسماند اولین قدم در مدیریت پسماند است. این کار را مى توان با استفاده 
درست از مواد و کاالها، استفاده مجدد و در نهایت تفکیک زباله ها انجام داد.

کاهش زباله به کاهش جمع آوري، حمل و نقل، بازیافت و ســپس دفع 
آن منجرخواهد شد و در پی آن حفظ منابع طبیعی و کاهش آلودگی ها را 
به دنبال خواهد داشــت. این مساله زمانی می تواند تحقق یابد که تغییرات 
اساسی در عادت هاي روزمره زندگی، شیوه تولید و مصرف صورت پذیرد. 

کاهش تولید زباله در مبدا عالوه بر کاهش هزینه هاى مدیریت پسماند  
و اجتناب از خریدهاى اضافه و کسب درآمد حاصل از فروش مجدد اجناس، 

مزایاى زیست محیطى دیگرى نیز دارد که عبارتنداز: 
1) کاهش آلودگى حاصل از کامیونهاى حمل کننده ى پسماند و دفع 

2) تقلیل در بسته بندى اضافى و منابع کمتر پسماند در مبداء
3)  توسعه اقتصادى صنایع، تعمیرات و استفاده مجدد

4)  نیاز کمتر به ظرفیت محل دفن 
سالمندى بیِخ گوِش جمعیت

قدرت توســعه هر کشور با نیروى انســانى معنى پیدا مى کند و یکى از 
مهمترین مولفه هاى توسعه یک کشور نیروى انسانى است.

طبــق آمار هاى مجامع بین المللى، ایران ســریع ترین افت نرخ رشــد 
جمعیت را دارد و طى 20 ســال آینده، کشور ما جزو پیر ترین کشورهاى 

جهان خواهد بود و در 45 سال گذشته کشور ما ده سال پیرتر شده است.
اکنون حدود 68 درصد جمعیت کشــور در ســنین کار و فعالیت(بین 
15 تا 65 ســال) هســتند اما با کاهش تعداد تولدها که هم اکنون در حال 
رخ دادن اســت و با افزایش ســالمندان این عدد تحــت تاثیر قرار خواهد 
گرفت؛ بطوریکه بر اســاس برآوردهاى انجام شده، یک پنجم از جمعیت 
کشــور حدود 19 درصد سن سالمندى را تجربه مى کنند و جمعیت زنان 
سالمند بیش از 1/2 میلیون نفر بیشتر از مردان سالمند خواهد بود و توازن 

جمعیتى و جمعیت مولد در سن کار تغییر خواهد کرد. 
پنجره جمعیتى که بعنوان یک فرصت و امتیاز در جهت جبران کاهش 
نرخ رشــد جمعیت و نرخ بارورى مى باشد از سال 1385 در ایران باز شده 
و در ســال 1425 بسته خواهد شد و اگر از این فرصت استفاده نشود از کل 

توان جامعه براى نگهدارى سالمندان استفاده خواهد شد.
خوشــبختانه هنوز پنجره جمعیتى در کشورمان باز است و در صورت 
برنامه ریزى و اقدام مناســب مى توان از فرصت چندساله باز بودن پنجره 

جمعیتى استفاده کرد و مانع از سقوط کشور به سیاه چاله جمعیتى شد.
سیاســت هاى جمعیتى از سال 93 و در 14 بند به دستگاههاى مرتبط 
ابالغ شد منتهى براى ایجاد بالندگى در جمعیت نیاز به تغییر نگاه مسئوالنه 

به مسئله جمعیت هستیم و نیاز به همکارى کلیه نهادهاى مرتبط داریم.
با توجه به وضعیت جمیتى کشــور طرح جوانــى جمعیت و حمایت از 
خانواده با اجراى آزمایشــى آن به مدت هفت ســال موافقت شد و قانون 
حمایت از خانواده و جوانى جمعیت در 73 ماده و 81 تبصره در سال 1400

تصویب شده است.
ارتقاى پویایى، بالندگى و جوانى جمعیت با افزایش نرخ بارورى به بیش 
از سطح جایگزینى بعنوان سیاست اصلى دانشگاه علوم پزشکى است که در 
این راستا اختصاص تسهیالت مناسب براى مادران بویژه در دوران باردارى 
و شیردهى و پوشش بیمه اى هزینه هاى زایمان و درمان نابارورى مردان و 

زنان در حمایت از پویایى و بالندگى جمعیت در دست اجراست.
تاکید مى شود براى تاثیر باورها و فرهنگ سازى فرزندآورى از ظرفیت 

مساجد، جامعه روحانیت و آموزش و پرورش استفاده شود.
براى اســتفاده از همفکــرى براى تعامل و ظرفیت هاى میان بخشــى 
نهادهاى موثر، قرارگاه سالمت و جوانى جمعیت در کلیه دانشگاه هاى علوم 

پزشکى کشور ایجاد شد.

دکترعباس علیپور معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى مازندران:

آگاهـى، سالمـت را ارتقا مى دهـد
*سالمندى بیِخ گوِش جمعیت


