
  

تیترهای خواندنی تیترهای خواندنی 

 فیتیله پیچ آقای رئیس فدراسیون
 بر تشک هیات کشتی مازندران

 اختصاصــی هموالیتی- حســین فرهــادی : عقبه عســگری محمدیــان، افتخاراتش و رفتــار و منش 
 پهلوانی اش آن قدر قوی و پرو پیمان هست که کسی نتواند عزت و احترام وی را در میان جامعه ورزشی استان  و کشور 

کمرنگ نماید. 
پس از آنکه شایگان در میان حمایت صددرصد علی رضا دبیر بر کرسی ریاست هیات کشتی مازندران نشست، دبیر 
تصور میکرد با از دور خارج کردن عسگری محمدیان ، عنان کشتی مازندران را به دست گرفته و حاکم مطلق آن شده 
 است اما این تصور با تجمع مغضوبین دبیر در هیات کشتی مازندران در حد همان تصور باقی ماند و راهی به عملیاتی

 شدن نیافت .
شایگان با دادن اختیارات و پست به هرآنکه در دوران علیرضا دبیر با غضب او  از چرخه ی تصمیمات و تشکیالت 
فدراسیون خارج شده بود و ایجاد فضای مستقل مدیریتی به دور از امر و نهی های ابالغی فدراسیون ، بار دیگر عرصه 

را جهت دخالت های دبیر در کشتی مازندران تنگ کرد !
فارغ از بررسی عملکرد قوی و ضعیف شــایگان و جو پس از انتصابش در بین اهالی کشتی مازندران ، به نظر می 
رسد نمی توان به تصمیمات و تدابیر و پیش بینی های مدیریتی و گزینه های مورد حمایت دبیر چندان دلخوش کرد 

و هر بار باید از میان به اصطالح تدابیر وی منتظر یک فیتیله پیچ اساسی و دادن امتیاز به منتقدان علیرضا دبیر بود.
تجارب و نامطلوب و تصمیمات خلق الســاعه متعدد دبیر در طی مدت حضورش در فدراسیون کشتی همواره با 

نتایجی همراه بود که نه تنها نتوانست سد راه قدرت طلبی و عطش ریاست وی شود بلکه گویا وی را جهت ...

یادداشت ورزشییادداشت ورزشی

فرماندار ساری: 

 حفظ آرامش و تعادل بازار با رویکرد افزایش
 رفاه عمومی در دستور کار است

 فرماندار ساری با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقالب مبنی بر اینکه همه در 
کارهای بزرگ اقتصادی که دولت در دست اقدام دارد کمک کنند تا به نتیجه مطلوب 
 برسد، گفت: حفظ آرامش و تعادل بازار با رویکرد افزایش رفاه عمومی در دستور کار 

دستگاه های اجرایی شهرستان ساری است.
به گزارش شــامگاه چهارشــنبه ایرنا از روابط عمومی فرمانداری ســاری،  
محمدعلی نوبخت در جلسه کارگروه تنظیم بازار شهرستان ساری افزود: نظارت 
و جلوگیری از افزایش قیمت کاالها، رصد مستمر بازار و برنامه ریزی مناسب برای 
عرضه کافی کاالهای اساســی با برنامه ریزی مناسب و در چارچوب قانون برای 
افزایش رضایتمندی عموم مردم در حال انجام اســت چرا که وجود هماهنگی 
کامل بین دستگاه های اجرایی عضو کارگروه تنظیم بازار می تواند نقش بسزایی 

در کنترل بازار داشته باشد.
فرماندار شهرستان ساری با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی، نسخه معاصر نظام 
اقتصاد اســالمی اســت گفت: قیمت کاالهای اساســی در بازار بصورت شبانه 
روزی رصد میشود و با هرگونه افزایش قیمت خودسرانه متخلفان، طبق قانون 
برخورد خواهد شــد.نوبخت در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمد 
حســین فهمیده و شهدای دانش آموز و شهدای مظلوم حادثه تروریستی حرم 
شــاهچراغ)ع( و شهدای بســیجی ترور کوردالنه در شهرستان آمل بیان کرد: 
اســتقالل و آزادی، ارمغان اسالم برای آحاد ملت ایران است و ملت ایران نیز در 
میدان های مختلف، شایســتگی خود را نشان داده است و تهدید های جهانی و 
بین المللی تا به امروز نتوانسته است و در آینده نیز نخواهد توانست ملت بزرگ و 
غیور ایران اسالمی را از راه عزت، افتخار، استقالل و آزادی یعنی راه نظام اسالمی 

و انقالب اسالمی منصرف کند.
احیای پتانسیل های اقتصادی، فرصت های ویژه گردشگری و بومی 

سازی اشتغال، استراتژی توسعه و آبادانی
فرماندار ســاری همچنین در جلسه بررســی طرح توجیهی ظرفیت های 

گردشــگری » منطقه کنیم صحرا«، از اســتاندار والیی و انقالبــی مازندران 
جهت حضور در مناطق محروم بخش چهاردانگه شهرســتان و تصویب بیش 
از ۷۵ مصوبه مربوط به بخش چهاردانگه در سفر شهرستانی به روستای اروست 
دهستان والیت تشکر کرد.نوبخت افزود: احیای پتانسیل های اقتصادی، فرصت 
های ویژه گردشگری و بومی سازی اشتغال، استراتژی ما جهت توسعه و آبادانی 

و تغییر به نفع مردم است.
وی ادامه داد: اســتقالل اقتصادی و رفاه عمومی، از شــاخص های پیشرفت 
اقتصادی محســوب میشــود. هم افزایی دســتگاه های اجرایــی و انجام زیر 
ســاخت های الزم جهت آماده ســازی و بهره برداری از ایــن پروژه فرهنگی، 
اقتصادی و گردشگری در حال انجام اســت و میتوانیم از این سرمایه و فرصت 
 برای رونق گردشــگری در بخش چهاردانگه شهرســتان ساری و اشتغال زایی

 استفاده کنیم.
فرماندار ســاری با اشــاره به اینکه عوامل اصلی فقر شــهری را باید در فقر 
روستاییان جستجو کرد و برنامه ما در شهرستان ساری شناسایی ظرفیت های 
توسعه در روستاها و بستن کمر همت در جهت بنیان کنی فقر روستایی است، 
گفــت: از ۲۱۲ پروژه ی عمرانی، تولیدی، خدماتی و بهداشــتی در هفته دولت 
۵۴ پروژه در حوزه شــهری با اعتبار ۳۵۶ میلیارد تومان و ۱۵۸ پروژه در مناطق 
روستایی شهرستان با اعتباری بالغ بر ۴۴۴ میلیارد تومن افتتاح شده است که ۲۵ 

پروژه با اعتبار ۶۰ میلیارد تومان مربوط به بخش چهاردانگه است.
وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ نیز با توجه ویژه سازمان مدیریت برنامه و بودجه 
از مجموع ۱۳۷ میلیارد تومان مصوب کمیته برنامه ریزی، ۵۹ پروژه با اعتبار ۳۴ 
میلیارد تومان مختص بخش چهاردانگه اســت، ضمن اینکه در مصوبات سفر 
رییس جمهور نیز ۱۵ پروژه با اعتبار ۳۴ میلیارد تومان برای بخش چهاردانگه در 
نظر گرفته شده است که اینها نوید از نگاه ویژه دولت در حوزه های عمران، آبادی، 

توسعه و تغییر به نفع مردم در این بخش را میرساند.
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درباره ی اختالفات پنهان و آشکار استاندار مازندران و معاونش..

جنگجنگ قدرت  قدرت دردر ساختمان سفید  ساختمان سفید !!
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*    *    بی اعتمادی کشاورزان به جهاد کشاورزیبی اعتمادی کشاورزان به جهاد کشاورزی
 *    *    روز مازندران و لزوم گفتمان سازی روز مازندران و لزوم گفتمان سازی

 برای حفظ ارزش ها در دیار علویان برای حفظ ارزش ها در دیار علویان
 *     *    منابع افزایش حقوق کارکنان منابع افزایش حقوق کارکنان 

و  بازنشستگان تامین شده استو  بازنشستگان تامین شده است

*  *    تغییر چراغ خاموش معاون توانبخشی   تغییر چراغ خاموش معاون توانبخشی 
بهزیستی مازندرانبهزیستی مازندران

**        هانیه رستمیان: دوست دارم دوباره هانیه رستمیان: دوست دارم دوباره 
پرچمدار کشورم در المپیک باشمپرچمدار کشورم در المپیک باشم
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 شوک معاون استاندار شوک معاون استاندار
 به رسانه های مازندران به رسانه های مازندران

وقتی حنای رسانه های وقتی حنای رسانه های 
مازندران برای آب و فاضالب مازندران برای آب و فاضالب 

رنگی نداردرنگی ندارد

روزهای درخشان ورزش جانبازان و معلولین نور با حضور کردآبادی 

۷ مدال آسیایی ،کشوری واستانی توسط ورزشکاران 
جانبازومعلول نور در سال جاری کسب شد 

با حضور عباس کردآبادی رئیس هیات ورزشــهای جانبازان ومعلولین افتخارات و تحوالت بســیاری برای شهرستان نور به 
همراه داشت.کردآبادی دانشجوی دکترای جزائی وحقوقی جرم شناسی که خود جانباز ۵۰ درصد دفاع مقدس بوده در دوران 

قهرمانی از مدال آوران رشته وزنه برداری و باستانی و پهلوانی می باشد.
رئیس حال حاضر ورزشــهای جانبازان و معلولین عالوه بر کســب عناوین مختلف در مسابقات کشوری،استانی و یک دوره 
مسابقات بین المللی در قونیه در مسابقات کشوری اسب سواری  جانبازان در بندر ترکمن مقامهای قهرمانی و نایب قهرمانی و 

رشته دوچرخه سواری کشوری و استانی نیز مقام قهرمانی را در کارنامه خود دارد.
رئیس هیات ورزشــهای جانبازان و معلولین شهرستان نوراعالم کرد: ۷ مدال آسیایی ،کشوری واستانی توسط ورزشکاران 
جانبازومعلول شهرستان نور در سال جاری کسب شد. عباس کردآبادی بیان داشت:در سال جاری دو مدال جهانی توسط یاسر 

رستمی ونواب ورزشکاران مازندرانی اهل شهرستان نور در رشته فوتبال ۷ نفره کسب شد.
وی درادامه افزود: هیات ورزشهای جانبازان و معلولین شهرستان نور از سال ۱۳۷۵ فعالیت خود را آغاز کرده وهم اکنون به 
خانواده بزرگی با بیش از  ۳۰۰  ورزشــکار و اعضای وابسته تبدیل شده که در رشته های وزنه برداری،  فوتبال ،باستانی پهلوانی ، 

همگانی،کوهنوردی، دوچرخه سوا ری وبدنسازی و... مشغول فعالیت می باشد.
رئیس هیات  ورزشهای جانبازان ومعلولین نوربااشاره به اینکه تاکنون حدود ۲۰۰ مدال رنگارنگ توسط ورزشکاران این هیات 
درمسابقات بین المللی جهانی وکشو ری وپارالمپیک توسط ورزشکاران جانباز و معلول همچون جنگجو ،خراط، رستمی ونواب 
کســب شده اســت،گفت:این عناوین و افتخارات حاصل زحمات جمعی از مربیان مانند مرشد باستانی سید ابراهیم حسینی، 
اسماعیلی ،رحمدلی ، بانوان رجایی و عباس زاده و اعضای هیات  همچون نقی مهدوی رئیس هیات ورزشهای جانبازان ومعلولین 

استان وهمکاران محترمشان اصغری  ،درگزینی وخانم سجا دیانوظهیری بوده که از تالشهایشان قدردانی می کنم.
کردآبادی با بیان اینکه تشکیالت اصلی هیات با  محوریت ۵ عضو شامل عباس کردآبادی رئیس هیات، سکینه رجایی نایب 
رئیس ،سید ابراهیم حسینی دبیر ، معصومه رضایی خزانه دار وسیدصاحب حسینی روابط عمومی هیات  اداره می شود،عنوان 
داشــت: ازهمکاری وحمایتهای  مســتمر و ویژه احمد توکلی فرماندار، قهرمان کلیج رئیس اداره و رزش وجوانان شهرســتان 

نورتشکر نموده که همواره در پیشبرد اهداف هیات همراهمان بوده اند.
رئیس هیات جانبازان و معلولین شهرســتان نور در پایان بابیان اینکه تمرینات ورزشکاران  این هیات به صورت متناوب در 
روزهای زوج برای آقایان و در روزهای فرد برای بانوان برگزار میشود،گفت:با توجه به اهمیت ورزش و جایگاه ویژه آن در پرورش 

روح و جسم ورزشکاران جانباز و معلول بایستی از این قشر حمایتهای ویژه صورت پذیرد.



 ســخنگوی دولت از افزایش ۲۵ درصــدی پروانه تولید 
تجهیزات پزشــکی، خودکفایی در تولیــد ۵۰۰ محصول 
پزشکی و رشد ۶.۲ درصدی تولید محصوالت پتروشیمی از 
ابتدای امســال خبر داد و گفت: در سال اول دولت سیزدهم 
۶ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق جدید داشتیم که بهترین 

رکورد پس از انقالب است.
علــی بهــادری جهرمــی در نشســت خبری بــا ارایه 
آخریــن وضعیــت شــاخص های تولیــد اظهار داشــت: 
در تولیــد ۵۰۰ محصــول پزشــکی خودکفــا شــدیم و 
 در صــدور پروانــه تولید تجهیــزات پزشــکی ۲۵ درصد

 افزایش داشته ایم.
وی ادامــه داد: در ۵ ماه نخســت امســال صنعت فوالد 
۹.۹درصد، محصوالت پتروشــیمی ۶.۲ درصد و تولید کاغذ 
۶.۸ درصد رشــد داشته اســت ضمن آنکه تولید گندم ۳۷ 
درصد، برنج ۲۵ درصد و جو ۳۰ درصد در سال زراعی جاری 
با رشد همراه بوده است.وی خاطر نشان کرد: در سال نخست 
فعالیت دولت ســیزدهم ظرفیت تولید برق ۶ هزار مگاوات 

افزایش یافت که بهترین رکورد پس از انقالب است.

بازگشت ۲۷۰۰ نخبه به کشور در ۵ سال گذشته
ســخنگوی دولت با بیان اینکه در ۵ ســال اخیر ۲ هزار و 
۷۰۰ نخبه به کشور بازگشــتند، اظهار داشت: نخبه شهید 
ســید فرید معصومی که در حمله تروریســتی حرم مطهر 
شاهچراغ شهید شد، یکی از آنها بود که در حوزه برق و انرژی 

فعالیت می کرد.
بهادری جهرمــی با اعالم اینکه بیــش از ۱۰ هزار نفر از 
نخبگان امروز با شــرکت های دانش بنیان همکاری دارند، 
اظهار داشــت: تعداد شــرکت های دانش بنیــان با افزایش 
چشــمگیر در یک سال گذشته به بیش از هفت هزار شرکت 

رسیده است.
وی همچنین از بورســیه تحصیلــی ۴۳ نفر از رتبه های 
برتر المپیادی در رشــته های علوم پایه دانشگاه های تهران، 
اختصاص ۲۰درصد ســهیمه جذب اعضــای هیات علمی 

دانشگاه ها به نخبگان  خبر داد.
 آمریکا به دنبال مانع تراشــی در مســیر رشد

 ایران است
بهادری جهرمی با تسلیت شهادت تعدادی از هموطنان 
در حادثه تروریستی حرم شاهچراغ و درگذشت برخی دیگر 
از هموطنان در اغتشاشات اخیر، گفت: اجتماع پرشور مردم 
در تشییع حوادث تروریستی و شــهدای امنیت و مخالفت 
با آشــوب نشــان می دهد مردم به تالش هــای همه جانبه 
دشمنان علیه این ملت با وجود همه ظرفیت های اطالعاتی، 
امنیتی و جاسوســی شان دست رد و پشــت پا زدند و اجازه 

سوءاستفاده را به دشمنان نخواهند داد.
سخنگوی دولت با تبریک فرارسیدن ۱۳ آبان روز دانش 
آموز، افــزود: امیدواریم این روزها بهانــه ای برای بازگویی 

جنایت آمریکا علیه ایران باشــد که ایــن روزها نیز با تحریم 
های ظالمانه و دروغ پراکنی ســعی دارد در مسیر رشد مردم 

مانع ایجاد کند.
بهــادری جهرمی در ادامه از انتصاب محســن منصوری 
به عنوان معاون اجرایی رییــس جمهور خبر داد و گفت: به 
ایــن ترتیب یک جوان دیگر به ترکیــب هیات دولت اضافه 
شد؛ آقای منصوری اســتاندار تهران بوده و دارای سابقه کار 
مدیریتی موفق اســت که با حکم رئیــس جمهور به عنوان 

معاون اجرایی رئیس جمهور انتخاب شد.
وی ابــراز امیدواری کرد کــه معاونــت اجرایی رییس 
جمهوری در دوره جدید در مســیر خوبــی که آقای صولت 

مرتضوی ایجاد کرده بود، با سرعت بیشتری حرکت کند.
تولید کامل خودرو به مرز ۱۰۰ درصد رسید

ســخنگوی دولت همچنین از رشد تولید در بخش های 
مختلف خبر داد و اظهار داشــت: تولید ناخالص ملی در سه 
ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳.۱ 
درصد رشد داشت که این میزان در بخش صنعت ۵.۱ درصد 

رشد بوده است.
وی افزود: در حوزه خودروسازی شاهد رشد تولید کامل 
خودرو بودیم و خالف ســالهای گذشته از وجود خودروهای 
ناقص در انبارهای خودروسازان، امروز تولید کامل خودرو به 

مرز ۱۰۰ درصدی رسیده است.
رییس شورای اطالع رسانی دولت تصریح کرد: در هفت 
ماهه امســال در تولیــد ون ۴۵۴  درصــد، وانت ۴۷ درصد، 
صنعت کاغذ ۶.۸ درصد، محصوالت پتروشیمی ۶.۲ درصد، 

تلویزیون ۲۱ درصد رشد تولید را شاهد بودیم.
بهــادری جهرمی با اشــاره به اصالح دوباره اساســنامه 
صندوق ملی مســکن در دولت برای رفع ایرادات شــورای 
نگهبان گفت: منتظر نظر نهایی این شــورا درباره اساسنامه 

صندوق ملی مسکن هستیم.
منابع افزایش حقوق کارمندان و بازنشســتگان 

تامین شده است
ســخنگوی دولت در ادامه با اشــاره به برنامه دولت برای 
افزایش حقوق کارکنان و بازنشســتگان لشکری و کشوری 
گفت: به محض نهایی شــدن قانون افزایش حقوق کارکنان 
دولت و بازنشستگان، دولت آماده اجرای آن از لحظه تصویب 
است؛ منابع الزم برای قانون افزایش حقوق کارکنان دولت و 

بازنشستگان پیش بینی شده است.
با اقدامات خرابکارانه مماشاتی نمی کنیم

بهادری جهرمی دربــاره برنامه دولت برای حفظ امنیت 
کشــور گفت: یکی از راهبردهای دائمی دشمنان کشور به 
ویــژه هنگام ناامیدی از پیشــرفت های کشــور، حمایت از 

تروریست ها و گروه های تکفیری بوده است.
وی افزود: دشــمنان همیشه به اقدامات آشوب افکنانه و 
تروریستی و شبه تروریســتی روی می آورند اما مردم ایران 
نشــان دادند با این اقدامات متحدتر و یکپارچه تر و در مسیر 

حقانیت مصمم تر می شوند.
سخنگوی دولت اظهار داشــت: بارها اعالم کردیم با این 
اقدامــات خرابکارانه هیچ گونه مماشــاتی نکــرده و با همه 

مسببان و بانیان برخورد قاطع خواهد شد.
مصوبه حمایت از اقتصاد دیجیتال نهایی شــد و 

درحال ابالغ است
سخنگوی دولت در خصوص وعده اخیر وزیر اقتصاد برای 
حمایت از کســب و کار دیجیتال بیان کرد: کارگروه اقتصاد 
دیجیتــال که پیش از این برای حمایت از کســب و کارهای 
فعال در فضای مجازی ایجاد شــده بــود قباًل هم مصوباتی 
داشته و پیرو حوادث اخیر نیز مصوباتی داشته که اجازه دهید 
خود وزیر اقتصاد یا ارتباطات جزییات را اطالع رسانی کنند؛ 

مصوبه نهایی شد و احتماالً در مرحله ابالغ است.
بهادری جهرمی با اشاره به آلودگی کالن شهرها و برنامه 
جامــع دولت در این باره، گفت: بیــش از ۶۰ حکم در قانون 
هوای پاک برای حل بحران آلودگی هوا اجرا شــده و دولت 
برای سرعت بخشیدن به اجرای قوانین روی زمین مانده در 

این زمینه اهتمام داشت.
وی با بیان اینکه برای نخستین بار ردیف بودجه مستقل 
برای کاهش آلودگی درنظر گرفته شــده است، ادامه داد: ۳ 
بخشنامه هم از سوی وزارت کشور صادر شده و برنامه هایی 
مانند لزوم استاندارد سوخت در کشور و توسعه نیروگاه های 
تجدیــد پذیر و از رده خــارج کردن خودروهای فرســوده 
 هم از ســوی دولت و وزارت صنعت و ســایر نهادها صورت

 گرفته است.

آسیب ۵۰ اتوبوس در آشوب های اخیر
رئیس شــورای اطــالع رســانی دولت اظهار کــرد: در 
آشــوب های اخیر بیش از ۵۰ اتوبوس آسیب دید طوری که 

این اتوبوس ها دیگر قابل استفاده نیست.
بهــادری جهرمی همچنین درباره جلوگیری از انتشــار 
گازهای آلوده در مناطق نفت خیز اظهار داشت: قرارداد جمع 
آوری گازهای فلر در حال بهره برداری است و تمام اقدامات 
دولت به گونه ای اســت که امیدواریــم منجر به کاهش این 

مشکالت شود.
اقدام دولت برای ساماندهی بازار دارو

ســخنگوی دولت سپس در پاسخ به اینکه با علت کمبود 
دارو و تدبیر دولت برای کنترل این موضوع چیســت، گفت: 
متاســفانه در ادوار مختلف شاهد ســوء مدیریت بودیم و در 
ایام اخیر هم کوتاهی هایی انجام و گزارشی از مجموعه های 

سیاست گذار و برنامه ریز دریافت شد.
وی افزود: برخی مدعی بودند به دلیل شــیوع آنفلوآنزای 
زودرس و ترویج بیماری هایی از این دســت، شــاهد کمبود 
برخی اقــالم دارویی بودیــم که با دســتور رئیس جمهور 
محموله جدید وارد کشور و در بازار توزیع شد و شرکت های 

تولید کننده هم سه شیفت اقدام به تولید دارو کردند.

بهادری جهرمی اظهار داشــت: همچنین رئیس جمهور 
دستور داد گزارشی تهیه شود و جزییات امور در مجموعه های 
سیاست گذار و تولیدی در حوزه دارو مورد بررسی قرار گیرد 

تا تعارض منافع یا کوتاهی ها شناسایی شود.
برنامه دولت برای حضور در جمع دانشجویان

رئیس شــورای اطالع رســانی دولت همچنیــن درباره 
اقدامات دولت نســبت به دخالت برخی کشــورها در امور 
داخلی ایران گفت: وزارت امور خارجه ســفرای کشورهای 
مداخله کننده را احضار کرد و از سوی دیگر برای برخی اظهار 
نظرهای خالف قانون، اقدامــات حقوقی و قانونی انجام داد؛ 
همچنین لیست تحریمی از سوی دستگاه دیپلماسی اعالم 
شــده اســت و  دولت تمام این موارد را از مراجع ذی صالح 

پیگیری خواهد کرد.
سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که آیا برنامه دولت 
برای حضور در دانشــگاه و در جمع دانشــجویان و تعامل با 
آنان ادامه دارد یــا نه، گفت: رئیس جمهور آغازگر حضور در 
دانشگاه ها بود طوری که تاکنون ۶ بار شخصا به دانشگاه های 
کشور رفته و عالوه بر این در جلسات متعددی میزبان اساتید 
و اعضای هیأت علمی و دانشجویان بوده است. رئیس جمهور 
همیشه به حضور همه سطوح برای بازنگری و شنیدن صدای 

اعتراض ها تاکید داشتند.
وی با اشاره به حضور معاون اول رئیس جمهور در خوابگاه 
دانشگاه شــریف اضافه کرد: دولت با جدیت همین مسیر را 
ادامه خواهد داد؛ دانشــگاه ها هم استقبال خوبی داشتند و 
از مســئوالن و شــخصیت های مختلف برای حضور دعوت 
کردند. برخی از نمایندگان مجلس برای حضور در دانشگاه ها 

اعالم آمادگی کردند.
 خانه هــای گفت و گــوی آزاد در دانشــگاهها 

فعال می شود
رئیس شــورای اطالع رســانی دولت ادامه داد: دشمن 
روی دانشــگاه تمرکز کرده چون دانشگاه محل اصلی تولید 
قدرت کشور است و به همین دلیل دولت برای حضور در آن 

برنامه ریزی و تالش می کند.
بهادری جهرمی همچنین اعالم کرد: خانه های گفتگوی 
آزاد در دانشگاه ها یک به یک فعال و محلی برای برگزاری این 

جلسات در سراسر کشور می شود.
دولت تاخیری در تدوین لوایــح بودجه ۱۴۰۲ و 

برنامه هفتم توسعه نداشته است
ســخنگوی دولت با بیان اینکه دولت تأخیری در تدوین 
الیحه بودجه و الیحه برنامه توســعه نداشــته است، گفت: 
الیحه برنامه باید بر اســاس سیاست های کلی تدوین و ابالغ 
شود و بالفاصله بعد از اعالم سیاست ها تدوین آن انجام شده 
و تاخیری وجود نداشته است.بهادری جهرمی اظهار داشت: 
البته الیحه بودجه و الیحه توســعه همزمان در حال تنظیم 
است و پس از نهایی شــدن هر کدام در مدت قانونی تقدیم 

مجلس شورای اسالمی می شود.

بهادری جهرمی،  سخنگوی دولت  خبر داد:

منابع افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان تامین شده است

نشریه مازندران، گلستان، گیالن
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سیاسی

اخبار

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس:

 کارگران و کارمندان 
مشکل معیشتی دارند

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه توزیع نظام 
 حقوق و دســتمزد عادالنه نیست، گفت: کارگران و کارمندان با مشکالتی معیشتی 

روبرو هستند.
 علــی بابایی کارنامی در گفتگو با خبرنگاران با اشــاره به تصویب افزایش حقوق 
بازنشستگان، کارکنان دولت و دستگاه های اجرایی از سوی مجلس شورای اسالمی، 
اظهار داشت: حقیقتاً امروز وضعیت معیشت و رفاه کارگران، بازنشستگان و کارکنان 
دولت و دســتگاه های اجرایی متناسب با تورم موجود نیســت و بسیاری از آنها به 

سختی می توانند زندگی خود را اداره کنند.
وی در ادامه با اشــاره به اقدام بسیار ارزشــمند دولت سیزدهم و مجلس یازدهم 
شــورای اسالمی در خصوص افزایش حقوق و دســتمزد در سال جدید و متناسب 
ســازی آن، افزود: دغدغه ویژه رئیس جمهور، دولت و نمایندگان مجلس شــورای 
اسالمی در بحث معیشت و رفاه کارگران، بازنشستگان کشوری و لشکری، کارکنان 
دولت و دستگاه های اجرایی از اولویت های مهم کشور بود و در راستای رفع و کاهش 
این مشــکالت بحث متناسب سازی حقوق و دســتمزد مورد بررسی قرار گرفت و 
 در مجلس شــورای اســالمی تصویب و برای اجرایی شــدن آن بــه دولت محترم

 ابالغ شد.
رئیس فراکســیون کارگری مجلس شــورای اسالمی با اشــاره به برنامه ریزی 
دولت و مجلس در مهار و کنترل تورم افســار گسیخته طی سال های اخیر، تصریح 
کرد: متأسفانه مشــکالت عدیده ای در حوزه اقتصاد، معیشــت و افزایش تورم در 
سال های گذشته و در دولت قبل ایجاد شد که هنوز آثار مخرب ناشی از آن در جامعه 
به وضوح دیده می شــود کــه نیازمند برنامه ریزی، دقت بیشــتر و تصمیمات مهم 
 مســئوالن اقتصادی به ویژه بانک مرکزی است که باید برای کاهش و رفع آن تالش

 و همت داشت.
علی بابایی کارنامی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اهمیت تثبیت قیمت 
کاالهای اساســی و غیر اساسی در بازار، خاطر نشــان کرد: ضرورت ورود جدی تر 
دســتگاه های نظارتی و مســئوالن و متولیان امور تنظیم بازار در این شرایط کشور 
امری اجتناب ناپذیر اســت و همه باید برای رفع مشکالت و مسائل اقتصادی تالش 
کنند تا قدرت خرید مردم دچار آســیب جدی نشــود و وضعیت بازار به روال عادی 

برگردد و رونق کسب و کار را در کشور شاهد باشیم.

سعادتی در تذکر شفاهی:

 انقالب اسالمی محکم و پابرجا 
به مسیر خود ادامه خواهد داد

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسالمی گفت: قطعاً انقالب اسالمی محکم 
و پابرجا به مسیر خود ادامه می دهد و بر همه ملت های دنیا تأثیر گذار خواهد بود.

مهدی ســعادتی در جلســه علنی مجلس شورای اســالمی طی تذکر شفاهی 
ضمن محکومیت اقدام تروریستی در حرم شاهچراغ که منجر به شهادت جمعی از 
هموطنان شد، اظهار داشت: پیروزی ملت ایران بر ضد انقالب ها و تجزیه طلبان را به 

مقام معظم رهبری تبریک می گویم.
وی تاکید کرد: قطعاً انقالب اسالمی محکم و پابرجا به مسیر خود ادامه می دهد و 

بر همه ملت های دنیا تأثیر گذار خواهد بود.
نماینده مردم بابل در مجلس شــورای اسالمی تصریح کرد: از زحمات نیروهای 
امنیتی، اطالعاتی، انتظامی و بسیج قدردانی کرده و انتظار می رود با توجه به شرایط 
حساس کشور، نمایندگان مجلس بتوانند در همه شهرها با جهاد تبیین روشنگری و 
آگاهی بخشی خوبی از این جنگ شناختی و ترکیبی برای جوانان داشته و با حضور 

در کرسی های آزاد اندیشی در مسیر روشنگری گام بردارند.

قالیباف در صحن مجلس:

 مجلس به وظیفه خود درباره
 شفافیت عمل کرده است

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: مجلس در خصوص شفافیت وظیفه خود را 
انجام داد و خواهش من از اعضای مجمع تشــخیص مصلحت نظام این است که این 

موضوع را با سرعت بیشتری در دستور قرار دهند.
حجت االسالم جواد نیک بین در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی در تذکری 
شفاهی، اظهار داشت: ۲ سال از مجلس می گذرد و در حالی که ما در روزهای ابتدایی 
کار موضوع شفافیت را مطرح کردیم، اما هنوز شفافیتی که در مجلس تصویب شده 

اجرا نشده است.
وی متذکر شــد: در جلســات خصوصی و عمومی و نشســت های متعدد به این 
موضوع پرداختیم، اما امروز مانده ایم که وقتی مردم از ما سوال می کنند شفافیت در 

مجلس به کجا رسید، به مردم چه پاسخی دهیم.
نماینده مردم کاشمر در مجلس شــورای اسالمی تصریح کرد: شفافیت، مالک 
عملکرد نمایندگان و مجلس اســت تا مردم بدانند نمایندگان چگونه و در خصوص 
چه موضوعاتی اظهارنظر کرده اند. بنده نیز بارها و بارها در خصوص تحقق شفافیت 
در صحن مجلس تذکر دادم، اما به نظر می رســد اکنون شفافیت به نوش دارو پس از 
مرگ سهراب تبدیل شده است چرا که در حال اتمام سال سوم عمر مجلس شورای 

اسالمی هستیم اما هنوز شفافیت اجرایی نشده است.
نیک بین تاکید کرد: مردم باید سنگ محکی برای ارزیابی نمایندگان در دوره بعد 
داشــته باشند. آبان ماه ۱۴۰۱ به نیمه رسید و انتظار می رود رئیس مجلس و هیئت 

رئیسه پیگیری جدی در خصوص اجرای شفافیت داشته باشند.
وی در ادامه ضمن گرامیداشــت ۱۳ آبان و روز دانش آمــوز، گفت: یاد و خاطره 
شهدای دانش آموز چون شــهید فهمیده، شهید بهنام محمدی و سایر شهیدان را 
گرامی می داریم. الزم است بدانیم آینده کشور را دانش آموزان می سازند و حتماً باید 
مربیانی توانمند و با انگیزه در آموزش و پرورش داشته باشیم و به نظام آموزشی مان 

نگاهی تازه کنیم.
نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسالمی بیان کرد: این روزها شاهدیم که 
بازنشســتگان آموزش و پرورش به خدمت دعوت می شوند، در حالی که بسیاری از 

جوانان تحصیلکرده پشت خط مانده اند.
محمدباقر قالیباف در پاســخ به این تذکر، گفت: مجلس در خصوص شــفافیت 
وظیفه خود را انجام داد و اشــکاالت شــورای نگهبان نیز در صحن مجدد بررســی 
و در خصوص آن تصمیم گیری شــد و نظر مجلس شــفاف و روشن است. به دلیل 
 اختالف نظری که وجود دارد، این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال

 شده است.
رئیس مجلس شــورای اســالمی تاکید کــرد: خواهش مــن از اعضای مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام این اســت کــه این موضوع را در دســتور قــرار دهند 
و با ســرعت بیشــتری در مورد آن تصمیم گیری کنند تا هــم وظیفه مجلس، هم 
 مجموعه شــورای نگهبان و مجمع تشخیص انجام شــود و تکلیف در این خصوص

 روشن شود.
وی در خصوص دعوت به کار بازنشستگان آموزش و پرورش، گفت: این موضوع را 

پیگیری می کنم اما فراخوان بازنشستگان مغایر با قانون است.

 دشمن اتاق جنگ علیه کشور 
را به رسانه های سعودی آورده است

معاون سیاسی، امنیتی واجتماعی استانداری مازندران گفت: 
دشمن اتاق جنگ علیه ایران اسالمی را را به رسانه های سعودی و 

لندنی آورده زیرا از پیشرفت خیره کننده کشور نگران است.
 روح اهلل ســلگی در جلســه بررســی چالش هــای فرهنگی 
افزود: تروریسم رســانه ای اکنون بدنبال انتقام گیری از شکست 

آشوب های خیابانی عوامل خود در کشورمان است.
وی با اشــاره به بهره گیری دشــمن از ابزار رسانه در مصاف با 
کشــورمان ادامه داد: رسانه های دیداری، شــنیداری، مکتوب و 
فضای مجازی ابزار جنگ نرم اســتکبار علیه کشورمان هستند.
رئیس شــورای اطالع رسانی دولت در مازندران با تاکید بر اهمیت 
جنگ رســانه ای افزود: در جنگ رسانه ای دشمن با قلب واقعیت 
در صدد تغییر انگاره های رفتاری جامعه، تحمیل باورهای نادرست 
وتغییر مرجع خبری اســت.این مســئول با اظهار اینکه در عرصه 

نبرد رسانه ای نباید الگوهای معرفتی خود را فراموش کنیم افزود: 
تببین صحیح دامنه کینه توزی و عداوت های دشمنان علیه انقالب 

اسالمی تالش های آنان در جنگ رسانه ای را ناکام خواهد کرد.
سلگی نقش اصحاب رسانه و تببین گران وقایع را برای افشای 
ماهیت پلید شیطانی اســتکبار مهم دانست وافزود: خبرنگاران و 
تحلیلگران مسائل سیاسی و اجتماعی باید همواره تحوالت جامعه 

را رصد و تحلیل های واقع بینانه ارائه کنند.
معاون اســتاندار مارندران خاطرنشــان کرد: جبهه انقالب در 
جنگ نرم بر ابعاد آن تســلط دارد و دشمن از این حقیقت بیمناک 
است.مسئول پدافند فرهنگی مازندران لزوم توجه به نقش آفرینی 
نیروهای مؤمن وانقالبی در جنگ نرم را ضروری دانســت وافزود: 
تشــکیل پدافند اطمینان بخش رسانه ای در برابر موج سهمگین 

رسانه ای استکبار ضرورت دارد.
وی آگاهی بخشــی و تنویر افکار عمومی نســبت به دسائس 
فرهنگی و سیاســی را خاطرنشــان کرد و افــزود: تنها راه خنثی 
سازی توطئه های همه جانبه استکبار در جنگ رسانه ای استحکام 

پایه های فرهنگی کشور اســت.معاون سیاسی و امنیتی استاندار 
مازندران گفت: استکبار از سرعت خیره کننده کشورمان به سمت 
قله های پیشــرفت وشکوفایی سخت نگران است.وی برخورداری 
از روحیه جهادی وانقالبی را رمز عبور از مشــکالت دانست وافزود: 
انقالب اســالمی در مسیر تحقق آرمان های سترگ خود بن بست 
ندارد و به رغم کمبودها و مشــکالت اقتصــادی و فرهنگی آینده 

کشور درخشان و روشن است.

 هشدار نسبت به شیوع بیماری آنفلوانزای
 فوق حاد پرندگان در مازندران

مدیرکل دامپزشکی مازندران با هشدار نسب به شیوع بیماری 
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان توجه به رعایت مســائل بهداشتی را 

برای جلوگیری از شیوع این بیماری الزم دانست.
محمدحســن گلپایگانی در گفتگو با خبرنگار مهر با هشــدار 
نسبت به شیوع بیماری فوق حاد آنفلوانزای پرندگان و جهش آن 
در جمعیت انســانی از مردم خواست تا از رهاسازی پرندگان نظیر 

اردک و مرغ و خروس در شالیزارها خودداری کنند زیرا در صورت 
بیماری می توانند آن را به دیگر پرندگان منتقل کنند.وی محصور 
سازی پرندگان و رعایت توصیه های بهداشتی را امری مهم دانست 
و گفت: مردم از مواجهه پرندگان محلی با پرندگان وحشی و از خرید 
پرندگان در بازارها خودداری کنند.مدیرکل دامپزشکی مازندران 
همچنین با تاکید بر تهیه فرآورده ها از مراکز معتبر گفت: توصیه ما 
این است که فرآورده های غذایی به صورت بهداشتی تهیه و از خرید 

مرغ و پرندگان زنده پرهیز داشته باشند.
گلپایگانی ادامه داد: همچنین واکســن های دام و طیور تحت 
نظارت دامپزشــکان تزریق شــود تا با رعایت مسائل بهداشتی از 
فصل سرد گذر کنیم و شــاهد آمیختگی ویروس آنفلوانزا با دیگر 
بیماری ها نباشیم.مدیرکل دامپزشکی مازندران با عنوان این که 
نظارت بر مراکز روزبازارهای محلی برعهده این ســازمان است و با 
موارد غیربهداشتی از طریق مراجع قضائی برخورد می شود، گفت: 
در مراکز خرید و مغازه ها نیز نظارت بهداشــتی  به صورت دوره ای 

انجام می شود.

کوتاه سیاسی

اختصاصی ســرویس سیاسی هموالیتی: سال 
گذشته که مازندران در میان نفس کشیدن های استاندار 
شدن عده ای خاص در تب و تاب بود و همگان چشم انتظار 
جلوس یک مازنی خبره بر کرســی قدرت بودند، در میان 
شــگفتی همگان حسینی پور نوری در کمتر از یک هفته 
برســر زبان ها افتاد و منصوب شــد. اما این همه ی ماجرا 
نبود!! چنــدی بعد نام این مازنی دور مانده از اســتان، به 
عنوان گزینه جدی یکی از وزارتخانه ها مطرح شد و ار آن 
پس هر اتفاقی در حوزه نقل و انتقاالت ساختمان سفید، به 
عنوان جانشین احتمالی وی استنباط می شد. یکی از این 
موارد، پســت متزلزل معاونت سیاسی امنیتی اجتماعی 
استانداری بود که شیرازی تصدی امور را بر عهده داشت ! 
و تمام گزینه های پیشنهادی این پست به معنای استاندار 

بعدی تلقی می گشتند..
وقتــی در بهمن ماه ۱۴۰۰ روح اهلل ســلگی به عنوان 
گزینه غیر بومی بر این مســتد جلــوس یافت و به عنوان 
معاون سیاسی امنیتی اجتماعی معارفه شد، همگان این 
انتصاب را فراتر از یک معاونت دانسته و استاندار بعدی را 

در قد و قامت وی تصور کردند!!
این شــایعات تا زمان تغییرات وزارت کار، تعاون و رفاه 
اجتماعی ادامه داشــت ، تا اینکه حســینی پور نوری به 
دالیلی نامعلوم که خود نیز تصور نمی کرد از میان گزینه 
های پیشنهادی این وزارتخانه حذف شد!! و تمام ماجرای 
جنگ قدرت ها در ســاختمان ســفید از همین روز آغاز 
گشــت . کلیه تغییرات در پست معاونت سیاسی امنیتی 
فرمانداری ها باالخص در مرکز استان، تغییرات در برخی 

ادارت کل و پســت های کلیدی ایــن ادارات کل از جمله 
معاونت ها، تغییرات در ورزش و جوانان و تضاد گزینه مدیر 
کلی فی مابین اســتاندار و سلگی و از آن مهمتر انتقادات 
شــفاف و پنهان حســینی پور نوری در جلسات مختلف 
از این معاونش، همگی نشــان داد اوضاع در ســاختمان 
ســفید چندان هم روبراه نبوده و این دوپادشــاه در اقلیم 

استانداری مازندران خیال گنجاندن ندارند!
طی چند روز اخیر شــایعات تغییر این معاون پررنگ 
تر شــد به نحوی که شنیده می شــود مدیران کل نیز با 
اطالع از این قضیه چندان  برای نظرات این معاون همدانی 
محل اعتنایی قائل نبوده و مالک تغییرات شان جلب نظر 

استاندار است.
 بــه نظر می رســد این معــاون غیر بومــی در مقابل 

غرب گرایی حسینی پور نوری به دنبال جلب نظر مدیرانی 
ســت که چندان مورد اقبال اســتاندار نبوده و از چرخه 

قدرت عزل یا در اثنای عزل شدن قرار دارند!
از ســوی دیگر رویکرد وزارت کشــور در این خصوص 
نامفهوم اســت و شاید اســتاندار مازندران امید به برخی 
گرایشــات مازنی وزیر باتوجه به برخی پیوندهای فامیلی 
و قوم خویشــی دارد! شــاید از این لحاظ است که برخی 
گزینه هایی منتسب به وزیر کشور همچنان از دولت قبلی 
در راس قدرت مانده یا در شــرف کسب جایگاه مدیریت 
هستند.گرچه آنچه مبرهن است اختالفات در ساختمان 
سفید اســت و امید می رود با دور شــدن این مسئول از 
حــرص قدرت، این نزاع به زودی بــه نفع مردم مازندران 

به اتمام برسد.

درباره ی اختالفات پنهان و آشکار استاندار مازندران و معاونش..

 جنگ قدرت 
در ساختمان سفید !

سال گذشته که مازندران در میان نفس کشــیدن های استاندار شدن عده ای 
خاص در تب و تاب بود و همگان چشــم انتظار جلوس یک مازنی خبره بر کرســی 
قدرت بودند، در میان شــگفتی همگان حســینی پور نوری در کمتر از یک هفته 
برسر زبان ها افتاد و منصوب شــد. اما این همه ی ماجرا نبود!! چندی بعد نام این 
مازنی دور مانده از اســتان، به عنوان گزینه جدی یکی از وزارتخانه ها مطرح شد و 
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حمایت دولت برای تامین بازار 
فروش محصوالت زنان کارآفرین

معاون رییس جمهور در امــور زنان و خانواده بر حمایت ویژه زنان 
سرپرســت خانواده و تامین بازار فروش محصوالت زنان کارآفرین در 

دولت سیزدهم تاکید کرد.
 انســیه خزعلی در حاشــیه نشســت با فعاالن اقتصادی و بانوان 
کارآفرین اســتان خراســان رضوی در جمع خبرنــگاران با تاکید بر 
حمایت ویژه زنان سرپرســت خانواده و تأمین بازار فروش محصوالت 
زنان کارآفرین در دولت سیزدهم گفت: اعتباراتی در دور اول سفرهای 
ریاست جمهوری در موضوعات مختلف ویژه بانوان در نظر گرفته شده 

است که باید قبل از آغاز دور دوم سفرها، به نتیجه الزم برسد.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در خصوص نشســت 
خود با زنان کارآفرین و فعال اقتصادی اســتان خراسان رضوی گفت: 
از مهمتریــن دغدغه آن ها می تــوان به فروش محصــوالت و ایجاد 
بازارچه های مناســب، صادرات و حمایت دولــت در بخش فروش و 
تضمین الزم برای حمایــت از فعالیت های خود بودند که راهکارهای 

بیان شد و امیدواریم به نتیجه برسد.
وی افزود: تداوم استفاده از بیمه قالی بافی که خانم ها متقاضی آن 
بودند؛ امیدواریم همچون بیمه صنایع دستی که دولت اعتباری برای 

آن در نظر گرفته شده است، مورد درخواست بود.
خزعلی در پایان بیان کرد: همچنین برخی کارگاه  های خانوادگی و 
کسب و کارهای خانواده محور که مورد تاکید دولت است دچار برخی 
ناهماهنگی هایی است که امیدواریم تخفیف ها و تسهیالت مناسبی 

برای این کارگاه ها در نظر گرفته شود.

سقف تسهیالت اشتغالزایی 
 مددجویان بهزیستی به

 ۱۵۰ میلیون تومان رسید
سرپرســت مرکز مشارکت های مردمی، مؤسســات غیردولتی و 
توانمندسازی سازمان بهزیستی در خصوص افزایش سقف تسهیالت 
اشــتغالزایی مددجویان و پرداخت مرحله اول کمک بالعوض بنیاد 

مستضعفان توضیحاتی ارائه کرد.
 علی ربوبی در خصوص افزایش ســقف تســهیالت اشتغال زایی 
مددجویان، گفت: بر اســاس ابالغ بانک مرکزی ســقف تســهیالت 
اشــتغالزایی مددجویان از ۱۰۰ میلیون تومان به ۱۵۰ میلیون تومان 
افزایش یافت؛ همچنین بر اســاس ابالغیه مذکور، ســقف تسهیالت 
برای کارفرمایانی که با رعایت قوانین کار مددجویان بهزیســتی را به 
کارگیرند از ۲ میلیارد تومان به ۴ میلیارد تومان با ســرانه هر نفر ۱۵۰ 

میلیون تومان افزایش یافته است.
سرپرســت مرکز مشــارکت های مردمی، مؤسســات غیردولتی 
و توانمندسازی بهزیستی کشــور، ادامه داد: تسهیالت فوق از محل 
بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه ســال ۱۴۰۱ به مبلغ ۱۰ هزار میلیارد 
تومان به بهزیستی اختصاص داده شده که تاکنون بیش از ۲۰ درصد 
از این منابع جهت توانمندســازی و اشــتغالزایی در قالب طرح های 
خوداشــتغالی و کارفرمایی مددجویان بهزیستی پرداخت شده است 
و تاکنون بیشــترین میزان همکاری از سوی بانک های رفاه کارگران، 
سینا و مسکن صورت پذیرفته و متأسفانه بانک ملی تاکنون نسبت به 

ابالغ سهمیه خود به مدیریت شعب استانی اقدام نکرده است.

 پرداخت ۶۷ هزار میلیارد تومان 
وام ازدواج در نیمه نخست امسال

مدیرکل مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت 
ورزش و جوانان از پرداخت ۶۷ هزار میلیــارد تومان وام ازدواج به ۴۸۶ 

هزار و ۳۹۹ نفر در نیمه نخست امسال خبر داد.
به گزارش ایرنا از وزارت ورزش و جوانان، حجت االسالم و المسلمین 
مهدی متقی فر اظهار داشت: از ابتدای امسال تا پایان شهریور، ۶۶۹ هزار 
میلیارد ریال وام ازدواج و بیش از ۱۵۳ هزار میلیارد ریال وام فرزندآوری 

به متقاضیان پرداخت شده است.
وی دربــاره آخرین آمار پرداختی هــای وام ازدواج، افزود: از ابتدای 
امســال تا پایان شهریور، تعداد کل ثبت نام کنندگان این وام ۹۷۷ هزار 
و ۷۱ نفــر بود که از این تعداد به ۴۸۶ هزار و ۳۹۹ نفر وام ازدواج پرداخت 
شده است.وی تاکید کرد: تعداد پرداختی های وام ازدواج در نیمه نخست 
امسال و در قیاس با مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۰ درصد رشد نشان 
می دهد؛ ضمن اینکه وضعیت متقاضیان در صف دریافت وام ازدواج در 
ستادهای ساماندهی امور جوانان به طور مداوم پیگیری و رصد می شود.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توســعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش 
و جوانان درباره پرداختی های وام فرزندآوری نیز گفت: در نیمه نخست 
امســال، یک میلیون و ۷۳۱ هزار و ۴۱ نفر برای دریافت وام فرزندآوری 
ثبت نام کرده اند که از این بین تنها ۳۸۳ هزار و ۳۷۷ فقره وام فرزندآوری 
پرداخت شــده اســت.به گفته او، تعداد در صف مانــدگان دریافت وام 
فرزندآوری )کســانی که مدارک را تکمیل کــرده و منتظر دریافت وام 
هســتند( نیز زیاد است و در مدت یاد شده ۳۲۸ هزار و ۵۴۳ نفر در صف 
دریافت وام فرزندآوری مانده اند که با وجود تکمیل فرایند نام نویســی و 

مدارک، همچنان وام فرزندآوری را دریافت نکرده اند.
همه شهرستان ها دفتر مشاوره ازدواج و خانواده خواهند داشت

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توســعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش 
و جوانان گفت: تالش می کنیم که در همه شهرستان ها با اولویت ۱۹۳ 
شهرســتانی که در گزارش روند تحوالت ازدواج و طالق وضعیت خوبی 
ندارند، حداقل یک دفتر مشاوره را به صورت تخصصی در حوزه ازدواج و 
خانواده مجوز بدهیم.حجت االسالم و المسلمین مهدی متقی فر افزود: 
در زمینه مراکز و دفاتر مشــاوره نیز ظرفیت بســیار مناسبی در وزارت 
ورزش و جوانان ایجــاد کردیم و در حوزه تخصصی ازدواج و خانواده نیز 
۴۳۰ مرکز مشــاوره در کشور داریم که در کنار آن با استفاده از ظرفیت 
مشــاورین انقالبی و توانمند، دفاتر مشــاوره ازدواج و خانواده را هم راه 
اندازی کردیم.وی در خصوص چگونگی تاسیس دفاتر مشاوره ازدواج و 
خانواده نیز گفت : هر فردی که دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترای 
روانشناســی و مشاوره باشــد، می تواند با مراجعه به ادارات کل استانی 
ورزش و جوانان درخواست مجوز تاسیس دفتر را ارائه کند و ما این مجوز 
را تنها با یک مصاحبه علمی که در تهران برگزار می شــود به آنها تقدیم 
می کنیم.مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان توضیح 
داد: از ۲ هفتــه آینده، عالقه مندان برای ثبت درخواســت مجوز دفاتر 
مشاوره می توانند به ســایت وزارت ورزش و جوانان مراجعه و در بخش 
مجوزها، اخذ مجوز مرکز مشاوره را انتخاب و اطالعات و مدارک خود را 

بارگذاری کنند و بعد از آن برای مصاحبه از آن ها دعوت خواهد شد.

این پدیــده عجیب و تازه ای نیســت که کتــاب خواندن در 
رقابت با بازی های رایانه ای و برنامه های متنوع و ســرگرم کننده 
تلفن همراه، بازنده ماجرا باشــد. اما گاهی خالفش هم ثابت شده 
است؛ هنوز والدین زیادی هستند که فرزندان شان کتاب را به هر 
انتخاب دیگری ترجیــح می دهند. اما چطور می توانیم به چنین 
موفقیتی برسیم؟قرار نیست کتابخوان شویم تا فقط قصه بخوانیم 
و از سرنوشــت شــخصیت های داســتان، درس عبرت بگیریم. 
کتاب خوانی یک مهارت اســت که تقریبا نیازش در زندگی همه 
افراد جامعه احساس می شود؛ مهارتی که می تواند به شما کمک 
کند که در هر راهی که قدم برمی دارید، درباره اش اطالعات کسب 
کند. چه بسا افراد زیادی هستند که قرار است حرفه و فعالیتی تازه 
را شروع کنند اما توانایی پیدا کردن و خواندن کتابی )خواه کاغذی 
و خواه الکترونیکی( درباره آن حرفــه را ندارند. آن ها نمی توانند 
ذهن شــان را دســته بندی کنند و و داده های بدست آمده شان 
را مدیریت کنند. آن ها بلد نیســتند که برای بدست آوردن یک 
اطالعات مفید درباره آنچه که نیاز دارند، چطور باید فهرست کتاب 
را جســتجو کنند. حتی آن ها توانایی ایــن را ندارند که از عنوان، 
مقدمه و  چکیده کتاب، تشــخیص بدهند که آیا این اطالعات به 
کارشان می آید یا نه! این همان چیزی است که کتابخوان بودن را 
با اهمیت کرده است؛ اینکه بتوانیم روزهای کودکی  و نوجوانی مان 
را با شخصیت های متفاوتی بگذرانیم و دنیای مان را بزرگ کنیم و 
در روزهای جوانی و بزرگســالی، هرآنچه که به آن نیاز داریم را در 

البه الی نوشته ها پیدا کنیم.
شما الگوی رفتاری کودک تان هستید

این تجربه ثابت شده ای است؛ اینکه بچه ها آن چیزی را تکرار 
می کنند که به دفعات دیده و شنیده باشند. پس اگر والدین زرنگی 

باشید، سعی می کنید همه آن تربیت دلخواهتان را بیشتر از دیگر 
منابعی که کودک به آن دسترسی دارد، مانند دوستانش، فامیل 
و تلویزیون به او نشــان بدهید.  درست چیزی شبیه به استفاده از 
تبلت و یا تلفن همراه که تقریبا کمتر بچه ای اســت که نسبت به 
اســتفاده از آن تمایل نشان ندهد؛ چرا؟ چون همیشه دیده است 
که پدر و مادرش همیشــه سرشان با آن گرم است و نسبت به آن 
واکنش نشان می دهند. برخی مواقع با دیدن آن می خندند و گاهی 
هم هرآنچه که به نظرشان جالب آمده است را به طرف دیگر نشان 
می دهند و برایش تعریف می کنند. آن وقت چه اتفاقی می افتد؟ 
کودک هم نســبت به آن وســیله هیجان انگیز که هم صدا دارد، 
هم تصویر؛ هم باعث خنده می شــود و هم سرمان را گرم می کند، 
احساس نیاز می کند و خدا نکند که او بفهمد که با چه ابزاری مواجه 
است! دیگر جدا کردن کودک و تلفن همراه، سخت ترین کار ممکن 

خواهد بود.
تاثیرگذار باشید

حاال باید بتوانیم کتاب را مانند تلفن همراه برای بچه ها هیجان 
انگیز نشــان بدهیم؛ البته که هیجان انگیز هم هست! کدام تلفن 
همراه و تبلتی می تواند ما را به دنیایی متفاوت و شــخصیت های 
جدیدی ببرد؟ فارغ از اینکه بازی های موبایلی، تنها یک داستان 
تکــراری را با تصاویر رنگی به کودک نشــان می دهنــد، اما هر 
کتاب می تواند یک داســتان جدید برایمان داشته باشد. اما این 
همان چیزی اســت که اگر خودمان به آن باور داشــته باشــیم، 
می توانیم این احساس را به فرزندمان هم منتقل کنیم. این را مریم 
افضلی، روانشناس می گوید و معتقد است که پیش از هرچیز، باید 
بتوانیم صادقانه ترین احساس مان را به کودک انتقال بدهیم؛ پس 
اگر خودمان واقعا کتاب را دوســت نداشته باشیم و تنها بخواهیم 

برای کتابخوان شــدن فرزندمــان، ادایش را در بیاوریم، شــک 
نکنید که به نتیجه دلخواهتان نخواهد رسید و فرزندی کتابخوان 
نخواهید داشت: »البته که هســتند افراد زیادی که پدر و مادری 
کتابخوان نداشته اند اما آن ها کتابخوان شده اند؛ احتماال از دیگر 
دسترسی هایشــان مانند مدرسه و تلویزیون و دوستان و ... به این 
موضوع عالقه مند شده اند اما اگر بخواهیم بر روی روشی منطقی 
پیش برویم، والدین اولین کسانی هستند که کودک با آن ها مواجه 
می شود و اولین تاثیرپذیری ها را از آن ها دارند؛ پس به تاثیرگذاری 
تان بر شــخصیت و زندگی باور داشته باشید تا کودکتان هم شما 

را باور کند.«
.مزیتی به نام همدلی

تا دلتان بخواهد، فواید نوشته شده است درباره کتاب خواندن 
کودکان؛ از آموزش و رشد اجتماعی و شناختی کودک تا ارتقا رفاه 
و سالمت روان آن ها. در واقع کارشناسان و محققان معتقدند که 
کتاب خواندن می تواند بچه ها را به هرجایی از این دنیا ببرد. آنقدر 
که می تواند آن ها را وارد دنیــای بزرگتری کند و کودک خودش 
را جای شــخصیت های کتاب بگذارد؛ آن وقت است که احساس 
همدلی با آن شخصیت ها، بهترین تجربه ای است که او از خواندن 

کتاب های کودک و نوجوان خواهد داشت.
اما چطور می توانیم از مزیت های احساس همدلی که در نتیجه 
کتاب خواندن برایش ایجاد می شود بگوییم؟ افضلی می گوید که 
قصه خواندن برای کودک در روزهایی که او هنوز توانایی خواندن 
و نوشــتن ندارد، کمی او را به کتاب خوانی نزدیک  می کند: زمانی 
که مادر و پدر برای فرزندشان قصه می گویند، غم و شادی موجود 
در قصه را با لحن مخصوص آن موقعیت بیا می کنند و کودک هم 
خودش را با آن ها همراه می کند؛ یعنی از شادی های شخصیت ها 

می خندد و برای غم هایشــان، غصه می خورد. حاال اگر به دست 
همین کودک که خودش در خواندن، توانا شده است، کتاب بدهیم 
و بگوییم بخوان، برای همدلی های دلنشینی که تجربه کرده است، 

کتاب را امتحان خواهد کرد.
درباره کتاب خوانده شده گفتگو کنید

»نمایشگاه کتابی نیامد و نرفت که من و پسرم نرفته باشیم.« 
این را مادری می گوید که حاال پســرش برای خودش مردی شده 
و چندین چند کتاب نوشــته اســت؛ مادری که معتقد است او از 
همان کودکی البه الی کتاب بزرگ شــد:»  پسرم همیشه عاشق 
ماه اردیبهشــت بود؛ می دانســت که در این ماه، نمایشگاه کتاب 
برگزار می شود. نمایشــگاهی که در آن بازی می کند، کتاب های 
مورد عالقه اش را می خرد، دوســتانش را می بیند و در مسابقات 
مختلفی که برگزار می شــد، شــرکت می کنــد.« او می خواهد 
بگوید که کتاب و کتابخوانی باید برایش جذاب و شــیرین باشد؛ 
نه صرفا یک کار حوصله ســر بر و خسته کننده که الزم است همه 
انجامش بدهند! این را قریب به اتفاق والدینی می گویند که حاال 
فرزندانی کتابخوان دارند؛ فرزندانی که زمانی که به قسمت جذاب 
داستان می رسند،می توانند آن را برای پدر و مشتاق و همراهشان 
بخوانند:» اینکه بخش هایی از کتاب را با هم بخوانید یا اینکه بعداز 
تمام شــدنش، درباره آن کتاب، درباره شخصیت ها و هرآنچه که 
در آن گذشته است حرف بزنیم، یکی از آن دالیلی است که شوق 
کتاب خواندن به بچه ها می دهــد.« این را خانم افضلی می گوید 
که معتقد است نمی شود از بچه ها توقع کتاب خواندن داشت در 
حالی که خودمان حوصله نداشته باشیم برای دقایقی، دل به دل 
کودک بدهیم و احساسش درباره آنچه که در کتاب خوانده ایم را 

بشنویم./ایرنا

 همان باشید که می خواهید
 فرزندتان باشد!

 

این پدیده عجیب و تازه ای نیســت که کتاب خواندن در رقابت با بازی های رایانه ای و برنامه های 
متنوع و ســرگرم کننده تلفن همراه، بازنده ماجرا باشد. اما گاهی خالفش هم ثابت شده است؛ هنوز 
والدین زیادی هستند که فرزندان شــان کتاب را به هر انتخاب دیگری ترجیح می دهند. اما چطور 
می توانیم به چنین موفقیتی برسیم؟قرار نیست کتابخوان شویم تا فقط قصه بخوانیم و از سرنوشت 

شخصیت های داستان، درس عبرت بگیریم. کتاب خوانی یک مهارت است که تقریبا ...

رعایت برخــی اصــول در مباحثه، نه تنهــا موجب نزاع 
نمی شــود بلکه بر دانش دو طرف نیز می افزاید. دین اسالم، 
فالســفه یونان و حتی روانشناســی سیاســی در این رابطه 

راهکارهایی کاربردی ارائه کرده اند.
»با دوستان تان بحث سیاسی نکنید، سیاست دوستی ها 
را خراب می کند. درحالی که سیاســتمداران راهشان را ادامه 
می دهند،  شما دوســتان تان را از دســت خواهید داد.« این 
جمله را به ارسطو نسبت داده اند. در یونان حدود ۲ هزار سال 
قبل که مردم عالقه بســیاری به بحث و گفت وگو داشــتند و 
در شــرایط مختلف مباحث داغــی در زمینه های گوناگون 
مخصوصا سیاســت به راه می انداختنــد، اختالفات، نفرت و 
کینه توزی شــکل گرفت و در نهایت ارسطو از مردم خواست 
بحث سیاسی را کنار بگذارند.هر چند نظر ارسطو در مواردی 
کارساز است اما نمی توان افراد را از بحث کردن در موضوعات 
مختلف برحذر داشــت. راه چاره این است که در هر جایگاه و 
نقــش و رابطه ای که قرار داریم و هــر موضوعی را برای بحث 
کردن انتخاب کرده ایم یا ســر راهمان قرار داده اند، با شــیوه 
درســت و منطقی پیش رفته و از شیوه هایی که موجب ایجاد 
تنش و برهم زدن رابطه میان ما و طرف مقابل می شود پرهیز 
کنیم.یکی از مجله های علمی روانشناسی سیاسی، چند سال 
قبل، خالصه یکــی از تحقیقات خــود را در مورد بحث های 
سیاسی منتشر کرد. براساس یافته های این تحقیق، افرادی 
که دانش سیاســی کمتری دارند، فکــر می کنند چیزهای 
بیشــتری در مورد سیاســت می دانند. بعضی صاحب نظران 
معتقدند این موضوع را می توان در حوزه های دیگر نیز بسط 
داد و اینگونه نتیجه گرفت که افرادی که دانش کمتری در هر 
زمینه ای دارند، به شــکل کامال متناقض، اطمینان بیشتری 
دارند که اطالعاتشان در مورد آن موضوع زیاد است و با اعتماد 
به نفس بیشتری درباره آن موضوع، حرف می زنند درحالی که 
افرادی که واقعا اطالعات درست و کافی دارند، اطالعات شان 
را ناکافی دانســته و از اظهارنظر خــودداری می کنند.فارغ از 
نتیجــه این تحقیق،  اگرباز هم در شــرایطی قرار گرفتید که 
امکان بحث نکردن یا پاســخ ندادن به نظرات وجود نداشت یا 
به دالیل مختلف سکوت و عدم  اظهارنظر را به دالیل منطقی، 
صالح نمی دانید باید با رعایت برخی اصول، وارد مباحث شده 

تا بدون کوچک ترین آسیب آن را به نتیجه برسانید.
انتخاب زمان و مکان بحث کردن، درنظر گرفتن شــرایط 
روحی خود و طرف مقابل، تســلط بر زبان بدن و زبان گفتار و 
دوری از رفتار و کالم ناراحت کننده و تنش زا، پرهیز از قضاوت 
سریع و... ازجمله مواردی است که باید در هر نوع بحثی با هر 
کس و با هر موضوعی مورد توجه قرار گیرد. اگر شرایط درست 

بحث کــردن را در پیش گرفتید و هدف تان از آن، قانع کردن 
طرف مقابل یا تحقیر او و به رخ کشــیدن اطالعات تان نبود، 
 حتما از اطالعات حتی اندک او نیز بهره مند شــده اید و هر دو 

طرف با احساس رضایت مباحثه را خاتمه خواهید داد.
چند نکته کلیدی در بحث کردن

۱- فرامــوش نکنیم قبل از اینکه یــک بحث کننده قوی، 
یک استدالل کننده توانا و یا یک صاحب نظر سیاسی باشیم، 
انسان هستیم و انسانیت بیشتر از  هر چیز دیگر اهمیت دارد.

۲- همگی ما در اطرافمان دوستان و اقوامی هستند که با 
دیدگاه های سیاسی ما مخالفند و در عین حال تمایل زیادی 
بــرای بحث کردن با مــا دارند. باید قبل از هــر نوع بحثی در 
نشست ها و دیدارها، با آنها در این باره گفت وگو کنیم که هدف 
از این بحث بــرای هر دو طرف،  نه پیــروزی بر طرف مقابل، 
بلکه مراقبت از حق اظهارنظر طرفین بــدون کوتاه آمدن از 
ارزش های خودشان باشد. به عبارت دیگر،  من پیش از دفاع از 

نظرات خودم،  مراقب امنیت حق اظهارنظر تو هستم.
۳- اگربه هر دلیل از نظر روحی در شرایط عادی نیستید، 
وارد بحث و گفت وگوی سیاسی نشوید. بحث در این شرایط 

می تواند تأثیر مخربی بر رابطه ما با طرف مقابل بگذارد.
۴- بحث سیاســی به معنای به خطر انداختن موجودیت، 
 هویت و شخصیت ما نیست. به محض تعریف کردن خط قرمز 
و دیوارکشی برای ساختن یک محدوده امن،  احتمال مخرب 

شدن بحث چند برابر می شود.
۵- » من هــم با این حرف تو موافقم کــه...« واجب ترین 
بخش از هر بحث و گفت وگوی سیاسی دوستانه و خانوادگی 
است؛ پیدا کردن نقاط مشترک در بحث،  حتی با مخالف ترین 
طرف مقابل،  هم امکان پذیر است. باید به دنبال نقاط اشتراک 
در بحث باشــیم و با تکان دادن ســر یــا لبخندی کوچک، 

 تأییدمان را نشان دهیم.
۶- بیشــتر شنونده بودن، لذتبخش اســت. برای این کار 
می توان در مورد حرف های گفته شــده طرف مقابل، سؤال 
تکمیلی مطرح کرد. با این کار به او هم اجازه خواهیم داد ایده 
خودش را اصالح کند. این کار همچنین احتمال سوء برداشت 

و سوء تفاهم را هم از بین خواهد برد.
۷- عمده مشــکالت زمانی پیش می آید که طرف مقابل 
اســتداللش را بر یک خبر اشتباه ســوار کرده است. در این 
شرایط از شلیک مســتقیم به او پرهیز کنید چرا که این کار، 
 رابطه را تخریب می کند. بهتر است حس ایجاد شده در فرد را 
از شنیدن همان خبر جویا شده،  با او همراهی کنیم و آرام آرام 

در مورد جعلی بودن خبر با او صحبت کنیم.
۸- بارها حین بحث با خودمــان تکرار کنیم که هدف ما، 

 تغییر نظر طرف مقابل نیست. به هر حال او به یک دلیلی برای 
ما اهمیت دارد و حفظ این رابطه برایمان ارزشــمند اســت، 
 مــرور این حس در زمان بحث کردن، لحن ما را آرام تر کرده و 

گپ وگفت را دوستانه تر پیش می برد.
۹- ســعی کنید زمانی را ســکوت کــرده و به حرف های 
مخاطب گوش کنید تا بتوانید درک کامل تری از صحبت های 
او داشــته باشید، زمانی که شما با دقت به صحبت ها و نظرات 
مخاطب گوش می دهید بهتــر می توانید دیدگاه ها و نظرات 
او را درک کنید و بهتر می توانیــد راهکارهایی بیابید که هم 
خواسته های شــما را برآورده کند و هم خواســته های او را 
فراموش نکنید، تجربه ثابت کرده اســت که در بیشتر موارد، 
فردی که کمتر صحبت می کند و بهتر گوش می دهد، نتایج 

بهتری به دست می آورد.
۱۰- ســعی کنید درک کاملی از وضعیت داشته باشید و 
بتوانید درک خودتان را کامل بیان کنید. صرفاً به خواسته های 
خودتــان فکر نکنیــد. کل موضوع را درنظــر بگیرد نه فقط 

خواسته های خودتان را.
۱۱- آخرین و شــاید مهم ترین نکته این است که در یک 
جامعه سالم وجود تعارض و اختالف یکی از ارکان اصلی است. 
جامعه ای که در آن تعارض وجود نداشــته باشد مردابی است 
که هر قدر هم زیبا باشد، آبی راکد دارد. پس وجود تعارض را 

عامل رشد بدانید و آن را ارج نهید.
جدال احسن

گاهی اوقات، بحث کردن در موضوعات مختلف ســودی 
برای دوطــرف گفت وگو ندارد و تنها هر کــدام می خواهند 
اطالعات و توانایی بحث کردن خود را به دیگری نشــان دهند 
و نظر خود را بــر دیگری تحمیل کننــد. موضوعات چنین 
بحث هایی هرچه باشد معموال تنها نتیجه اش، ایجاد دلخوری 

و برهم خوردن یک رابطه است.
عالمــه طباطبایــی)ره( در تفســیر المیزان بــه دو واژه 
»مجادله« و » مراء« اشــاره کرده و می گویــد که این دو واژه 
مربوط به سخن گفتن و از روش های مباحثه و گفت وگو است، 
به نحــوی که گوینده با چیزهایی که طرف مقابل آنها را قبول 
دارد، سعی می کند نظر او را رد کند. مالاحمد نراقی در کتاب 
»معراج السعاده« نیز درخصوص این دو واژه گفته هر دوی آنها 
به معنای ایرادگرفتن از ســخن فرد دیگر و کوچک شمردن او 
و به رخ کشیدن هوشــمندی و توانایی خود است بدون آنکه 

انگیزه و فایده دینی داشته باشــد و از صفات ناپسند قلمداد 
می شود.

امیرالمؤمنین حضرت علی)ع( نیز در این باره می فرمایند: 
از مجادله و ســتیزه کردن بپرهیزید؛ زیرا این دو کار، دل ها را 

نسبت به برادران بیمار می کنند و نفاق می رویانند. )الکافی(
اما آنچه براساس کالم خدا در قرآن،  شیوه درست و صحیح 
بحث کردن است و به عنوان گفت وگوی سالم و سازنده مورد 
تأکید قرار گرفته »جدال احســن« اســت. ایــن عبارت در 
آیه ۱۲۵ســوره نحل به کار رفته اســت. در جدال احسن، از 
شیوه های تخریبی و نامناســب که عمدتا موجب دلخوری، 
 نفرت،  نفاق، دورشدن از حق و... است خبری نیست. در مقابل، 
 آنچه در جدال احسن مورد تأکید قرار می گیرد این است که 
هدف ما از مباحثه باید روشــنگری باشــد و نه محکوم کردن 
یکدیگــر. نباید کاری انجام داد که طــرف مقابل به لجبازی 

افتاده یا عصبانی شود.
در این نــوع گفت و گــو از به کاربردن الفاظ نامناســب، 
بهره مندی از افکار باطل، اهانت به شخصیت طرف مقابل و... 
پرهیز می شود. در جدال احسن، از صدای بلند باید دوری کرد 
و به صحبت های طرف مقابل نیز باید به خوبی گوش داد و به 
عقاید او احترام گذاشــت. اگر با وجــود بیان همه دالیل،  فرد 
قانع نشد بحث را ادامه نداده و بر آن پافشاری نکنیم و هیچ گاه 
انتظار نداشته باشیم که اعالم کند متقاعد شده است. ما نیز در 

افکار و عقایدمان مدعی نباشیم که حق با ماست.
یکی از بهترین نمونه های جدال احســن در تاریخ اسالم، 
 جــدال امام رضا)ع( با عالم مســیحی در حضــور مأمون و با 
موضوع الوهیت یا عبودیت حضرت عیســی)ع( است؛ جدال 
احسنی که با اســتفاده از آنچه مقبول هر دو طرف بود، امام، 
عالم مســیحی را قانع کرد. عناصر جدال احسن در مناظرات 
امام رضا)علیه السالم( به ۲دسته تقسیم می شوند؛ دسته اول 
عناصر علمی و عقلی به شــمار می روند و دســته دوم عناصر 
اخالقی هســتند که آموزنده ادب و اخــالق مناظره اند که به 

برخی از آنها پرداخته می شود.
طبرسی در اهمیت این عنصر گفته است: منظور از جدال 
احسن آن اســت که با ایشان به اندازه قدرت درک آنها سخن 
بگوید  استفاده از عبارت های ساده و قابل فهم در جدال بسیار 
مهم است، زیرا استفاده از لغات پیچیده ممکن است موجب 

سوءتعبیر شود. )مجمع البیان فی تفسیر القرآن(

نکاتی کلیدی که از تبدیل شدن 
گفت وگو به جدل جلوگیری می کند
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این بچه ها والدین شان را خانه دار کردند
*تسکینی برای حادثه تروریستی شاهچراغ

ایــن بار می خواهیم خبرهای خوب را از دل روزمــره های زندگی های خودمان آغاز 
کنیم؛ اتفاقات خوبی که هر روز تجربه شان می کنیم و از آن غافل هستیم؛ مثال شنیدن 
صدای سوت کشیدن کترِی روِی اجاِق گاز که نوید یک صبحانه خانوادگی را می دهد یا 
خبر خوش پیچیدن بوِی ناِن سنگِک تازه ی صبِح زوِد پدر یا حال خوب یک گپ و گفت 

مادر و فرزندی با چاشنی یک چای لب ریز و لب سوز...
 این بــار می خواهیم  خبرهای خــوب را از دل روزمره هــای زندگی های خودمان 
آغــاز کنیم؛ اتفاقات خوبــی که هر روز تجربه شــان می کنیم و از آن غافل هســتیم؛ 
مثال  شــنیدن صدای ســوت کشــیدن کترِی روِی اجــاِق گاز که نویــد یک صبحانه 
خانوادگــی را می دهد، خبر خوش پیچیدن بوِی ناِن ســنگِک تازه ی صبــِح زوِد پدر. 
حــال خوب یک گپ و گفت مادر و فرزندی با چاشــنی یک چای لب ریز و لب ســوز... 
 ایــن ها همه و همه خبرهای خوبی هســتند که در البه الی روزمــره های زندگی مان 

گم می شود.
شاید مشــکل ما آدم ها اینجاســت که به جای اینکه حال را دریابیم، منتظر آینده 
هســتیم و خوشــی مان را پس انداز می کنیم و به آینده موکول می کنیم. اما عزیز من تا 

می توانی برای حال خوبت ول خرجی کن. راه دوری نمی رود. 

بچه جان!این  عالقه هم نان می شود ،هم آب 
کم و بیش هر روز خبری در مورد افتخار آفرینی های جوانان و نوجوانان کشــورمان 
در عرصه ورزش  می شنویم و ما هم در بسته های خبر خوب مان از آن غافل نمی شویم؛ 
اتفاقا اولین خبر خوب امروز هم  ورزشی و مخصوص عالقمندان به ورزش کشتی است، 

اما کمی متفاوت تر از خبرهای دیگر.
شــاید تا پیش از این اگر کســی می خواست با جان و دل به ُکشــتی فکر کند تا در 
مسابقات استانی و کشوری و جهانی شرکت کند، فقط در حد فکر و خیال و رویاپردازی 
جلو می رفت. چراکه خانواده ها کشــتی را رشــته آینده داری برای فرزندان شان تصور 
نمی کردند. حتی شاید چندین و چند استعداد کشتی، این جمله را از والدینشان شنیده 
باشــند که »بچه جان عالقه که نان و آب نمی شود، برو ســراغ کاری که حداقل برایش 

حقوق بگیری!« 
خدا می داند چند نفر از کشــتی گیران  که نان آور خانه بودند و خرج خانه را به دوش 
می کشیدند و زن و فرزند داشتند، دست از عالقه برداشتند و به سمت رشته پر درآمدتری 
رفتند. اما خبری که شــاید خط بطالن بر تفکرات غلط مان در مورد کشــتی بکشد این 
اســت که مدال آوران رقابت های جهانی حقوق می گیرند. این ماجرا فقط در حد حرف 
نماند. فدراســیون کشتی به وعده خودش عمل کرده  و اولین حقوق مدال آوران جهانی 

هم پرداخت شده است.
داستان از این قرار است که اولین حقوق ماهیانه مدال آوران رقابت های جهانی کشتی 
در صربستان به ترتیب به مدال آوران طال ۱۵ میلیون تومان، نقره ۷ میلیون تومان و برنز 
۵ میلیون تومان، پرداخت شــد. حاال با خیال راحت فقط بر روی موفقیت تمرکز کنید و 

پله های موفقیت تا مدال آوردن را باال بروید. درود بر شما شیر مردان ایرانی!

زنان هم می توانند!
همیشه دیدن و شــنیدن موفقیت های بانوان ایرانی شــیرینی دیگری دارد. وقتی 
می شنویم یک دختر یا بانوی ایرانی در فالن مسابقه یا دانشگاه  رتبه آورده یا خودی نشان 
داده خوشحال می شویم. فارغ از نگاه جنسیتی باید گفت زنان برای عرض اندام و موفقیت 
مسیر سخت تری نسبت به مردان طی می کنند. اگر زنی با وجود مشغله های فکری که 
برای گرم نگه داشــتن کانون خانواده و بزرگ کردن فرزندان و خانه داری و همسر داری 

دارد، دست به نو آوری و کار آفرینی بزند، یعنی واقعا گل کاشته است. 
 حــاال این بار بانویی که اتفاقا دختری چهار پنج ســاله هم  دارد، قهرمان اصلی  خبر 
خوب ما اســت. این بانوی موفق »زکیه احمدی« نام دارد و در حوزه زراعت و کشاورزی 

کاری کرده کارستان.
او که مدیر شرکت »شکارگران زیستی ارم« از شرکت های دانش بنیان فعال در بخش 
کشاورزی شهرستان شیروان و خراسان شمالی است و در زمینه پرورش و تکثیر حشرات 
مفید فعالیت می کند، حشــره ای برای مبارزه با آفات کشاورزی تکثیر کرده است. این 
حشرات تکثیر شــده می توانند جایگزینی برای سموم مبارزه با آفات کشاورزی شوند. 
بســیاری از مشکالت صنعت کشاورزی با این حشــرات تکثیر شده از بین می رود. خدا 

قوت بانوی دالور! 

فرزندان خوش قدمی که والدین شان را خانه دار کردند
 وقتی فهمید بابا شــده از خوشــی روی پا بند نبود اما این خوشــی پشــت در اتاق 
ســونوگرافی به یک بهت و شوک بزرگ تبدیل شــد، آن هم وقتی فهمید بابای ۴بچه 
 شده و همسرش چهارقلو باردار است، در تمام مدت بارداری همسرش نگرانی و استرس 

همراه او بود،
غافــل از اینکه ۴ قلوی های او رزق و روزی شــان را هم با خودشــان می آورند و پدر 
و مادرشــان را خانه دار می کنند. ماجرا از این قرار اســت که شــورای مسکن گلستان 
در راســتای قانون جوانی جمعیت، قرارداد واگذاری یک قطعه زمین ۱۵۰ متری برای 

ساخت مسکن را با »روح اهلل ریاحی« پدر ۴ قلوهای بندرترکمنی امضا کرد. 
تا حــرف از فرزند و فرزند آوری اســت، این خبر را هم اضافه کنیــم که نمایندگان 
مجلس شــورای اسالمی با افزایش ۱۰۰ درصدی حق اوالد و ۵۰ درصد حق عائله مندی 
کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری در راستای قانون حمایت از خانواده موافقت 
 کردند. خداوند در ســوره هود می فرماید: »هیچ جنبنده ای نیست، جز اینکه رزقش بر

 خدا واجب است«.

هیچ ظلمی بی جواب نمی ماند
حادثه تروریستی شــاه چراغ)ع( حقیقتا دل همه ما را سوزاند  و داغدارمان کرد، اما 
شاید خبری که بتواند کمی تسکین مان بدهد، دستگیری عاملین این حادثه تروریستی 
باشد. هیچ ظلمی بی جواب نمی ماند؛ وزارت اطالعات عنصر دوم عملیاتی و شش نفر از 
عوامل پشــتیبانی تیم جنایتکار تروریستی حرم شاهچراغ )ع( را دستگیر کرد. به لطف 
الهی انتقام این خون های پاک از مسببان اصلی این حوادث یعنی استکبار جهانی گرفته 

خواهد شد. 

از نعمِت مصائب غافل نشوید! 
انسان طی قرون و اعصار هرگز از مصیبت ها و ناکامی ها به دور نبوده است،  اما مصائب 
هم به نوعی نعمت های خداوند به شمار می رود و هدف از ابتالی انسان به مصائب، آزمون 

الهی و یا رشد و تکامل آنهاست.
خواندن این جمالت شــهید مطهری خالی از لطف نیست »از این نکته غفلت نکنید 
که مصائب، وقتی نعمت هســتند که انسان از آن ها بهره برداری کند و با صبر واستقامت 
و مواجهه با دشــواری هایی که مصائب تولید می کنند، روح خود را کمال بخشد؛ اما اگر 
انســان در برابر سختی ها، فرار را انتخاب کند و ناله و شکوه سر دهد، در این صورت بال از 

برای او واقعاً بالست.« 

خوش خبر باشید
و اما سخن پایانی، خبرهای خوبتان را در قالب دلخواه خود )عکس، متن، فیلم، صوت 
و…( تولید کنید و آن را با هشتگ #خبر_خوب در شبکه های اجتماعی منتشر کنید 
تا هم دیگران را در حال خوش خودتان شریک کنید و هم ما بتوانیم اخبار شما را بازنشر 
کنیم. اگر هم تمایل داشتید در هریک از شبکه های اجتماعی که فعال هستید، خبرتان 
را از طریق اکانت khabar_khoub_iran@ یا شــماره تلفن ۰۹۳۳۰۸۲۶۳۱۲ 
برای ما بفرســتید. در این جشــنواره فرقی نمی کند در ایتا و بله و روبیکا و گپ باشید یا 
در تلگرام و اینســتاگرام و توئیتر و واتســاپ؛ مهم این اســت که سهمی در حال خوش 

اطرافیان تان داشته باشید. 

به گزارش هموالیتی، عدم توزیع مناسب آگهی های 
دولتی یکی از موضوعات جدی در استان مازندران است.

در ســنوات گذشــته کمتر این موضوع مورد بحث و 
بررســی قرار می گرفته اســت.به نظر می رسد که آش 
رانت در مطبوعات به حدی داغ شده که معاون استاندار 
مازندران در این حوزه ورود پیدا کرده و مطالبی را مطرح 
کرده که در ســنوات گذشته درباره آن صحبت می شده 
اســت.دریافت یک میلیارد تومان آگهی توسط یک نفر 
آن هم با رانت موضوعی اســت که برای نخستین بار در 

ادبیات رسانه ای منتشر شده است.
در ســنوات گذشــته این موضوع به صورت گفت و 
محاوره در بین رسانه ها به بحث و بررسی گذاشته می شد 

اما این بار معاون اســتاندار مازندران در جلســه رسمی 
درباره آن صحبت کرده اســت.طرح این موضوع یعنی 
اینکه ظاهرا قرار اســت در استان مازندران نسبت به این 

موضوع چاره اندیشی شود. 
اینکه بسیاری از رسانه ها مکتوب و مجازی نتوانند از 
ظرفیتی که وجود دارد بهره مند شــوند و افرادی بنا حق 
و با اســتفاده از رانت حجم انبوهی از آگهی ها را دریافت 
کنند اقدام ناثوابی اســت که در گذشــته وجود داشته 
و انتظار اســت که محبی آغاز کننده ایــن راه بتواند به 

سرانجام برساند.
توزیع عادالنه آگهی ها موضوع و دغدغه جدی است 
که عدم ساماندهی آن باعث شــده که برخی از مدیران 

مسئول در رسانه ها نتوانند نســبت به پرداخت حقوق 
خبرنــگاران اقدام کنند و در نتیجه منجر به بیکاری آنها 

شده است.
خارج شــدن بســیاری از خبرنگاران دارای ســابقه 
خبــری مناســب از مهمترین چالش هــای این روزها 
خبرنگاران است که یکی از دالئل آن عدم ضعف در توزیع 
آگهی ها دولتی اســت که برخی ها با استفاده از رانت به 
نان و نوایی رسیده و برخی دیگر هم به اندک حق تعیین 

شده به آن نرسیده اند.
محبی در بخش دیگری از صحبت های خویش بحث 
توزیع آگهی ها در ارشــاد اســتان را مطرح کرده که این 
موضوع هم واقعا نیاز به بررســی و واکاوی جدی دارد و 

اینکه آیا در ارشاد استان تمهیداتی اندیشیده شده است 
که رانت جدید دیگری شکل نگیرد.

معاون اســتاندار مازندران تنها در یک مورد از رانت 
صحبت به میان آورد و اگر ســایر مبالغ دریافت شده در 
هم به صورت مناسب مورد بررسی قرار گیرد ممکن است 
افرادی که رده بعدی دریافت آگهــی قرار دارند از رانت 

موجود بی بهره نمانده باشند.
کاش زمینه ای ایجاد شــود که فعاالن رســانه ای و 
مطبوعاتی اســتان مازندران در سهم مناسب و بر اساس 
ضریب نفوذ رســانه و کارکرد خبری خویش از دریافت 
آگهی ها بهره مند شــوند نــه رانت که زیبنده اســتان 

مازندران نیست!/ سیده سکینه رسولی

 شوک معاون استاندار
 به رسانه های مازندران 

عدم توزیع مناسب آگهی های دولتی یکی از موضوعات جدی در استان مازندران است.
در سنوات گذشته کمتر این موضوع مورد بحث و بررسی قرار می گرفته است.به نظر می رسد 
که آش رانت در مطبوعات به حدی داغ شده که معاون استاندار مازندران در این حوزه ورود پیدا 

کرده و مطالبی را مطرح کرده که در سنوات گذشته درباره آن صحبت می شده است...

اختصاصی هموالیتیاختصاصی هموالیتی 

اختصاصی هموالیتی: مدیرکل بهزیســتی مازندران 
عبدالرضا قلندری که تشکل های بهزیستی از او به عنوان پدر 

توانبخشی مازندران نام بردند را تغییر داد.
تالش هــا و پیگیری هــا برای رســیدگی بــه کودکان 
ســه معلول اروت، رســیدگی به دو دختر معلول روستای 
خارخون،پیگیری برای برقراری مقرری کمک هزینه چهار 
معلول شهرستان جویبار و در روزهای اخیر هم معرفی سه 
معلول شهرستان ساری به متولیان امر در بهزیستی کشور 
نبود چندان عالقه ای به تعریف و تمجید و یا نوشــتن درباره 

کارکرد مسئولی نداشتم.
همه این موارد گفته شده ســوژه ای بود که با عبدالرضا 
قلندری معاون توانبخشی استان مازندران مطرح کردم و در 
جهت رســیدگی به مددجویان همه تالش خویش را به کار 

بست تا رضایت مندی جامعه هدف را فراهم کند.
با دیگر تشکل ها هم در ارتباط با کارکرد عبدالرضا قلندری 
همکالم شدم، همه ذینفعان بهزیستی در حوزه توانبخشی 

نسبت به کارکرد این مسئول مربوطه رضایت داشتند.
حتی مدیران یکی از تشــکل ها به او لقب پدر توانبخشی 
مازنــدران داده اگرچه اعتقاد دارم کمی اغــراق کرده ولی 
حقیقتــا موردی نبود وقتی با این مســئول در بهزیســتی 

استان مازندران مطرح می کردیم همه توان خویش را برای 
ساماندهی امور به کار می بست.

مدیر این تشــکل دلیل نام بردن از قلندری به عنوان پدر 
توانبخشــی مازندران را تجربه طوالنی مــدت از کار در این 
حوزه ذکر کرد.کارکرد حوزه توانبخشی در پیشانی فعالیت 
بهزیستی قرار دارد به همین دلیل مدیران قبلی وقتی متوجه 
قابلیت ها و توانمندی های قلندری شدند تالش کردند که او 

را در کنار خودشان حفظ کنند.
شاهد بودم که پدر دختر خانمی اهل شهرستان قائمشهر 
برای پذیرش دخترش در یک مرکز نگهداری شــبانه روزی 
وقتی به این مســئول مراجعه کرد با وجود محدودیت های 
اعتباری از جیب خودش پول گذاشــت تــا پدر این خانواده 

ناامید از اداره کل بهزیستی مازندران خارج نشود.
از رســیدگی به افراد معلول خســته نمی شد، روزهای 

مالقات عمومی بیشترین مراجعه کننده را داشت ولی همه را 
با سعه صدر پاسخ می داد، گاهی برای رسیدگی به افراد مدد 

جو در محل زندگی آنها حاضر می شد.
از تالش برای رســاندن پیام افراد توانخواه به مسئووالن 
ملی ابایی نداشــت،همه تالش خویش برای حضور رئیس 
سازمان بهزیستی کشور در محل زندگی خانواده چهار معلول 
جویباری فراهم کرد.در پیگیری های خبری شنیدم که یکی 
از مســئوالن ارشد استانی هم مخالف این تغییر بوده و همه 
تالش ها را برای حفظ قلندری در جایگاه معاون توانبخشی 

استان مازندران انجام داده است.
این چنــد کلمه را نوشــتم تا مســئولیت خطیر حوزه 
توانبخشی در بهزیستی استان مازندران توسط متولیان امر 
بازخوانی شــود که اگر امروز قلندری بعد از ۲۸ ســال کار از 
این مجموعه کنار می رود و همچنان محبوب جامعه هدف 
و فعاالن رسانه ای هست، تنها و تنها به دلیل کارکرد مناسب 
و رسیدگی به جامعه هدف بود و الغیر امید است که متولی 
حوزه توانبخشــی ضمن احیا این حوزه جایگاه مناسبی در 
بین دل مددجویان و فعاالن رسانه ای باز کند و در پایان روز 
کاریش بنا به هر دلیلی درباره کارکردها و خدماتش دســت 

به قلم شویم.

 روز ۱۴ آبان که با پیگیری های فرهنگ دوســتان اســتان 
امســال در تقویم رسمی جمهوری اســالمی ایران ثبت شد، 
فرصتی ارزشمند برای حفظ ارزش ها و شناساندن زبان، لباس، 
آداب و رســوم دیــار علویان به هموطنان با گفتمان ســازی و 

برگزاری آیین های متنوع است.
 آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور، مصوبه تعیین 
مناسبت های جدید برای درج در ضمیمه تقویم رسمی کشور 
که بنا به پیشنهاد وزرات فرهنگ و ارشاد اسالمی در جلسه ۸۶۴ 
مورخ ۳۱ خردادماه ســال ۱۴۰۱ شورای عالی انقالب فرهنگی 
تصویب شــد را برای اجــرا ابالغ کرد و در این مصوبه شــورای 
 عالی انقالب فرهنگی، ۱۴ آبان ماه در تقویم رســمی به عنوان

 » روزمازندران« نام گذاری شد.
مازندران یا همان تبرستان از دیرباز بنام دیار علویان نامیده 
شده چرا که این منطقه عشق و عالقه خود را به خاندان عصمت و 
طهارت )ع( ثابت کرده و بیش از یک هزار و ۱۷۰ سال محبت به 

این خاندان در وجود مردمان غیورش نقش بسته است.
۱۴ آبــان روز مازندران یادآور حضور علویــون در این دیار 
ســبز است و مردمان این منطقه در ســال ۲۵۰هجری قمری 
اولین حکومت شیعی جهان را تشــکیل دادند. این قوم در روز 
خجسته عید ســعید فطر ۲۵۰ هجری قمری در مسجد جامع 
کجور نماز عید را به امامت حسن بن زید علوی برگزار کردند و با 
 برپایی این نماز سنگ بنای نخستین حکومت شیعی در جهان

 را بنیان نهادند.
باایــن وجود نامگــذاری نام مازندران و ثبــت آن در تقویم 
جمهوری اسالمی ایران فرصت مغتنمی برای گفتمان سازی و 
معرفی توانمندی ها و آیین های بومی و محلی این دیار است که 
در هیاهوی زندگی ماشــینی به تدریج در جامعه رنگ باخته و 

اصالت مردم این دیار را به انزوا برد.
مازندران استانی پر از تاریخ افتخارآمیز در کنار طبیعتی بکر 
و زیبا و مردمانی سخت کوش و با اصالت است که هنگامی که نام 
مازندران می آید زبان ها به شماره افتاده و قلم ها سست می شود 
چراکه دریای پرسخاوتش، دماوند رشیدش، جنگل های سبز و 
سربه فلک کشیده اش، دشت های وسیع و خوش منظرش، آب 
و هوای با صفایش، چشمه های زالل البرزش، امیر پازواری اش، 
نغمه های زهره برای طالبش، ۱۰ هزار شــهید خونین اش و داغ 
جوانانش در کربالی پنج و شلمچه در هشت سال دفاع مقدس و 
خان طومان و شهدای مدافع حرمش همگی جلوهای رنگارنگی 

به این دیار داده که می طلبد در این روز به آن پرداخته شود.
با این حال قرار اســت همزمان با ۱۴ آبان به مناســبت روز 
مازندران برنامه های هفتگی از دوازدهم تا هجدهم ماه جاری در 
استان برگزار شود که به باور کارشناسان باید مسووالن امر عالوه 
بر تالش برای احیای آداب و سنن برای گفتمان سازی در ارتباط 

با اصالت دیار علویان در این روزها برنامه ریزی کنند.
جدول روز شــمار هفته مازنــدران هم گویای آن اســت 
مسووالن امر در قاب کلی برنامه هایی را برای برگزاری این آیین 
ترتیب دادند که یادآوری از عالمان و مفاخر دینی و فرهیختگان 
و نام آوران، ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت و استکبارستیزی، 
تشــیع، والیت پذیری و ترویج فرهنگ فاطمی، ترویج ورزش 
بومی و تکریم از ورزشــکاران و پهلوانان، توسعه صنعتی، علم و 
فناوری و دانش بنیان، توسعه کشاورزی، گردشگری و حفاظت 
از محیط زیست و ترویج سنت ها، آیین ها و زبان تبری نمونه ای 

از این برنامه ها است.

از جشنواره کئی پال تا برگزاری کشتی لوچو
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران 
گفت: جشنواره کئی پال در ساری و مسابقات کشتی سنتی لوچو 
در منطقه گنج افروز بابل در کنار چندین برنامه بومی و محلی از 

جمله برنامه های ویژه روز مازندران خواهد بود.
علی رجبی وندچالی افزود: چهاردهم آبان با دستور رئیس 
جمهور و پیگیری های اســتاندار مازندران در تقویم جمهوری 
اسالمی ایران ثبت شد و به دلیل اهمیت این موضوع دبیرخانه 
ای در استان برای گرامیداشت این روز در قالب برنامه های هفته 

ای از دوازدهم تا هجدهم آبان ماه امسال تدارک دیده شد.
وی با اشاره به اهمیت گرامیداشت روز مازندران، تصریح کرد: 
در اولین روز برگزاری این آیین معاون اجتماعی وزارت کشور در 
اســتان حضور می یابد و نمایشگاه توانمندی های مازندران در 
قائمشهر گشایش خواهد یافت.مدیرکل دفتر امور اجتماعی و 
فرهنگی اســتانداری از حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
آیین گرامیداشت تجلیل از نام آوران و مشاهیر مازندران در روز 
۱۵ آبان امسال خبرداد و گفت: تیم فوتبال نساجی مازندران هم 

در اولین بازی رسمی خود در ورزشگاه وطنی قائمشهر با لباسی 
به عنوان روز مازندران زمین چمن بازی خواهد شــد.رجبی با 
اشــاره برنامه های دبیرخانه روز مازنــدران برای احیای آداب و 
رسوم در استان افزود: کئی پال و کشتی سنتی لوچو غذا و ورزش 
قدیمی در مازندران اســت که با برگزاری جشنواره و مسابقات 

مستمر درصدد احیا این آداب اصیل هستیم.
وی تصریح کرد: تمامی شهرســتان های مازندران براساس 
برنامه ریزی های انجام شده باتوجه به بافت هر منطقه آیین هایی 

را برگزار خواهند کرد.

اهمیت ابعاد ملی روز مازندران
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی مازندران با اشاره به ثبت 
۱۴ آبان در تقویم رســمی کشــور با ابالغ مصوبه شورای عالی 
انقالب فرهنگی توســط رئیس جمهور به عنوان روز مازندران، 
گفت: جای گرفتن در تقویم رسمی کشور موجب می شود تا روز 

مازندران در ابعاد ملی مورد توجه قرار گیرد.
حســین جوادی افزود: البته جای گرفتن در تقویم زمانی 
یک فرصت محسوب می شود که بتوان با برنامه ریزی خالقانه 
ازظرفیت های مردمــی و حاکمیتی، از ایــن نامگذاری برای 

اعتالی نام مازندران بهره برد.
وی افزود: روز مازندران تنها محدود به عرصه فرهنگ و هنر 
نیست و همه ابعاد زندگی مردمان این سامان را دربرمی گیرد، 
بنابراین همه دســتگاه ها و اقشار مردم باید برای پاسداشت این 
روز پای کار بیایند.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران، 
دلدادگی و آیین های کهن و پرشور عزاداری سید و ساالر شهیدان 
در استان را نمونه ای از فرهنگ غنی مذهبی مردم این استان ذکر 
کرد و گفت: این باور عمیق به حماســه کربال از دیرباز با زندگی 
 مردم این دیار پیوند خورده است و باید در ابعاد ملی وبین المللی

 معرفی شود.جوادی افزود: برنامه ریزی برای بزرگداشت این روز 
و لحاظ کردن عرصه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و بومی را 
در قالب ستاد استانی پیگیری خواهیم کرد تا با تامین اعتبار الزم 

بتوان محتوای مطلوب بزرگداشت روز مازندران را محقق کرد.
وی ادامه داد: قصد دولتی کردن ایــن روز را نداریم و بر این 
باوریم کــه روز مازندران متعلق به همه ی مردم این اســتان و 
ایران اســالمی است بنابراین جریان مردمی اساس و محور این 

بزرگداشت محسوب می شود.
توجه دولت به فرهنگ مازندران

استاندار مازندران با بیان اینکه با تالش دولت سیزدهم، روز 
مازندران در تقویم رســمی کشورمان به ثبت رسید، گفت: این 
امر بیانگر توجه ویژه دولت مردمی به هویت فرهنگی مردم دیار 

علویان است.
سیدمحمود حسینی پور در جلسه ستاد بزرگداشت هفته 
مازندران، افزود: گروه های مختلفی که هویت تاریخی مازندران 
برای آنان مهم اســت در این استان فعال هستند و در طول این 
سال ها تالش های خوبی صورت گرفته است تا هویت و پیشینه 
تاریخی مردم دیار علویان به درســتی ترسیم و بیان شود.وی با 
بیان اینکه مازندران به لحاظ گردشگری و مهاجرت رتبه نخست 
کشوری را در اختیار دارد، بر لزوم حفظ هویت و فرهنگ اصیل 
مازندران تاکید کرد و در عین حال اظهار داشت: برخی مناطق 
استان به ویژه در مناطق روستایی، با ورود مسافر و گردشگران به 
این مناطق، فرهنگ و هویت روستایی نیز دستخوش تغییر شد.

اســتاندار مازندران از تشــکیل و راه اندازی دبیرخانه هفته 
بزرگداشت استان خبرداد و گفت که در این دبیرخانه، نخبگان 
و اندیشــمندان در قالب کارگروه های مختلف، مســایل مهم 
مازندران را رســیدگی و نسبت به تهیه طرح جامع برای حفظ 

هویت استان و احیای سنت های اصیل  اقدام می کنند.
حسینی پور با بیان اینکه پس از تهیه طرح جامع حفظ هویت 
و احیای ســنت های اصیل مازندران، در جلسه شورای برنامه 
ریزی و توسعه اســتان نیز تصویب می شود، خاطرنشان کرد: 
تشکیل نخستین حکومت شــیعی در مازندران بیانگر هویت 

باالی ارزشی مردم این استان است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران هم با 
اشاره به تاسیس نخستین حکومت علوی در سال ۲۵۰ هجری 
قمــری در مازندران، گفت: این امر به منزله عدالت طلبی مردم 

استان است که ریشه در تاریخ دارد.  
روح اهلل ســلگی با بیان اینکه مبارزه با استکبار و حق طلبی 
از ویژگی های بارز مردم دیار علویان اســت، گفت که تاسیس 
حکومت علویان برای نخســتین بار در مازندران کار بزرگی بود 
که به واسطه روحیه عدالت طلبی و ایستادگی مردم این دیار در 

برابر استکبار  شکل گرفت.

تغییر چراغ خاموش معاون توانبخشی بهزیستی مازندران

روز مازندران و لزوم گفتمان سازی برای حفظ ارزش ها در دیار علویان

 نشریه مازندران، گلستان، گیالن
5 سالمت و پزشکی

اخبار 

 خطرات خود درمانی
 برای اختالل خواب

خواب مناسب یکی از اصلی ترین ارکان سالمت است که نقش 
زیــادی در کیفیت زندگی، آرامش و تمرکز روزانه افراد دارد. حتما 
دقت کرده اید که هرگاه خواب خوبی را در شــب تجربه  کنیم، در 
ادامه روز پر نشــاط  تری خواهیم داشت. البته جدا از نقش خواب 
خــوب در کیفیت کارهای روزانه، نمی توانیــم از عوارض اختالل 
خواب در درازمدت نیز غافل شویم.چقدر با این اختالالت ویرانگر 

زندگی روزمره آشنایی دارید؟
خواب عالوه بر رفع خســتگی ناشی از فعالیت روزانه، برتمرکز 
و کیفیــت کارهای روزانه هم تأثیرگذار اســت. یک خواب راحت 
شــبانه، انرژی دوباره برای شروع یک روز جدید را تأمین می کند. 
نداشتن خواب کافی و خوب اثرات منفی روی سالمتی را به دنبال 

دارد. اختالل خواب این روزها بسیار شایع است. 
چنانچه افراد بســیاری از اختالل خواب به شکل های مختلف 
شکایت دارند. اختالل خواب از چه سنی شروع می شود و با سبک 

زندگی چه ارتباطی دارد؟
 از این  دســت ســئوال ها برای بســیاری از افرادی که درگیر 
این مشکل هســتند، پیش می آید. در همین ارتباط ایرنا زندگی 
گفت وگویــی با دکتر خســرو صادق نیت، فلوشــیپ طب خواب 
 و متخصــص طب کار و بیماری های شــغلی، انجــام داده که در

 ادامه می خوانید.
آقای دکتر لطفا در ابتدا بفرمایید اختالل خواب چیست 

و معموال از چه سنی شروع می شود؟
اختالالت خواب طیفی از بیماری هایی هستند که روی کیفیت 
یــا کمیت خواب تأثیر منفــی می گذارند. شــروع این اختالالت 
 محدود به ســن خاصی نیســت و در واقع از نوزادی تا کهنسالی

 را شامل می شود.
اختالالت خواب تا چه میزان به تغذیه و ســبک زندگی 

وابسته است؟
بعضی از انواع اختالالت خواب، به خصوص روی کیفیت خواب 
و بی خوابی خیلی موثر اســت. نحوه زندگی می تواند روی کیفیت 
خواب تأثیر مستقیم بگذارد. عدم رعایت اصول بهداشت خواب که 
به نوعی همان نحوه و سبک زندگی است روی کیفیت خواب و بروز 

بیماری ای به نام بی خوابی تأثیر می گذارد.
یکی از موارد اصول بهداشت خواب، رعایت نکاتی در مورد مواد 
غذایی اســت. بعضی از مواد غذایی هســتند که بهتر است قبل از 
خواب استفاده شــوند و از مصرف برخی مواد غذایی قبل از خواب 
باید پرهیز کرد. مواردی که سه الی چهارساعت قبل از خواب باید از 
آن پرهیز شود شامل قهوه، چای، کاکائو و ترکیبات سیگار و تنباکو 
اســت که در صورت مصرف قبل از خــواب می تواند روی کیفیت 

خواب تاثیر منفی بگذارد.
اگر اختالل خواب درمان نشود چه اتفاقی در درازمدت 

برای شخص می افتد؟
مشکل پیش آمده برای افراد، بستگی به نوع اختالل خواب دارد. 
یکی از مهمترین عوارض اختالل خواب تأثیر روی کیفیت بیداری 
و هوشیاری طی روز است که این تأثیر به صورت مستقیم است. اما 
بسته به نوع اختالل خواب می تواند عوارض متفاوتی برای شخص 

به وجود بیاید. 
بیــش از 80 نوع اختالل خواب در طبقــه بندی این اختالالت 
داریم که هر کدام از آن ها می توانند عوارض خاص خود را داشــته 
باشند. مهمترین مشکلی که می شود گفت این است که همه این 
اختالالت روی کیفیت بیداری و بهــره وری طی بیداری و تمرکز 
طــی روز، موثر خواهند بود اما هرکــدام از آن اختالالت، عوارض 

خاص خودشان را هم دارند.
برای اطرافیان افرادی که دچار اختالل خواب هستند 

چه مشکالتی ممکن است پیش بیاید؟
این مورد هم بســتگی به نوع اختالل دارد. بــه عنوان مثال در 
مورد شخصی که بی خوابی دارد می تواند روی خواب همسر یا هم 
اتاقی خود تأثیر بگذارد و عمال خواب آن شخص را هم مختل کند. 
همچنین کسی که خروپف دارد، به جز پیش آمدن مشکالت جدی 
برای خودش می تواند باعث بی خوابی همسر یا هم اتاقی او نیز شود 
یا کسی که اختالالت حرکتی خواب دارد حتی ممکن است باعث 

صدمه جدی به هم اتاقی خود شود.
آیا آپنه هم جزو اختالالت خواب است؟

آپنه یا وقفه تنفسی انســدادی جزو اختالالت خواب است که 
مهمترین عالمت آن خروپف اســت. این اختالل در آقایان چاق و 
سن باالی 40 سال شیوع بیشتری دارد و عوارض آن هم خیلی زیاد 
است. این عوارض از احساسات خستگی و خواب آلودگی طی روز 
شروع می شود تا مشکالتی نظیر فشار خون، افزایش وزن، کاهش 
توانایی جنســی، افزایش تحریک پذیری و کاهش تمرکز که برای 
بیمار پیش می آید. اگر این اختالل درمان نشود حتی در درازمدت 

نوع شدید آن می تواند باعث سکته قلبی و مغزی شود.
معموال افراد چه داروهایی را برای اختالل خواب بدون 

نسخه پزشک مصرف می کنند؟
بیشــتر اختالالت خواب دارو ندارند. مثال آپنه تنفســی با دارو 
درمان نمی شــود. بعضی از اختالالت هستند که نیاز به دارو دارند 
ولی برای هیچ اختالل خوابی بدون تجویز پزشــک اصال توصیه به 
استفاده از هیچ دارویی نمی شود و حتی اگر پزشک دارویی تجویز 
کرد بعد از پایان یافتن دوره مشــخص شده توسط پزشک، به هیچ 
وجه توصیه نمی شــود بدون دستور پزشــک، دارو تمدید شود و 

تمدید دارو هم باید حتما تحت نظر پزشک معالج باشد.
مصرف داروی بدون نسخه پزشک برای اختالل خواب، 

چه خطراتی را برای افراد به دنبال دارد؟
یکی از خطراتی که اســتفاده بدون نســخه از این داروها دارد، 
وابســتگی است. من بیماری داشــتم که به سمتی رفته است که 
روزی 50 قرص زولپیدم یا 10 قرص کلونازپام مصرف کرده است؛ 
با این حال مشــکل اختالل خوابش برطرف نشده و فقط وابستگی 
به دارو پیدا کرده است. بعضی از این داروها می تواند بیمار را حتی 
به سمت اعتیاد نیز سوق بدهد. یعنی وابستگی آن ها جنبه اعتیاد 
پیدا کند و برای ترک آن حتما باید مســیر مشــخصی مثل ترک 

اعتیاد طی شود.
افراد برای مشــکل اختالل خواب بهتر اســت به چه 

متخصصی مراجعه کنند؟
ما حدود 10 سال است که در دانشگاه های کشور فلوشیپ های 
رشته اختالل خواب تربیت می کنیم. اکنون ده ها فارغ التحصیل در 
شــهرهای مختلف از جمله تهران حضور دارند. بیماران می توانند 
به کلینیک های خواب یا متخصصین دارای فلوشــیپ  طب خواب 

برای رفع مشکالت خواب خود، مراجعه کنند./ایرنا

شــیوع آنفلوانزا خیلی زودتــر از پیش بینی های 
فصلی آغاز شد و حاال وارد پیک این بیماری شده ایم 
و انتظار می رود تا پایان ســال نیز درگیر این ویروس 

باشیم.
 این روزها با مراجعه به مطب پزشــکان و اورژانس 
بیمارستان ها، شــاهد مراجعات افرادی هستیم که 

قریب به اتفاق آنها درگیر آنفلوانزا شده اند.
شــیوع آنفلوانزای فصلی را همه ساله از آبان آغاز 
می شــود، اما امسال شــاهد غافلگیری از سوی این 
ویروس بودیم. به طوری که 4 هفته زودتر از راه رسید.
در دو ســال گذشــته که تجربه زندگی با کرونا را 
داشــتیم، رعایت پروتکل های بهداشتی باعث شد از 
شیوع آنفلوانزا جلوگیری شود. اما، با عادی انگاری ها 
 در تابســتان، بــه یکباره شــاهد مــوج آنفلوانزا در

 کشور بودیم.
شــهنام عرشــی سرپرســت مرکــز مدیریت 
بیماری های واگیر وزارت بهداشــت، در پاسخ به این 
ســوال که یک بیمار مبتال آنفلوانزا می تواند چند نفر 

را درگیر بیماری کند، گفت: اگر کســی قباًل واکسن 
آنفلوانزا نزده و یا قباًل بیماری را نگرفته است، می تواند 
مبتال شود. البته شدت و درگیری بیماری آنفلوانزا در 

مقایسه با کرونا کمتر است.
وی با عنوان این مطلب که انتظار داریم همه ساله 
موج آنفلوانزا حدود سه تا چهار ماه طول بکشد، مگر 
اینکه ســویه جدیدی بروز کند، افزود: خوشبختانه 
ســویه ای که شایع است، از ســویه های آنفلوانزا در 

سال های گذشته است.
شیوع آنفلوانزا باعث شلوغی مطب ها و درمانگاه ها 
شده اســت، در حالی که نیاز نیست با کوچک ترین 
عالمت بیماری به سراغ پزشــک برویم. بهترین راه 
مقابله بــا آنفلوانزا، اســتراحت و قرنطینه و مصرف 
مایعات اســت. در همین حال، علی اسدالهی امین 
فوق تخصــص بیماری های عفونــی، گفت: اگر بعد 
از گذشــت ســه روز از ابتالء به آنفلوانــزا، تب بیمار 
ادامه پیدا کرد، ســرفه های او خلط دار شــد و دچار 
 تنگــی نفس گردید، الزم اســت حتماً به پزشــک

 مراجعه کند.
وی تاکید کرد: شاید ســرفه های خشک تا چند 
وقت ادامه داشته باشد که مشکل خاصی نیست، اما 

اگر سرفه ها خلط دار شد، می تواند خطرناک باشد.
این در حالی اســت که به گفته سرپرســت مرکز 
مدیریــت بیماری های واگیر وزارت بهداشــت، 50 
درصد موارد سرماخوردگی را، افراد مبتال به آنفلوانزا 

تشکیل می دهند.
حمیدرضا جماعتی دبیر کمیته علمی کشــوری 
کرونا گفت: توصیه ما در شرایط کنونی، تداوم رعایت 
پروتکل های بهداشــتی به ویژه در فضاهای مسقف، 
مکان های شلوغ، مراکز آموزشی و بخش حمل و نقل 
عمومی برای پیشــگیری از ابتالء به آنفلوانزا است. 
مهم ترین پروتکل بهداشتی در حال حاضر، استفاده 
از ماسک است اما شستشوی مداوم دست ها و رعایت 

فاصله فیزیکی نیز مهم است.
وی با بیــان اینکــه تزریــق واکســن آنفلوانزا 
تأثیــر زیــادی در کاهــش مــوارد بســتری در 

بیمارســتان ها و مــرگ و میر دارد، افــزود: توصیه 
ما این اســت کــه کــودکان، افراد بــا بیماری های 
زمینه ای، ســالمندان و افراد باالتر از ۶5 ســال و نیز 
 نیروهای بهداشــتی و درمانی، واکســن آنفلوانزا را 

تزریق کنند.
40 روز از فصل پاییز را پشــت ســر گذاشته ایم و 
پیش بینی می شــود در زمســتان هم درگیر موج 
آنفلوانزا باشــیم. آمارها از موارد ابتالء به آنفلوانزا در 
کشور، نشان می دهد که گوی سبقت را از کرونا ربوده 

و به سرعت در حال افزایش است.
بــا ایــن اوصــاف، باید منتظــر یک زمســتان 
 ویروســی باشــیم که شــاید بیشــتر از کرونا، ما را

 آزار دهد.
استفاده از ماسک در فضاهای مسقف و شلوغ مثل 
کالس های درس در مدارس و دانشگاه ها، شستشوی 
مداوم دســت ها، اســتفاده از تهویــه و.، می تواند تا 
حدودی مــا را از ترکش های ویروس آنفلوانزا مصون 

نگه دارد.

 آنفلوانزا از کرونا 
سبقت گرفت

* زمستان ویروسی در راه است
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تحقیقات نشــان می دهد که اضطراب و افســردگی 
ارتباط نزدیکی با هم دارنــد، به طوری که ۶1.۲  درصد از 
افــرادی که در طول زندگی خود یــک اختالل اضطراب 
فراگیر را تجربه می کنند، یک اختالل افسردگی اساسی را 
نیز تجربه خواهند کرد؛ اما بسیاری از کسانی که از شرایط 
اضطرابی رنج می برند، گاهی بدون آنکه حتی دلیل آن را 
بدانند با برخی عادات اشتباه منجر به تشدید این اختالل 

می شوند.
طبق تحقیقات انجام شــده جمعیت زیــادی از مردم 
دنیا بــا اضطراب ناشــناخته ای درگیر هســتند. تقریباً 
حدود 5 درصد در سراســر جهان به اختالالت اضطرابی 
دچار هستند. جمعیت شناســی اضطراب نشان می دهد 
که اختالالت اضطرابی در زنان بیشــتر از مردان است؛ به 
 طوری که حــدود ۶0 درصد از بیماران مبتال به اضطراب

 زنان هستند.
ممکن است اضطراب در برهه های مختلفی از زندگی 
مانند هنگام امتحانات، اولین بار رانندگی کردن، صحبت 
کردن در جمع و... اتفــاق بیفتد؛ این اضطراب ها تا حدی 
طبیعی است اما اختالل اضطرابی در برخی افراد در حدی 

است که  زندگی عادی روزمره را مختل می کند.
اضطراب مزمــن می تواند ناشــی از مجموعه  عوامل 
خارجی باشــد، مانند مــرگ یکی از عزیــزان، بیماری 
مزمن، از دســت دادن شــغل، حوادث طبیعی و...؛ اغلب 
این موقعیت ها خارج از کنترل ما هستند اما گاهی برخی 
افراد بــدون آنکه دلیل خاصی بــرای اضطراب خود پیدا 
کنند، دائم احســاس اضطراب و پریشانی می کنند؛ دلیل 
این نوع اضطراب ها عمدتاً عادت های اشــتباهی است که 

خوشبختانه قابل کنترل هستند.

کم خوابی، رایج ترین علت اضطراب است
مشکالت خواب یکی از عالئم شایع اختالالت اضطرابی 
اســت. طبق تحقیقات، کم خوابی با اضطراب و همچنین 

تنش، عصبی بودن و تحریک پذیری ارتباط مثبت دارد. 
یک مطالعه اخیر نشــان داد که خواب کمتر از هشت 
ســاعت می تواند افکار منفی تکــراری را افزایش دهد و 
رها کردن چیزهای منفی را دشــوارتر کند - عالئمی که 
مشخصه اضطراب هستند؛ بنابراین، سعی کنید هر شب 
8 ســاعت بخوابید، حوالی ساعت 10 شــب و حداکثر تا 
نیمه شب به رختخواب بروید، اتاق خود را در شب تاریک 
کنید و تلفن همراه را از خودتان دورنگه دارید و از خوردن 

غذا، سه ساعت قبل از خواب خودداری کنید.

کافئین، محرک اصلی اضطراب
 مصرف نوشــیدنی های کافئین دار در اواخر شب نیز 
می تواند باعث اختالل خواب شده و درنتیجه اضطراب در 
طول روز را بیشتر کند. مطالعات نشان می دهد که کاهش 

کافئین در رفع اختالالت اضطرابی مفید است.
دقت کنید که منظور از کافئین فقط قهوه نیست بلکه 
در چای سیاه، چای سبز، نوشابه و نوشیدنی های انرژی زا 
نیز کافئین وجود دارد. اگر با قطع کافئین دچار ســردرد 
می شــوید یا بنا به هــر دلیلی نمی توانید برای همیشــه 
کافئین را کنار بگذارید، حداقل سعی کنید آن را به مدت 
۳0 روز حــذف کنید و به جای آن از انــواع دمنوش های 
گیاهی ضد اضطراب مانند بابونه، سنبل الطیب و جو دوسر 
استفاده کنید. با این روش متوجه خواهید شد که اضطراب 

شما نسبت به قبل چقدر کاهش پیداکرده است.

هیچ وعده های غذایی را حذف نکنید

در زندگــی پر از اضطراب ما حــذف وعده های غذایی 
بسیار رایج اســت. یا ذهن ما درگیر نگرانی و ترس مفرط 
است یا اشتها و میل به خوردن نداریم اما توجه داشته باشید 
که حذف وعده های غذایی باعث هیپوگلیسمی )افت قند 
خون به زیر ســطح طبیعی( می شود که این امر می تواند 
منجــر به عالئم رایــج اضطراب ماننــد تحریک پذیری، 

عصبی بودن، سرگیجه، سردرد و ضعف شود.
طبق تحقیقات، هیپوگلیســمی مکرر باعث افزایش 
اضطراب می شود. رژیم غذایی همچنین می تواند عالئمی 
شــبیه به اضطراب ایجــاد کند، به خصــوص اگر یکی از 
مواد مغذی اصلی )کربوهیــدرات، چربی یا پروتئین( از 

وعده های غذایی حذف شود.
توصیه می شــود به منظور رفع اضطــراب، هیچ وعده 
غذایی را حذف نکنید و هرچند به مقدار کم اما پنج بار در 
روز غذا بخورید )1. صبحانه، ۲. میان وعده سالم، ۳. ناهار، 

4. میان وعده سالم، 5. شام(. 
همچنین انــواع غذاهــای کامل طبیعــی و غنی از 
کربوهیدرات ها، اســیدهای چرب ضروری، پروتئین ها، 
ویتامین ها و مواد معدنی مثل سبزیجات، غالت، حبوبات، 
 آجیل، گوشــت تازه و ماهی را در وعده های غذایی خود

 جای دهید.

از خوردن غذاهای فرآوری شده اجتناب کنید
مصرف غذاهــای فرآوری شــده می تواند بر اضطراب 
و ســالمت شــما تأثیر منفی بگذارد. نمونه های متداول 
غذاهای فراوری شــده عبارت اند از: غذاهای تهیه شده در 
ماکروویو، غذاهای شیرین، کربوهیدرات های تصفیه شده 
مثل نان ســاندویچی، شیرینی و دســرهای پخته شده و 

سس ها.
غذاهای فرآوری شده حاوی مواد شیمیایی و افزودنی ها 
هســتند و طبق تحقیقات این مواد افزوده شده به غذاها 
بیشتر به دلیل شــیرین کننده های مصنوعی، رنگ های 
خوراکــی و طعم دهنده به غذاهــا می توانند اضطراب را 

افزایش دهند و درعین حــال خلق وخو و رفتار اجتماعی 
را کاهش دهند؛ بنابراین، به منظور حفظ ســالمت جسم 
و روان به جــای اســتفاده از غذاهای بسته بندی شــده، 
فرآوری شده و تصفیه شده از غذاهای ارگانیک و طبیعی 
استفاده کنید. سعی کنید با سبزیجات و غالت کامل مثل 
نان ســنگک، ذرت، بیســکویت های حاوی غالت کامل 
و... کالری روزانه خود را دریافــت کنید. این غذاها منبع 
خوبی از کربوهیدرات هســتند که باعث آزاد شدن انرژی 
می شوند، قند خون را ثابت نگه می دارند و میل به غذاهای 

ناسالم را کاهش می دهند.

کم آبی، بدن را تحت فشار قرار می دهد
مطالعات نشان می دهد که کم آبی بدن می تواند باعث 
کاهش خلق وخو، ایجاد احساس خشم، تنش و خستگی 
شــود. به همین دلیل است که هیدراته ماندن در مواقعی 
که مســتعد اضطراب هســتید مهم و برای سالمت کلی 
شــما نیز ضروری اســت. عالوه بر این، آب دارای خواص 
آرام بخش طبیعی اســت؛ بنابراین، اطمینــان از اینکه 
روزانه هیدراته می شــوید، نه تنها به شما کمک می کند 
تا از اضطــراب غیرضروری مرتبط بــا کم آبی جلوگیری 
کنید، بلکه طبق گفته دانشــکده پزشــکی هــاروارد، 
 نوشــیدن آب کافی می تواند به شما در تسکین اضطراب

 کمــک کند.طبــق آکادمی ملــی علوم، مهندســی و 
پزشــکی ایاالت متحده، زنان باید روزانــه حدود 11.5 
فنجان )۲.۷ لیتــر( مایعات مصرف کننــد، درحالی که 
مردان بــه 15.5 فنجان )۳.۷ لیتر( مایعــات در روز نیاز 
دارنــد. عالوه بــر آب، میوه، ســبزیجات و دمنوش های 
 گیاهــی ارگانیک نیــز می تواند به جبــران کم آبی بدن

 کمک کنند.

افزایش خطر اضطراب و افســردگی با ورزش 
نکردن

نداشتن فعالیت بدنی عادت دیگری است که می تواند 

باعث اضطراب شود. اگر تمام روز بنشینید و هرگز ورزش 
نکنید، سالمت جسمی و روانی شما دچار آسیب خواهد 
شــد؛ به این دلیل که بدن به گونه ای طراحی شده که نیاز 
به حرکــت دارد و برخی از عملکردهــای بدن به حرکت 
فیزیولوژیکی بستگی دارد. به عنوان مثال، سیستم لنفاوی 
برای کمک به حرکت مایعات و حذف مواد زائد از بدن، نیاز 
به تنفس و حرکت عضــالت دارد. اگر عادت ندارید بدن 
خود را به اندازه کافی حرکت دهید، ســموم بیش ازحد در 

بدن شما می تواند باعث اضطراب شود.
مطالعات نشــان داده اند که کم تحرکی بیشــتر از 8 
ساعت، احتمال اضطراب و افسردگی را افزایش می دهد و 
فعالیت بدنی متوسط تا زیاد احتمال اضطراب و افسردگی 

را کاهش خواهد داد.
کم تحرکی همچنیــن خطر ابتال بــه دیابت، چاقی، 
بیماری هــای قلبی عروقی، ســرطان روده بزرگ، پوکی 
استخوان، اختالالت چربی و فشارخون را افزایش می دهد. 
ســازمان بهداشــت جهانی )WHO( ادعا می کند که 
عــدم تحرک بدنی چهارمین علــت مرگ ومیر در جهان 
 اســت که منجر به مــرگ ۳.۲ میلیون نفر در سراســر

 جهان می شود.
اگرچه هرگونه فعالیت بدنی می تواند به شما در کاهش 
عالئم اضطراب کمک کند اما یکــی از بهترین تمرینات 
برای کاهش اضطراب، پیاده روی و یوگا اســت لذا  اگر به 
دلیل ضعف، انرژی کم یا بی انگیزگی امکان ورزش کردن 
ندارید، با پیاده روی کوتاه در اطراف ســاختمان یا داخل 

خانه بی تحرکی بدن را جبران کنید. 
به عنوان مثال، پیاده روی 10000 قدم در طول روز راه 
خوبی برای اطمینان از حرکت مداوم اســت. اگر در ابتدا 
نمی توانید این قــدر راه بروید، آنچه را که می توانید انجام 

دهید و تا رسیدن به آن تالش کنید.
اضطراِب اخباِر بد را جدی بگیرید

یک مطالعه نشــان داد کــه دنبال کــردن اخبار در 
تلویزیون باعث ایجاد احساســات منفی روان شــناختی 
می شود. شرکت کنندگان به عنوان بخشی از آن مطالعه، 
تنها 15 دقیقه پس از تماشــای اخبار، افزایش اضطراب و 
اختالل خلقی کل )TMD( را تجربه کردند.درحالی که 
مهم است ازآنچه در جهان می گذرد باخبر باشیم اما دنبال 
کردن اخبار در ابتدای روز می تواند باعث ایجاد اضطراب 
روزانه شود و مشــاهده تصاویر و کلمات منفی خبرها در 
شب نیز می تواند بر کیفیت خواب تأثیر بگذارد. اکنون که 
می دانید اخبــار چنین تأثیری بر اضطــراب دارند، پس 
 در اول و آخر روز از هر چیزی که مربوط به اخبار اســت، 

اجتناب کنید.

دست از مقایسه خود با دیگران بردارید
در دنیای امروزی و با توســعه رســانه های اجتماعی، 
دسترســی به تصاویر زندگی مردم آســان شــده است؛ 
تصاویری کــه باعث می شــود تا بــدون درک واقعی یا 
غیرواقعــی بودن آنها، ضعیف تریــن جنبه های خود را با 

بهترین جنبه های زندگی دیگران مقایسه کنیم. 
این مقایسه کردن ها و تماشای مداوم زندگی دیگران 
از پشت ویترین مجازی می تواند باعث اضطراب، ناراحتی، 

افکار منفی و تغییر خلق وخو شود.
 برای رفع این مشــکل توصیه می شــود هر چه بیشتر 
بر توانایی ها و دســتاوردهای خود تمرکز کنید. وقتی یاد 
بگیرید خودتان را بیشــتر دوست داشته باشید، مقایسه 
 و درنتیجــه اضطــراب در زندگی شــما کمرنگ خواهد

 شد./ایرنا

این عادت های اشتباه باعث تشدید اضطراب می شود
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مدیرکل شیالت مازندران خبر داد؛

کاهش ۱۸ درصدی صید ماهیان 
استخوانی در مازندران

 مدیرکل شــیالت مازندران گفت: از زمان شروع فصل صید تاکنون ۱۸۰ تن انواع 
ماهیان استخوانی در استان صید شد که کاهش ۱۸ درصدی را نشان می دهد.

قاسم کریم زاده ر با اشاره به فعالیت چهار هزار صیاد در ۵۴ شرکت تعاونی صیادی 
از نیمه مهر تا ۱۵ فروردین ســال بعد اظهار داشت: از ابتدای فصل صید تاکنون ۱۸۰ 
تن انواع ماهی صید شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد کاهش ۱۸ درصدی 
میزان صید هســتیم.وی علت کاهش صید را نامســاعد بودن شرایط جوی و کوالک 
دریا ذکر کرد و گفت: شــمار دفعات دریاروی نســبت به مدت مشــابه سال قبل ۳۵ 
درصد کاهش داشته اســت.وی ادامه داد: ارزش اقتصادی ۱۸۰ تن ماهیان صیدشده 
۳۰ میلیارد تومان بوده که نســبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۴ درصدی افزایش 
اقتصادی داشته اســت و میزان صید ماهیان سفید ۵۰ درصد، ماهی کپور ۹۰ درصد 
افزایش صید داشته است.قاســم زاده رهاسازی ساالنه ۱۰۰ میلیون قطعه بچه ماهی 
ســفید وکپور را در رودخانه های شیالتی را از جمله دالیل رشد صید این گونه ماهیان 
در دریا ذکر کرد و گفت: از نظر ترکیب صید ۱۸ درصد ماهی ســفید، ۶۲ درصد کفال 
و ۲۰ درصد کپور اســت و صید ماهی کپور ۳۰ درصد کاهش دارد زیرا اکنون بیشــتر 
زمان صید ماهی کفال اســت.فصل صید گذشته بیش از هزار و ۵۰۰ تن انواع ماهیان 

استخوانی در مازندران صید شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران:

استفاده از ظرفیت بازار پایتخت برای 
ساماندهی فروش محصوالت باغی مازندران

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی مازندران گفت: در حال برنامه ریزی برای حذف 
داللی فروش محصوالت باغی و دامی استان در بازار بزرگ تهران هستیم.

استفاده از ظرفیت بازار پایتخت برای ساماندهی فروش محصوالت باغی مازندران
 ایوب فصاحت مدیرعامل ســازمان میوه و تره بار تهران به دعوت جهاد کشاورزی 

مازندران در شانزدهمین جلسه میز تخصصی مرکبات و کیوی حاضر شد.
رئیس سازمان جهاد کشــاورزی مازندران در این جلسه با بیان اینکه سر و سامان 
دادن به بازار میوه و مرکبات اولویت نخســت است، گفت: امیدواریم بتوانیم از ظرفیت 
بازار تهران بهره ببریم و محصوالت باغی و دامی خود را به شــکل مســتقیم به دست 
مصرف کننده برسانیم.حسن عنایتی افزود: حذف داللی در حلقه های زنجیره تامین 
یکی از بزرگترین خواسته های ما در این رایزنی ها است تا هم تولیدکننده محصولش را 

با قیمت مناسب بفروشد و هم خریدار کاالیی باکیفیت و مناسب تهیه کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی مازندران نیز در این نشست گفت: 
اگر این جلســات به نتیجه برسد، ظرفیت ۱۴ میلیونی شــهر تهران به روی باغداران 

مازندرانی گشوده می شود که خود موهبتی بزرگ است.
عبداهلل مهاجر افزود: سازمان میادین میوه و تره بار نزدیک به ۳۰۰ غرفه در جا های 
مختلف تهران دارد و رئیس سازمان میادین این قول را باغداران مازندرانی داده تا آن ها 
بدون پرداخــت اجاره غرفه هایی در بازار تهران را به دســت آورند و میوه های خود را 
عرضه کنند.ایوب فصاحت مدیرعامل ســازمان مدیریت میادین میوه و تره بار تهران 
هم با بیان اینکه این ســازمان نزدیک به ۴۰ درصد میوه تهران را تامین می کند، گفت: 
مراکز عرضه مستقیم خود را در اختیار اتحادیه میوه و تره بار استان ها قرار خواهیم داد 
و مسیر جدیدی هم به زودی برای محصوالت باغداران خرده فروش ارائه خواهد شد.

مدیرکل زندان های مازندران:

 شهیدی که ضامن آزادی
 ۸۰ زندانی در مازندران شد

 مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی مازندران گفت: به یمن حضور شــهید گمنام 
دوران دفاع مقدس ۸۰ مددجو از زندان آزاد شدند و به آغوش خانواده بازگشتند.

 علی اســتادی در حاشــیه آئین استقبال و تشــییع پیکر پاک شهید گمنام که در 
زندان های اســتان برگزار شد، گفت: به یمن حضور این شــهید گمنام ۸۰ زندانی از 
زندان های مازندران آزاد شــدند و با مرخصی زندانیان واجد شرایط به مدت یک هفته 
نیز موافقت شــد.وی افزود: از بین زندانیان واجد شرایط تعداد شش زندانی به همراه 
خانواده که زائر اولی محســوب می شــدند به زیارت بارگاه مطهــر حضرت امام رضا 
علیه الســالم در مشهد مقدس و ســه زندانی به همراه خانواده به حرم مطهر حضرت 
معصومه ســالم اهلل علی ها مشرف شدند.استادی گفت: همچنین ۵۵ زندانی از زندان 
بســته به زندان باز منتقل شــدند و در کارگاه های اشــتغال و حرفه آموزی ندامتگاه 
محکومین مواد مخدر استان مشغول فعالیت شدند.وی افزود: به درخواست زندانیان، 
پیکر مطهر شــهید گمنام بر روی دوش زندانیان در زندان های ساری، بابل، قائمشهر، 
ندامتگاه محکومین مواد مخدر و کانون اصالح و تربیت مازندران تشییع شد و زندانیان 
اســتقبال باشکوهی از شــهید گمنام کرده و در نهایت پیکر مطهر این شهید گرانقدر 

برای اجرای مراسم مشابه به خراسان شمالی روانه شد.

 دالل اداری
 در ساری دستگیر شد

فرمانده انتظامی استان مازندران از دستگیری دالل اداری در ساری خبر داد.
دالل اداری در ساری دستگیر شد

به گزارش مرکز اطالع رسانی پلیس مازندران، سردار مرتضی میرزایی با اعالم این 
خبر اظهار کرد: در پی مرجوعه قضای مبنی بر کالهبرداری از سه نفر از شهروندان در 

شهرستان ساری، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: در اجرای این ماموریت، پس از بررسی های همه جانبه توسط کارآگاهان 
اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی، متهم که با وعده داللی در امور اداری 

و بانکی از شهروندان کالهبرداری می کرد شناسایی شد.

 جان باختن دختر ۱9 ساله در سانحه برخورد
 با قطار در محور ساریـ  سمسکنده

حادثه برخورد با قطار در محدوده ســاریـ  سمسکنده یک فوتی برجای گذاشت و 
یک دختر نوزده ساله در این سانحه جان باخت.

یک دختر ۱۹ ساله  ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه امروز  در سانحه برخورد با قطار جان خود 
را از دست داد؛ این اتفاق در محور راه آهن شمال در محدود عبور سمسکنده رخ داد.

گفته می شــود؛ یک خانم جوان که در حال تردد از این مسیر بوده است بدون توجه 
به هشــدارها و سوت های قطار از این مسیر تردد کرد و به هنگام تردد در اثر برخورد با 
قطــار در دم جان باخت.محمدعلی نوبخت فرماندار ســاری در این زمینه به خبرنگار 
فارس گفت: متوفی یک خانم  ۱۹ ســاله به نام مریم محســنی بوده اســت که حدود 
۱۵:۳۰  دقیقه براساس اعالم راه آهن در حال تردد از مسیر ریلی عبور سمسکنده بود 
که با وجود بوق قطار، هشدار سوت و ترمز لوکوموتیوران به مسیر خود ادامه داد که در 
اثر این برخورد در دم فوت کرد.وی اضافه کرد: کمیسیون سوانح راه آهن شمال در حال 
بررسی سانحه اســت. رحمان معصومی سرپرست اداره کل راه آهن شمال نیز در این 
زمینه گفت: این حادثه به دلیل عدم دقت عابر که یک خانم بود؛ هنگام عبور از خطوط 

ریل راه آهن رخ داده است.

اختصاصی ســرویس اقتصــادی هموالیتی: 
بدعهدی وزارت جهاد کشــاورزی تــا آنجا باال گرفت که 
نمایندگان استان مجبور شدند وزیر جهاد کشاورزی را به 
استان فرا بخوانند تا راه حلی برای این مشکل پیدا کنند اما 
وزیر جهاد کشاورزی با زیرکی خاصی و بدون اینکه پاسخ 
و راه حلی برای این مسئله ارائه کند تمامی اختیارات خود 

را به استاندار مازندران تفویض کرد
یکی از طرح هــای پنجگانه وزیر جهاد کشــاورزی، 
کشاورزی قراردادی بود که از آن به عنوان یک اصل مهم 
در کشــاورزی دنیا نام برد و خواستار اجرای آن در کشور 
شد؛ بر همین اساس نسبت به ابالغ و اجرایی کردن آن در 

استان های کشور اقدام کرد.
مازنــدران نیز در زمره اســتان هایی قــرار گرفت که 

کشــاورزی قراردادی را در محصول اســتراتژیک برنج 
اجرایی کرد و ســهم این استان از کشــاورزی قراردادی 
۲۵ هزار هکتــار بود که با مراجعه به آمــار و ارقام جهاد 
کشــاورزی می تــوان دریافت کــه مازنــدران فراتر از 
 ســطح ابالغی اقدام کرد و ۳۸ هزار هکتار با کشــاورزان

 قرارداد بست.
بر اســاس این نوع کشاورزی، کشــاورزان نهاده های 
مورد نیاز را به صــورت امانی از دولت دریافت می کنند و 
بهای آن را هنگام فروش محصول به دولت می پردازند و از 

بهای محصول کسر می شود.
جهاد کشــاورزی در ایــن قرارداد متعهد شــد برنج 
تولیدی کشــاورزان را ۵ درصد باالتــر از قیمت بازار به 
صورت توافقی از کشــاورزان خریــداری کند اما اکنون 

که زمان خرید آن فرارســیده است دولت و وزارت جهاد 
کشــاورزی از خریــد آن امتناع کرده و شــالیکوبی ها و 
 انبــار کشــاورزان ماالمــال از برنج اســت و خریداری

 برای آن نیست.
این بدعهدی وزارت جهاد کشاورزی تا آنجا باال گرفت 
که نمایندگان استان مجبور شدند وزیر جهاد کشاورزی 
را به اســتان فرا بخواننــد تا راه حلی برای این مشــکل 
پیــدا کنند اما وزیر جهاد کشــاورزی با زیرکی خاصی و 
بدون اینکه پاســخ و راه حلی برای این مسئله ارائه کند 
تمامــی اختیارات خود را به اســتاندار مازندران تفویض 
کرد و از تمامی مسؤولیت ها شــانه خالی کرد و استاندار 
 مازندران هم بدون هیچ واکنشی پذیرای این مسؤولیت

 سنگین شد!

حال اســتاندار مازندران پــس از تفویض اختیار باید 
پاسخگوی تمامی مطالبات کشــاورزان در استان باشد 
چراکه کشــاورزان کســی را می خواهند کــه در عمل 

مشکالت آنان را حل کند نه در حرف و روی کاغذ.
اکنون کشــاورزان مانده انــد و برنج های بی خریدار و 
انبوهی از مشکالت اقتصادی و تسهیالت و قسط و قرض 
و مسؤولینی که هیچ پاسخی برای تعهد ایجاد شده برای 

کشاورزان ندارند.
نه از نمایندگان مجلس آبی گرم شــد نه از اســتاندار 
و نه از وزیر جهاد کشــاورزی، همه آمدنــد و رفتند ولی 
مشــکالت کشــاورز همچنــان در حــوزه مرکبات و 
 برنج پابرجاســت و ایــن قصه و غصه ناتمــام همچنان

 ادامه دارد.

 بی اعتمادی کشاورزان 
به جهاد کشاورزی

 بدعهدی جهاد کشاورزی در کشاورزی قراردادی

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
نظر به دســتور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مصوب 
۱۳۹۰/۹/۲۰ و برابر رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۰۰۱۳۰۱۱۱۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۰7/۱۰ هیات قانون تعیین تکلیف 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/ خانم 
عظیم هدایتی  فرزند جعفر نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی / به مساحت ۸۰۹/۵۶ مترمربع 
به شــماره پالک ۵۲۴ فرعی از ۶ اصلی واقع در قریه آهودشــت بخش ۱۱ خریداری شده از آقای/ خانم همایون 
خوش سرشــت مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این 
روزنامه و محلی / سراســری در شهرها منتشر و در روســتاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شــده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 

شناسه آگهی:۱۴۰۵۲77
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰۸/۱۴
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۰۸/۲۸

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان
عین اله تیموری 

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
نظر به دســتور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مصوب 
۱۳۹۰/۹/۲۰ و برابر رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۰۰۱۳۰۱۱7۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰7/۲۱ هیات قانون تعیین تکلیف 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/ خانم 
عاطفه شــادی دوالبی فرزند عباسعلی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی / به مساحت ۲۵7/۶7 
مترمربع به شــماره پالک ۳۴۱ فرعی از ۲ اصلی واقع در قریه کراتکتی بخش ۱۱ خریداری شــده از آقای/ خانم 
فاطمه دیانت پور مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این 
روزنامه و محلی / سراســری در شهرها منتشر و در روســتاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شــده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 

شناسه آگهی:۱۴۰۴۴۰۹
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰۸/۱۴
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۰۸/۲۸

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان
عین اله تیموری 

شتاب در اجرای پروژه زباله سوز ساری
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با بیان اینکه پروژه کارخانه زباله سوز با حجم خیلی خوب دارد پیش می رود، گفت: امیدواریم مرحله پایانی 
تزریق اعتبار انجام شود و طی۴ ماه آینده یعنی پایان سال به بهره برداری برسد. ساخت کارخانه زباله سوز ساری نوید روزهای خوب را مرکز استان داد، 
درحالی که زباله های مرکز استان سالیان سال است به مناطق با مسافت طوالنی حمل می شود که عالوه بر مخاطرات زیست محیطی، هزینه های هنگفت 
به شهرداری ساری تحمیل کرده است.طی سال های اخیر به دلیل نبود اعتبار اجرای این کارخانه مدتی مسکوت مانده بود ولی در دولت جدید شاهد 
شتاب بیشتری در اجرای پروژه هستیم به طوری که این کارخانه با تالش جهادی دولت سیزدهم و اختصاص اعتبارات الزم به پیشرفت های خوبی هم 
در بخش ابنیه و هم در بخش خرید تجهیزات رســید.عطاءاهلل کاویان مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران در این باره، اظهار کرد: پروژه زباله سوز 
با پیشــرفت خوب درحال انجام است.وی با بیان اینکه پروژه کارخانه زباله سوز با حجم خیلی خوب دارد پیش می رود، افزود: امیدواریم مرحله پایانی 
تزریق اعتبار انجام شود و طی۴ ماه آینده یعنی پایان سال به بهره برداری برسد.مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران بیان کرد: در راستای مدیریت 
پسماند در همه شهرهای استان کمیته فنی در کارگروه استانی پسماند راه اندازی شده و هر طرح و پروژه وارد این کمیته می شود شیوه نامه اجرایی نهایی 
شده نظر دستگاه های مرتبط گرفته می شود.کاویان با تاکید بر اینکه  تمامی اقدامات برمبنای شیوه نامه کمیته فنی مدیریت پسماند استان خواهد بود، 
تصریح کرد: این مهم مبنای هرنوع تصمیم گیری در حوزه پسماند است.سیدمحمود حسینی پور استاندار مازندران نیز در نشست بررسی تکمیل نیروگاه 
زباله سوز ساری در استانداری مازندران اظهار کرد؛  زمانی که برای آغاز دوباره عملیات ساخت نیروگاه زباله سوز ساری اقدام کردیم، بسیاری از کارشناسان 
تکمیل آن را ناموفق عنوان می کردند اما دولت با قدرت ایستاد و برای افتتاح نهایی این طرح عمرانی مهم در تالش است.وی افزود: دولت سیزدهم به دنبال 
حل مشکالت است و به طور حتم وعده های مسؤوالن ارشد کشور و استان در تکمیل طرح های نیمه تمام عملیاتی خواهد شد.استاندار مازندران با بیان 
اینکه دولت تمام تعهدات خود را برای تکمیل نیروگاه زباله سوز ساری انجام داده است، اضافه کرد: به طور حتم در ادامه هم هرکاری از دست مسووالن 
ارشد استان برآید، کوتاهی نخواهد شد و پیمانکار باید در حوزه تجهیزات در روند کار خود تسریع کند.حسینی پورتصریح کرد: مسیر دسترسی انتقال 
زباله، لوله انتقال آب آشامیدنی، انتقال خطوط برق و جانمایی انباشت خاکستر ناشی از سوزاندن زباله از دغدغه هایی است که بعد از تکمیل ۱۰۰ درصدی 

ابنیه و خرید تجهیزات در نیروگاه زباله سوز ساری باید به سرانجام برسد و باید مسووالن از هم اکنون به فکر این موضوعات جزئی باشند.

آگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دســتور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ امالک متقاضیانی که در 
هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی آمل مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده 

جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در بخش نه ثبت آمل -  دهستان لیتکوه

۲۱-اصلی )قریه حسین آباد شرقی سفلی(
۲۱۵ فرعی آقای رضا علی محمودتبار در ششــدانگ یک قطعه زمین با ســاختمان احداثی با کاربری مسکونی به مساحت  ۱۸۵/۰۳ مترمربع. 

خریداری شده بالواسطه از مرتضی حسینی مقدم و مع الواسطه از قاسم علیزاده.
لذا به موجب ماده ۳- قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳- آئین نامه مربوطه این آگهی در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای 
اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی در روستاها از طریق الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تســلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند 
مالکیت می نماید و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . بدیهی اســت برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از 
امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهی نوبتی 
و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رســاند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید 

حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۸/۱۴           تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۸/۲۸        شناسه آگهی:۱۴۰۳۹۱۹

حسن صالحی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آمل

معاون سیاســی امنیتی استاندار مازندران 
 به تشــریح جزئیــات حادثه تروریســتی 

در آمل پرداخت.
به گزارش هموالیتی،روح اهلل ســلگی در گفت وگو 
بــا خبرنگاران اظهار کرد: ایــن حادثه را به مردم آمل 

تسلیت عرض می کنم.
وی دربــاره جزئیات بیشــتر حادثــه آمل گفت: 
این اتفاق در ســاعت هشــت شــب در خیابان امام 
 خمینــی )ره( رخ داد و فرد مســلح دو جــوان را به

 شهادت رساندند.
ســلگی با بیان اینکه یکــی از این افــراد در کنار 
همســرش که تازه داماد هم بوده، به شهادت رسید، 
تاکید کرد؛ این اتفاقات در کشور بدون پاسخ نخواهد 
بود و نقش ســرویس های امنیتی به طور خاص سیا و 

موصاد مشهود است.
وی با اعالم اینکه ضارب یک نفر بوده است، اضافه 
کرد: دســتگاه امنیتی به دنبال پیدا کردن شــخص 

ضارب هستند.
معاون سیاسی امنیتی اســتاندار مازندران درباره 
زمان تشــییع این شــهدا گفت: روز شــنبه تشییع 
شهدای آمل را داشــتیم و مردم هزار سنگر با حضور 

خود این پلیدی های را خنثی کردند.
وی با بیــان اینکه آنها با روی آوردن به خشــونت 
اســتراتژی جدیــدی را در آمــل رونمایــی کردند، 
 ادامــه داد: دســتگاه های امنیتی به دقــت در حال

 رصد هستند.
ســلگی از خانواده هــای نوجوانــان خواســت از 
حضــور فرزنــدان خــود ممانعــت کنند، چــرا که 
پروژه کشته ســازی ها در دســتور کار است و امشب 
یک پروژه در اســتان مازنــدران رونمایی شــد و از 
 همــه خانواده هــای می خواهیم مراقــب فرزندان 

خود باشند.

 جـزئیات حادثـه تروریستـی
 در آمـل

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی مازنــدران از راه یابی ۱۹ اثر از منســوجات 
صنایع دســتی مازندران به مرحله بعدی داوری رویداد ســه 
گام خبر داد.  به گــزارش میراث آریا و به نقل از روابط عمومی 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران، 
حســین ایزدی با اعالم خبر فوق گفت:»این ا۹ اثر در جلسه 
داوری اســتانی  رویداد ســه گام با موضوع پیوند طراحان و 
تولید کنندگان منسوجات سنتی وصنایع دستی مرتبط در 
طراحی لباس امروز ایرانی انتخاب شد.«معاون صنایع دستی 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران 
افزود:»در این جلســه آثار صنعتگران در گروه های نساجی 
سنتی، رودوزی های و چاپ های سنتی از سطح استان داوری 
شــدد.«او یادآور شــد:» ۱۹ اثر از تولیدات با در نظر گرفتن 
شاخص هایی از قبیل رعایت اصالت و فرهنگ بومی، کیفیت و 
مواد اولیه مرغوب،طراحی مناسب و خالق ،ترکیب رنگی اصیل 
یا مدرن و سنتی ،به کارگیری اصول زیبایی شناسی انتخاب و 
به مرحله بعــدی راه یافت.«ایزدی با بیان این مطلب که قرار 
است در گام نخست آثار برگزیده در سالن رویدادهای معاونت 
صنایع دستی و هنرهای سنتی نیاوران به نمایش گداشته شود؛ 
تصریح کرد: »این آثار در مراحل بعدی در مســابقه طراحان 
لباس با کاربرد منسوجات سنتی و صنایع دستی در طراحی 
لباس امروز که به منظــور  پیوند تولید کنندگان و طراحان با 

بخش تجاری و برند ســازی برگزار می شود؛ شرکت و داوری 
خواهد شــد.«به گزارش میراث آریا و به نقل از روابط عمومی 
اداره کل میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی 
مازندران، حسین ایزدی پنجشــنبه ۱۲آبان ۱۴۰۱ با اعالم 
خبر فوق گفت:»این ا۹ اثر در جلســه داوری استانی  رویداد 
سه گام با موضوع پیوند طراحان و تولید کنندگان منسوجات 
سنتی وصنایع دســتی مرتبط در طراحی لباس امروز ایرانی 
انتخاب شد.«معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی مازندران افزود:»در این جلسه 
آثار صنعتگران در گروه های نســاجی سنتی، رودوزی های و 
چاپ های سنتی از سطح استان داوری شدد.«او یادآور شد:» 
۱۹ اثر از تولیدات با در نظر گرفتن شاخص هایی از قبیل رعایت 
اصالت و فرهنگ بومی، کیفیت و مواد اولیه مرغوب،طراحی 
مناســب و خالق ،ترکیب رنگی اصیل یا مدرن و ســنتی ،به 
کارگیری اصول زیبایی شناسی انتخاب و به مرحله بعدی راه 
یافت.«ایزدی با بیان این مطلب که قرار اســت در گام نخست 
آثار برگزیده در ســالن رویدادهای معاونت صنایع دســتی و 
هنرهای سنتی نیاوران به نمایش گداشته شود؛ تصریح کرد: 
»این آثار در مراحل بعدی در مسابقه طراحان لباس با کاربرد 
منسوجات سنتی و صنایع دستی در طراحی لباس امروز که 
به منظــور  پیوند تولید کنندگان و طراحان با بخش تجاری و 

برند سازی برگزار می شود؛ شرکت و داوری خواهد شد.«

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

 ۱9 اثر از منسوجات صنایع دستی مازندران 
به مرحله بعدی داوری رویداد سه گام راه یافت

بدعهدی وزارت جهاد کشــاورزی تا آنجا باال گرفت که نمایندگان استان مجبور شدند 
وزیر جهاد کشاورزی را به استان فرا بخوانند تا راه حلی برای این مشکل پیدا کنند اما وزیر 
جهاد کشــاورزی با زیرکی خاصی و بدون اینکه پاسخ و راه حلی برای این مسئله ارائه کند 

تمامی اختیارات خود را به استاندار مازندران تفویض کرد...

 اختصاصی هموالیتی اختصاصی هموالیتی 

 اختصاصی هموالیتی اختصاصی هموالیتی 
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اخبار

لیگ برتر والیبال ایران

بردهای شیرین نمایندگان مازندران
 هراز همچنان بی رقیب در صدر!

تیم لبنیات هراز آمل با هفت برد در پایان هفته هفتم و بدون شکست در 
صدر جدول باقی ماند و دیگر نماینده مازندران تیم هورسان  نیز برابر رقیب 

خودتیم مس رفسنجان به برتری رسید.
 هفته هفتم مرحله گروهی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های برتر 
مردان ایران )چهارشــنبه یازدهم آبان( با هفت دیدار در شهرهای گرگان، 

اردکان، تهران، سیرجان، رشت، مریوان و مشهد پیگیری شد.
تیم های پاس گرگان، لبنیات هراز آمل، هورسان رامسر، نیان الکترونیک 
خراســان، پیکان تهران، راه یاب ملل مریوان و گیتی پسند اصفهان در این 
دیدارها موفق به شکست حریفان خود شدند تا نمایندگان اصفهان و آمل 
در بازی های خارج از خانه فاتح میدان باشند و پنج مسابقه نیز با برد میزبان 

همراه باشد.
در نخستین مسابقه که مهمترین و حســاس ترین دیدار هفته هفتم 
محسوب می شد، تیم فوالد سیرجان ایرانیان میزبان لبنیات هراز آمل بود. 
رقابتی میان مدعیان که در نهایت آملی های بدون شکست آن را به نفع خود 
به پایان رسانده و در صدر جدول باقی ماندند. شاگردان بهروز عطایی در این 
دیدار با امتیازات ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۲۲ حریف ســیرجانی خود را 
شکست دادند و با این پیروزی هفتمین هفته لیگ را هم بدون شکست و با 
هفت پیروزی و ۲۰ امتیاز به پایان رساندند تا جایگاه نخست خود را تثبیت 
کنند.در این دیدار ۸۵ دقیقه ای حدود ۳۰۰ تماشاگر این مسابقه را در سالن 
امام علی )ع( تماشا کردند تا یاران هفتم تیم های لیگ برتری به کمک تیم ها 
بیایند.تیم فوالد سیرجان ایرانیان با شســکت در این مسابقه یک پله در 

جدول رده بندی سقوط کرده و در جایگاه سوم جای گرفتند.
شهباز صدری به عنوان ناظر فنی و علی اصغر حاجی کاظمی به عنوان 
ناظر داوری در این مسابقه حضور داشتند. محمدرضا کاویان در سمت داور 

اول و مرتضی عالیی در جایگاه داور دوم این دیدار را قضاوت کردند.
امیرحســین توخته از تیم لبنیات هراز آمل و فرهاد قائمی از تیم فوالد 

سیرجان در این مسابقه کارت زرد دریافت کردند.
همچنین هورسان رامسر تیم چهارم جدول در دیدار خانگی به مصاف 
مس رفسنجان رفت و سه بر صفر حریف را شکست داد.شاگردان رحمان 
محمدی راد بــا امتیازات ۲۹ بر ۲۷، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۱۹ رفســنجانی ها 
را شکســت دادند و با این برد ۱۵ امتیازی شدند.مس رفسنجان هم بدون 
کســب امتیاز از این مسابقه با یک برد و چهار امتیاز در انتهای جدول باقی 
ماند.خضرالــه ترابی، احمد دامغانی نژاد، محمد عشق دوســت و علیرضا 
پوردهقان به ترتیب به عنوان ناظر فنی، ناظــر داوری، داور اول و داور دوم، 
نظارت و قضاوت این مســابقه را برعهده داشتند.در پایان هفته هفتم تیم 
لبنیات هراز آمل با هفت برد و بدون شکســت در صدر جدول باقی ماند اما 
تیم فوالد سیرجان ایرانیان که مغلوب نماینده آمل شد، جای خود را در رتبه 

دوم جدول به پیکان تهران داد.

تکمیل ۱۱۰ پروژه نیمه تمام ورزشی گلستان 
به ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان گفت: برای تکمیل ۱۱۰ پروژه نیمه 
تمام ورزشــی در گلستان که اغلب انها از ۱۷ سال پیش کلنگ زنی شده به 

۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
قاســمعلی برزمینی در مراسم تجلیل از روســا و هیات های ورزشی و 
دبیران ســمن های جوانان شهرســتان گنبدکاووس با حضور فرماندار و 
نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسالمی در محل فرمانداری 
اظهار کرد: برای تخصیص اعتبارات و بودجه در بخش پروژه های ورزشی و 
یا تکمیل انها جلسات مختلفی با مقامات عالی ورزش کشور برگزار کردیم تا 

بتوانیم این پروژه ها را به سرانجام برسانیم.
وی با اشــاره به مبلغ ۲۱۸ میلیارد تومان مصوبه سفر رئیس جمهور به 
گلستان برای پروژه های ورزشی تصریح کرد: ره اورد سفر رئیس جنهور به 
گلستان مبلغ ۲۱۸ میلیارد تومان اعتبار به حوزه پروژه های ورزشی گلستان 
بود که با توجه به پروژه سالن ورزشی ۶ هزار نفره گرگان از این اعتبار، مبلغ 
۱۵۰ میلیارد تومان به این پروژه تخصیص یافتع تا در دو ســه سال آینده 
شاهد بهره برداری آن باشیم.مدیرکل ورزش و جوانان گلستان خاطرنشان 
های ۶ هزار نفری  کرد: تمام اســتان هایی که ورزشی توپی ندارند ســالن َ
داشته و با توجه به ظرفیت های خوب استان گلستان در حوزه ورزش، بهره 
برداری از این سالن ورزشی یک اصل مهم است.وی با بیان اینکه تعداد ۱۱۰ 
پروژه نیمه تمام ورزشی در گلستان وجود دارد ادامه داد: بطور میانگین از 
۱۷ سال پیش عملیات اجرایی ۱۱۰ پروژه ورزشی در سطح استان گلستان 
آغاز و به صورت نیمه کاره رها شــده که برای تکمیل این پروژه ها به ۸۰۰ 
میلیارد تومان اعتبار نیاز است.برزمینی گفت: از تعداد ۱۱۰ پروژه نیمه تمام 
ورزشی گلستان تعداد ۱۲ پروژه مربوط به شهرستان گنبدکاووس بوده و 
در دو سال گذشته اعتبارات خوبی در این حوزه تخصیص یافته است.وی 
درباره تکمیل و بهره برداری خانه والیبال گنبدکاووس بیان کرد: مبلغ دو 
میلیارد تومان برای این پروژه تخصیص یافته و اواخر آبانماه نیز مبلغ چهار 
میلیارد تومان دیگر تخصیص پیدا می کند تا این پروژه در دهه فجر امسال 
به بهره برداری برســد.مدیرکل ورزش و جوانان گلستان ابراز کرد: استان 
گلستان دارای ۱۵۰ ملی پوش ورزشــی بوده و ۶ ورزشکار کشور که جزو 
ورزشــکاران ۱۰ اول کشور هستند از این استان بوده که اکثرا از شهرستان 
گنبدکاووس هستند.وی افزود: استان گلستان ۱۲ ورزشکار نوجوان عضو 
تیم ملی بوده که از این تعداد ۶ ورزشکار از گنبدکاووس هستند.برزمینی با 
اشاره به همکاری خوب شهرداری های گنبدکاووس و گرگان در راستای 
حمایت از والیبال و بسکتبال استان گلستان یاداور شد: بسکتبال گرگان و 
والیبال گنبدکاووس دو برند ورزشی استان گلستان بوده که شهرداری های 
این دو شــهر حمایت های خوبی را برای تیم داری انجام دادند. شهرداری 
گرگان بیش از ۴۰ میلیارد تومان و شــهرداری گنبــدکاووس بیش از ۹ 

میلیارد تومان برای این دو تیم تاکنون هزینه کردند.

اختصاصی هموالیتی- حســین فرهــادی : عقبه 
عســگری محمدیــان، افتخاراتش و رفتــار و منش پهلوانی 
اش آن قدر قوی و پرو پیمان هســت که کســی نتواند عزت 
 و احتــرام وی را در میان جامعه ورزشــی اســتان  و کشــور 

کمرنگ نماید. 
پس از آنکه شــایگان در میان حمایت صددرصد علی رضا 
دبیر بر کرسی ریاست هیات کشــتی مازندران نشست، دبیر 

تصور میکرد با از دور خارج کردن عســگری محمدیان ، عنان 
کشــتی مازندران را به دســت گرفته و حاکم مطلق آن شده 
اســت اما این تصور با تجمع مغضوبین دبیر در هیات کشتی 
 مازنــدران در حد همان تصور باقی مانــد و راهی به عملیاتی

 شدن نیافت .
شــایگان با دادن اختیارات و پســت به هرآنکه در دوران 
علیرضا دبیر با غضب او  از چرخه ی تصمیمات و تشــکیالت 

فدراسیون خارج شده بود و ایجاد فضای مستقل مدیریتی به 
دور از امر و نهی های ابالغی فدراســیون ، بــار دیگر عرصه را 

جهت دخالت های دبیر در کشتی مازندران تنگ کرد !
فارغ از بررســی عملکرد قوی و ضعیف شایگان و جو پس از 
انتصابش در بین اهالی کشتی مازندران ، به نظر می رسد نمی 
توان به تصمیمات و تدابیر و پیش بینی های مدیریتی و گزینه 
های مورد حمایت دبیر چندان دلخــوش کرد و هر بار باید از 

میان به اصطالح تدابیر وی منتظر یک فیتیله پیچ اساســی و 
دادن امتیاز به منتقدان علیرضا دبیر بود.

تجارب و نامطلوب و تصمیمات خلق الساعه متعدد دبیر در 
طی مدت حضورش در فدراســیون کشتی همواره با نتایجی 
همراه بود که نه تنها نتوانست ســد راه قدرت طلبی و عطش 
ریاست وی شود بلکه گویا وی را جهت اثبات تدبیر مدیریتیش 

حریص تر و در عین حال پرخطاتر نموده است. 

فیتیله پیچ آقای رئیس فدراسیون 
بر تشک هیات کشتی مازندران 

 عقبه عســگری محمدیان، افتخاراتش و رفتار و منش پهلوانی اش آن قدر قوی و پرو پیمان هست 
که کسی نتواند عزت و احترام وی را در میان جامعه ورزشی استان  و کشور کمرنگ نماید. پس از آنکه 
شــایگان در میان حمایت صددرصد علی رضا دبیر بر کرسی ریاست هیات کشتی مازندران نشست، 
دبیر تصور میکرد با از دور خارج کردن عسگری محمدیان ، عنان کشتی مازندران را به دست گرفته و 

حاکم مطلق آن شده است اما این تصور با تجمع مغضوبین دبیر در هیات کشتی مازندران ...

 نخستین المپیکی ایران که یک بانوی مازندرانی است، 
گفت: همیشــه تمام تالشم را می کنم که بتوانم نماینده 
خوبی برای کشورمان باشــم، تا بتوانم پرچم کشورمان 
را به اهتزاز دربیاورم و به کشــورهای دیگر نشــان بدهم 
که چقدر توانایی های ورزشــکاران و به ویژه بانوان ایرانی 

باالست.
پس از پیروزی انقالب اســالمی، هماهنگ با دگرگون 
شدن همه شــؤون زندگی و حاکم شدن ارزشهای اصیل 
و اســالمی بر جامعه، زنان نیز از هویــت اصلی و با ارزش 
»زن مســلمان« برخوردار شــدند و در اوائــل انقالب 
 شورای ورزشــی بانوان، امور ورزشــی مربوط به زنان را

 زیر نظر گرفت.
برای تحقق اهداف تربیت بدنی در راستای دستورات 
شــرع مقدس اســالم، در مورد فعالیت هــای فرهنگی 
و اجتماعــی بانــوان و به منظور برنامه ریــزی، نظارت و 
ایجاد هماهنگی در فعالیت های ورزشــی بانوان کشور و 
گسترش آن، تشکیالتی به نام مدیریت امور ورزش بانوان 

در اسفندماه ۱۳۶۰ تأسیس شد.
 این تشکیالت بعدها تا سطح معاونت سازمان تربیت 
بدنــی ارتقاء پیدا کــرد و انجمن های مختلف ورزشــی 
مخصوص بانوان، در سطح معاونت ایجاد شد. جمهوری 
اســالمی ایران در سال ۱۳۷۰ پایه گذار حرکتی نوین در 
ورزش بانوان مســلمان شد. چرا که اعتقاد بر این بود که، 
با حفظ شــؤون اســالمی می توان در مسابقات ورزشی 
شرکت کرد و مانع تهاجم فرهنگی غرب به محیط ورزش 

بانوان مسلمان شد.
بعد از انقالب اســالمی و در روزهایی که بسیاری افراد 
نگاه مثبتی به ورزش زنان نداشتند، شاید کمتر کسی فکر 
می کرد که زنان ایران بتوانند حضور در میادینی همچون 
بازی های آســیایی و المپیک را تجربه کنند اما در میان 
تمام مخالفت ها کســانی بودند که بــا اعتقاد به ضرورت 
حضور زنان در عرصه ورزش، از محدودیت ها عبور کردند 
و حضور با حجاب زنان ایرانی در عرصه های بین المللی را 

پایه ریزی کردند.
اما حاال پیشرفت ورزش بانوان در عرصه های آسیایی 
و جهانی را می توان به برنامه صحیح انقالب اسالمی ربط 
داد، تا جایی که بانوان ورزش ایران در برخی مســابقات 
درخشش بیشتری نســبت به مردان دارند و از این نکته 
هم نباید به ســادگی گذشــت که بانوان ایرانی با حجاب 
اســالمی افتخارآفرینی می کنند و به ایــن موضوع نیز 

افتخار می کنند.
اما هفته قبل بود که نخستین سهمیه المپیک ۲۰۲۴ 

پاریس را یک دختر مازندرانی به نام خودش ثبت کرد.
 هانیــه رســتمیان این دختــر تیرانداز ســاروی در 
رشــته تیراندازی بــرای کاروان ایران، اولین ســهمیه 
 را بــه ثبت رســاند تــا نامــش در تاریــخ ورزش ایران 

جاودان شود.
به همین بهانه بعد از بازگشت هانیه رستمیان از مصر، 
گفت وگویی را با این دختر قهرمان مازنی ترتیب داده ایم 

که در ادامه متن این گفت وگو را می خوانید؛
* تبریک خدمت شــما؛ از این مسابقات برای 

خوانندگان ما بگویید؟

هانیه رســتمیان: این مسابقات، مســابقات قهرمانی 
جهان بود که مهمترین مســابقات بعد از المپیک است 
که همه کشورها با بیشترین تعداد شرکت کننده، در این 

مسابقات حضور پیدا می کنند.

 تیراندازها با آمادگی کامل شرکت کرده بودند
* سطح مسابقات چطور بود!؟

هانیه رستمیان: سطح رقابت ها در این مسابقات واقعا 
باال است و با توجه به اینکه مسابقات برای کسب سهمیه 
هــم بود، همه تیراندازها با آمادگی کامل شــرکت کرده 

بودند. 
* رکوردی هم در این مسابقات جابجا شده بود!؟
هانیه رستمیان: رکوردشــکنی هم در این مسابقات 
اتفاق افتاد که نشان می داد سطح مسابقات خیلی باال بود. 

* شما هم رکورد خوبی ثبت کردید، درسته؟
هانیه رستمیان: بلهـ  من هم خدا را شکر توانستم که در 
این مسابقات در رشته ی ۲۵ متر رکورد خوبی در مرحله 
مقدماتی ثبت کنم و به عنوان نفر دوم فینالیســت شدم 
و در فینــال هم با قرار گرفتن در جایگاه پنجم توانســتم 
ســهمیه المپیک را کســب کنم و اولین سهمیه کاروان 

المپیک ایران را در پاریس بتونم کسب کنم.
* کســب ســهمیه المپیک به عنوان اولین 
ورزشکار، در مورد این موضوع صحبت کنید؛ چه 
حسی داشتید وقتی متوجه شدید، به عنوان یک 
بانوی ایرانی نخستین ورزشکاری بودید که مجوز 

حضور در المپیک رو گرفتید!؟ 

اولین سهمیه کاروان المپیک ایران که توسط یک 
خانم گرفته شد

هانیه رستمیان: اولین سهمیه کاروان المپیک ایران که 
توسط یک خانم گرفته شد، خوشحالم که این اتفاق افتاده 
است. همچنین خوشــحالم که از جامعه تیراندازی این 
اتفاق افتاده اســت. چون همانطور که می دانید المپیک 
قبلی هم اولین سهمیه توســط نجمه خدمتی به دست 

آمده بود و حاال دوباره این موضوع تکرار شــد که از بابت 
خیلی خوشحالم.

*به عنوان یک ایرانی، چه لذتی دارد وقتی اسم 
و پرچم کشورت رو در چنین سطحی به احتراز در 

می آورید !؟
چیزی کمتر از کشورهای دیگر نداریم

هانیه رســتمیان: همیشــه تمام تــالش خودمان را 
می کنیم که بتوانیم نماینده خوبی برای کشورمان باشیم 
و بتوانیم بهترین عملکرد خودمان را در مســابقات اجرا 
کنیم تا بتوانیم پرچم کشــورمان را به اهتزاز در بیاوریم 
و به کشورهای دیگه نشان بدهیم که چقدر توانایی های 
ورزشکاران و مخصوصا بانوان ایرانی باال است و چیزی از 
کشورهای دیگه واقعا کم نداریم و می توانیم در مسابقات 

بزرگ با آنها رقابت کنیم.

برنامه ام برای المپیک از االن شروع می شود
* چه برنامه ها و چه اهدافی برای آینده خودتون 

و ورزش خودت در نظر دارید !؟ 
هانیه رستمیان: به اینکه اولین مسابقه  کسب سهمیه 
موفق شدم سهمیه را کسب کنم، برنامه ام برای المپیک از 
االن شروع می شود و تمام تالشم را می کنم تا در تمرینات 
و مســابقاتی که در آینده در پیش داریم بتوانم خودم را 

ارتقا بدهم و تجارب بیشتری کسب کنم. 
*تجربیات المپیک قبلی به نظر شــما چقدر 

می تواند به شما کمک کند!؟
هانیه رســتمیان: در المپیک قبلی هم حضور داشتم 
و تالش می کنــم از تجربیات گذشــته خــودم نهایت 
 اســتفاده را ببرم و نتایــج بهتــری را در المپیک آینده 

کسب کنم.

دوســت دارم دوباره حس پرچمداری کشور 
عزیزم را تجربه کنم 

*شما دوره قبل پرچمدار کشــور هم بودید، 
دوســت دارید المپیک جدید مجدد پرچم دار 

باشید!؟ اصال پرچم دار کشــور بودن چه حسی 
داشت!؟

هانیه رستمیان: در المپیک توکیو افتخار پرچم داری 
کاروان المپیک ایران را داشــتم و واقعا یک حس خوب و 
غرورآمیزی بود برام که به عنوان نماینده ای از ایران پرچم 
کشورم را در بزرگترین رویداد ورزشی به اهتزاز در آوردم 
و در واقع پرچم دار کشــور عزیزم بودم. انتخاب پرچم دار 
بر عهده کمیته است و آنها انتخاب می کنند که چه کسی 
پرچمدار باشد ولی خب خودم دوست دارم که دوباره اون 
حس پرچمداری کشور عزیزم را تجربه کنم و در افتتاحیه 

المپیک پرچم کشورم را نگه داشته باشم .

من تمام تالشم را می کنم
* می خواهیم از همین االن قول درخشــش و 
مدال شما در المپیک پیش روی رو بگیریم! قول 

مدال می دهید به مردم ایران !؟ 
هانیه رســتمیان: مدال المپیک هدف هر ورزشکاری 
اســت، منم این هدف را دارم و تمام تالشم را می کنم که 
بهش برســم و المپیک یک رقابت بزرگ اســت و رشته 
تیراندازی هم رشــته ای است که قابل پیش بینی نیست 
واقعا و همه چیز در روز مســابقه معلوم می شود ولی من 
تمام تالشم را می کنم که تا آن موقع بتوانم خودم را ارتقا 
بدم و سطح آمادگی ام را باال ببرم تا در مسابقات المپیک 
 عملکرد بهتری داشــته باشــم و بتوانم به هدفم دست

 پیدا کنم.

در برخی موارد تحریم هستیم
فارس: یک ســوال که ایــن روزها در مــوردش زیاد 
صحبت شــده؛ در مورد ماجرای اجاره ای بودن اســلحه 
شــما بوده، در این خصوص هم یک توضیحی بدید، اصال 

جریان چی بوده !؟ 
هانیه رستمیان: به دلیل اینکه در برخی موارد تحریم 
هستیم، همیشه مشکل تهیه قشنگ و سالح را داریم که 
این مشکل همیشه با رشته تیراندازی بوده است. ولی خب 
همیشه فدراســیون تالش کرده تا با برگزاری اردوهای 
برون مرزی مشکل تهیه قشنگ و اسلحه را رفع کند. برای 
ســالح هم من با ســالح امانی تیر زدم و مجبورم که این 
سالح را برگردونم ولی حاال فدراسیون و مخصوصا آقای 
قربانی رئیس فدراسیون، قول تهیه سالح را به من دادند تا 
هرچه زودتر برای من این سالح تهیه شود تا من با خیال 

راحت تمریناتم را ادامه بدهم.
صحبت پایانی شما؛ 

هانیه رســتمیان: تشــکر می کنم از همه کسانی که 
همیشــه حمایتم کردند، خانواده  خوبــم که بزرگترین 
حامــی و انگیزه من در این راه هســتند، ســرمربی تیم 
جنــاب آقای نصــر و مربی بدنســاز تیم ســرکار خانم 
ســبزی و همچنین روانشــناس تیم جناب آقای قاضی 
عســکر و فدراســیون تیراندازی که حمایت مون کردند 
و همچنین برای ادامه مســابقات حمایــت می کنند و 
همچنیــن از همه مردم که همیشــه دعای خیرشــون 
 با ما بوده و انرژی های خودشــان را  برای ما می فرســتند

 تشکر می کنم.

 گفت وگو با بانوی المپیکی ایران

دوست دارم دوباره پرچمدار کشورم در المپیک باشم

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه سه

 برابر رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۰۴۵۷۰۰۱۹۸۸مورخه ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ در هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی منطقه سه ساری تصرفات مالکانه آقای محمد جواد ابراهیمی رستمی فرزند اکبر بشماره 
ملی ۲۱۸۱۰۱۱۹۲۳ بشــماره پرونده ۷۹۲-۱۳۹۹ نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت ۱۷۱ )یکصدو هفتاد و یک(مترمربع قسمتی از پالک شماره ۲ اصلی 
واقع  در بخش ۲۰ ثبت ســاری قریه لنگر خریداری مع الواسطه از مالک رسمی محرز گردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند،بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد 

شد.تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰۸/۱۴          تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۰۸/۲۸
شناسه آگهی:۱۴۰۵۰۶۱

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 3 ساری- فریبرز یوسفیان حمیدی

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر
نظر به دســتور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ ، امالک متقاضیانی که که در هیات موضوع 
 ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل

 آگهی می گردد.
امالک متقاضیان واقع در قریه حوش کتی پالک ۱۱ اصلی بخش ۳ قشالقی

۸۱۷ فرعی آقا/ خانم هما علی زاده فرزند علی نسبت  به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۲۳/۲۶ مترمربع خریداری بدون واسطه / با واسطه 
از حسن طاهرخواه.

لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از 
طریق این روزنامه محلی/ کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی ، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض 
باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در 
این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین 
نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهی 
نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت 

اختصاصی منتشر می نماید.شناسه آگهی:۱۴۰۳۹۹۰         تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰۸/۱۴         تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۰۸/۲۸  
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آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ ، امالک متقاضیانی که که در هیات موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.

امالک متقاضیان واقع در قریه انارور پالک ۲ اصلی بخش ۳ قشالقی
۱۲۶۲ فرعی آقا/ خانم سیمین امیری فرزند عطا نسبت  به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۴۶/۴۱ مترمربع خریداری بدون واسطه / با واسطه 

از سارا میرزائی
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از 
طریق این روزنامه محلی/ کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی ، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض 
باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور 
در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و 
تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی 
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صفر رضوانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

اختصاصی هموالیتیاختصاصی هموالیتی 



مدیر مسئول: حسین فرهادینشریه  مازندران، گلستان، گیالن چاپ: تکتمنمابر:02189779842تلفن: 33321090 - 01133356626ساری، خیابان قارن،  بین قارن 8  و10،ساختمان موقوفه کربالیی مریم ،طبقه اولصاحب امتیاز: سید رمضان شجاعی
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أیَُّما اْمِرٍئ َولَِی ِمْن أْمِر الُمْسِلِمیَن َولَْم یَُحْطُهم بِما یَُحوُط بِِه نَْفَسُه لَْم یََرْح رائَِحَة 
الَجَنِّة.هر کس بخشی از کار مسلمانان را بر عهده گیرد و در کار آن ها مانند 

کار خود دلسوزی نکند، بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد.( 
کنزالعمال، ج ۶، ص 20، ح 14۶۵4

معاون مهندســی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی کشور 
بر لزوم حمایت و همکاری همه مسئوالن استانی و شهرستانی برای رفع موانع 
و مشــکالت بنادر مازندران تاکید کرد و گفت: کاهش تراز آب دریا و الیروبی 
مهمترین دغدغه بنادر مازندران بوده که آســیب هایی را برای مجموعه های 

بندری فرآهم کرده است.
علی فتحی در آئین تکریم و معارفه مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران که 

در سالن اجتماعات بندر نوشهر برگزار شد، با بیان اینکه کار مطالعات سواحل 
کشور انجام شده است، اظهار کرد: این مطالعات در استان مازندران و در بندر 
نوشهر برای مدیریت ســواحل تکمیل و برای ارائه در سطح استان آماده شده 
اســت.وی با بیان اینکه مطالعه وسیعی در پایش تراز آب در استان مازندران و 
سایر استان های حاشــیه دریای کاسپین انجام شده است، افزود: یکی از این 
دســتگاه های پایش در نوشهر مستقر اســت و به صورت مداوم این پایش در 

حال انجام است.
وی با اشاره به اینکه تراز آب در شرایط بحرانی است و در حال کاهش است، 

گفت: این کاهش آسیب هایی را برای مجموعه نوار ساحلی به همراه دارد.
معاون مهندســی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان 
اینکه این ســازمان تمهیداتی برای سواحل و الیروبی آن داشته است، تصریح 
کرد: در سطح استان ها کمیته مدیریت سواحل فعالیت دارند که در استانداری 
ها به نیابت برگزار می شــود و رســیدگی به این چالش بر عهده این کمیته ها 
است. فتحی بر ضرورت حمایت و کمک مسئوالن استانی و شهرستانی جهت 
رفع چالش ها به بنادر تاکید کرد و گفت: مطالعات تعامل شــهر و بندر وظیفه 

دیگری است که بر عهده سازمان بنادر کشور است و به عنوان نمونه در نوشهر 
راه دسترســی در دســتور کار قرار گرفت و با اینکه ۷۵۰ میلیارد تومان برای 
ســازمان هزینه دربر داشته است اما وظیفه خود می دانیم نگاه به شهر و بندر 
را دنبال کنیم.در ادامه مراسم، رستم زرودی، فرماندار نوشهر نیز با بیان اینکه 
بندر نوشهر یکی از بنادر قدیمی کشور نیازمند توجه بیشتر است، اظهار کرد: 

الیروبی بندر نوشهر از دغدغه های شهرستان است و باید زودتر انجام شود.
زرودی با تاکید بر اینکه همه مســئوالن پای کار خواهند بود و ســازمان 
بنادرباید الیروبی بندر نوشهر را در اولویت قرار دهد، افزود: نبود پسکرانه از علل 

عقب افتادن توسعه بندر نوشهر نسبت به سایر بنادر مازندران است.
فرماندار نوشهر، خرید زمین برای پسکرانه بندر نوشهر را بسیار مهم دانست 

و گفت: با توجه به باال بودن قیمت زمین این امر باید زودتر انجام شود.
زرودی از مســئوالن کشوری خواســت تا به پروژه کنار گذر کمک کنند و 
ادامه داد: اعتبار خوبی برای این موضوع گذاشته شده است اما هنوز بابت عدم 

تملک هشت پالک نگرانی وجود دارد.
وی با ابراز نگرانی از عقب افتادن اتمام پروژه پل ماشــلک بیان کرد: این پل 

قرار بود زودتر از اینها تکمیل شود و خرداد یا هفته دولت به بهره برداری برسد 
اما هنوز باقی مانده است و اگر به پیمانکار اعتبار تزریق نشود به تعویق خواهد 
افتاد.فرماندار نوشــهر با بیان اینکه ترافیک در روی پل موجب نگرانی است، 
یادآور شد: از آنجائیکه فعالیت پیمانکار بندر به فعالیت پیمانکار شهرداری گره 

خورده است، باید هرچه زودتر اعتبار تزریق شود.
در این آئین سعید کیاکجوری به عنوان مدیرکل جدید بنادر و دریانوردی 
مازندران منصوب شــد و از زحمات محدتقی انزان پور قدردانی شد. انزان پور 
به مدت حدود ۵ ســال عهده دار مسئولیت اداره کل بنادر و دریانوردی استان 

مازندران بود.
 گفتنی است سعید کیاکجوری دارای مدرک کارشناسی اقتصاد بازرگانی و 
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی است؛ رئیس اداره اموال و سفارشات و رئیس 
اداره منطقه ویژه بندر شهید رجایی، رئیس اداره امور بندری، معاون دریایی و 
بندری، معاون امور بندری و اقتصادی و سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی 
اســتان مازندران، از جمله ســوابق خدمتی وی در مجموعه سازمان بنادر و 

دریانوردی بوده است./ایسنا

معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی کشور :

کاهش تراز آب دریا و الیروبی مهمترین دغدغه بنادر مازندران

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جــاده ای مازندران از جانمایی 
۳۳ پایگاه راهداری زمستانی ثابت و ســیار در طول محورهای 

مواصالتی استان خبر داد.
حسن جهانیان در دومین جلســه هماهنگی راهداری زمستانی که با 
حضور معاونین و روسای ستادی و تابعه برگزار گردید، با بیان اینکه حدود 
۲۵۰ دستگاه ماشین آالت سنگین و نیمه سنگین به همراه ۳۵۰ نفر پرسنل 
برای طرح راهداری زمســتانی در راهدارخانه های بین راهی استان مستقر 
می شــوند، افزود: براســاس برنامه ریزی ها از ابتدای آبان حدود ۶۰ درصد 

نیروها در راهدارخانه ها مستقر شده اند.
وی همچنین با بیان اینکه نمک، شن و ماسه در راهدارخانه های استان 
برای جلوگیری از یخ زدگی جاده ها دپو شده است، تصریح کرد:  همه ساله 
در نیمه اول ســال نسبت به تهیه و حمل نمک، شن و ماسه مورد نیاز برای 

راهدارخانه های زمستانی استان اقدام می شود.
جهانیان با تاکید بر اینکه هر لحظه احتمال وقوع کوالک، برف و یخ بندان 
در گردنه های اســتان وجــود دارد، اظهار کرد: خدمات رســانی راهداری 
زمســتانی به این نقاط را در اولویت اول قرار داده ایم تا مشکلی برای تردد 

به وجود نیاید.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای مازندران به برگزاری جلســات 
هماهنگی با سایر دستگاه ها اشاره کرد و گفت:  با پلیس راه، اورژانس، هالل 
احمر، مدیریت امور بحران اســتانداری، ادارات کل همجوار استان و سایر 
دستگاه هایی که به نوعی در این راستا دخیل هستند، هماهنگی های الزم 

برای همگرایی و تعامل انجام شده است.
وی در ادامــه افزود: در طول گردنه هــا و محورهای برف گیر حدود ۱۰ 
دوربین نظارتی فعال اســت که به صورت آنالین از مرکز راهداری اســتان 
دوربین ها رصد و محورها پایش می شــوند؛ بدین ترتیــب در صورت بروز 
مشــکل می توان بــه  نزدیک ترین پایگاه محــدوده بــرای ارائه خدمات  
اطالع رســانی می شود. مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران 
افزود: تابلوهای پیام متغییر )VMS( نیز در طول محورها مستقر است و 
وضعیت جوی و شرایط جاده ها را آنالین اطالع رسانی می کند و همچنین 

تلفن گویای ۱۴۱ شبانه روزی در اختیار کاربران جاده است.
حسن جهانیان با اشاره به داشتن ارتباط تنگاتنگ با اداره کل هواشناسی 
استان دارند، تصریح کرد: به صورت مداوم و روزانه اطالعات جوی را از اداره 
هواشناســی دریافت می کنیم تا آمادگی کامل برای مدیریت راه ها داشته 

باشیم./ ایسنا

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای مازندران خبر داد:

جانمایی ۳۳ پایگاه راهداری زمستانی ثابت و سیار در محورهای مازندران

مدیــر حفظ نباتات جهــاد کشــاورزی مازندران به لــزوم رعایت 
 اصول فنی برداشــت و ذخیره ســازی مرکبات برای کاهش ضایعات
 و خسارت های احتمالی ناشی از بیماری های انباری میوه تاکید کرد.

همواره اواخر ســال های گذشــته دور ریختن انبوه مرکبات فاسد 
شــده در حاشیه رودخانه ها ، جاده های روســتائی و مزارع  وجود دارد 
،موضوعی که به گفته کارشناســان کشاورزی با رعایت مسایل فنی در 
برداشت و ذخیر سازی ،به راحتی می توان ضایعات را به حداقل و حتی 

به صفر رساند.
امســال با توجه به شرایط مســاعد آب و هوایی آنچه که مسووالن 
ســازمان جهاد کشاورزی این استان پیش بینی کردند ،مقدار برداشت 
مرکبات همانند سال گذشــته بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن است  
که از این مقدار حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰هزار تن آن برای بازار شــب عید در 
مازندران ذخیره ســازی می شود.برداشت پرتقال از نیمه دوم آبان ماه 
در باغ های مازندران آغاز می شــود و از آن جایی که ۷۰درصد مرکبات 
تولیدی استان را این نوع از میوه پاییزی تشکیل می دهد ،رعایت مسایل 

فنی برداشت و انبارداری مناسب ضروری است.
مازندران  دارای ۱۱۵هزار هکتار باغ مرکبات اســت که برداشــت 
نارنگی زودرس آن در ســطح حــدود ۱۳هزار هکتــار از اول مهر ماه 
 شروع شــد و  باغداران در حال آماده چیدن پرتقال ، لیمو و دیگر ارقام

 مرکبات هستند. 
به گزارش روابط عمومی جهاد کشــاورزی مازنــدران ،مدیر حفظ 
نباتات این ســازمان به لزوم رعایت اصول فنی و بهداشتی برای کاهش 
ضایعات و خســارت های احتمالی ناشــی از بیماری های انباری میوه 
تاکید کــرد و گفت میوه هایی برای ذخیره ســازی و نگهداری در انبار 
مناســب است که عملیات به باغی مانند آبیاری، تغذیه، مبارزه با عوامل 
خسارتزای گیاهی ) آفات، بیماری ها و علف های هرز(، آبیاری و تغذیه 

در باغات به خوبی رعایت شده باشد.
عبدالرحمــان زاغی با بیان اینکــه میوه های دامنــه درخت برای 
مصــرف تازه خوری به بازار عرضه و برای ذخیره ســازی میوه هایی که 
از ســطح زمین حدود یک متر فاصله دارند، انتخاب شوند، تصریح کرد: 
برای پیشــگیری از صدمات مکانیکی به میوه، اصول فنی برداشت اعم 
از اســتفاده از دســتکش، قیچی مخصوص، جعبه های مناسب و دقت 
کافی در جابجایی میوه ها رعایت شــود.مدیر حفظ نباتات ســازمان 
جهاد کشاورزی مازندران با اشــاره به اینکه میوه های زخمی و آسیب 
دیده ناشــی از صدمات مکانیکی و میوه های با عالئم خســارت مگس 
میوه مدیترانه ای باید از میوه های ســالم جداســازی شود، اضافه کرد: 

برای کاهش خسارت ناشــی از بیماری های انباری ضروری است انبار 
 و جعبه ها قبل از ذخیره ســازی با ســموم قارچکش مناســب کامال

 ضدعفونی شوند.
وی به رعایت نکات فنی، استاندارد بسته بندی، ایجاد راهروها و خالی 
گذاشــتن یک سوم فضای انبار و جعبه، اســتفاده از پالت و جعبه های 
مناســب برای برقراری تهویه مطلوب و جلوگیری از انباشــت گازهای 
تولید شــده در محیط انبار تاکید و تصریح کــرد: تنظیم دما و رطوبت 
انبــار برابر ضوابط و تنظیم رطوبت ۸۰ تا ۸۵ درصد و دمای ۴ تا ۵ درجه 

سانتیگراد برای حفظ کیفیت میوه الزامی است.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشــاورزی مازندران با بیان اینکه 
نصب تهویه )فن( در قسمت های پایین دیوار جنوبی و شمالی انبار برای 
خروج گازهای تولید شــده و ورود هوای خنک در شب برای جلوگیری 
از رشد و توســعه قارچ های انباری بسیار موثر خواهد بود، افزود: بستن 
دریچه های ورودی و خروجی هوا در روز برای ثابت نگه داشــتن دمای 
انبار ضروری اســت.وی به ضدعفونی میوه های سالم جداسازی شده 
با قارچکش های توصیه شــده نظیر تیابنــدازول )تکتو ۶۰( به میزان 
یــک تا ۱.۵ کیلو در یک هزار لیتر آب به مدت یک دقیقه یا اســتفاده از 
قارچ کش روال تی اس )ایپرودیون+کاربندازیم( به میزان یک کیلو در 
یک هزار لیتر آب به مــدت یک دقیقه تاکید کرد.زاغی تصریح کرد: در 
صورت اســتفاده از تیمار آب گرم همراه با سموم ضدعفونی، مشاوره با 
کارشناسان برای تنظیم دما و ثابت نگه داشتن دمای آب با توجه به نوع 

رقم و میزان رسیدگی میوه ها ضروری است.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشــاورزی مازندران با بیان اینکه 
محققین پژوهشــکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری در صورت 
اســتفاده از واکس های محافظ انباری، استفاده از پوشش پالستیکی 
میــوه ها را توصیه نمی کنند، به باغداران توصیــه کرد بازدید دوره ای 
حداقــل ۲ هفته یکبار از میوه های انبار شــده برای بررســی وضعیت 

سالمت میوه ها انجام شود.
وی گفــت: کارشناســان حفــظ نباتــات مدیریــت جهــاد 
 کشــاورزی شهرســتان هــا، مراکز جهاد کشــاورزی دهســتان ها 
 و کلینیک های گیاهپزشکی آماده ارائه راهنمائی های الزم به باغداران 

و بهره برداران هستند.
زندگی بخش زیادی از جمعیت حدود سه میلیون و ۳۰۰هزار نفری 
مازندران همچنان وابسته به تولیدات کشاورزی به شیوه سنتی است و 
مرکبات بعد از برنج از میان ۷۲ نوع محصول کشاورزی استان از اهمیت 

خاصی به لحاظ درآمدزائی برای روستائیان برخوردار است./ ایرنا

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی مازندران خبر داد:

کاهش دور ریزی مرکبات با رعایت چیدن صحیح و ذخیره سازی فنی 

در روزهــای اخیر حضور خبرنگاران پایتخت نشــین بــرای بازدید از 
پروژه های آب و فاضالب روی خروجی ســایت اطالع رسانی آب و فاضالب 
شهری مازندران قرار گرفته است.فارغ از درست یا اشتباه بودن این اقدام که 
هرازگاهی در استان رقم می خورد، بنا دارم درباره قابلیت ها و توانمندی های 

حوزه رسانه در استان مطالبی را مطرح کنم.

مازندران از ظرفیت بســیار مهم و اثربخشــی در حوزه رسانه برخوردار 
است.داشــتن بیش از ۷۰۰ خبرنگار و فعال رسانه ای ظرفیت کمی نیست 
کــه مدیران و گردانندگان آب و فاضالب برای بهتر دیده شــدن از ظرفیت 
خبرنــگاران خارج از اســتان برای ارائه گزارش عملکرد خویش اســتفاده 
کردند.فعالیت خبرگزاری های رســمی یک ظرفیت بسیار بزرگی است که 

مدیران وزارتخانه ها به قابلیت آنها پی برده که در زمان حضور وزرا از ظرفیت 
خبرنگاران این رسانه ها برای پوشش برنامه ها استفاده می کنند.

در چند سفر اخیر رئیس جمهور، رئیس دستگاه قضا مدیران خبرگزاری 
در سطح کشور ترجیح دادند که از ظرفیت خبرنگاران بومی استان استفاده 
کنند و خبرهای تولید شده این فعاالن رسانه ای روی خروجی های صفحه 
اصلی قرار گرفته اســت.از طرفی دیگر بســیاری از ســایت های اســتانی 

قابلیت های پوشش رسانه ای فرا استانی و حتی ملی دارند.
حتی بسیاری از روزنامه ها و هفته نامه ها و حتی ماهنامه های استانی در 
کنار پوشش وقایع به صورت مکتوب سایت خبری خویش را به روز کرده تا 

از دنیا پر تالطم خبر و رسانه  عقب نمانند.
در کنار این موضوع همه نشــریات معتبر و برجســته کشور در استان 
مازندران داری نمایندگی و خبرنگار بوده که ظرفیت مناسبی برای پوشش 
رسانه ای و اطالع رسانی هســت، حال چه طور مدیر آبفای مازندران بدون 
توجــه به این همه قابلیت هــا از ظرفیت خبرنگاران خارج از اســتان برای 

پوشش رسانه ای استفاده کرده  است اهلل و اعلم!
نکته دیگر اینکــه آب و فاضالب اســتان مازندران برای پوشــش این 

برنامه چقدر هزینه کرده جای تامل دارد اما بحث اینجاســت که مدیران و 
متولیان آبفا زمانی که بحث پرداخت بدهی های نشــریات استانی به میان 
 می آید پولی در خزانه ندارند اما برای خبرنگاران خارج از اســتان دوال پهنا 

هزینه می کنند.
فاکتورهای خبرنگاران اســتانی چندین ماه و حتی برخی ها بیش از یک 
سال رنگ پول را به خود ندیدند اما ظاهرا مدیر روابط عمومی و متولیان آب 
و فاضالب با خبرنگاران تهرانی نقدی حســاب کردند که حضور پرو پیمان 

در این برنامه داشتند.
حاال که متولیــان روابط عمومی در آب و فاضــالب خبر حضور فعاالن 
رســانه ای پایتخت نشین را در خروجی سایت خودشان قرار دادند؛ حداقل 
الشه خبرهای تولید شده خبرنگاران مدعو از استان تهران و نیز درباره میزان 
بازخوردهای خبر تولید شده هم صحبتی به میان بیاورند؛که اگر نواقصی در 
نحوه نگارش و پوشــش خبری فعاالن رسانه ای استان هست در برنامه های 
بعدی رفع شــود تا خبرنگاران و فعاالن رســانه ای مازندران با ذائقه خبری 
متولیان امر در آب و فاضالب آشــنا شــوند و همان چیزی را بنویسند که 

خبرنگاران پایتخت نیشین در تهران برایشان نوشتند! /  ربابه اسدی

وقتی حنای رسانه های مازندران 
برای آب و فاضالب رنگی ندارد


