
  

تیترهای خواندنی تیترهای خواندنی 

تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان شهرداری 
ساری وارد سومین ماه می شود!!!! 

اختصاصی هموالیتی: یکی از قول های شــهرداری و اعضای شورا پرداخت به موقع حقوق کارکنان این مجموعه 
بوده است که خلف وعده شــهرداری در پرداخت حقوق کارکنان سه ماهه شده و برخی از مجموعه های شهرداری 

ساری تاکنون سه ماه حقوق دریافت نکردند.
تاخیر به وجود آمده در بحث حقوق بیشتر متوجه نیروهای عملیاتی شهرداری ساری است که بیشترین زحمات 

شهرداری ساری روی دوش آنها است.
تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان شــهرداری از اواخر سال گذشــته با تعلل در عیدی و پاداش پایان سال کلید 
خورد و در سال جاری برای دومین بار است که شهرداری ساری نتوانسته حقوق کارکنان به ویژه کارگران را به موقع 
پرداخت کند.البته خود مجموعه شهرداری ساری درباره دلیل تاخیر در پرداخت حقوق ها صحبت به میان نمی آورد 

و اعضای شورای شهر در ساری هم تقریبا در این ارتباط سکوت اختیار کردند.
ظاهرا تالش های اعضای شورای شهر برای استیضاح شــهردار هم راه به جایی نبرده است.از اجرای پروژه های 
عمرانی در شهر ساری که خبری نیســت، پل کابلی، پارکینگ طبقاتی در حاشیه میدان امام حسین)ع( ساری دم 

دست پروژه های است که در مدت حضور طالبی به آن توجهی نمی شود.
بحث توســعه پارک ملل ســاری کــه در ظاهــر از دســتور کار خارج شــده و همه هم و غم شــهرداری 
 ســاری پرداخت حقــوق کارکنان بوده کــه این موضوع هــم ظاهرا در اولویت اقدامات شــهرداری ســاری

 قرار ندارد.بر اساس اطالعات موثقی که خبرنگار تیتر آنی کسب کرد حقوق شهریور و مهرماه تاکنون پرداخت نشده 
و در آستانه اتمام آبان ماه هنوز درباره پرداخت حقوق بخشی از پرسنل شهرداری ساری خبری در دست نیست...

یادداشت اجتماعییادداشت اجتماعی

رئیس سازمان بهزیستی کشور خبر داد؛

  ضرورت راهبرد تحولی
 در سازمان بهزیستی

رئیس سازمان بهزیستی کشــور گفت: با اعالم اینکه 
برای همکاران من که کســوت آنان مددکاری اســت و به 
این کسوت افتخار می کنند، گفت: به همین دلیل با تاسی 
به قــرآن و ذات الهی و ائمه و پای بندی به خون شــهدا و 
 احترام به آنان راهبرد تحولی را اگرچه خیلی سخت است، 

خواهیم داشت.

ضرورت راهبرد تحولی در سازمان بهزیستی
علی محمد قادری رئیس ســازمان بهزیستی امروز در 
نشســت علمی تخصصی مدیران ارشد ستادی و استانی 
سازمان بهزیستی کشور  با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، 
اظهار کرد: مایه افتخار اســت که این نشســت با رویکرد 
هم افزایی در سازمان بهزیســتی میان نیروهای ستادی 
 و همچنین در شهرســتان ها و روســتاهای استان جاری

 و ساری کند.
وی با بیان اینکه هدف از برگزاری این همایش براساس 
اخالص و دغدغه مندی همکاران بهزیســتی است، افزود: 
آنچه که امروز در کشــور می بینیم مخاطبان جامعه هدف 
بهزیستی را تحت پوشــش داریم از بهترین های خداوند 
هستند.رئیس ســازمان بهزیســتی با اعالم اینکه برای 
همکاران من که کسوت آنان مددکاری است و به این کسوت 
افتخار می کنند، گفت: به همین دلیل با تاسی به قرآن و ذات 
الهی و ائمه و پای بندی به خون شهدا و احترام به آنان راهبرد 

تحولی را اگرچه خیلی سخت است، خواهیم داشت.
 آیت اهلل محمدباقر محمــدی الئینی نماینده ولی فقیه 
در مازندران نیز در این مراسم، اظهار کرد: حضور در جمع 
مدیران ستادی و استانی بهزیستی که یک نهاد ارزشمند 

بوده، افتخاری بزرگ است.
وی با بیان اینکه اگــر نهادهای حمایتی همچون کمیته 
امداد با فقرا ســروکار دارند بهزیستی با مبتالیان سروکار 
دارد، افزود: باید به ســراغ مبتالیان و زمین گیران برویم؛ 

چراکه آنان سزاوار مساعدت و کمک هستند.
نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به اینکه کمک ها 
را صرفا نباید به مباحث مــادی محدود کرد، تصریح کرد: 
ارائه خدمات معنوی به جامعه بهزیستی روح شان را مقاوم 
و شــاداب می کند.محمدی الئینی با بیان اینکه سازمان 
بهزیستی دارای متنوع ترین شرح وظایف است، اضافه کرد: 
جامعه هدف این سازمان نیز گرفتاری های متعددی دارد که 

خدمت در ابن جایگاه توفیق است .
وی با تاکید بر اینکه بهزیســتی اجتماعی باید زمینه 
حضور در اجتماع را فراهم کند، خاطرنشــان کرد: نهادها 
و ارگان ها باید نظارت شــوند و دســتوالعمل خودشان را 
در رابطه با جامعه هدف شــما معلوالن اجرا کنند؛ به این 
معنا که اگر در شــهری دســتورالعمل ها انجام نمیشود 
 مسوولش رئیس سازمان بهزیستی آن شهر به خاطر عدم

 مدیریت است.
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 باخودت  باخودت چنـد چنـدی چنـد چنـدی 
آقـای رئیـس فدراسیـونآقـای رئیـس فدراسیـون!!
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*    *    رنج ورزش بانوان مازندران از کمبود رنج ورزش بانوان مازندران از کمبود 
امکاناتامکانات

*    *    دسترسی به فضای مجازی از حقوق دسترسی به فضای مجازی از حقوق 
شهروندی مردم استشهروندی مردم است

*    *    عوامل گرانی سکه عوامل گرانی سکه 

**        افزایش بی سابقه قیمت موادغذایی   افزایش بی سابقه قیمت موادغذایی   
اساسی در یکسال گذشتهاساسی در یکسال گذشته

**      ماجرای ماجرای 3030 تُن »آزیترومایسین« در انبار تُن »آزیترومایسین« در انبار
 *    *   راههای مهم ایجاد عالقه و صمیمیت راههای مهم ایجاد عالقه و صمیمیت 
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 انتصابی عادالنه انتصابی عادالنه
 در ورزش مازندران در ورزش مازندران

متخصصان دانشگاه علوم پزشکی مازندران متخصصان دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
 برای گذر از احتمال ابتال به  آنفلوانزا و کرونا  برای گذر از احتمال ابتال به  آنفلوانزا و کرونا 
در فصل سرما راهکارهایی را ارئه داده اند؛در فصل سرما راهکارهایی را ارئه داده اند؛

توصیه تزریق واکسن و رعایت توصیه تزریق واکسن و رعایت 
پروتکل های بهداشتیپروتکل های بهداشتی

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مطرح کرد:

کاهش آسیب در روستاها با توسعه اقامتگاه های 
بوم گردی در مازندران

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مازندران اظهار داشت:»توسعه اقامت گاه های 
 بوم گردی عالوه بر تقویت بنیه اقتصادی با اثرگذاری باال می تواند بسیاری از آسیب ها را در روستاها

 کاهش دهد.«
 به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران، صادق برزگر 
عصر سه شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۱ در آیین افتتاحیه یک واحد بوم گردی در روستای ُسرخکال  تپه" بخش 
زیرآب ســوادکوه با اشاره به  توسعه زیرساختی اقامتی به ویژه در نواحی روستایی را از سیاست های 

اداره کل میراث فرهنگی استان برشمرد و اظهار داشت:»
این زیرساخت ها به ویژه در مناطق روستایی می تواند جاذبه ها، ظرفیت ها و پتانسیل های روستاها 

را معرفی کند.« 
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: »تالش می کنیم تا در راستای کمک به 
این قشر که بخش عمده ای از جمعیت استان را شامل می شوند، و در توسعه اقتصادی، معرفی فرهنگ 
و ظرفیت روستاها نقش دارند کمک کنیم تا شاهد توسعه و رشد این مجموعه ها در سطح مازندران 
باشیم. چراکه توسعه اقامت گاه های بوم گردی عالوه بر تقویت بنیه اقتصادی با اثرگذاری باال می تواند 

بسیاری از آسیب ها را در روستاها کاهش دهد.« 
        اقامتگاه بوم گردی در مازندران افزایش می یابد

او با بیان اینکه تعداد اقامتگاه ها در مازندران باید افزایش یابد، عنوان کرد و گفت:»در سطح استان 
حدود 35۰  اقامتگاه بوم گردی داریم که خیلی کم است و باعث فعالیت های غیرمجاز می شود و تالش 

داریم تا تعداد اقامت گاه ها را افزایش دهیم.« 
برزگر از فعالیت  22 واحد اقامتی در سوادکوه خبر داد و یادآور شد: »مواردی که در حیطه وظایف 
ماست و سازمان تعریف کرده و به ما ابالغ می شود را درمورد متقاضیان انجام داده و و از فعالیت بخش 

خصوصی در زمینه توسعه بوم گردی در استان حمایت می کنیم.« 
همچنین عصر دیروز دو اقامتگاه بوم گردی تاپل در روستای چمران ده شهرستان قائمشهر و چلچال 

در روستای نفت چال لفور به بهره برداری رسید.



یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها 
در مجلس با تاکید بر ضرورت داشــتن نگاه منطقی 
در برخورد با مســائل جامعه، گفــت: چرا مرزبندی 
های خودساخته ای را که نقطه طمع دشمنان است 
خطوط قرمز تلقی کرده و آنقدر هم پافشــاری می 
کنیم که طرف مقابل احســاس کنــد می تواند کار 

خاصی در آن حوزه انجام دهد.
احمد علیرضابیگی با اشــاره به اتفاقات اخیر رخ 
داده در ســطح کشــور و حوادث رخ داده در استان 
سیستان و بلوچســتان، بیان کرد: اگر در خصوص 
آنچه که در این مدت در ســطح کشور رخ داده است 
چه حادثه فوت خانم مهســا امینــی و چه حوادث 
سیســتان و بلوچستان تامل کنیم شــاید ظاهرا با 
یکدیگر ارتباطی نداشته باشــند. فوت خانم مهسا 
امینی به واسطه عملکرد گشت ارشاد بود که اصالد 
گشت ارشــاد در سیستان و بلوچستان موضوعیتی 
ندارد. اما یک نقطه مشــترک بین حوادث سیستان 
و بلوچســتان و با آنچه که به دنبال فوت خانم مهسا 
امینی رخ داد وجود دارد آن هم این اســت که علت 
 وقوع این موضوعات در برخی نواقض نیروی انتظامی

 بوده است.
نماینده مردم تبریز در مجلس شــورای اسالمی، 
تصریح کرد: همین گشت ارشاد منفعت خارجی ها 
را تامین کرد و به ســوژه ای برای تضعیف جمهوری 
اســالمی ایران تبدیل شد. این عملکرد امکانی برای 
اصالح طلــب ها فراهم کرد تا اظهار حیات کنند. در 
موضوعات دیگر که جرأت اظهار نظر ندارند. از سوی 
دیگر اصولگرایان نیز به واســطه گشت ارشاد اظهار 

وجود می کنند. 
زمانی که گشــت ارشــاد به حرکــت در می آید 
پرچم اصولگرایان را به اهتزاز درآورده و نشــان می 
دهد اصولگرایان در قدرت هســتند. از سوی دیگر 
دزدانی که ۹۲ هزار میلیارد ثروت این کشــور را به 
یغما برده بودند از فرصتی که گشــت ارشاد به وجود 
آورد اســتفاده کردند و انگار نه انگار که دزدی اتفاق 

افتاده است. مردم هم فراموش کردند.
این عضو کمیســیون امــور داخلــی در ادامه با 
 بیان اینکه خود نیروی انتظامی نیز برای پوشــاندن 
ضعف های خود از گشت ارشــاد استفاده می کند، 
تاکید کرد: در بحث حوادث سیســتان و بلوچستان 

باید ریشه یابی کنیم. 
نتیجــه آنچه که اتفاق افتاده ایــن بوده که مردم 
نمازگزار به کالنتری حمله کنند. کسانی که در نماز 
جمعه شرکت می کنند از مومن ترین و متدین ترین 

افراد جامعه هســتند که چراغ نماز جمعه را روشن 
نگه داشــته اند. چه اتفاقی رخ داد که مردم نمازگزار 
به کالنتری حمله کردند؟ این موضوع نیز مجددا به 

خطای نیروی انتظامی باز می گردد.
وی افزود: یک امام جمعه ای در یکی از شهرهای 
چابهار اظهاراتی را بیان می کند مبنی بر اینکه یک 
دختر بلوچ توسط یکی از فرماندهان نیروی انتظامی 
مورد تعرض واقع شده است، ضعف رسیدگی در این 
موضوع و تعلل در این زمینه ســبب می شود تا این 
موضوع به نماز جمعه زاهدان کشیده شود. اقدامات 
پیشگیرانه نیز انجام نمی شود تا این موضوع که مورد 

گالیه مندی مردم بوده رسیدگی شود.
 نتیجه آن نیز این می شــود کــه فرمانده نیروی 
انتظامی پیش بینی می کند که کالنتری جنب محل 
برگزاری نماز جمعه مورد تعرض قرار خواهد گرفت 
و آن را تسلیح می کند. مردم جلوی کالنتری تجمع 
کرده و اعتراض می کنند و بعــد هم حوادث ناگوار 
رخ می دهد که این امکان وجود داشــت که جلوی 

آن گرفته شود.
وی در ادامه خاطرنشــان کرد: این حوادث منجر 
به فعال شدن گسل هایی می شود که همواره مورد 
طمع دشمنان ما بوده است. نتیجه آن نیز فاصله بین 
مردم و نظام است. نشســتن مگس بر روی عفونت 
یک امر بدیهی اســت. وقتی ما زخم داشــته باشیم 
ضدانقــالب، بیگانه و دشــمن از آن سوءاســتفاده 

می کنند. چرا این زخم باید ایجاد شــود که چنین 
اتفاقاتــی به دنبال آن رخ دهــد و خاطر ملت آزرده 
شود؟ این وضعیت به نوع مواجهه نیروی انتظامی با 

موضوعات باز می گردد. 
به نظــر می رســد ســاختار نیــروی انتظامی 
کارآمــدی الزم را برای مواجهه بــا این موضوعات 
ندارد. کشور ما همواره آبستن حوادث است، همواره 
 مورد تهدید اســت. این قبیل حــوادث نیز برای ما

 تازگی ندارد.
این عضو کمیســیون امورداخلی کشور و شوراها 
در مجلس، تصریح کرد: ما باید در ساختار و وظایف 
نیروی انتظامی تجدید نظر کنیم. زمانی که سازمان 
نیروی انتظامی ارتقا داده شده و به فراجا تبدیل شده 
اســت یعنی از قالب یک نیرو درآمده و به یک سطح 
باالی تشــکیالتی رسیده اســت و هم ردیف سپاه و 
ارتش است و حتما باید تغییرات در نیروی انتظامی 

به وجود بیاید.
نماینده مردم تبریز در ادامه تاکید کرد: انتظار این 
است که ما با این موضوعات برخورد منطقی داشته 
باشیم. نباید گشت ارشاد را ناموس و یک خط قرمز 
تلقی کنیم یا مرزبندی های خودساخته را که نقطه 
طمع دشــمنان است خطوط قرمز تلقی کنیم. مثال 
در خصوص جدا بودن سلف غذاخوری دانشجویان 
آنقــدر اصرار کنیم که دشــمن هم حــس کند در 
آنجا چیزی اســت که باید بر روی آن متمرکز شود. 

دانشجویان سر کالس درس با هم هستند، در سلفی 
که خودشــان غذا را خریداری می کنند نیز در کنار 
هم هستند اما فقط در سلفی که غذای یارانه ای می 
گیرند ما اصرار داریم که آنها را از هم جدا کنیم، آنقدر 
هم پافشاری می کنیم که طرف مقابل احساس می 

کند در این نقطه می تواند کاری انجام دهد.
این عضو کمیســیون امورداخلی کشور در ادامه 
بیان کرد: برخورد ما با موضوعات باید منطقی باشد. 
همه دســتگاه های اداری کشــور و حتی سازمان 

انتظامی برای مردم است.
 از سوی دیگر گروه نخبگان جامعه و افراد صاحب 
نظر نیز باید مشوقانه راهکار ارائه کنند. در این جنگل 
آتشــی رخ داده که هر نسیمی می تواند آن را شعله 
ور کند. آیا ما باید با نســیم مبــارزه کنیم یا آتش را 

خاموش کنیم؟
 از ســوی دیگر این وضعیت ســبب شده تا همه 
به یکدیگر اتهامات ناروایــی وارد کنند. در صورتی 
که ما باید به ریشــه مســائل توجه کنیــم تا زمانی 
 که علت موضوع حل نشــود آن نارضایتی استمرار 

خواهد داشت.
علیرضابیگی با اشاره به زمزمه ها از فعالیت مجدد 
کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت، بیان کرد: 
ما باید ارزیابی کنیم آیا تا به امروز از محدود کردن و 
بستن فضای مجازی سود برده ایم یا خیر؟. دسترسی 
به فضای مجازی از حقوق شــهروندی مردم است. 
فضای مجازی مانند اکســیژن است که مردم برای 
حرف زدن به این اکســیژن نیاز دارند. اساس شکل 
گیری جمهوری اســالمی ایران بر پایه مردم استوار 
است این مردم هســتند که از جمهوری اسالمی در 

بحران ها محافظت کردند.
وی در پایــان بیان کرد: وقتی ما مردم را پشــت 
جمهوری اسالمی ایران نداشته باشیم و یا دیدگاه ما 

تهدید محور باشد قطعا ضرر خواهیم کرد. 
گویی ما بگوییم در جامعه ســرقت افزایش پیدا 
کرده و فراموش کنیم که ســارقان جمعیت اندکی 
از جامعه هســتند و نوع برخورد ما با همه ملت ایران 
جوری باشــد که انگار همه دزد هستند. این دیدگاه 

جواب نمی دهد.
 این دیدگاه تهدید محور درســت نیست. ما باید 
این امکان را ایجاد کنیــم که همه مردم حرف های 
خود را مطرح و حس کنند که رای و نظر آنها تعیین 

کننده است.
اگر این  اختیار را به مردم بدهیم شاهد یک مصون 

سازی در ابعاد مختلف خواهیم بود.

علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس: 

دسترسی به فضای مجازی از حقوق شهروندی مردم است

نشریه مازندران، گلستان، گیالن
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سیاسی

اخبار

عوامل گرانی سکه 
زیان انباشته ۷۹ هزار میلیارد تومانی 

خودروسازان
اعالم عوامل گرانی ســکه، زیان انباشــته ۷۹ هزار میلیارد تومانی خودروسازان، 
صادرات ۲.۲ میلیارد دالری فوالد و آمادگی برای تحویل ۱۰ هزار خودرو به جانبازان 

از جمله اخبار مهم این هفته حوزه صمت بود.
 اعالم عوامل گرانی ســکه و طال، تسهیل اعطای اینماد به واحدهای صنفی بدون 
نیاز به پروانه کســب مجازی، زیان انباشــته ۷۹ هزار میلیارد تومانی خودروسازان، 
صــادرات ۲.۲ میلیارد دالری فوالد و آمادگی وزارت صمــت برای تحویل ۱۰ هزار 

خودرو به جانبازان از جمله اخبار مهم این هفته حوزه صنعت، معدن و تجارت بود.
عوامل گرانی سکه و طال

محمد کشتی آرای نایب رئیس سابق اتحادیه طال و جواهر به مهر گفت: افزایش 
نرخ ارز و افزایش نرخ انس جهانی طال از عوامل اصلی رشد قیمت طال و سکه هستند 

و در این بین افزایش تقاضا نیز قیمت ها را باالتر می برد. )جزئیات بیشتر(
جزئیات فروش اینترنتی طال

علیرضا شــاه میرزایی معاون وزیر صمت با بیان اینکه طی یکی دو ماه اخیر ۱۰۰ 
کیلوگرم طال در بورس عرضه شد، گفت: برای فروش اینترنتی طال، فروشندگان باید 

رکن ضامن از بیمه یا بانک اخذ کنند. )جزئیات بیشتر(
تسهیل اعطای اینماد به واحدهای صنفی بدون نیاز به پروانه کسب مجازی

بــا ابالغ وزیر صمت، اعطــای اینماد به واحدهای صنفی دارای پروانه کســب از 
اتحادیه های فیزیکی بدون نیاز به دریافت پروانه کســب از اتحادیه کسب وکارهای 

مجازی عملیاتی شد.
زیان انباشته 7۹ هزار میلیارد تومانی خودروسازان

بررســی آخرین وضعیت صورت های مالی خودروسازان مربوط به نیمه نخست 
سال جاری نشــان می دهد که زیان انباشته ۳ شرکت مادر خودروساز به ۷۹ هزار و 

۱۱۰ میلیارد تومان رسیده است. )جزئیات بیشتر(
دریافت شناسه و کد رهگیری لوازم یدکی موجود در انبارها الزامی است

اتاق اصناف ایران در اطالعیه ای اعالم کرد: دریافت شناسه و کد رهگیری قطعات 
یدکی خودرو موجود در انبارها عالوه بر محصوالت تولیدی جدید الزامی است.

صادرات 2.2 میلیارد دالری فوالد
وحیــد یعقوبی معاون انجمن فــوالد با بیان اینکه با یک فرصت ســوزی بزرگ 
خسارت یک میلیارد دالری به کشــور وارد شد، به مهر گفت: در نیمه نخست سال 

صادرات ۲.۲ میلیارد دالر بود تا پایان سال به ۵ تا ۵.۵ میلیارد دالر می رسد.
آمادگی وزارت صمت برای تحویل 10 هزار خودرو به جانبازان

امید قالیباف ســخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: آماده تحویل ۱۰ 
هزار خودرو با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان هستیم.

مجلس به شعار شفافیت عمل کرد

 مجمع درباره شفافیت اعالم نظر کند
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اســالمی گفت: خوشبختانه مجلس شورای 
اســالمی به وعده خود درباره شــفافیت عمل کرد، اما االن منتظر نظر مجمع تشخیص 

مصلحت نظام درباره این مصوبه هستیم.
روح اهلل متفکرآزاد  درباره میزان تحقق شــعار شــفافیت در مجلس یازدهم، اظهار 
داشــت: تحقق شــفافیت وعده تعداد زیــادی از نمایندگان مجلــس یازدهم در زمان 
انتخابات بود.وی تاکید کرد: البته مجلس شــورای اســالمی پیکره واحد نیست و طبق 

قانون اساسی فعالیت های هر نماینده ای قائم به شخص است.
نماینده مردم تبریز در مجلس شــورای اسالمی گفت: مجلس مانند دولت نیست که 

یک نفر در انتخابات ریاست جمهوری رأی می آورد و پاسخگوی کل بدنه دولت است.
متفکرآزاد ادامه داد: ما می توانیم بگوییم که اکثریت مجلس درباره شفافیت چه گفته 
اســت. در واقع، تعداد زیادی از نمایندگان مجلس شعار عمل به شفافیت را داده بودند و 

بنده هم یکی از نمایندگانی بودم که این وعده را دادم.
وی متذکر شــد: زمانی که مجلس یازدهم آغاز به کار کرد، اولین طرحی که بنده به 
همراه ۶ نفر از نمایندگان دیگر به هیئت رئیسه مجلس ارائه کردیم، طرح شفافیت آرای 
نمایندگان بود. ســپس طرح های دیگری هم درباره شفافیت به مجلس آمد و در نهایت 

طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها مصوب شد.
نماینده مردم تبریز در مجلس شــورای اســالمی تصریح کرد: خوشبختانه مجلس 

شورای اسالمی به وعده خود عمل کرد و ما درباره شفافیت مصوبه داریم.
متفکرآزاد بیان کرد: البته شورای نگهبان ایراداتی به مصوبه شفافیت قوای سه گانه، 
دســتگاه های اجرایی و ســایر نهادها گرفت و این مصوبه جهت اصالح به مجلس ارجاع 
شــد که برخی از موارد آن اصالح شد. مجلس در برخی از موارد روی مصوبه خود درباره 
شفافیت پافشاری کرد و به همین دلیل مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال 

شد و االن منتظر نظر آنان هستیم.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: ما حتماً پیگیری می کنیم 
که هر چه زودتر مجمع تشــخیص مصلحت نظام درباره مصوبه شفافیت قوای سه گانه، 
دســتگاه های اجرایی و ســایر نهادها اعالم نظر کند. رئیس مجلس شورای اسالمی هم 
اخیراً در صحن علنی مجلس از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست که زودتر درباره 

این موضوع تصمیم گیری و اعالم نظر کند.

طالی جهانی افزایش می یابد اگر ...
قیمت طال امروز پنجشــنبه در بازه محدودی اســت زیرا ســرمایه گذاران محتاط 
 منتظر گزارش تورم کلیدی آمریکا برای ســنجش میــزان افزایش نرخ بهره آتی فدرال

 رزرو بودند.
به گزارش ایســنا، بهای هر اونس طال تا ســاعت ۹ صبح به وقت شرقی با ۴.۷ درصد 
افزایش به ۱۷۱۱ دالر و ۴۰ سنت رسید و قیمت طالی آمریکا با ۰.۲۸ درصد افزایش به 

۱۷۱۲ دالر و ۴۰ سنت رسید.
شــاخص دالر ۰.۱ درصد کاهش یافت. دالر ضعیف تر معموالً طالی با قیمت دالر را 

برای سایر دارندگان ارز جذاب تر می کند.
برایــان الن، مدیر عامــل GoldSilver Central در ســنگاپور گفت: به نظر 
می رســد قیمت طال قبل از انتشــار داده های تورم در حال تثبیت است. الن افزود: اگر 
نشــانه هایی از کاهش تورم وجود داشته باشد، ممکن است طال افزایش یابد اما اگر این 
ارقام باالتر برود، گمانه زنی هایی مبنی بر استفاده مجدد فدرال رزرو و در نتیجه فشار بر 

طال وجود خواهد داشت.
افزایش نرخ بهره هزینه فرصت نگهداری شــمش را افزایــش می دهد، در حالی که 
بازدهی ســایر دارایی های بازده را افزایش می دهد. معامله گران اکنون با احتمال ۴۸.۵ 
درصــدی برای افزایش ۵۰ واحدی نرخ بهره و ۵۱.۵ درصد احتمال افزایش ۷۵ واحدی 

در ثانیه در نشست دسامبر فدرال رزرو قیمت گذاری می کنند.
بر اســاس گزارش رویترز، ادوارد مویا، تحلیلگر ارشــد OANDA در یادداشتی 
گفت: طال می تواند در حدود ســطح ۱۷۰۰ دالر تثبیت شــود اما اگر معامله قوی دالر 
افزایش یابد که منجر به CPI شــود، فشار فروش می تواند منطقه ۱۶۸۵ دالر را هدف 
قرار دهد. در همین حال، توماس بارکین، رئیس فدرال رزرو ریچموند، روز چهارشــنبه 

گفت که مبارزه فدرال رزرو برای کاهش تورم ممکن است منجر به رکود شود.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۳ درصد افزایش به ۲۱.۰۶ دالر 
رســید. پالتین با ۰.۱ درصد افزایش به ۹۸۶.۰۷ دالر رســید، در حالی که پاالدیوم ۰.۱ 

درصد کاهش یافت و به ۱۸۶۲ دالر و ۶۲ سنت رسید.

 نماینده مردم ســاری و میاندرود در مجلس کمبود 
برخی اقالم دارویی و درمانی برای مردم اســتان نگران 

کننده است و باید برای تامین آن برنامه ریزی شود.
علی بابایــی کارنامی در گفتگو با خبرنگاران با وجود 
برخی نابرابری ها در توزیع درآمد، ســرمایه و تسهیالت 
دولت برای اســتان ها، گفت؛ متأســفانه در بسیاری از 
موارد به ویژه در توزیع درآمد، سرمایه و تسهیالت دولت 
و حتی در موارد پزشکی و بهداشتی در برخی استان ها به 

ویژه در مازندران شاهد نابرابری هستیم.
وی با اشــاره به اقدامات و سیاســتگذاری ارزشمند 
دولت در کاهش نابرابری ها در استان ها، اظهار داشت: با 

توجه به اینکه دولت سیزدهم و رئیس جمهور نسبت به 
کاهش نابرابری ها در توزیع درآمد، سرمایه و تسهیالت 
دولتی در اســتان ها بســیار مصمم و جدی هستند اما 
هنوز فاصله زیــادی در این حوزه وجود دارد که نیازمند 
عزم جدی همه مســئوالن و وزارتخانه ها و دستگاه های 

اجرایی است.
وی در ادامه با اشــاره به حجم عقــب ماندگی ها در 
سال های گذشــته و وجود مشــکالت متعدد و تبعات 
بعد آن برای استان ها در ســال های اخیر، افزود: استان 
مازندران به ویژه مرکز استان با توجه به حجم انبوه وجود 
گردشگر و توریست در بسیاری از روزها و ماه های سال 

نتوانسته متناســب با این حجم افزایش تردد و ترافیک 
در حوزه زیرساخت های جاده ای، ریلی وغیره پیشرفت 

داشته باشد.
بابایی کارنامی در بخش دیگری از ســخنان خود با 
اشاره به کمبود اقالم دارویی و درمانی در فصل های سرد 
پاییز و زمستان و بســیاری از اقالم بهداشتی و پزشکی 
در اســتان، تصریح کرد: کمبود بعضی از اقالم دارویی، 
درمانی و بهداشــتی بویژه آنتی بیوتیک ها در این فصل 
ســرد از سال برای مردم استان نگران کننده است و باید 
برای حل این مشــکالت و معضالت وزارت بهداشت و 

درمان پیش از این تدابیر الزم را می اندیشید.

عضو کمیســیون اجتماعی مجلس در بخش پایانی 
ســخنان خود با تاکید بر ضرورت توزیع عادالنه درآمد، 
تسهیالت و سرمایه های دولت در استان ها، خاطر نشان 
کرد: متأســفانه در سال های گذشــته و اخیر شاهد کم 
توجهی دولت ها به استان ها بویژه استان های شمالی در 
حوزه درآمد، تسهیالت و ســرمایه های دولتی بودیم و 
علت عقب ماندگی ها هم بیانگر این موضوع اســت که 
امیدوارم رویکرد دولت سیزدهم، شخص رئیس جمهور 
محترم و هیــأت وزیران که با شــعار عدالت محوری و 
توسعه و پیشــرفت و آبادانی کشور روی کار آمدن، این 

نابرابری ها کاهش و حتی رفع شود.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس:

 کمبود برخی اقالم دارویی 
در مازندران نگران کننده است

 نماینده مردم ســاری و میاندرود در مجلس کمبود برخی اقالم دارویی و درمانی 
برای مردم استان نگران کننده است و باید برای تامین آن برنامه ریزی شود.

علی بابایی کارنامی در گفتگو با خبرنــگاران با وجود برخی نابرابری ها در توزیع 
درآمد، ســرمایه و تسهیالت دولت برای اســتان ها، گفت؛ متأسفانه در بسیاری از 

موارد به ویژه در توزیع درآمد، سرمایه و تسهیالت دولت و حتی در موارد ...

آگهی موضوع ماده 3 و مــاده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دســتور مواد ۱ و ۳ قانون تعییــن تکلیف وضعیت اراضی 
و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مصــوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ امالک 
متقاضیانی کــه در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در 
واحد ثبتی آمل مورد رســیدگی 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

۱۸-اصلی )قریه پیشگون(
۱۹ فرعی خانم آزاده جواهریان در ششــدانگ یک قطعه زمین با 
ســاختمان احداثی با کاربری ۴۴۰ مترمربع توسعه مسکونی الباقی 
زراعی که دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه موقوفه است به مساحت 
۷۴۹/۵۰ مترمربع. خریداری شــده بالواســطه از امیرمحمدی و مع 
الواسطه از سید عبدالکریم و سید علی سیادت و آرزو یگانه فرد و جواد 

قنبری قمی و مجتبی حسن پور کرانی و رمضان امینی کاسب.
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 داشــته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی در روســتاها از طریق الصاق در محــل تا دو ماه اعتراض 
خــود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید 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 
بــه 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 سند مالکیت می 
نماید و صدور ســند 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 ســابقه تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی 

تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۸/۲۱
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۹/۰۵

شناسه آگهی:۱۴۰۷۷۴۸
حسن صالحی-  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آمل

آگهی موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامه تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند 

رسمی 
 برابر رای شماره ۹۲۶۷ تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
در واحد ثبتی حئزه ثبت ملک بهشــهر تصرفــات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای محمد بهنیا فرزند خانعلی نســبت به ششدانگ عرصه 
یک قطعه باغ به مســاحت ۲۳۴/۹۵ مترمربع قسمتی از پالک ۱۰۴ 
فرعی از ۳۱- اصلی به شماره کالسه ۱۴۰۱/۳۸۰ واقع در اراضی فراش 

محله بخش ۱۷ ثبت بهشهر محرز گردیده است . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۴ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضاء مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. 

شناسه : ۱۴۰۵۸۳۳
تاریخ انتشــار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۸/۲۱    تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 ۱۴۰۱/۰۹/۰۵
 سرپرســت اداره ثبت اســناد و امالک بهشهر - محمد

 مهدی قلیان 

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان قائم شهر
پیــرو آگهــی قانون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمانهای فاقد سند رســمی و به اســتناد تبصره ذیل ماده ۱۳ 
قانون و مــاده ۱۳ آئین نامه قانون اخیر الذکــر تحدید حدود امالک 
 مشروحه ذیل در ساعت و تاریخ های مقرر در محل وقوع ملک به عمل 

خواهد آمد.
امالک متقاضیان واقع در قریه تاالرپشــت به شــماره ۲۳ اصلی 

بخش ۴
۲۴۹ فرعی بنام دولت جمهوری اسالمی ایران با نمایندگی وزارت 
بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۹۶۵۴۷ 
در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت 
۱۱۳۲/۹۵ متر مربع طبق رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۰۰۰۲۰۰۸۰۴۷ 

تاریخ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ هیات قانون تعیین تکلیف.
ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲

لذا از متقاضی و مالکین امــالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی 
دعوت می شود در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند 
بدیهی اســت در صورت عدم حضور متقاضی و یا نماینده قانونی آنان 
طبق ماده ۱۵ قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهارشده از طرف 
مجاورین تحدید خواهد شــد معترضین می توانند به استناد ماده ۲۰ 
قانــون ثبت و مواد ۷۴ و ۸۶ آئین نامه قانون ثبت ظرف مدت ۳۰ روز از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبا به این 
اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی 
مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع قضائی نمایند در غیر اینصورت 
با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواســت توســط متقاضی و یا نماینده 
قانونــی وی و بدون توجه به اعتراض واصلــه عملیات ثبتی با رعایت 

مقررات ادامه می یابد. شناسه آگهی:۱۴۰۱۳۷۴ 
تاریخ انتشار:۲۱ /۱۴۰۱/۰۸

 یونس قصابی-سرپرســت اداره ثبت اســناد و امالک
 شهرستان قائمشهر
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اجتماعی

اخبار

 با وام مسکن می توانیم 
خانه چند متری بخریم؟

بر این اســاس برای دریافت این وام متقاضیان باید ۲ برابر رقم وام 
اوراق حق تقدم خریداری کنند. به عبارت دیگر برای وام ۴۸۰ میلیون 

تومانی الزم است ۹۶۰ برگه اوارق خریداری شود.
تسنیم نوشــت: میانگین قیمت اوراق حق تقدم مسکن حدود ۹۹ 
هزار تومان اســت، این بدان معناســت که متقاضی وام ۴۸۰ میلیون 
تومانی خرید مسکن در تهران باید حدود ۹۶ میلیون تومان اوراق تسه 

خریداری کند.
 مطابق جدیدترین گزارش بانک مرکزی از تحوالت بازار مســکن، 
متوسط قیمت هر مترمربع واحد مســکونی در مناطق ۲۲ گانه شهر 
تهران بــه ۴۳ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان افزایش یافته اســت. به این 
ترتیب با وام ۳۸۴ میلیون تومانــی می توان حدود ۸.۷ مترمربع واحد 

مسکونی خریداری کرد.
در زمان حاضر متقاضیان تهرانی می توانند وام خرید ۴۸۰ میلیون 

زوجین را دریافت کنند. ۸۰ میلیون تومان از این وام جعاله است.
 بر این اســاس برای دریافت این وام متقاضیان باید ۲ برابر رقم وام 
اوراق حق تقدم خریداری کنند. به عبارت دیگر برای وام ۴۸۰ میلیون 

تومانی الزم است ۹۶۰ برگه اوارق خریداری شود.
 هزینه خریــد این اوراق حدود ۹۶ میلیون تومان خواهد شــد که 
با کســر آن از وام ۴۸۰ میلیونی ۳۸۴ میلیون تومان وام خرید مسکن 
برای متقاضی می ماند. مبلغی که در شرایط کنونی بازار مسکن کمک 

چندانی به تقویت قدرت خرید متقاضی نمی کند.
 قیمت اوراق حق تقدم بهمن ۱۴۰۰ حدود ۹۹ هزار تومان، تســه 
شهریور ۱۴۰۰ بالغ ۱۰۵ هزار تومان و تسه آذرماه سال ۹۹ حدود ۹۹ 
هزار تومان اســت. تسه آبان ماه ســال ۹۹ بالغ بر ۹۹۵۰۰ تومان، تسه 
تیرماه ۱۴۰۰ )تسه ۰۰۰۴( حدود ۱۰۰ هزار تومان و قیمت اوراق حق 

تقدم مرداد ۱۴۰۰ )۰۰۰۵( حدود ۱۰۰ هزار تومان است.

افزایش بی سابقه قیمت موادغذایی 
اساسی در یکسال گذشته

گوشــت مرغ نیز بــا ثبت تورم نقطــه به نقطــه ۱۲۱ درصدی از 
 جملــه مواد غذایی مهمی اســت که افزایش قیمــت باالیی را تجربه

 کرده است.
بررسی ها نشان می دهد قیمت روغن در یکسال گذشته نزدیک به 
 ۴ برابر شده است، این نرخ باالترین تورم به ثبت رسیده در میان تمامی 

کاال های خوراکی محسوب می شود.
 تورم نقطه به نقطه در مهر ماه ۴۸.۶ درصد برآورد شده، به بیان ساده 
تر خانوار ایرانی برای تهیه یک سبد مشخصی از کاال و خدمات در مهر 
سال جاری حدود یک و نیم برابر بیشتر از مهر سال گذشته برای تهیه 

همین سبد هزینه کرده اند.
تــورم نقطه ای اقالم غیر خوراکی و خدمات نیــز در مهر ماه ۳۶.۱ 
درصد بوده، این در حالیســت که تورم نقطه به نقطه اقالم خوراکی ها 
۷۰.۷ درصد به ثبت رســیده اســت. این امر نشان می دهد در یکسال 
گذشته عمده تورم رخ داده در کشور متأثر از افزایش قیمت مواد غذایی 
بوده اســت. دولت در ابتدای سال دست به یک جراحی اقتصادی زد و 
با عنوان اصالح یارانه کاالهای اساســی اقدام بــه حذف ارز ترجیحی 
کرد. همین امر باعث شد تا شاهد افزایش شدید قیمت الخصوص مواد 
غذایی باشــیم، تا جایی که تورم ماهانه خوراکی ها در خرداد ماه بالغ 
بر ۲۵ درصد به ثبت رســید. در بین اقالم خوراکی بیشترین تورم رقم 
خورده در یکســال گذشته به روغن تعلق دارد. تورم نقطه به نقطه این 
کاال در مهر ماه امسال ۲۸۹ درصد برآورد شده، به بیان ساده تر قیمت 

روغن طی یکسال گذشته نزدیک به ۴ برابر شده است. 
 عالوه بر حذف ارز ترجیحی، جنگ روســیه و اوکراین نیز از دالیل 
گرانی شدید این کاال در یکسال گذشته است چرا که هر دو این کشور 
ها از تامین کنندگان اصلی دانه های روغنی جهان هســتند. البته دو 
ســه ماهی است که به شــکل جزئی قیمت روغن کاهش میابد. برنج 
ایرانی دیگر کاالی اساســی مهمی است که در یکسال گذشته با تورم 
نقطه ای ۱۳۸ درصدی افزایش قیمت شدیدی را تجربه کرده، این در 
 حالیســت که تورم برنج خارجی در همین بازه زمانی ۵۱ درصد براورد

 شده است. 
 گوشــت مرغ نیز با ثبت تورم نقطه به نقطه ۱۲۱ درصدی از جمله 
مواد غذایی مهمی است که افزایش قیمت باالیی را تجربه کرده است. 
در مقابل مرغ گوشت قرمز در یکســال گذشته به نسبت تورم باالیی 

نداشته، تورم نقطه ای گوشت گوسفند حدود ۳۲ درصد بوده است. 
 با توجه به قیمت باالی گوشــت قرمز احتماال سهم این کاال از سبد 
تقاضا خانوار کمرنگ تر شــده و همین کاهش تقاضا باعث گردیده تا 
گوشت قرمز افزایش قیمت کمتری را به نسبت مرغ که جانشین ارزان 
تر ان است داشته باشد.  در میان اقالم اساسی مهم که در سفره خانوار 
جایــگاه باالیی دارند، افزایش قیمت چــای خارجی پایین بوده، تورم 
نقطه به نقطه این کاال در مهر امسال ۲۸.۹ درصد به ثبت رسیده است.

 تصویب دو فوریت طرح مربوط 
به رفع موانع پرداخت وام ازدواج

نمایندگان مجلس شورای اســالمی با دو فوریت طرحی موافقت 
کردند که در صورت تصویب آن موانع پرداخت وام ازدواج و تسهیالت 

فرزندآوری برداشته می شود.
در جلســه علنی مجلس شورای اســالمی، نمایندگان دو فوریت 
طرح الحــاق یک ماده به قانون حمایت از خانــواده و جوانی جمعیت 
را تصویب کردند.سیدمحســن دهنوی عضو هیات رییســه مجلس 
به عنوان متقاضی دوفوریت طرح گفت: مجلس شــورای اســالمی با 
پیگیری هایــش تصویب کرد کــه وام ازدواج برای زوج زیر ۲۵ ســال 
بــه ۱۵۰ میلیون افزایش پیدا کند اما تنهــا ۳۰ درصد از این جمعیت 

توانسته است وام ازدواج دریافت کنند.
وی توضیح داد: موانع قانونی همچون بدهی مالیاتی، بدهی به افراد 
و مشموالن غایب نظام وظیفه باعث شده که امکان دریافت وام ازدواج 
نباشــد و این یعنی بالغ بر یک میلیون نفر از این تســهیالت برخوردار 
نمی شوند لذا در تالش هستیم این مســاله را حل کنیم، این موضوع 

مشکل تامین منابع مالی ندارد و صرفا باید موانع قانونی رفع شود.
در طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 
آمده اســت که »در اجرای مــواد این قانون در خصوص اســتفاده از 
امتیازات و تســهیالت با هدف تشویق فرزندآوری، چنانچه به موجب 
قوانین خاصی پرداخت این تســهیالت یا ارائه امتیــازات، موکول به 
رعایت شرایط معینی گردیده و یا مشمول ممنوعیت شده باشد، بانکها 
و موسسات اعتباری مکلفند اعطای تسهیالت و امتیازات فوق را فقط با 

رعایت این قانون انجام دهند.«

نماینده مردم ســاری و میاندورود در مجلس شــورای 
اسالمی گفت: روند واگذاری پالژهای دولتی حریم سواحل 
مازنــدران به بخش خصوصــی باهدف رونــق اقتصادی و 

گردشگری در استان تسریع شود.
 منصورعلــی زارعی در نخســتین همایش فرصت های 
ســرمایه گذاری مازندران در ساری با بیان این که، مازندران 
ظرفیت و زیرساخت های بی شماری از جمله دریا و سواحل 
برای توســعه اقتصادی دارد، افــزود: در دولت های قبل از 
این منابع برای ایجاد اشــتغال پایدار استفاده نشد اما دولت 
سیزدهم با آزادسازی سواحل گام مثبتی را برای تحقق این 

امر برداشته است.
وی ادامه داد: طرح آزادسازی سواحل با واگذاری پالژهای 
دولتــی که به معنای واقعی در حال خاک خوردن اســت به 
بخش خصوصی کامل خواهد شد و وزارت اقتصاد و دارایی به 
عنوان متولی اجرای این طرح باید اقدامات الزم را انجام دهد.

نماینده مردم شهرســتان های ســاری و میاندورود در 
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: ایده پردازی و استفاده 
بهینــه از ظرفیت های موجود گام نخســت برای توســعه 
مازندران اســت و به هیچ عنوان روا نیســت کــه وزارتخانه 
ها نســبت به واگذاری پالژهای خود در ســواحل مازندران 

چسبندگی داشته باشند.
زارعی افزود: ســهم مازندران در رشد اقتصادی کشور بر 
کسی پوشیده نیســت اما باید به فکر توسعه بیشتر باشیم و 
مشــکالت کنونی حاکم بر اقتصاد اســتان به ارث رسیده از 

دولت های قبل است.
وی با اشــاره به برگزاری نخستین همایش فرصت های 
ســرمایه گذاری در مازندران، گفت: در ســال های گذشته 
همایش هایی از این دســت در دیگر نقاط کشور برگزار می 
شــد اما به نتیجه ای نمی رسیدیم اما تفاوت این همایش با 
آیین های که در ســال قبل تشکیل شد، آن است که اکنون 

دولت میدانی و مردمی ســیزدهم میدان دار است و به طور 
حتم در ماه های آینده مردم اســتان ثمــره اقدامات از این 

دست را خواهند چشید.
ایــن نماینده مجلس شــورای اســالمی افزود: ســهم 
کشــاورزی در تولیــد ناخالــص داخلی مازنــدران حدود 
۲۲ درصد اســت و این اســتان نقش غیرقابــل انکاری در 
تامین امنیت غذایی کشــور ایفا می کند اما متاســفانه به 
 معنای واقعی از کشــاورزان مازندرانــی در رده ملی اجرایی 

حمایت نمی شود.
وی تصریح کرد: به هیچ عنوان روا نیســت در اســتانی 
که قطب تولید شــیالت، برنج و گوشت سفید کشور است، 
مسووالن اقالم غذایی از این دست را به مازندران وارد کنند و 
باید بازار عرضه و تقاضا در این دیار با محصوالت داخلی خود 

استان شکل گیرد.
به گزارش ایرنا، براساس مصوبه شــورای برنامه ریزی و 

توسعه و ستاد عالی رشد استان، همایش شناسایی و معرفی 
فرصت هــا و اولویت هــای ســرمایه گذاری در هفت ناحیه 
شامل ناحیه یک گلوگاه، بهشهر، نکا، ناحیه ۲ شامل ساری 
و میاندرورد، ناحیه ســه شامل  قائمشهر، سوادکوه، سواکوه 
شمالی، ســیمرغ و جویبار، ناحیه چهار شامل بابل، بابلسر 
و فریدونکنار، ناحیه پنج شامل آمل، نور، محمودآباد، ناحیه 
۶ شامل نوشــهر، چالوس  و کالردشت و ناحیه هفت شامل 
تنکابن، عباس آباد، رامســر و همچنین همایش اســتانی 
فرصت های سرمایه گذاری حداکثر تا پایان بهمن ماه امسال 
با محوریت فرمانداری های نواحی یاد شــده با هدف معرفی 
ظرفیت ها و توانمندی های اقتصادی استان در بخش های 

مختلف برگزار می شود.
امروز نخســتین فرصت ســرمایه گذاری بــا محوریت 
شهرستان های ساری و میاندورود با حضور ۸۶ سرمایه گذار 

در اتاق بازرگانی مازندران در حال برگزاری است.

نماینده مجلس: 

 روند واگذاری پالژهای دولتی 
حریم سواحل مازندران تسریع شود 

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسالمی گفت: روند واگذاری پالژهای دولتی حریم 
سواحل مازندران به بخش خصوصی باهدف رونق اقتصادی و گردشگری در استان تسریع شود.

 منصورعلی زارعی در نخســتین همایش فرصت های سرمایه گذاری مازندران در ساری با بیان این که، 
مازندران ظرفیت و زیرســاخت های بی شماری از جمله دریا و سواحل برای توسعه اقتصادی دارد، افزود: 

در دولت های قبل از این منابع برای ایجاد اشتغال پایدار استفاده نشد اما دولت سیزدهم با آزادسازی ...

نایب رئیــس و دبیر انجمن روانشناســی 
ســالمت ایران می گوید: »افرادی که در انجام 
عمل های زیبایی افراط دارنــد، حتماً باید از 
نظر ســالمت روان مورد بررسی قرار بگیرند 
زیرا احتمال ابتال به اختالالت روان شناختی، 
کمبــود عزت نفس و وســواس های فکری، 
مشکالت تصویر بدنی و نارضایتی بدنی وجود 

دارد.«
ایــن موضــوع غیرقابل انکار اســت که 
جراحی های زیبایی و ترمیمــی برای بهبوِد 
عملکرِد بهنجار جسمانی، ایجاد اعتمادبه نفس 
و عزت نفس اجتماعی، رفع نقایص جسمانی و 
اصالح کیفیت زندگی اجتماعی افراد می تواند 
نقش مؤثری داشته باشد ،اما مشکل اینجاست 
که اغلب جراحی های زیبایــی که این روزها 
انجام می شــود ناشــی از نارضایتی افراد از 
نقص های جزئی و در اصل تخیلی در ظاهرشان 
است. امروزه جراحی های زیبایی به دغدغه ای 
تبدیل شده که نه تنها جوانان بلکه نوجوانان را 

به خود درگیر کرده است. 
دکتر زیبا ایرانی، روانشــناس و نایب رئیس 
و دبیر انجمن روانشناســی سالمت ایران در 
گفت وگو با خبرنگار ایرنا زندگی ریشه تمایل به 
جراحی های زیبایی را اختالالت روان شناختی 
 دانسته و در این رابطه توضیحاتی داده اند که

 در ادامه می خوانید.

خانم دکتر به نظر شــما افزایش تمایل به 
جراحی های زیبایی چقدر نگران کننده است؟

آمارها و تحقیقات نشــان می دهــد که ایران جزو 
ســه کشــور اول جهان در خصــوص جراحی های 
زیبایی محسوب می شــود؛ این در حالی است که در 
معیارهای زیبایی شناسی کلی، ایرانیان نژاد زیبایی 
هســتند. آمارها نشان داده اســت که در سال حدود 
۲۵,۰۰۰۰ تا ۳۰,۰۰۰ جراحی زیبایی ثبت شــده در 
ایران انجام می شــود که خیلی از جراحی ها ممکن 
اســت در گزارش ها اعالم نشــود؛ ۶۰ درصد از این 
موارد مربوط به جراحی بینی است و بقیه هم به سایر 
جراحی ها مثل جراحی پلک، سینه و شکم اختصاص 
پیدا می کند. ایران حتی ازنظر جراحی لیپوساکشن، 
ســینه و شکم پس از امریکا در رده دوم در جهان قرار 

دارد که این مقدار فاجعه آمیز است.

چرا آمار جراحی هــای زیبایی روزبه روز در 
حال افزایش است؟

عمده ی علــل افزایش تقاضا بــرای جراحی های 
پالســتیک و زیبایی به دو عامل بستگی دارد؛ عامل 
اول، عوامل روان شناختی، اجتماعی و الگوگیری های 
اجتماعی است. عوامل روان شناختی مثل نارضایتی 
از ظاهــر و تصویــر ذهنی منفی از جســم، اختالل 
بدشکلی یا بدریخت انگاری؛ عوامل اجتماعی و بین 
فردی مثل اینکه فــرد ظاهر خودش را ازنظر دیگران 
آزاردهنده فرض می کند و الگوگیری های اجتماعی 
مثل سابقه ی جراحی در خانواده و دوستان و تأثیرات 
تبلیغات رســانه ای در تلویزیون، ماهواره، مجالت، 

سوپراستارها یا همان افراد معروف سینمایی.
عامل دوم، نظام پزشــکی و همان مافیای پزشکی 

است؛ متأسفانه مشاوره هایی که اغلب توسط جراحان 
پالستیک، پوست، گوش و حلق و بینی و حتی جراحان 
عمومی انجام می شود، بیشتر از آنکه جنبه مشاوره و 
راهنمایی داشته باشــد، اغواکننده و تبلیغاتی است. 
به طور خالصه باید بگویــم که علت اصلی گرایش به 
جراحی های زیبایی عوامل روان شناختی است که به 
دلیل عزت نفس پایین، فقدان تصورات مثبت از خود، 
بدریختی بدنی و کسب توجه عمومی انجام می شود.

به نظر شــما افرادی که مکرر اقدام به انجام 
عمل های زیبایی می کنند ازنظر روانی با افراد 

عادی متفاوت اند؟
بله. پژوهش ها نشان داده که نیم رخ روانی افرادی 
که اقدام به جراحی های زیبایی مکرر می کنند با افراد 
عادی متفاوت اســت. اغلب افــراد متقاضی جراحی 
زیبایــی ازلحاظ اختالالت اضطرابی و افســردگی با 
افراد عادی تفاوت معنادار دارند و الگوهای شخصیتی 
خودشیفته، وابسته و نمایشی در متقاضیان جراحی 
 زیبایــی به طــور معناداری نســبت به ســایر افراد 

برافراشته تر است. 
حتی پژوهش ها نشان داده که افرادی که اختالالت 
روانی مثل افســردگی، اضطراب و روان پریشی دارند 
و از اختــالالت روانــی مزمن رنج می برنــد، کاندید 
مناســبی برای جراحی زیبایی نیستند و حتی پس 
 از انجام عمل زیبایی، اختالالت، شــدت بیشــتری

 پیدا می کنند.
متأســفانه برخی افراد در انجام عمل های زیبایی 
افراطی عمل می کنند و گاهی فرد در انجام عمل های 
زیبایــی تا جایی پیش می رود کــه چهره اش به یک 
چهــره مصنوعــی تبدیــل می شــود؛ بفرمایید آیا 
جراحی های زیبایی اعتیادآور است؟ چرا برخی افراد 

دچار چنین حالتی می شوند؟
انجــام عمل های زیبایی بعضاً به عــادت و اعتیاد 
تبدیل می شــود. بــا انجام جراحی زیبایــی، تقارن 
و تناســب طبیعی چهــره و اندام به هــم می ریزد و 
جراحی ها هرکدام عوارضی را ایجاد می کنند که این 
باعث می شــود تا فرد به این فکر بیفتد که با جراحی 
بینی، گونــه اش را متقارن با بینــی اش کند یا حتی 
چهره اش را متناســب با فردی کــه از او الگو گرفته، 
تغییر دهید و شبیه آن فرد معروف در ذهنش شود و 
این عوامل باعث می شود تا فرد دست به جراحی های 

بعدی بزند.
 جراحی هــای زیبایی در بین برخی زوجین هم به 
معضل تبدیل شده است؛ خانمی که احساس می کند 
برای جذب همسرش باید عمل زیبایی انجام دهد یا 
مــردی که همســرش را وادار می کند تا با عمل های 
زیبایی خودش را مــدرن و به روز کند؛ فکر می کنید 
چه چیزی باعث شده تا ظاهر و زیبایی انقدر در جذب 

زوجین نسبت به هم تأثیرگذار باشد؟
در بعضی از موارد است که زوجین عشق و عالقه ی 
کافی را به شــریک زندگی شــان ندارند و در انتخاب 
شریک زندگی شــان به جای این که فرد را به صورت 
تمام و کمــال بپذیرنــد، تالش می کنند شــریک 
زندگی شــان را با -تغییر رنگ و مدل مو، تغییر مدل 
ابرو، تغییر سایز بدن و تغییر چهره- نزدیک و شبیه به 
فرد واقعی یا بااندام فرضی که در ذهنشان نقش بسته، 
تغییر دهند؛ این موضوع نشانگر عدم پسند و پذیرش 

کامل شــریک زندگی است و درواقع اگر فرد هرکدام 
از ایــن عمل های زیبایی را هــم انجام دهد درنهایت 
نمی تواند جایگاه شــخص فرضی و خیالی همسرش 

را پیدا کند.

افراط در جراحی  زیبایی نشانه اختالل روانی 
است؟

فارغ از این مســئله، بعضی از زوجین هم به علت 
تنوع طلبی دوســت دارند که شــریک زندگی شان 
تغییراتی در فرم بدنش ایجاد کند و در بعضی از موارد 
هم زوجین به خاطر مد و چشم وهم چشــمی تمایل 
دارند که همسر زیباتری داشــته باشند و به نوعی با 
داشــتن همســر زیباتر و به روزتــر، اعتمادبه نفس 
خودشــان را در جامعه باالتر ببرنــد؛ تمام این موارد 
مجموعه ای از باورهای غلط است که در ذهن برخی 

زوجین نقش بسته است.

آیا اعتمادبه نفس از طریــق جراحی های 
زیبایی به دست می آید؟

افرادی کــه اعتمادبه نفــس و عزت نفس پایینی 
دارند گرایــش به انجام عمل هــای زیبایی در آن ها 
خیلی بیشــتر است ولی مشــکل این است که وقتی 
نقیصه  اصلی وجود نداشته باشد، انجام اعمال زیبایی 
نه تنها باعث افزایش اعتمادبه نفس نمی شود بلکه فرد 
حساسیت بیشــتری پیدا می کند و دچار مشکالت 
روان شناختی بیشتر می شــود اما در شرایطی که در 
فرد نقص های مهم وجود داشــته باشد مثل شرایط 
نافرم فک یا شــرایط نافرم بینی یا مشکالت عمده در 
چهره یــا اندام، در چنین شــرایطی جراحی زیبایی 
 می توانــد باعث بهبــود اعتمادبه نفــس و کیفیت

 زندگی شود.

به نظر شــما آیا افراط در انجام عمل های 
زیبایی می تواند نشــانه ای از اختالل روانی 

باشد؟
بله. اختــالالت تصویــر بدنی، وســواس فکری 
در خصوص تصویــر بدنی، اختالالت او ســی دی و 
وســواس بعضاً ممکن اســت که افکار بیمارگونه در 
خصوص ترتیــب و تقارن بدن ایجــاد کند که الزم 
 است حتماً توســط روانشناس، ســالمت روان فرد 

بررسی شود.
 در خصــوص جراحی هــای پــر ریســک مثل 
جراحی های تغییــر جنســیت و جراحی هایی که 
در خصــوص سیســتم گوارشــی انجام می شــود 
دریافت گواهی ســالمت روان و بررســی اختالالت 
روان شناختی الزامی است ولی به نظر من الزم است 
که دریافت گواهی سالمت روان برای سایر عمل های 
زیبایی هم الزامی شود و به خصوص افرادی که بیش 
از یک جراحی زیبایی دارند، ازنظر ســالمت روان و 

اختالالتی که عرض کردم موردبررسی ویژه تری قرار 
بگیرند.

آیا الزم اســت افراد قبل از انجام عمل های زیبایی 
به روان پزشک و روانشــناس مراجعه کنند تا ازنظر 

سالمت روان مورد ارزیابی قرار بگیرند؟
 ببینیــد در جراحی هــای زیبایــی مراجعین به 
سه دسته تقســیم می شــوند: مراجعین گروه اول، 
مراجعینی هســتند که واقعاً اشــکاالت ساختاری- 
عضوی وجود دارد و نیاز به چنین جراحی است مثاًل 
آســیب جدی را در تصادفات یا در حوادث دیگر مثل 
 ســوختگی ها دیدند که الزم اســت جراحی زیبایی

 انجام شود.
مراجعین گروم دوم، مراجعینی هستند که به دلیل 
بهبود عملکرد عضوی و ســالمتی الزم است جراحی 
زیبایی انجام دهند؛ این گروه اغلب با مشاوره ای که از 
متخصص می گیرند به این نتیجه می رسند که اگر این 
جراحی را انجام دهند در کیفیت زندگی و سالمتشان 
مؤثر خواهد بود؛ مثل افرادی که اضافه وزن شــدید 
دارند و با درمان هــای دارویی و ورزش امکان کاهش 
وزن وجــود ندارد یا به طور مثــال فردی که به خاطر 
نداشتن موی سر، بافت پوستی سرش آسیب می بیند 
یا به خاطر انحراف بینی مشــکالت مهمی در تنفس 
دارد؛ ایــن افراد بــا جراحی های زیبایــی می توانند 
کیفیت زندگی بهتری داشــته باشــند و حتماً الزم 
اســت که فایده ایــن جراحی ها تحت نظر پزشــک 
متخصص بررسی شود که آیا فرد از روش های درمانی 
 اســتفاده کند، بهتر اســت یا اینکه تــن به جراحی

 زیبایی دهد.
گروه سوم، افرادی هســتند که افراط در جراحی 
دارند و دغدغه ذهنی شــان جراحی هــای زیبایی و 
تغییر در چهره شــان یا ســایر نقاط بدنشان است؛ 
درحالی که هیچ اشــکال ســاختاری جــدی وجود 
ندارد یا با جراحــی، تغییر خاصی در کیفیت زندگی 
ایــن افراد اتفاق نمی افتد و فقط برای تقارن بیشــتر 
یا شــباهت به سوپراســتارها یا اینکه سنشان کمتر 
نشــان داده شــود، دســت به عمل جراحی زیبایی 
می زنند؛  این افراد حتماً باید از نظر سالمت روان مورد 
بررســی قرار بگیرند زیرا احتمال ابتال به اختالالت 
روان شــناختی، کمبود عزت نفس و وســواس های 
 فکری،  مشــکالت تصویر بدنــی و نارضایتی بدنی

 وجود دارد. 
بنابراین، با توجــه به انگیزه های متفاوت و مخرب 
جراحی های زیبایی این دسته افراد نه تنها خودشان 
باید به روان پزشــک و روانشناس مراجعه کنند بلکه 
پزشکان و متخصصان جراحی، حتماً باید به انگیزه ی  
افراد جهت جراحی و نرمال بودن  انگیزه توجه کنند 
و با تشخیص غیرطبیعی بودن انگیزه افراد، آن ها را به 
روانشناس ارجاع دهند تا از سالمت روانشان مطمئن 

شوند./  ایرنا 

 افـراط در جراحی  زیبایـی 
نشـانه اختالل روانـی است؟



نشریه مازندران، گلستان، گیالن
4 علمی و فرهنگی

 شماره 483   شنبه 21 آبان ماه 1401   17 ربیع الثانی 1444 

سبک زندگیسبک زندگی

 رازهایمـان را به چـه
 کسـی بگوییـم؟

ما ذاتا تمایل داریم رازهایمان را با دیگران به اشتراک بگذاریم و درباره آنها حرف بزنیم تا از حجم 
اضطرابمان کم کنیم. بســیاری از افراد با تصور اینکه کارشــان اشتباه است، خودشان را سرزنش 
می کنند و از فاش کردن رازهایشان پشیمان می شوند. درمیان گذاشتن راز با کسی که به او اعتماد 
دارید مشــکلی ایجاد نمی کند؛ مشکل اصلی زمانی ایجاد می شــود که شما شخص اشتباهی را 
برای درمیان گذاشتن رازهایتان انتخاب می کنید و وقتی از اعتمادتان سوءاستفاده می کند، تصور 
می کنید دیگر نباید رازهایتان را با هیچ کس در میان بگذارید. به جای اینکه خودتان را بابت گفتن 
رازتان به دیگران ســرزنش کنید، در پی شناخت افراد قابل اعتماد باشید، با آنها دوست شوید و با 
اطمینــان از خیرخواهی آنها، رازهایتان را در میان بگذاریــد. در این مقاله می گوییم چطور افراد 

قابل اعتماد را پیدا کنید و رازهایتان را به آنها بگویید.
ممکن است در طول سفر، با مســافر دیگری دوست شوید و سفره دلتان را پپشش باز کنید و 
رازهایتان را به او بگویید. بعد از ســفر هم از دوست چندساعته خود خداحافظی می کنید. بعد از 
این خداحافظی، شما به ۲ فرد غریبه تبدیل می شوید، بنابراین احتمال اینکه هرکدامتان از آنچه 
می دانید سوءاستفاده کنید، زیاد نیست. نتیجه این کار، سبک شدن به خاطر حرف هایی است که 

به دیگری گفته اید.
در ســال های اخیر، این روابط کوتاه مدت کمتر شده اند و حتی همان هم سفر هم ممکن است 
بعدا به دوســت آنالین شما در اینستاگرام تبدیل شــود. ارتباطات بلندمدت مزیت های بسیاری 

دارد، اما احتمال سوءاستفاده از رازها یا به اشتراک گذاشتن آنها با دیگران را افزایش می دهد.
افرادی که برای رازداری انتخاب می کنید باید قابل اعتماد باشــند، شــما را بپذیرند، دوست 
داشته باشند رازهایتان را بشنوند. اولین کسانی که می توانند شنونده رازهای شما باشند دوستان 
نزدیک، اعضای خانواده و همسر شما هستند. شما می توانید برای گفتن اطالعات مهم و خصوصی 

به این افراد اعتماد کنید.
روش انتخاب فرد مناسب

فهرستی از افرادی درست کنید که به آنها اعتماد دارید و احساس می کنید می توانید رازهایتان 
را با آنها در میان بگذارید. اگر تعداد افراد این فهرســت زیاد است، به شما تبریک می گوییم! شما 
ارتباطات نزدیک زیادی دارید که بسیار ارزشمند است، اما نیازی نیست رازهایتان را به همه آنها 
بگویید. مشخص کنید که اعضای این فهرست را بر اساس چه معیارهایی انتخاب کرده اید، سپس 
معیارهای جدیدی را بــه آنها اضافه کنید و تا می توانید تعداد افــراد را محدود کنید. این طوری 
تصمیم  گیری برایتان ساده تر خواهد شد.هنگام نوشتن فهرست، به عقاید و تمایالت و ویژگی های 

شخصیتی افراد هم توجه کنید؛ آنها باید ظرفیت الزم برای شنیدن رازهای شما را داشته باشند.
فرد رازدار باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

در ســال ۲۰۱۸ تحقیقی انجام شد درباره اینکه انسان ها برای درمیان گذاشتن رازهایشان به 
چه کســانی اعتماد می کنند. بر اساس این تحقیق، مهربانی و طرز فکر مشابه و قاطعیت ۳ ویژگی 
مهم افراد قابل اعتماد هستند. محققان به این نتیجه رسیدند که مهربانی و قاطعیت باعث می شوند 
گوینده به شــنونده اعتماد کند و رازهایش را با او در میان بگذارد. سپس اشتیاق و پذیرش )طرز 
فکر مشابه( است که گوینده را ترغیب می کند رازهای دیگری را هم به فرد مورداعتمادش بگوید.

البته این ویژگی ها معیارهای دقیقی برای ســنجش میزان رازداربودن افراد نیستند و صرفا بر 
اســاس تحقیقات و نظرسنجی از افراد به دست آمده اند. شــاید کسی که شما برای گفتن رازتان 
انتخاب می کنید طرز فکر مشابه شما نداشته باشد، اما بتواند باورها و رازهای شما را بشنود و سپس 
راه درســت را به شما نشــان بدهد و در تصمیم گیری کمکتان کند. چنین فردی اجازه نمی دهد 
قضاوت ها و نظر شخصی اش روی راهکاری که به شما ارائه می دهد یا ارتباطش با شما تأثیر بگذارد.

در ادامه ویژگی هایی را بررسی می کنیم که معموال باعث جلب اعتماد افراد می شوند.
1. مهربانی و شفقت:

 افراد شایسته اعتماد کردن انسان هایی دلسوز هستند که می توانند با دیگران همدلی کنند و 
بدون قضاوت کردن دیگران، به رازهایشــان گوش بدهند. چنین افرادی به حرف های شما گوش 
می دهند و درکتان می کنند. چنین فردی بدون اینکه خودش درگیر غم ها و مشکالت شما شود، 
در کنارتان قرار می گیرد و سعی می کند هرآنچه از دستش برمی آید برای بهترشدن حالتان انجام 
بدهد.افراد مهربان همان کســانی هســتند که می توانید بدون ترس از قضاوت شدن یا شنیدن 
نصیحت های کلیشه ای، با آنها درددل کنید.یکی از نکات مهمی که باید به آن توجه داشته باشید 
این است که مهربانی به تنهایی کافی نیست. شاید فردی مهربان باشد، با آغوشی باز شما را بپذیرد 
و به حرف هایتان گوش بدهد، اما آن قدر به شما تعهد نداشته باشد که رازتان را پیش خودش نگه 
دارد و به دیگران چیزی نگوید. بنابراین الزم است معیارهای مختلفی برای انتخاب دوست رازدار 

داشته باشید تا بعدا دچار مشکل نشوید.
2. قاطعیت:

 بیایید با ذکر یک مثال توضیح بدهیم که چرا افراد قاطع قابل اعتماد هستند. تصور کنید فردی 
با نیرنگ از دیگری سوءاســتفاده کرده و بخشــی از دارایی هایش را به ناحق از او گرفته است. فرد 
خطــاکار اکنون عذاب وجدان دارد و نمی داند چطــور می تواند کارش را جبران کند. اگر فردی را 
برای نگهداری رازهایش انتخاب کند که فقط مهربان است،  احتماال چنین پاسخ هایی می شنود: 

»اشکالی نداره. سعی کن از این به بعد درستکار باشی« یا »من درکت می کنم. 
ســعی کن دیگه به اشــتباهت فکر نکنی«.این پاســخ ها چاره وجدان نــاآرام فرد خطاکار و 
جبران کننده زیان مالی فرد قربانی نیســت. در عوض اگر فرد گناهکار رازش را با انسانی مهربان 
و قاطع در میان بگذارد، بدون شــک یک پاسخ می شــنود: »چیزهایی رو که به ناحق گرفتی به 
صاحبش پس بده!« این جمله شفاف، تکلیف فرد خطاکار را مشخص می کند و او متوجه می شود 
برای بهترشدن حالش باید خسارت را جبران کند.افراد قاطع کاری که باید را انجام می دهند و به 

شما هم انگیزه می دهند که کار درست را انجام بدهید.
3. طرز فکر مشابه: 

هیچ کس دوســت ندارد وقتی رازی را به کسی می گوید، سرزنش شــود. بنابراین الزم است 
شخصی را برای شنیدن رازهایتان انتخاب کنید که بتواند حرف هایتان را بپذیرد و بدون قضاوت و 
سرزنش، راهنمایی تان کند. گاهی اوقات بعضی از اتفاقات صرفا به این دلیل به راز تبدیل می شوند 

که برخالف هنجارها و قوانین جامعه هستند.
 اگر چنین رازهایی را با کســی در میان بگذارید که معتقد است هیچ کس حق هنجارشکنی 
ندارد و هنجارشکن ها باید مجازات شوند، به مشکل برمی خورید.همان طور که پیش از این گفتیم، 
ممکن اســت فردی طرز فکر مشابه شما نداشته باشد، اما بتواند به صحبت های شما گوش بدهد. 
مثال در روانشناسی، درمانگر عقاید و باورهای خودش را دارد، اما هنگام صحبت با مراجع بر اساس 
اســتدالل و دانش به او راهکار می دهد و درگیر قضاوت دیگران نمی شود. شباهت طرز فکر زمانی 

الزم است که کسی بخواهد با توجه به دیدگاه شخصی اش رازهای شما را بشنود.
4. برون گرایی :  

منظور ما از فرد برون گرا کســی نیست که دوست دارد همه زمانش را در مهمانی و دورهمی ها 
بگذارند و از احســاس تنهایی فراری است. وقتی کسی برون گرا باشــد، می تواند به خوبی با شما 
ارتباط برقرار کند، شنونده خوبی است و آمادگی پذیرش دوستی نزدیک با شما را دارد. در نتیجه 
برقراری ارتباط و اعتماد به او ســاده تر می شود و شما می توانید رازهایتان را با او در میان بگذارید.
گاهی هم ممکن اســت که فرد درون گرا باشد، اما اعتماد شــما را جلب کند و احساس کنید که 
می توانید رازهایتان را با او در میــان بگذارید. در این صورت، برون گرایی یا درونگرایی او اهمیتی 
ندارد و می توانید رازهایتان را با او در میان بگذارید. برونگرایی صرفا به دلیل ایجاد سهولت برقراری 

ارتباط یکی از ویژگی های افراد رازدار محسوب می شود.
چه رازهایی را می توانیم با دیگران در میان بگذاریم؟

این مســئله برای هر فرد متفاوت است. بعضی از افراد ترجیح می دهند موقعیت های شخصی 
زندگی شان را پنهان نگه دارند و درباره آنها با کسی صحبت نکنند و گروهی دیگر ترجیح می دهند 
مهم ترین رازهایشان را با شخصی قابل اعتماد در میان بگذارند. به یاد داشته باشید که نیازی نیست 
در یک جلســه تمام رازهای نگفته زندگی تان را به دیگری بگویید. ابتدا از رازها و ماجراهای ساده 

شروع کنید و کم کم سراغ گفتن رازی بروید که گفتنش برایتان دشوار است.
وقتی می خواهید رازی را با کســی در میان بگذارید، مطمئن شوید دانستن اطالعاتی که در 
اختیارش قرار می دهید مشــکلی برای او ایجاد نمی کند.نیاز ما به صحبت با دیگران به این معنی 

نیست که باید تمام رازها و اتفاقات زندگی مان را برای دیگری تعریف کنیم.
 یکی از مهم ترین نکاتی که هنگام گفتن رازها باید در نظر بگیرید این است که مشخص کنید 
مرز آنچه می توانید با دیگران به اشــتراک بگذارید و آنچه نباید بگویید کجاســت. افرادی که این 
مهارت را دارند، هم می توانند رازهایشان را با دیگران به اشتراک بگذارند و ذهنشان را آرام کنند و 

هم اطالعات محرمانه شان را فاش نکنند تا از آنها سوءاستفاده نشود.
کالم آخر

گاهی اوقات اتفاقاتی که در طول زندگی رخ می دهند منجر به نشخوار ذهنی می شوند و آرام و 
قرار را از فرد می گیرند. در چنین موقعیت هایی، صحبت با فردی قابل اعتماد و گفتن رازها به او، تا 
حد زیادی کمک کننده است. چنین فردی از بیرون به زندگی و مسائل شما نگاه می کند و احتماال 

راهکارهایی را ارائه می دهد که به ذهن خودتان نرسیده است.

اختصاصی سرویس اجتماعی هموالیتی: یکی از 
اقداماتی که در شهرداری ســاری باید برای آن برنامه ریزی 
مناسب و مدونی انجام شود، بحث پرداخت حقوق کارکنان 

در این مجموعه است.
به گزارش هموالیتی،یکی از قول های شهرداری و اعضای 
شورا پرداخت به موقع حقوق کارکنان این مجموعه بوده است 
که خلف وعده شــهرداری در پرداخت حقوق کارکنان سه 
ماهه شده و برخی از مجموعه های شهرداری ساری تاکنون 

سه ماه حقوق دریافت نکردند.
تاخیــر به وجود آمــده در بحث حقوق بیشــتر متوجه 

نیروهای عملیاتی شــهرداری ساری اســت که بیشترین 
زحمات شهرداری ساری روی دوش آنها است.

تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان شهرداری از اواخر سال 
گذشته با تعلل در عیدی و پاداش پایان سال کلید خورد و در 
سال جاری برای دومین بار است که شهرداری ساری نتوانسته 
حقوق کارکنان به ویژه کارگران را به موقع پرداخت کند.البته 
خود مجموعه شهرداری ساری درباره دلیل تاخیر در پرداخت 
حقوق ها صحبت به میان نمی آورد و اعضای شورای شهر در 

ساری هم تقریبا در این ارتباط سکوت اختیار کردند.
ظاهرا تالش های اعضای شــورای شــهر برای استیضاح 

شهردار هم راه به جایی نبرده است.از اجرای پروژه های عمرانی 
در شهر ساری که خبری نیست، پل کابلی، پارکینگ طبقاتی 
در حاشیه میدان امام حسین)ع( ساری دم دست پروژه های 
است که در مدت حضور طالبی به آن توجهی نمی شود.بحث 
توسعه پارک ملل ساری که در ظاهر از دستور کار خارج شده و 
همه هم و غم شهرداری ساری پرداخت حقوق کارکنان بوده 
 که این موضوع هم ظاهرا در اولویت اقدامات شهرداری ساری
 قرار ندارد.بر اســاس اطالعات موثقی که خبرنگار تیتر آنی 
کسب کرد حقوق شهریور و مهرماه تاکنون پرداخت نشده و 
در آستانه اتمام آبان ماه هنوز درباره پرداخت حقوق بخشی از 

پرسنل شهرداری ساری خبری در دست نیست.
پرداخــت حقوق که ابتداي ترین عملکــرد یک مدیر در 
مجموعه اســت در مرکز اســتان با اما و اگر همراه است اما 
همین شهردار کل سطح شهر را با بیلبوردهای بنر برگزاری 
دومین جشنوراه کئی پال پر کرده که به اصطالح زمینه نشاط 
اجتماعی برای شــهروندان فراهم کند، بحث اینجاست که 
حدود پنج هزار پرســنل شهرداری و خانواده حدود ۱۵ هزار 
نفری جز افراد این شهر نیستند که در حسرت دریافت اندک 
حقوق پایان ماه بســوزند و حتی فکر حضور در جشنواره هم 

آزارشان می دهد؟

تاخیر در پرداخت حقوق 
کارکنان شهرداری ساری وارد 

سومین ماه می شود!!!! 
* بازهم تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان شهرداری ساری/ نیروهای رسمی هم

 یکی از اقداماتی که در شهرداری ساری باید برای آن برنامه ریزی مناسب و مدونی انجام 
شود، بحث پرداخت حقوق کارکنان در این مجموعه است.یکی از قول های شهرداری و اعضای 
شــورا پرداخت به موقع حقوق کارکنان این مجموعه بوده است که خلف وعده شهرداری در 

پرداخت حقوق کارکنان سه ماهه شده و برخی از مجموعه های شهرداری ساری تاکنون ...

اختصاصی هموالیتیاختصاصی هموالیتی 

علی اصغر ســیدآبادی، مهم ترین وجه شخصیتی توران 
میرهــادی را آفرینش امید و رؤیــا در هولناک ترین زمان ها و 
بحران ها می داند و می گوید، میرهادی همیشــه کاری برای 
انجام دادن داشته، همشــه امیدی را آفریده و از آن محافظت 

کرده است.
 توران میرهــادی، اســتاد ادبیات کودکان، نویســنده، 
متخصص آموزش و پرورش و یکی از شخصیت های تاثیرگذار 
فرهنگی که بیش از ۶۰ ســال در گســتره آموزش و پرورش و 
ادبیات کودکان کوشــید، ۶ سال می شــود )هجدهم آبان ماه 
۱۳۹۵( که دیگر در بین ما نیســت اما اندیشه هایش، نگاهش 
به انسان و دغدغه اش درباره آموزش کودکان در جامعه هنوز 
زنده است؛ همکارانش به دنبال آرمان های توران خانم هستند. 
او همچنین یکی از بنیان گذاران شورای کتاب کودک بود و از 
۱۳۵۸ خورشیدی تا اواخر عمرش سرپرستی تدوین و تالیف 
فرهنگ نامه کودکان و نوجوانان را هم برعهده داشت. خودش 
در جایی می گوید: طی بیش از نیم قرن گذشته در سه زمینه 
کار کــرده ام آموزش و پرورش، ادبیات کودکان و کتاب مرجع 
اختصاصی کودکان و نوجوانان؛ یعنی فرهنگنامه. در هر ســه 
زمینه گرچه به ابعاد جهانی کار نیز نظر داشــته ام ولی هدف 
اصلی من خدمت به کودکان و نوجوانان این ســرزمین بوده و 
هســت ... من معتقدم که جمع کار را پیش می برد نه فرد. فرد 
می تواند نقش هماهنگ کننده داشته باشد. بنابراین در هر سه 
زمینه تنها نکته ای که بتوانم به حســاب خودم بگذارم، پیدا 
کردن راه های کار ثمربخش گروهــی بود ... کار گروهی برای 
من بسیار شیرین، بســیار آموزنده و بسیار برانگیزاننده است.
میرهادی از سوی موسسه  پژوهشــی تاریخ ادبیات کودکان 
به عنوان نامزد دریافت جایزه »آسترید لیندگرن« سال ۲۰۱۷ 

انتخاب شده بود.
توران میرهادی در سال ۱۳۳۴ به نام برادر از دست رفته اش، 
کودکستان فرهاد و بعدها، دبستان و راهنمایی فرهاد را بنیاد 
نهاد. کتاب »جستجو در راه ها و روش های تربیت« گردآمده ای 

از تجربه های او در درازای ۲۵ ســال سرپرستی مدرسه فرهاد 
است.

علی اصغر ســیدآبادی، نویسنده و مروج کتابخوانی درباره 
توران میرهادی به ایســنا می گوید: زندگــی و کارنامه خانم 
میرهادی از چند زاویه قابل تأمل اســت؛ نخست  تأثیری که او 
در آموزش و پرورش داشت؛ میرهادی هم در تألیف کتاب های 
درسی دســتی داشــت و هم با تأسیس »مدرســه فرهاد«، 
دیدگاه های تازه ای را در آموزش و پرورش به وجود آورد. دومین 
جنبه کارنامه او بحث نهادسازی اســت، او عالوه بر این که در 
تأســیس شــورای کتاب کودک و بنیان گذاری »فرهنگنامه 
کودکان و نوجوانان« نقش داشته، در تأسیس سایر نهادهای 
مربوط به کــودکان و نوجوانان نیز به صورت غیرمســتقیم 

نقش آفرینی کرده است.
 او ســومین وجه کارنامه میرهــادی  را ثبت تجربه هایش 
می داند و معتقد است به این وجه فعالیت او توجه چندانی نشده 
است و توضیح می دهد: میرهادی از معدود ادبای ایرانی است 
که تالش کرده، هر تجربه ای را که داشته، ثبت کند و درباره اش 
حرف بزند و توضیح بدهد و اگر در جایی الزم باشد، نقد کند که 
چه عواملی باعث موفقیت و پیشرفت کار شده یا موانع را بگوید 

و توضیح دهد. انباشت تجربه و ثبت آن ها بسیار مهم است.
 سیدآبادی چهارمین وجه کار میرهادی را ادبیات کودکان 
می دانــد و ادامه می دهد: نقش میرهادی را در ادبیات کودک، 
به صورت مستقیم یعنی شــکل گیری ادبیات و نقد و بررسی 
آن نمی دانم و فکر نمی کنم نقش بی نظیری در ادبیات کودک 
داشــته باشــد. به نظرم نقش میرهادی در آموزش و پرورش، 

نهادسازی و ثبت تجربه هایش، بی نظیر است.
این نویســنده خاطرنشــان کرد: توران میرهادی ویژگی 
مهمی دارد که االن هم برای ما مهم و آموزنده اســت، این که از 
دل بحران ها، کار بزرگ خلق می کرد. در واقع بحران های بزرگ 
باعث نشد که او متوقف یا ناامید شود و کنار بکشد زیرا او با یکی 
از هولناک ترین تجربه های جهان معاصر، یعنی جنگ جهانی 

دوم ارتباط  مستقیم داشت، تجربه جنگ و بقایای جنگ را به 
چشــم دیده بود و از جوانانی بود که تالش کرد بر ویرانه های 
جنگ چیزی بسازد که تأثیرگذار باشد. توران میرهادی، آدمی 
است که می تواند بعد از چنین فاجعه ای به ساختن و یا به نقش 
هرچند کوچک در آبادانی، فکر کند و به این نگاه برسدکه بعد 
از فاجعه هولناک باید آدم به کار خود ادامه بدهد. یکی از وجوه 
آموزنده زندگی میرهادی برای ما که در این دوره به سر می بریم 
و ممکن است خیلی زود ناامید شویم، این است که به کار خود 

ادامه بدهیم.
  او انجام فعالیت های داوطلبانه را از دیگر وجوه شخصیتی 
توران میرهادی عنوان می کند و می گوید: بخش مهم و بزرگی 
از زندگی میرهادی را، فعالیت های دواطلبانه تشکیل می دهد؛ 
کار داوطلبانه هم به مثابه فعالیت ســازنده می تواند در جامعه 
و زندگی دیگــران، تأثیر بگذارد و هم یک جــور درمان برای 
آدم مصیبت دیده و کســی که از یک حادثه هولناک گذشته، 
باشــد. در واقع کار داوطلبانه امکانی است که آدم بتواند بماند 
و موثر باشــد یعنی آدم بعد از یک مصیبت می تواند، بماند اما 
مؤثر نباشد اما کار داوطلبانه باعث می شود و کمک می کند تا 
آدم موثر بماند. به نظرم این وجه شخصیتی میرهادی خیلی 
موثرتر از نقش او در ادبیات کودک است، میرهادی در ادبیات 
کودک هم  تأثیرگذار بوده امــا به دلیل تجربه های بزرگی که 
گذرانده، این وجه شــخصیتی او مهم تر است. سیدآبادی در 
ادامه بیان می کند: نکته دیگری که فکر می کنم به درد امروز ما 
هم می خورد، تجربه »مدرسه فرهاد« و میدان دادن به بچه ها 
برای تمرین مسؤولیت و مشارکت کردن در فعالیت ها، است. 
اگر نگاه مان به »مدرســه فرهاد« به عنوان یک تجربه باشــد، 
می گوییم مدرســه فرهادی مدرسه خوبی است اما آنجا صرفا 
یک مدرسه خوب نیست، آنجا مدرسه ای بوده که بچه ها امکان  
مشــارکت در اداره مدرســه و امکان انجام کار جمعی را پیدا 
می کردند که به نظرم در زمان خود تجربه مدرن و به روزی بوده 
و االن هم تجربه مهمی است. در روزگار خودمان عواقب این را 

 که نسل جدید مشارکت داده نمی شوند، می توانیم ببینیم. این 
تجربه، تجربه مفیدی است.

این نویســنده  در پایان می گوید: اگر بخواهم بر روی یک 
موضوع از زندگی خانم میرهادی تأکید کنم، آن وجه آفرینش 
امید و رؤیا در هولناک ترین زمان ها و بحران ها است، او همیشه 
کاری برای انجام دادن داشــته، همشه امیدی را آفریده و از آن 
محافظت کرده که االن می توانیم میوه های آن را بچینیم؛ االن 
فرهنگنامه هایی را داریم که بچه هــا می توانند آن را ببینند، 
روزی که توران میرهادی فرهنگنامه را بنیان می گذاشته این 
ماجرا قابل تصور نبوده است ولی االن می توانیم حاصل تالش 
او را ببینیم که از پس فاجعه برآمده که حاصلی ماندگار دارد و 

برای همیشه برای بچه ها می ماند.
از آثار میرهادی می توان به »دو گفتار درباره کتابخانه های 
آموزشــگاهی و نقش آن در ایجاد عادت به مطالعه«، »کتاب 
کار مربی کودک، برنامه کار ســاالنه مربــی در مهد کودک و 
کودکســتان«، »جســت وجو در راه ها و روش های تربیت«،  
»راهنمای تدریس کتاب تعلیمات اجتماعی سوم دبستان«، 
»دو گفتار« )کتابخانه آموزشگاهی و نقش آن در ایجاد عادت به 

مطالعه( و »آنکه رفت، آنکه آمد« اشاره کرد.
توران میرهادی در نگارش کتاب های تعلیمات اجتماعی، 
تاریخ، جغرافی و تعلیمات دینی چهارم دبســتان، تعلیمات 
اجتماعی و دینــی برای کالس چهارم دبســتان و گذری در 

ادبیات کودکان همکاری داشته است.
او همچنین  این کتاب ها و مقاله ها را ترجمه کرده اســت: 
»افسانه چینی برای کودکان«، »گنجشک کوچولو«، »رفتار 
والدین ما باید چگونه باشــد«، »تفاهم بین المللی به وســیله 
کتاب های کــودکان و نوجوانان«، »آنچه از کنگره آموختیم« 
و »در باب افســانه ها و اســطوره ها برای کودکان و نوجوانان« 
)با همکاری ثریا قزل ایاغ(. همچنین مقاله هایی از او در مجله  
»ســپیده فردا«، »ماهنامه آموزش و پرورش«، نشــریه ها و 

گزارش های شورای کتاب کودک به چاپ رسیده است.

پدیدار شــدن مهر و محبت افزون تر، معلول یکســری 
عوامل است که بعضی از آن ها در دست زن و برخی در اختیار 
مرد است. در این مطلب ۳۴ روش مهم برای ایجاد عالقه میان 
همسران را می خوانید. اسالم به منظور ایجاد عالقه و محبت 
بیشــتر میان دو همسر، به همتایی و کفو بودن آنها سفارش 
کرده است. در واقع می توان گفت: مرد و زن اگر از نظر شرایط 
اعتقادی و اقتصادی، نزدیک به هم باشند و براساس صداقت و 
حسن اعتماد به همدیگر، زندگی خود را آغاز کنند و در طول 
زندگی روزمره به آن توجه کافی داشته باشند و آن را رعایت 
کنند خداوند عالقه، محبت و الفت را بین این دو همسر قرار 
خواهد داد. پس از انعقاد پیمان ازدواج نیز برای اســتحکام 
خانواده و استمرار آن الفت و عالقه، باید هر یک از مرد و زن به 

روابط میان خود توجه کافی مبذول کنند.
چند راه افزایش صمیمیت در میان زوجین وجود دارد که 

در ادامه به آن ها می پردازیم.
۱- دانــش و مهارت خود را با مطالعه کتاب هایی در مورد 
انتخاب همسر، نحوه ارتباط با دیگران و شرکت در جلسات 

مشاوره و آموزش خانواده، افزایش دهید.
 ۲- هرگــز همســر خــود را بــا زن یــا مــرد دیگــر

 مقایسه نکنید.
۳- از رفتارهای مطلوب همســرتان تشــکر کرده و او را 

تشویق کنید.
۴- از تصمیمات نادرست، نامناسب و منفی و شکل گیری 

افکار منفی اجتناب کنید.
۵- سعی کنید در طول زندگی خود، نقاط مثبت و قوی 
خود را به ویژه دررابطه بین خودتان و همسرتان ایجاد و زیاد 

کنید.
۶- بــدون تعصب، اشــکاالت و ضعف هــای خودتان را 
مشاهده و حل کنید؛ یعنی به جای توجه به نیمه خالی، نیمه 

پر لیوان را ببینید.
۷- توازن انتظارات مهم اســت. انتظارات غلط از ســوی 

طرف مقابل، عشق را کاهش می دهد.
۸- در مواردی که غم و اندوه و افســردگی یا خشــم تان 

شدید و غیرعادی است حتما به متخصص مراجعه کنید.

۹- فکــر کــردن بــه یــک زندگــی شــاد و موفق، 
مســئولیت پذیری، از بین  بردن موانع و نگاه کردن به عوامل 

ایجاد روابط سالم.
۱۰- همه چیز را می توان برای عشــق اســتفاده کرد؛ از 
کلمات، کار، پخت وپز، شست وشو، تماشای تلویزیون و بازی 

با بچه ها.
۱۱- شــما گاهی فرصــت دارید تلویزیــون، این جعبه 
جادویی را ببینید؛ همسرتان هم همین طور. شما به دیدن 
سریال عالقه دارید و او به دیدن مستند. این یک تفاوت است 
و شــما می توانید این تفاوت را به فرصت تبدیل کنید. شما 
فقط باید تصمیــم بگیرید، فکر کنید و انجام دهید. هیچ راز 

دیگری وجود ندارد.
۱۲- برای ایجاد روابط دوستانه با اعضای خانواده تالش 
کنیــد؛ همدردی، تفکر، همکاری و مشــورت با یکدیگر در 
موضوعات مختلف، شــکل های ایجاد این روابط دوســتانه 

است.
۱۳- زن یــا شــوهرتان را به عنــوان نزدیک تریــن و 
وظیفه پذیرترین فرد زندگی تان در نظر بگیرید و او را به عنوان 

همسر حمایت کنید.
۱۴- زمان های خوب خود را در ذهن داشته باشید.

۱۵- همســر خود را در روزهای اول آشنایی به یاد آورید. 

یک لیست از کارهای دونفره لذتبخش تهیه کنید. برای این 
کارها برنامه ریزی و سعی کنید آن ها را همیشه تکرار کنید. 

می توانید لیست تان را به روز کنید.
۱۶- بیان عشق مهم است. اگر یک زن از ناحیه شوهرش 
احســاس خوبی و عشق و محبت نداشته باشــد، او انگیزه 
نخواهد داشــت که فرزندانش را دوست داشته باشد و حتی 

وظایف زنانه اش را انجام دهد.
۱۷- مشــورت با یکدیگر و اجتناب از یکجانبه گرایی در 
برنامه ریــزی برای فعالیت های اجتماعــی، اوقات  فراغت و 

بازدید از خانواده مهم است.
۱۸- هر زمانی که ممکن است، رابطه کالمی و عاطفی با 

همسر و اعضای خانواده خود ایجاد کنید.
۱۹- زنان بیشــتر از صحبت کردن با شوهرشــان لذت 
می برند، بنابراین مــردان باید به طور فعــال به حرف های 

همسرشان گوش کنند و به طور مناسب پاسخ دهند.
۲۰- روابط تــان را بــا یادگیری مهارت هــای ارتباطی 
مانند گــوش دادن به یکدیگر، احترام به نظرات و عقاید هم، 

همکاری با یکدیگر و مشاوره، بهتر کنید.
۲۱- ســعی کنید کل خانواده، به خصوص همسرتان را 

گرم و صمیمانه در آغوش بگیرید.
۲۲- کمک به همسرتان، عشق ورزیدن، دوست داشتن 

عاشقانه و احساس امنیت در عشق مهم است.
۲۳-  گاهی اوقــات، در فضای محرمانــه، محبت آمیز 
و محترمانــه، رفتار یکدیگــر را ارزیابی کنیــد و از یکدیگر 
 بپرســید که باید چه انجام شود تا روابط شما بهتر و پرجنب

 وجوش تر شود.
۲۴- هدیه دادن به هم را مهم بدانید.

۲۵- چیزهایی که به نوعی بیان محبت هســتند تأثیر 
زیادی بر افزایش محبت دارند. یکی از این ها می تواند هدیه ای 
هرچند ناچیز و ارزان باشد. در مخالفت یا سوء تفاهم، به جای 
تعصب یا سوء تفاهم، مشکل را شناســایی و راه حل خود را 

پیدا کنید.
۲۶- برای رســیدن بــه امنیت روانــی و عاطفی روابط 
زناشــویی، یکپارچگی، پذیرش، انصــاف و اعتماد متقابل، 

اولویت تان باشد.
۲۷- همیشه در برخورد با مشکالت خانوادگی خود را در 
موقعیت طرف دیگر قرار دهید و با پذیرش مســئولیت های 
خود و شــناخت انتظارات متقابل، حل اختالفات را دنبال 

کنید. به تنهایی تصمیم نگیرید.
۲۸- شــما باید احســاس کنید که با همسرتان کامل 
می شوید و دو قسمت از وجود یک شخص هستید؛ بنابراین 
زمانــی که طرف دیگر حضور نــدارد تصمیم نگیرید. با هم 
همــکاری کنید و تصمیم بگیرید؛ در مــورد همه چیز، چه 

کوچک و چه بزرگ.
۲۹- روز یــا هفته یــا یک وقت خاص را بــرای بحث در 
مورد مسائل و مشــکالت و به اصطالح درددل با همسرتان 

اختصاص دهید.
۳۰- صحبت از هر چیزی تنها در زمان خودش باشد، نه 

هنگام شام یا خواب.
۳۱- در صورت بروز سوء تفاهم و سوء رفتار، آن را در اسرع 

وقت حل وفصل کنید تا به یک اتفاق مخرب تبدیل نشود.
۳۲- با همسرتان مهربان باشید.

۳۳- خوش اخالقی در خانواده باعث می شــود که کانون 
خانواده گرم تر شــود.۳۴- انتظارات غیرواقعی از همســر و 
ازدواج را ترک و از نگرش های آرمانی و رویایی اجتناب کنید.

زنی که از هولناک ترین بحران ها رؤیا می آفرید

راههای مهم ایجاد عالقه و صمیمیت میان همسران
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اخبار 

مدیرکل انتقال خون مازندران مطرح کرد؛

 کاهش چشمگیر ذخایر 
فرآورده های خونی در مازندران

 مدیرکل انتقال خون مازندران با اشــاره به کاهش چشمگیر 
ذخایر گروه های خونی و فرآورده های آن از مردم خواســت تا به 

این سازمان در تامین نیاز بیماران کمک کنند.
عبداهلل محمدی فیروزجایی با اشاره به کاهش چشمگیر دخایر 
گروه های خونی اظهار داشــت: متأسفانه ذخایر خونی استان در 
تمامی گروه ها کاهش چشمگیری یافته است و وضعیت مطلوبی 
نداریم.وی از مردم خواســت برای تأمیــن نیازمندی ها و اهدای 
خون به پایگاه های انتقال خــون مراجعه کنند و افزود: از ابتدای 
فروردین تا پایان مهر سال جاری ۹۶ هزار و۱۲۴ ر نفر برای اهدای 
خون به مراکــز انتقال خون مازندران مراجعــه کردند که از این 
تعداد ۷۸ هزار و ۷۲۵ نفر با داشــتن شرایط اهدا موفق به اهدای 

خون شدند.
وی افزود: در هفت ماهه امســال ۴۷ هــزار و ۳۱۴ واحد خون 
اهدایــی مربوط به اهداکنندگان مســتمر ۲۳ هزار و ۱۴۰ واحد 
مربوط به اهداکنندگان باسابقه و ۸ هزار و ۲۷۱ واحد خون مربوط 

به اهداکنندگان بار اولی در سراسر استان بود.
محمدی فیروزجایی با بیان اینکه نیاز به خون و فرآورده های 
آن در اســتان یک نیاز همیشگی و مســتمر است و ذخایر خونی 
یــک طول عمر مشــخص و محــدودی دارند افــزود: بیمارانی 
همچون تاالسمی، سرطانی و هموفیلی به صورت مستمر خون و 
فرآورده های خونی دریافت می کنند و در کنار آن افرادی که تحت 
عمل های جراحی قرار دارند و یا در ســوانح و تصادفات جاده ای 

دچار آسیب جدی می شوند هم نیاز به خون پیدا می کنند.
تاثیر نوشیدن میزان کم قهوه در بارداری بر کوتاهی قد کودک

به اکثر زنان باردار گفته می شود که خوردن یک فنجان قهوه 
در روز بی خطر است و باعث سقط جنین یا زایمان زودرس نمی 

شود، اما تحقیقات جدید خطر شگفت انگیزی را نشان می دهد.
تحقیقات جدید نشــان می دهد مادرانی که کافئین مصرف 
می کنند، حتی در مقادیر کم، ممکن است قد کودک شأن کوتاه تر 
شود.»جسیکا گلیسون«، محقق ارشــد این مطالعه از مؤسسه 
ملی بهداشــت کودک و توسعه انسانی ایاالت متحده، گفت: »ما 
دریافتیــم حتی قــرار گرفتن کم در معرض کافئیــن در دوران 

بارداری با قد کوتاه تر کودک در دوران کودکی مرتبط است.«
محققــان توصیه می کنند که زنان باردار مصرف کافئین خود 
را به کمتــر از ۲۰۰ میلی گرم در روز محــدود کنند. این مقدار 
معادل حدود دو فنجان ۳۱ گرمی قهوه است.اینکه کافئین دقیقاً 
چگونه بر قد تأثیر می گذارد هنوز به طور کامل شــناخته نشده 
است، اما محققان نظریه هایی در این مورد دارند.گلیسون توضیح 
داد: »متابولیسم کافئین در دوران بارداری ُکند می شود، کافئین 
و متابولیــت های آن از جفت عبور می کننــد و جنین نمی تواند 
کافئین یا متابولیت های آن را متابولیزه یا تجزیه کند. با پیشرفت 
بارداری، این بدان معناست که جنین می تواند در معرض انباشتی 

از کافئین قرار گیرد.«
در مطالعات حیوانی، این روند منجر به تغییر در الگوهای رشد 
طبیعی شد. گلیســون افزود: »عالوه بر این، کافئین بیش از حد 
می تواند منجر به افزایش حساســیت به انسولین در جنین شود 
که به طور بالقوه می تواند عواقب دائمی برای رشد طبیعی داشته 
باشد.«او گفت: »این مسئله فقط در مورد قهوه نیست. مطالعه ما 

تمام محصوالت حاوی کافئین را در بر می گیرد.«
این لیست شــامل شکالت، چای، نوشــیدنی های انرژی زا و 
نوشابه است. گلیسون خاطرنشان کرد: »نتایج نهایی ما بر اساس 

هرگونه قرار گرفتن در معرض کافئین است، نه فقط قهوه.«
در این مطالعه، محققان غلظت کافئین و محصول تجزیه شده 
از آن موسوم به پاراکسانتین، را در نمونه های خونی بیش از ۲۴۰۰ 
زن باردار در دو مطالعه بررســی کردند. آنها به دنبال ارتباط بین 
مصرف کافئین مادران باردار و قد، وزن، شاخص توده بدنی و خطر 
چاقــی در کودک بودند.یافته ها نشــان داد کودکان زنانی که در 
دوران بارداری مصرف کافئین کمی داشتند، نسبت به همساالن 
خود که مادرشــان در دوران بارداری کافئین مصرف نکرده بود، 
کوتاه تر بودند. این مطالعه نشان داد که شکاف قد در سنین ۴ تا ۸ 

سالگی افزایش یافته است.

محققان می گویند؛

درمان هورمونی در بارداری احتمال 
زایمان زودرس را کاهش نمی دهد

یک مطالعه جدید گزارش می دهــد که هورمون درمانی که 
معمــوالً برای جلوگیری از زایمان زودرس اســتفاده می شــود 

احتماالً مؤثر نیست.
به گفته محققان، پزشکان برای کمک به زنان باردار در معرض 
خطر، درمان های پروژسترون واژینال را تجویز می کنند تا زایمان 

را تا زمانی که ممکن است به تأخیر بیندازند.
اما طبق نتایج منتشــر شده، یک مطالعه جدید شامل بیش از 
۱۶۰۰ زن باردار با سابقه زایمان زودرس نشان داد که پروژسترون 

واژینال هیچ تأثیری بر زایمان زودرس ندارد.
دکتر »دیوید نلسون«، محقق ارشد از دانشگاه تکزاس، گفت: 
»مسلماً در جمعیت های مختلف ممکن است پیامدهای متفاوتی 
وجود داشته باشد. اما در بین بیماران ما، هنگامی که پروژسترون 
واژینال برای نشانه ای از زایمان زودرس قبلی تجویز شد، فایده ای 
پیــدا نکردیم.«زایمان زودرس وضعیتی اســت کــه نوزاد بین 
هفته های ۲۰ تا ۳۷ بارداری به دنیا می آید و برای پیشــگیری از 
آن، درمان با پروژسترون توصیه می شود.پروژسترون واژینال به 

صورت ژل، شیاف یا کپسول در دسترس است.
مطالعه ای در ســال ۲۰۱۷ توســط نلســون و همکارانش به 
ایــن نتیجه رســید که پروژســترون تزریقی در پیشــگیری از 
زایمان زودرس مؤثر نیســت، اما تا به حال هیچ کس اثربخشــی 
پروژسترون واژینال را آزمایش نکرده بود.بین سال های ۲۰۱۷ تا 
۲۰۱۹، ۴۱۷ زن در معرض خطر، پروژسترون واژینال را دریافت 
کردند.محققان میزان زایمان زودرس این زنان را با ۱۲۵۱ بیمار 

گروه کنترل مقایسه کردند.
حدود ۲۴ درصــد از زنانی که پروژســترون واژینال مصرف 
می کردنــد در هفته ۳۵ بارداری یا قبــل از آن زایمان کردند، در 
حالیکه در گــروه کنترل این رقم حدود ۱۷ درصد بود.نلســون 
گفت: »علیرغم این یافته ها، احتماالً قبل از حذف پروژســترون 
 واژینــال به عنوان یــک گزینــه درمانی، مطالعات بیشــتری

 مورد نیاز است.«

واردات ۵۰ تُــن محموله آنتی بیوتیک از هند، در حالی 
اتفاق افتاد که گفته می شــود مواد اولیــه دارویی در انبار 

برخی شرکت های داخلی موجود بوده است. 
وقتی کشــور با کمبود داروهای ســاده همچون آنتی 
بیوتیک های کودکان مواجه شد، وزارت بهداشت تصمیم 
گرفت برای رفع کمبود، دســت به واردات بزند و اینگونه 
بود که محموله ۵۰ تُنی داروهای آنتی بیوتیک را از کشور 

هند وارد کرد.
در همین حال، عنوان می شد که علت کمبود داروهای 
آنتی بیوتیک در کشــور، گالیه تولید کنندگان مواد اولیه 
دارویی، از نحوه قیمت گذاری توســط سازمان غذا و دارو 

بوده است.
شــائبه ها در زمینه کمبود داروهای آنتی بیوتیک در 
کشور، باعث شد دستگاه های نظارتی به این موضوع ورود 
کنند. بر همین اســاس، جلسه ای در سازمان بازرسی کل 

کشور برگزار شد و نمایندگانی از دست اندرکاران دارو، در 
این نشست حضور یافتند.

ایروان مسعودی اصل بازرس کل امور بهداشت و درمان 
سازمان بازرسی کل کشور، با اشاره به گزارش بازرسی های 
سازمان بازرسی کل کشور در خصوص طرح »دارویاری«، 
گفت: جمع بنــدی و نتایج بررســی های بازرســی کل 
امور بهداشــت و درمان در مرکز و همچنین بازرسی کل 
استان های سازمان نشان می دهد که مردم از کمبود دارو و 

افزایش پرداخت از جیب گالیه دارند.
وی با تأکید بر اینکه نگاه ســازمان بازرسی بر تعامل و 
پیشگیری است، تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور 
تالش داشــته و دارد که مشــکالت طرح »دارویاری« و 
موضوع کمبود برخی اقالم دارویی را با برگزاری جلســات 
مختلف با ســازمان غــذا و دارو و همچنین بخش صنعت 

رفع کند.

مسعودی اصل تأکید کرد: چنانچه سازمان بازرسی به 
اسنادی برسد که ســازمان غذا و دارو در خصوص وظایف 
خود تعلل داشته یا شرکت های دارویی اقدام به دپو دارو با 
هدف باال بردن قیمت ها کرده اند، به صورت قاطع برخورد 
می کند. وی با اشــاره به فراخوان ســازمان غذا و دارو در 
خصــوص واردات داروهایی که در بــازار با کمبود مواجه 
اســت، گفت: آنچه مشخص شــد این است که شرکت ها 
دارای مــواد اولیه کافی برای تولید محصول نهایی اقالمی 

که با کمبود مواجه است، هستند.
همچنین اشــکان میرمحمدی بازرس کل امور تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی« ســازمان بازرسی کل کشور، با اشاره 
به بازدید خود از برخی شرکت های پخش دارو و همچنین 
شــرکت های »مواد اولیه ساز« در پی بررسی کمبود اقالم 
دارویی، اظهار کرد: بررسی های میدانی حاکی از این است 
که ماده اولیه انواع آنتی بیوتیک در انبارهای شــرکت های 

تأمین کننده به طور کامل فراهم اســت. به طور نمونه در 
بازدید از یکی از شــرکت های دارویی مشخص شد حدود 
۳۰ تن ماده اولیه »آزیترومایســین« در انبار این شرکت 
موجود است و حدود ۳۰ تن دیگر از مواد اولیه این شرکت 
در گمرک وجود دارد که جمعاً این مقدار برای نیاز ۶ ماهه 

کشور کافی خواهد بود.
وی راجع به امتناع شــرکت های دارویی از تولید اقالم 
دارویی آنتی بیوتیک گفت: در ایــن بازدیدها »حذف ارز 
ترجیحی و عدم همسان سازی قیمت های جدید با افزایش 
ناشی از تغییر نرخ ارز جهت تهیه مواد اولیه« و نیز »افزایش 
هزینه های مرتبط با تولید محصوالت دارویی«، دو عامل 
مهــم امتناع شــرکت های دارویی از تولیــد برخی اقالم 
دارویی به واســطه عدم اصالح به موقع قیمت ها توســط 
سازمان غذا و دارو منتج به زیان شرکت های تولید کننده 

ناشی از آن عنوان شده است.

ماجـرای ۳۰ تُـن 
 »آزیتـرومایسیـن«

 در انبـار
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نتایج یک مطالعه روی موش ها نشان می دهد که محصول 
جانبی به دســت آمده از هضم انار ممکن اســت به مبارزه با 

سرطان کولورکتال )روده بزرگ( کمک کند.
به گزارش خبرنگار مهر به نقــل از مدیکال نیوز، محققان 
اثــرات متابولیتی به نــام یورولیتیــن A )UA( را بر روی 
سرطان کولورکتال بررســی کردند. UA نتیجه متابولیسم 

باکتری های روده نوعی پلی فنول موجود در انار است.
آنهــا دریافتند که در مدل موش های آزمایشــگاهی، این 
متابولیت رشــد تومور را محدود می کنــد و با ایمونوتراپی به 

صورت هم افزایی عمل می کند.
محققان خاطرنشــان کردنــد که تحقیقات بیشــتری 
برای درک بهتر مکانیســم های زیربنایی و مشــاهده اینکه 
 آیا یافته ها می توانند در انســان تکرار شــوند یــا خیر، مورد

 نیاز است.
سرطان کولورکتال سومین سرطان شایع در جهان است. 
مطالعات اخیر نشــان می دهد که اشــکال غلیظ یورولیتین 
A، محصــول طبیعی هضــم انار، باعث میتوفــاژی )تجزیه 
میتوکندری( می شــود. این روند به نوبه خــود، باعث ایجاد 

میتوکندری جدید می شــود و ابتالء به بیماری های مرتبط با 
افزایش ســن را کاهش می دهد.مطالعات دیگر نشان داده اند 
که UA دارای اثرات تعدیل کننده ایمنی در ســلول ها است 
که التهاب را در کنار سلول هایی که عملکرد ایمنی را تقویت 

می کنند، کاهش می دهد.
مطالعه بیشــتر در مورد اثرات UA بر عملکرد سیســتم 

ایمنی می تواند منجر به توسعه درمان های ضد تومور شود.
دکتر »دومینیک دنک«، پزشــک بیمارســتان دانشگاه 
فرانکفورت در آلمان و نویســنده ارشــد این مطالعه، گفت: 
»یافته های ما هیجان انگیز هســتند، زیــرا تمرکز ما بر روی 
ســلول تومور نیست، بلکه بر سیستم ایمنی، دفاع طبیعی در 

برابر سرطان است.«
وی در ادامه می افزاید: »این شــیوه درمــان در ترکیب با 
ایمونوتراپی های موجود، فرصت های معناداری را برای کاربرد 
بیشــتر در کلینیک فراهم می کند. مــا امیدواریم که بتوانیم 
از این فرایند برای بهبود پایدار درمان ســرطان کولورکتال و 

همچنین سایر سرطان ها استفاده کنیم.«
یورولیتیــن A، متابولیت االژیتانیــن )نوعی پلی فنول( 

 اســت. پلی فنول هــا دارای خواص آنتی اکســیدانی و ضد
 التهابی هستند.

االژیتانین ها عمدتاً در انار و همچنین توت فرنگی، تمشک 
و مغزیجات آجیلی، به ویژه در گردو، یافت می شوند.

به گفته محققان، االژیتانین ها توســط باکتری های روده 
به UA تبدیل می شــوند. بنابراین، فرد باید یک میکروبیوم 

روده ســالم و متنوع داشته باشــد تا امکان انجام این تبدیل 
فراهم شود.

برای این مطالعه، محققان به موش های مبتال به ســرطان 
کولورکتال به مدت ۱۸ هفته یک رژیم غذایی حاوی UA یا 

رژیم غذایی کنترلی دادند.
 UA در پایان، آنها دریافتند موش هایی که از رژیم غذایی
استفاده می کردند، کاهش قابل توجهی در بروز و اندازه تومور، 
در کنار سطح باالتری از سلول های T در پوشش داخلی روده 

بزرگ نشان دادند.
این مطالعه نشــان می دهد که فراتر از خواص ضد التهابی 
عمومی مورد انتظار از UA، ممکن اســت به تعدیل ایمنی 
بیشــتر اجازه دهد تا بدن بتواند رشد اولیه تومور در دستگاه 
گوارش را شناســایی و مدیریت کند، مانند آنچه در سرطان 

کولورکتال دیده می شود.
در آزمایش های دیگر، محققان دریافتند که UA ممکن 
است اثربخشی درمان با سلول های CAR-T، ایمونوتراپی 
جدید امیدوارکننده بــرای درمان ســرطان کولورکتال، را 

افزایش دهد.

مصرف انار در مقابله با سرطان روده بزرگ موثر است

یکــی از مواد اصلی موجــود در آقطــی ترکیبات آنتی 
اکسیدانی قوی هستند و از این رو می توان با اطمینان اظهار 
نظر کرد که آقطی در راســتای تقویت سیستم ایمنی نقش 

مهمی دارد...
در صورت ابتال به سرماخوردگی یا آنفلوانزا، از جمله اولین 
و مهمترین توصیه های پزشکان نوشیدن حجم بیشتری از 
مایعات طی روز اســت. در حالی که آب و سایر نوشیدنی ها 
همچون آبمیوه های طبیعی برای روند بهبودی بسیار مهم 
هستند، اکثر مردم به منظور مبارزه با بیماری مصرف انواع 

چای را ترجیح می دهند.
مایع گرم چای گلو را تســکین می دهد و به رفع احتقان 
کمک می کند. همچنین انواع چای و دمنوش های گیاهی 
به طور معمول حاوی خواص ضد باکتریایی هستند که سبب 
درمان سریع ســرماخوردگی می شوند. اگر مقداری عسل 
هم به چای خود اضافه کنید، به درمان سرفه کمک خواهید 
کرد. چکاندن کمی لیمو در چای نیز ســبب می شود تا بدن 
ویتامین ث بیشــتری دریافت و سرماخوردگی را با سرعت 

بیشتری تضعیف کند.
البته باید به خاطر داشته باشیم که چای مناسب به هیچ 
وجه جایگزین آنتی بیوتیک ها یا سایر داروهای تجویز شده 
توسط پزشــک برای درمان بیماری نیست. دمنوش هایی 
موثری که در ادامه معرفی می شوند، به وسیله منابع معتبر 

از جمله وزارت کشاورزی آمریکا تایید شده اند.
نعناع فلفلی

از دمنوش های گیاهی موثر که به نبرد سرماخوردگی و 
آنفلوانزا می روند! 

عالوه بر طعم متمایــز چای نعناع فلفلی، منتول موجود 
در برگها را نیز می توان به راحتی با جویدن برگهای دم شده 
وارد بدن خود کرد که در این صورت کمک فراوانی به سرفه 
های آزار دهنده می کنیم. این ترکیب خواصی مشابه شربت 
های ضد سرفه دارد و همچنین با خالص کردن بیمار از شر 
احتقــان به تنفس راحت تر نیز یاری خواهد رســاند. چای 
نعناع فلفلی همچنین درد، التهاب و بدن درد را نیز کاهش 
می دهد.در مطالعات علمی مختلف هم مزایای متعددی در 
ارتباط با خواص ضد میکروبی و ضد ویروســی چای نعناع 

فلفلی گزارش شده است.
بابونه

از دمنوش های گیاهی موثر که به نبرد سرماخوردگی و 

آنفلوانزا می روند! 
پزشــکان همراه با مصرف مایعات، استراحت را نیز برای 
غلبه بر ســرماخوردگی و آنفلوانزا به بیمــاران توصیه می 
کنند. اما متاســفانه اســتراحت و خواب در شرایط ابتال به 
سرماخوردگی یا آنفوالنزا می تواند کار بسیار دشواری باشد.

گل های چای بابونه برای کمک به خواب ترکیبات کلیدی 
و بسیار مهمی هستند. گیاه بابونه دارای فالونوئیدهایی در 
گلبرگ های خود اســت که عملکرد آرام بخشی دارند. این 
چای همچنین دارای خواص ضد التهابی اســت و از این رو 

می تواند برای بیماران مذکور به شدت مفید باشد.
اکیناسه

این گل بنفش که بومی آمریکای شمالی است و از طریق 
عطاری های سراسر کشور قابل خریداری است، در صورت 
مصرف به عنوان مکمل دارویی خطر ابتال به سرماخوردگی 
را تــا ۵۸ درصد کاهش می دهد. خواص ضد التهابی موجود 
در گیاه اکیناســه به سیستم ایمنی بدن ما کمک می کند تا 
مدت زمان درگیری با ســرماخوردگی یــا آنفلوانزا را تا حد 

امکان کاهش دهد.
در مجموع هنگامی که چای اکیناســه را دم کرده و می 
نوشیم، بهترین انتخاب گیاهی ممکن را به منظور مبارزه با 

بیماری در حال وقوع انجام داده ایم.
زنجبیل

از دمنوش های گیاهی موثر که به نبرد سرماخوردگی و 
آنفلوانزا می روند! 

اگر گلــودرد دارید، چــای زنجبیل می توانــد آن را به 
خوبی تســکین دهد. زنجبیل حاوی ترکیبات ضد التهابی 
و همچنین موثر علیه رشد میکروارگانیسم  های بیماری زا 
است و بدین ترتیب از ایجاد عفونت و پیشر وی آن جلوگیری 
می کند.اگر بــه دنبال ابتالی به بیمــاری دچار ناراحتی و 
درد معده نیز می شــوید، چای زنجبیل به رفع این مشکل 
و همینطور حالت تهوع کمک مــی کند. این چای در عین 
حال می  تواند سینوس ها  را پاک کند، احتقان را از بین ببرد 

و استفراغ و بیماری حرکت را کاهش دهد.
آقطی

گیاه آقطی برای قرن ها به منظور کاهش عالئم بیماری 
های رایج نظیر سرماخوردگی کاربرد داشته است.

یکــی از مواد اصلی موجــود در آقطــی ترکیبات آنتی 
اکسیدانی قوی هستند و از این رو می توان با اطمینان اظهار 
نظر کرد که آقطی در راســتای تقویت سیستم ایمنی نقش 
مهمی دارد. انواع شربت ها و عصاره های گیاهی آلدربری یا 

آقطی در کنار گیاه دم شــده می توانند به کوتاه کردن مدت 
زمان ابتال به سرماخوردگی یا آنفلوانزا کمک کنند.

چای سبز
از دمنوش های گیاهی موثر که به نبرد ســرماخوردگی 
و آنفلوانــزا می رونــد! تمرکز روی تمامی حــوزه هایی که 
چای سبز بر سالمتی تاثیر می گذارد، امری کامال دشوار به 
شمار می رود. از بهبود عملکرد مغز گرفته تا چربی سوزی، 
چای ســبز نوعی چاقوی چند لبه میان نوشیدنی های گرم 
محسوب می شود.وقتی صحبت از سرماخوردگی و آنفلوانزا 
می شود، آنتی اکسیدان های موجود در چای سبز به از بین 
بردن باکتری های آســیب رسان و رادیکال های آزاد کمک 
شــایانی می کنند. گفتنی اســت که احتقان و سرفه نیز با 

نوشیدن این چای تا اندازه زیادی کاهش می یابد.
ختمی

از دمنوش های گیاهی موثر که به نبرد سرماخوردگی و 
آنفلوانزا می روند! 

یکی دیگر از چای های مملو از ترکیبات آنتی اکسیدانی 
قوی چای ختمی است که در عین حال غنی از ویتامین ث و 
آهن هم محسوب می شود.تمامی این اجزا به سیستم ایمنی 
بدن کمک می کنند تا تعادل خــود را حفظ و با باکتری ها 
مبارزه کند. در نتیجه دوره زمانی درگیری با سرماخوردگی 

یا آنفلوانزا کاهش می یابد.
گزنه

از دمنوش های گیاهی موثر که به نبرد سرماخوردگی و 
آنفلوانزا می روند! 

هرچند ممکن است امروزه گیاه گزنه کاربرد محدودتری 
در مقایسه با گذشته داشته باشــد، اما هنوز هم می توان از 
مزایــای فوق العاده چای آن بهره برد.گیاه گزنه سرشــار از 

ویتامین ها و مواد معدنی متنوع است.
 اما دو مورد از مهمترین آنها ویتامین ث و کاروتن هستند. 
هر دو این ترکیبات به سیستم ایمنی بدن کمک می کنند تا 

به طور موثر با باکتری های خارجی مبارزه کند.
هرچند نوشیدن چای مناســب می تواند کمک بزرگی 
به رفع عالئم بیماری کند، امــا اقدامات دیگری هم مطرح 
هســتند که ما را بــا ضریب اطمینان باالیی از شــر ابتال به 
آنفلوانزا نجات مــی دهند. از جمله ایــن رویکردها تزریق 
واکســن آنفلوانزا است که هر ســاله متداول ترین سویه ها 

را پوشش می دهد.

8 نوشیدنی طبیعی در نبرد سرماخوردگی و آنفلوانزا
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6 اخبار استان ها

اخبار

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان:

 ۸۰ درصد اراضی طرح ملی مسکن
 در روستاهای گلستان تأمین شد

 مدیرکل بنیاد مسکن گلستان گفت: تاکنون بیش از ۸۰ درصد از اراضی اجرای طرح 
نهضت ملی مسکن در روستاهای گلستان تامین شده است.

 سیدمحمد حســینی در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: بیش از ۸۰ درصد از اراضی 
چهارساله طرح نهضت ملی مسکن در روستاهای گلستان تامین شده است.

مدیرکل بنیاد مســکن گلســتان در خصوص صــدور پروانه افــزود: در اخذ پروانه 
ساختمانی در حوزه شهری در راستای اجرای طرح نهضت ملی توانسته ایم بیش از ۹۳ 

درصد پروانه ها را صادر کنیم که از میانگین کشوری باالتر است.
وی اضافــه کرد: تاکنون با بیش از ۷۳ درصد از پرونده های ارســالی به بانک ها برای 

دریافت تسهیالت بانکی قرارداد منعقد شده است.
حســینی در خصوص اجرای طرح نهضت ملی مســکن در روستاها بیان کرد: تعهد 
احداث مســکن ملی در روستاها ســاالنه هفت هزار واحد مسکونی در گلستان بوده که 
تاکنون برای ۹ هزار و ۶۰۰ واحد مســکن روستایی نقشه تهیه و پروانه ساختمانی صادر 
شده است.مدیرکل بنیاد مسکن گلســتان ادامه داد: با توجه به اینکه مردم روستاها در 
انتظار تایید نهایی و پرداخت تسهیالت ۲۰۰ میلیون تومانی هستند که این مصوبه بیش 
از ۱۰ ماه طول کشــیده، بخش اعظم عقب ماندگی ما در حوزه روستایی به همین دلیل 
اســت.وی گفت: عملیات اجرایی هفت هزار واحد مسکن روستایی آغاز شده و بیش از ۶ 

هزار و ۵۰۰ واحد در مراحل مختلف ساخت قرار دارد.

مدیرکل راهداری گلستان خبرداد؛

 فوت ۲۰۹ نفر در حوادث
 جاده ای گلستان

 مدیرکل راهداری و حمل و نقل گلستان گفت: در هفت ماه نخست امسال، ۲۰۹ نفر 
در جاده های برون شهری گلستان بر اثر تصادف فوت کرده اند که ۵۶ درصد آن راکبان 

موتورسیکلت یا عابران پیاده بودند.
عادل مصدقی در گفتگو بــا خبرنگاران اظهارکرد: تاکنون براســاس پیگیری های 
استانی و ملی ۷۵۰ میلیارد تومان ابالغ اعتبار در حوزه راهداری گلستان داشتیم که در 
زمینه ها بهسازی، لکه گیری، آسفالت، بازسازی و تعمیر ماشین آالت، راه های روستایی 

و غیره هزینه خواهد شد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل گلستان به بخشــی از اقدامات اشاره کرد و افزود: از 
ایــن اعتبارات، ۳۲۳ میلیارد تومان در زمینه روکش آســفالت، ۹۳ میلیارد تومان برای 
راه های روســتایی، ۷۶ میلیــارد تومان برای محرومیت زدایــی، ۷۵ میلیارد تومان در 
زمینه ایمن ســازی، خط کشــی و رفع و نقص، ۵۲ میلیارد تومان برای حذف و اصالح 
جاده های پرحادثــه، ۲۱ میلیارد تومان برای احداث ابنیه فنی، ۲۰ میلیارد تومان برای 
ناوگان راهداری، ۱۱ میلیارد تومان برای تکمیل راهدارخانه ها و ۴۵ میلیارد تومان برای 
هوشمندســازی جاده ها هزینه خواهد شد.وی بیان کرد: همچنین تاکنون ۲۴ میلیارد 
تومان ســهم قیر از ظرفیت قانون بودجه دریافت شده اســت.طبق گفته مصدقی ۷۰ 
میلیــارد تومان اعتبار دیگر هم بزودی ابالغ خواهد شــد که در زمینه احداث پل کالله، 

تبدیل گاردریل ها به نیوجرسی، بروزرسانی تابلوها و غیره هزینه خواهد شد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل گلســتان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ۱۷ 
مجتمع خدمات بین راهی در گلســتان وجود داشته و ۱۹ مجتمع هم در حال ساخت 

است و همچنین ۱۵ پروژه دیگر هم در حال بررسی و اخذ استعالمات الزم هستند.
وی با اشاره به رفع نقاط حادثه خیز، عنوان کرد: در هفت ماه نخست سال جاری ۲۰۹ 
نفر در جاده های برون شــهری گلســتان بر اثر تصادف فوت کرده اند که ۵۶ درصد آن را 

راکبان موتورسیکلت یا عابران پیاده تشکیل داده اند.

مدیرکل اقتصادی و دارایی مازندران:

 جذب ۱۰ سرمایه گذار خارجی
طی یکسال در مازندران

مدیــرکل اقتصادی و امور دارایی مازندران گفت: طی یکســال گذشــته ۱۰ مجوز 
سرمایه گذاری خارجی در استان صادر شد که پنج مورد مربوط به امسال است.

 سید اسماعیل هاشــمی در همایش فرصت های سرمایه گذاری در ساری خواستار 
بهره گیری از ظرفیت های بخش خصوصی برای توســعه سرمایه گذاری در استان شد و 

گفت: تاکنون دراستان ۱۲۳ فرصت سرمایه گذاری شناسایی شده است.
وی با اظهار اینکه شکوفایی بخش خصوصی و تقویت حوزه دانش بنیان فرصت های 
جدید سرمایه گذاری را در اســتان رقم می زند، گفت: با شناسایی فرصت های سرمایه 

گذاری جدید حدود ۱۵۰ هزار فرصت شغلی نصیب استان می شود.
مدیــرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران با بیان اینکه کشــاورزی و تولیدات باغی 
سهم ۲۱ درصدی در اقتصاد استان دارد، ارزش تولیدات ناخالص داخلی را در حوزه های 

کشاورزی و صنعتی ۱۶۱ هزار میلیارد تومان ذکر کرد.
هاشمی سهم ساری و میاندرود را از تولید ناخالص داخلی ۲۴ هزار و سه هزار میلیارد 
تومان ذکر کرد و گفت: به رغم توطئه دشــمنان روند جذب ســرمایه گذاری در استان 
مطلوب و روبه رشد اســت.مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران با اظهار اینکه طی 
یکسال گذشــته ۱۰ مجوز سرمایه گذاری خارجی در اســتان صادر شد، گفت: امسال 

تاکنون پنج مورد سرمایه گذاری خارجی جذب شده است.

 پانزدهمین دوره جشــنواره اقتصــاد و فرهنگ اقوام 
زمین در حالی به میزبانی گرگان به روز سوم رسید که در 
کنار رضایتمندی غرفه داران، برخی از بازدیدکنندگان از 

روند جشنواره گالیه هایی دارند.
تــالش مدیران گلســتان در دســتگاه های مختلف 
اجرایی کشــور در برگزاری مستمر جشــنواره اقتصاد و 
فرهنگ اقوام ایران زمین، در این اســتان اقدام شاخص 
و ثمربخشــی اســت کــه رهاوردهای مطلــوب آن به 
 حوزه گردشــگری، صنایع دســتی و میــراث فرهنگی

 منحصر نمی شود.
این جشــنواره، مجموعــه رویکرد اجرایی از ســوی 
مسئوالن گلســتان اســت که در حوزه های اجتماعی، 

فرهنگی، اقتصادی و حتی امنیتی تاثیرگذار است.
گردهمایی مردم ایران زمیــن از قومیت ها و مذاهب 
مختلف با محوریت صنایع دســتی، میــراث فرهنگی و 
گردشــگری هر چند زمینه ســاز وحدت مذاهب و اقوام 
خواهد شــد اما آنچه به عنوان هــدف اصلی برپایی این 
جشنواره مطرح شده و مجریان به دنبال آن هستند تالش 
برای رونق اقتصاد گردشگری، صنایع دستی و شکوفایی 

مباحث اقتصادی این حوزه است .
ارائه انــواع محصوالت حوزه صنایع دســتی فرصت 
مغتنمی اســت تا با کشــف بازارهای جدیــد در دوران 
پساکرونا شاهد رونق این صنعت باشیم. هر چند در دوران 

اوج کرونا هم تالش شــد با تکیه بر بستر فضای مجازی و 
شبکه های اجتماعیف افت فروش صنایع دستی را شاهد 
نباشیم اما این موضوع به دالیل مختلفی همچون ضعف 
در زیرساخت های اینترنتی کشــور محقق نشد و عماًل 
اصلــی ترین بخش اقتصادی صنایع دســتی که به ارائه 
حضوری محصوالت و دیدارهای چهره به چهره معطوف 

است، تعطیل شد.

نیمی از صندلی های آیین افتتاحیه خالی بود
برپایــی پانزدهمیــن دوره این رویــداد فرهنگی در 
بخش های صنایع دستی، سوغات، موسیقی، گردشگری 
و بوم گردی، ســیاه چادر و عشــایر، روســتاهای هدف 
گردشگری، غذاهای ســنتی و بازی های بومی و محلی 
با حضــور هنرمنــدان اســتان های مختلف کشــور با 

دستاوردهای متعددی همراه خواهد بود.

شکل برپایی این دوره از جشنواره با وضعیت 
مطلوب فاصله دارد

با هــدف بررســی آخرین شــرایط برگــزاری این 
رویداد فرهنگی با حضور در این جشــنواره با تعدادی از 

بازدیدکنندگان و غرفه داران به گفتگو نشستیم.
علی قاسمعلی از فعاالن اجتماعی گلستان در خصوص 
شــرایط برگزاری این جشــنواره گفت: تالش مجموعه 

مدیران استان در برگزاری این رویداد فرهنگی در شرایط 
خاص کشــور قابل تقدیر است اما شکل برپایی این دوره 
و روند کیفی و کمــی برگزاری با وضعیت مطلوب فاصله 

بسیار دارد.
وی افزود: با وجود بریز و بپاش های انجام شده در آیین 
افتتاحیه این جشــنواره، اما برگزارکنندگان نتوانستند 

صندلی سالن مراسم افتتاحیه را پر کنند.
قاسمعلی ادامه داد: با توجه به دو سال تعطیلی کرونا و 
نیاز مردم به چنین رخدادهایی به طور حتم می توانستیم 
با تبلیغات بهتر بازدیدکنندگان بیشــتری را حداقل در 
آیین افتتاحیه داشته باشــیم؛ حال آنکه حدود نیمی از 

سالن خالی از جمعیت بود.
وی گفت: با وجود شرایط مطلوب امنیتی در نمایشگاه 
اما در بخش انتظامات رویه ای مطلوبی مشاهده نمی شد؛ 
مضافــاً اینکه کمبودهای همیشــگی مانند پارکینگ و 

تابلوهای راهنما همچنان مشهود است.
قاســمعلی ادامه داد: در حالی که انتظار می رفت در 
این رویداد فرهنگی شاهد توجه ویژه به مباحث فرهنگی 
باشیم اما متاسفانه مباحثی همچون ریختن زباله و ظروف 
یکبار مصرف در مناطق غیر مسقف، کمبود سطل زباله، 
بد پوششی برخی فروشــندگان و غرفه داران و البته کم 

توجهی به مبحث حفظ منابع طبیعی کاماًل مشهود بود.
وی گفت: دپو حجم زیــادی فرآورده های جنگلی از 
نوع درختان ارزشــمند هیرکانی برای برپا کردن ســازه 
های چوبی و ســاختن آلونک های روستایی در مرئی و 
منظر بازدیدکنندگان، سیمای نامطلوب و بازخوردهای 
ناخوشایندی را در بین بازدیدکنندگان به ویژه خردساالن 
به همراه داشت؛ جشــنواره ای که قرار است یک رویداد 

فرهنگی باشد نباید چنین تراژدی ها در آن اتفاق بیفتد.
سعیده سادات حسینی از روستای محمدآباد در غرفه 
شهرســتان علی آباد کتول هم به خبرنگار مهر گفت: در 
غرفه شهرســتان علــی آبادکتول محصــوالت جنگلی 
و ارگانیکــی مثل ترشــی کندس، آب زرشــک و انواع 
ترشیجات و مرباجات محلی در معرض بازدیدکنندگان 
قرار گرفته اســت که تا روز دوم جشنواره استقبال خوبی 

را شاهد بودیم.
این بانوی علــی آبادی برگزاری چنین رویدادهایی را 
باعث تقویت ارتباط بین اقوام و طوایف مختلف دانســت 
و گفت: ما در بخشــی از غرفه علی آباد به ارائه منسوجات 
محلی مانند چادر شب اقدام کرده ایم که هنر دست زنان 

و دختران این شهرستان است.
حسینی گفت: در چنین رخدادهایی هنرمندان اقوام 
مختلف می توانند با هم اندیشــی و اشتراک نظر زمینه 

بافت های بهتر و قشــنگ تر را فراهم کرده و درآمدزایی 
خوبی حاصل کنند.

حضور در ۶ دوره جشنواره
احمــد اســماعیلی، از هنرمنــدان صنایع دســتی 
آذربایجــان هم به خبرنگار مهر گفــت: حدود ۶ دوره در 
جشنواره اقتصاد و فرهنگ اقوام ایران زمین در گلستان 
شرکت می کنم که خوشــبختانه مباحث پشتیبانی آن 
به شکل مطلوبی انجام می شــود.وی که در زمینه تولید 
انواع ســماور فعالیت می کند، ادامه داد: در بســیاری از 
نمایشگاه ها و جشنواره های کشــور حضور داشته ام اما 
مسائلی مانند اسکان و خدمات نمایشگاه در گلستان روند 
بهتری نسبت به سایر مناطق کشور دارد.اسماعیلی گفت: 
معموالً در دوره های گذشــته شــاهد فروش خوب انواع 
ســماور بوده ایم و معموالً فعاالن صنایع دستی به حضور 

در نمایشگاه های گلستان مشتاق هستند.

حضور 23 هزار نفر طی 2 شب در جشنواره
معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی، 
گردشگری و صنایع دستی گلســتان هم به خبرنگاران 
اظهارکرد: در اولین و دومین شــب جشنواره بین المللی 
فرهنگ و اقتصاد اقوام ایران زمیــن، حدود ۲۳ هزار نفر 
از آن بازدید کردند و مردم بعد از دو ســال وقفه به دلیل 

کرونا، استقبال خوبی داشتند.
یاســر قندهاری افزود: مردم به دنبال شــور و نشاط 
اجتماعی بوده و برپایی چنین جشــنواره هایی می تواند 

در همدلی بین اقوام اثرگذار باشد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
گلســتان هم گفت: در ایــن دوره از جشــنواره با هدف 
پرداختن به اقتصاد و حمایت از صنعتگران صنایع دستی 
و فعاالن گردشــگری، در کنار معرفی فرهنگ ها و خرده 

فرهنگ ها، جنبه اقتصاد اقوام پررنگ تر شد.
جوادســاوری افزود: هنرمندان صنایع دســتی ۳۱ 
اســتان کشــور و همچنین ۲۱ گروه موسیقی سنتی و 
آیینی از ۹ اســتان در این جشــنواره هنر خود را عرضه 

می کنند.
 پانزدهمیــن دوره این رویداد فرهنگی در بخش های 
صنایع دستی، سوغات، موسیقی، گردشگری و بوم گردی، 
سیاه چادر و عشایر، روستاهای هدف گردشگری، غذاهای 
ســنتی و بازی های بومی و محلی بــا حضور هنرمندان 
اســتان های مختلف کشــور برنامه ریزی شده است.این 
جشــنواره تا ۲۱ آبان ماه به مدت پنــج روز، عصرها در 

کیلومتر پنج جاده گرگان - آق قال دایر است.

رزمایش همگرایی فرهنگ های ایرانی؛

 سایه روشن جشنواره
 پانزدهم اقوام

گردهمایی مردم ایران زمین از قومیت ها و مذاهب مختلف با محوریت صنایع دســتی، 
میراث فرهنگی و گردشگری هر چند زمینه ساز وحدت مذاهب و اقوام خواهد شد اما آنچه 
به عنوان هدف اصلی برپایی این جشنواره مطرح شده و مجریان به دنبال آن هستند تالش 

برای رونق اقتصاد گردشگری، صنایع دستی و شکوفایی مباحث اقتصادی این حوزه  ...

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان قائم شهر
پیــرو آگهی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمانهای فاقد سند رسمی و به اســتناد تبصره ذیل ماده ۱۳ 
قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانــون اخیر الذکر تحدید حدود امالک 
مشــروحه ذیل در ســاعت و تاریخ های مقرر در محل وقوع ملک به 

عمل خواهد آمد.
امالک متقاضیان واقع در قریه کیاکال بشماره ۲۴ اصلی بخش ۴

۱۰۹۰ فرعی بنام دولت جمهوری اســالمی ایران با نمایندگی 
وزارت بهداشــت و درمــان و آمــوزش پزشــکی به شناســه ملی 
۱۴۰۰۰۲۹۶۵۴۷ در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا 

شده است به مساحت ۷۲۵۷/۱۵ 
متــر مربع طبــق رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۰۰۰۲۰۰۸۰۰۸ 

تاریخ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ هیات قانون تعیین تکلیف.
ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲

لذا از متقاضی و مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی 
دعوت می شــود در وقــت مقرر در محل وقوع ملــک حضور به هم 
رســانند بدیهی اســت در صورت عدم حضور متقاضی و یا نماینده 
قانونی آنان طبــق ماده ۱۵ قانون ثبت ملک مــورد تقاضا با حدود 
اظهارشده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد معترضین می توانند 
به اســتناد ماده ۲۰ قانون ثبت و مواد ۷۴ و ۸۶ آئین نامه قانون ثبت 
ظــرف مدت ۳۰ روز از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدید حدود 
اعتــراض خود را کتبا به این اداره تســلیم و ظــرف مدت یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به تقدیم دادخواست 
بــه مرجع قضائی نمایند در غیر اینصورت با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواســت توسط متقاضی و یا نماینده قانونی وی و بدون توجه به 
اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد. شناسه 

آگهی:۱۴۰۱۳۶۰        تاریخ انتشار:۲۱ /۱۴۰۱/۰۸
یونس قصابی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان قائمشهر

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان قائم شهر
پیــرو آگهی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمانهای فاقد سند رسمی و به اســتناد تبصره ذیل ماده ۱۳ 
قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانــون اخیر الذکر تحدید حدود امالک 
مشــروحه ذیل در ســاعت و تاریخ های مقرر در محل وقوع ملک به 

عمل خواهد آمد.
امالک متقاضیان واقع در قریه نجارکال قدیم بشــماره ۲۰ اصلی 

بخش ۴
۵۴۷ فرعی بنام دولت جمهوری اســالمی ایــران با نمایندگی 
وزارت بهداشــت و درمــان و آمــوزش پزشــکی به شناســه ملی 
۱۴۰۰۰۲۹۶۵۴۷ در ششــدانگ یــک قطعــه زمین کــه در آن 
احداث بنا شــده است به مســاحت ۲۹۷/۶۹ متر مربع رای شماره 
۱۴۰۱۶۰۳۱۰۰۰۲۰۰۸۰۰۲ تاریــخ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ هیات قانون 

تعیین تکلیف.

ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲
لذا از متقاضی و مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی 
دعوت می شــود در وقــت مقرر در محل وقوع ملــک حضور به هم 
رســانند بدیهی اســت در صورت عدم حضور متقاضی و یا نماینده 
قانونی آنان طبــق ماده ۱۵ قانون ثبت ملک مــورد تقاضا با حدود 
اظهارشده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد معترضین می توانند 
به اســتناد ماده ۲۰ قانون ثبت و مواد ۷۴ و ۸۶ آئین نامه قانون ثبت 
ظــرف مدت ۳۰ روز از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدید حدود 
اعتــراض خود را کتبا به این اداره تســلیم و ظــرف مدت یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به تقدیم دادخواست 
بــه مرجع قضائی نمایند در غیر اینصورت با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواســت توسط متقاضی و یا نماینده قانونی وی و بدون توجه به 
اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد. شناسه 

آگهی:۱۴۰۱۴۹۸
تاریخ انتشار:۲۱ /۱۴۰۱/۰۸

یونس قصابی-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان قائمشهر

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر

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

آگهی می گردد:
امالک متقاضیــان واقع در قریه چهارمزرعــه پالک ۶۷ اصلی 

بخش ۱۶.
۸۴۸ فرعی بنام خانم ســیده فاطمه ساداتی گل افشانی نسبت 
به ششــدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شــده است به 
مساحت ۸۹/۱۳ متر مربع خریداری مع الواسطه از آقای حمید غالم 

پور مالک رسمی.
لذا به موجب مــاده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رســمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این 
آگهی در دو نوبــت به فاصله ۱۵ روز از طریق ایــن روزنامه محلی/ 
کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی ، 
رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شده 
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها 
از تاریخ الصــاق 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 دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل 
دهد کــه در این صورت اقدامات ثبت موکــول 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 است 
برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبال 
اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم 
اظهارنامــه حاوی تحدید حدود ، مراتــب را در اولین آگهی نوبتی و 
تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رســاند و نسبت 
بــه امالک در جریان ثبت و فاقد ســابقه تحدید حدود ، واحد ثبتی 
آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. شناسه 

آگهی: ۱۴۰۸۳۱۱
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰۸/۲۱
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۰۹/۰۵

یونس قصابی
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان قائمشهر

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 رســمی 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.
امــالک متقاضیان واقع درقریه  چلک پــالک ۱۷ اصلی بخش 

۳ قشالقی
۹۶۰ فرعی اقا/ خانم ســید اصغر نقیبی  فرزند سید اکبر نسبت 
به ششــدانگ یک قطعه زمین بابنای احداثی به مساحت ۲۳۱/۵۳ 

مترمربع خریداری بدون واسطه / باواسطه از حسین محمدی
لذا به موجب مــاده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رســمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این 
آگهی در دو نوبــت به فاصله ۱۵ روز از طریق ایــن روزنامه محلی/ 
کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی ، 
رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شده 
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها 
از تاریخ الصــاق 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 دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل 
دهد کــه در این صورت اقدامات ثبت موکــول 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 است 
برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبال 

اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم 
اظهارنامــه حاوی تحدید حدود ، مراتــب را در اولین آگهی نوبتی و 
تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رســاند و نسبت 
بــه امالک در جریان ثبت و فاقد ســابقه تحدید حدود ، واحد ثبتی 
آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.شناسه 

آگهی:۱۴۰۸۲۸۷
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۸/۲۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۹/۰۵

صفر رضوانی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

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

منطقه سه
و   ۱۴۰۱۶۰۳۱۰۴۵۷۰۰۲۰۹۷ شــماره  رای  برابــر   
و۱۴۰۱۶۰۳۱۰۴۵۷۰۰۲۰۷۷   ۱۴۰۱۶۰۳۱۰۴۵۷۰۰۲۱۰۱
و۱۴۰۱۶۰۳۱۰۴۵۷۰۰۲۱۱۵و۱۴۰۱۶۰۳۱۰۴۵۷۰۰۲۱۱۱ 
مورخــه ۱۴۰۱/۰۷/۲۶و۱۴۰۱/۰۷/۲۷ که در هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی منطقه سه ساری تصرفات مالکانه خانمها مریم 
کالنتری و مرضیه کالنتــری و عطیه کالنتری و آقایان محمودرضا 
کالنتری و محمدرضا کالنتری  همگی فرزند غالمحســین بشماره 
و  و ۲۰۹۰۲۲۵۹۳۹  ملــی ۲۰۹۱۸۵۴۱۴۱ و۲۰۹۱۸۷۰۹۴۳ 
۲۰۹۱۹۲۵۵۷۸ و ۲۰۹۱۸۳۰۳۹۹ و بشــماره پرونــده های ۵۸۷ 
-۱۴۰۰ و ۵۸۸ -۱۴۰۰ و ۵۸۶ -۱۴۰۰ و ۵۹۰ -۱۴۰۰ و ۵۸۹ 
-۱۴۰۰   هر یک نســبت به خانمها یک ســهم مشاع از هفت سهم 
و آقایان دو سهم مشــاع از هفت سهم ششدانگ عرصه و اعیان یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت ۴۲۷ )چهارصدو بیست و 
هفت(مترمربع قســمتی از پالک شماره ۱۴۳ اصلی واقع  در بخش 
۳ ثبت ســاری خریداری مع الواسطه از مالک رسمی محرز گردیده 
اســت.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 داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند،بدیهی اســت در صورت انقضای 
مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰۸/۲۱
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۰۹/۰۵

شناسه آگهی:۱۴۰۶۶۳۴
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری 

منطقه 3 

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 ساختمانهای 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 نیرنگ پالک ۲۱ اصلی بخش ۱ قشالقی

۱۰۶۵ فرعی آقا/ خانم خلیل حسن پور تازه آباد  فرزند عوض نسبت  به ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت ۲۱۰ مترمربع خریداری بدون واسطه / با واسطه از نیلوفر نیکزاد

لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی 
و مــاده ۱۳ آئیــن نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصلــه 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 تســلیم و رســید اخذ 
نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبــت 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 دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به 
صدور ســند 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 ثبتــی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حــدود ، 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:۱۳۹۸۸۷۶
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰۸/۰۷
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۰۸/۲۱

صفر رضوانی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر
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اخبار

 انتصابی عادالنه
 در ورزش مازندران

اختصاصی هموالیتــی : سرپرست ورزش و جوانان مازندران با 
پیگیری های مستمر رسانه ای منصوب شد

 ازحدود ۴۰ روز پیش که حســن رنگرز علــی رغم تمام همتش در 
ماندن بر صدارت ورزش و جوانان اســتان از مازندران به تیم ملی کشتی 
فرنگی کوچ کرد، از همین رســانه بارها و بارها بر لزوم تعیین سرپرست 
ابن اداره کل نوشتیم و پس از آنکه پاسخ درخوری دریافت نشد به صورت 
مســتند از برخی تخلفات مالی از خال حضور مدیر کل خبر دادیم که با 
واکنش های مختلفی همراه شــد و در مهمترین اقدام کارتابل مدیریت 

از دسترس افرادی معلوم الحال خارج شد.
در همان یادداشت پیشنهاد تعیین سرپرست برای اداره کل نیز داده 
شــد و اینک پس از گذشت ده روز عادل عالیشان که سبقه ی مدیریتی 
اش در ارکان مختلف دستگاه ورزش چندین ساله است به سکان داری 

ورزش و جوانان استان منصوب شد.
عالیشــان فارغ از تمام ضعف و قوت هایــش، با عنایت به تحصیالت 
عالیه و سالهاتجربه ی مدیریت ورزشی و قرارگیری در فراز و نشیب های 
مختلف سالهاســت آنقدر سرد و گرم چشیده است که بتواند تا پایداری 
تصمیمات در حوزه مدیرکلی مهمترین نهاد ورزشی مازندران شرایط را 
برای یک اتفاق موثر، تثبیت ســازد و دوران سرپرستی، فرصتی مناسب 
جهت محک زدن قدرت اجرایی و برنامه ریزی او در عالی ترین ســطح 

مدیریتی است تا ثابت کند جامه ی مدیرکلی برازنده ی اوست.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان مازندران:

همگانی کردن ورزش؛ راهبرد 
اصلی دستگاه ورزش مازندران

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان مازندران گفت: توسعه نشاط 
و تندرســتی جامعه در گرو توسعه ورزش همگانی است و همه باید 

به تحقق این امر در جامعه تالش کنند.
 عادل عالیشــان در جمع خبرنگاران با اشــاره به عجین شــدن 
ســالمت عمومی بــا ورزش همگانی، اظهار کرد: یکــی از راه های 
بسیار موثر پیشــگیری از آسیب های اجتماعی جوانان برنامه ریزی 
مدون در خصوص فعالیت های مختلــف جوانان در اوقات فراغت و 
تفریح آفرینی است که گســترش ورزش همگانی از مهمترین این 
ابزارهاست.وی با اشاره به لزوم گسترش فرهنگ ورزش همگانی در 
بین مردم برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی بیان کرد: توسعه 
نشاط و تندرســتی جامعه در گرو توســعه ورزش همگانی است و 
اشتیاق آفرینی نسبت به این امر در بین کارمندان پشت میز نشین 

اهمیت ویژه ای دارد .
سرپرســت اداره کل ورزش و جوانان مازندران با بیان اینکه طبق 
بررسی ها و تحقیق های صورت گرفته شده، جزو استان های چاق و 
کم تحرک کشور هستیم، افزود: ورزش های همگانی جزو کم خرج 
ترین ورزش هاســت که مردم می توانند بــه راحتی فعالیت کنند و 
اســتفاده از ظرفیت های پیشکسوتان ورزشــکار شهرستان ها در 

گسترش این ورزش بسیار مفید خواهد بود.
عالیشان با اشــاره به اینکه، تاکید رهبری و نگاه دولت، سالمت 
مردم و توسعه ورزش همگانی اســت، تصریح کرد: باید اطالعات و 
آگاهی مردم در رابطه با مزایای ورزش همگانی و نیز رغبت و عالقه 

آنان را به سمت این ورزش ها گسترش دهیم.
وی بیان کرد: ورزش همگانی یکی از سیاســت های مهم دولت 
است تا نشــاط را در جامعه افزایش دهد و مشارکت همگانی در امر 

ورزش افزایش یابد.
سرپرســت اداره کل ورزش و جوانان مازندران با اشاره به توسعه 
ورزش همگانی در روســتاها افزود: توســعه ورزش در روســتاها 
و همگانی کردن رشــته های مختلف به شــکلی درست، از بهترین 
راهکارهایی اســت که می تواند در کاهش آســیب های اجتماعی و 
فرهنگی مؤثر باشــد، می تواند احســاس آرامش، شادابی و امید به 
زندگی را در بین اقشار روستایی افزایش  دهد. عالیشان اضافه کرد: 
از طرفی ورزش قهرمانی نکته مهمی است که باید در روستاها مورد 
توجه قرار گیرد و اســتعدادهای فراوانی که در ســطح روستاهای 

استان وجود دارد، مورد توجه قرار خواهد گرفت.
وی همگانی کــردن ورزش را راهبرد اصلی و از اولویت های خود 
عنوان و خاطرنشــان کرد: اطالع رســانی و توسعه ورزش همگانی 
از وظایــف مهم در بین آحاد جامعه اســت کــه امیدواریم با اطالع 
 رســانی دقیق و بــه موقع در همگانــی کــردن ورزش در جامعه

 تالش شود.

ی  والیت ی هم صاص یاخت والیت ی هم صاص اخت

اختصاصی هموالیتی/حسین فرهادی: سالهاست در 
حوزه ورزش هر که بــرد گفتند مرحبا مدیرش و هرکه باخت 
گفتند علت باخت ورزشکار است!!! این قانون نانوشته ی برد و 
باخت ها باعث شد تا برخی مسئوالن و مدیران ورزشی همواره 

باد به غبغب بوده و افسار بی تدبیری شان را نگه ندارند.
 از ســویی دیگر ورزشهای فردی در این بین مظلوم تر واقع 
شــدند و هر که باخت منفور شد و از چشــم افتاد و هر که برد 
مقبول شــد و ابزار به رخ نمایی مدیرش.. و این نمایه ی زشت 
پاســخگویی موجب شــد تا گروهی از مدیران به خود اجازه 
دهند هر طور صالح می دانند چشــم انداز مدیریتی شــان را 
تبیین نموده و هر آنچه مقبول خودشــان است را به دیگران 
دیکته کنند.فدراســیون مظلوم کشتی همواره در زنجیر این 

عقیده ســوخت و ســاخت و دم نزد…تا  این اواخر که در بی 
سروسامانی و سیاســی بازیهای رئیسش همچون اسیری در 
 بند در مقابل بازرســان حقوق بشــر به اجبار لبخندی زد و در

 تنهایی اش گریست!
این روزها که علیرضا دبیر باد به غبغب مقام های کسب شده 
، فخرفروشی کاپ های به دست آمده را دارد این لبخندها نمی 
تواند سومدیریت وی را در عدم کسب رضایت حداکثری هیات 
های استانی و شهرستانی کمرنگ نماید! چه کسی غافل از این 
است که شبانه روز این ورزشکاران در هیات های استانی جان 
کندند و به دســت توانمند مربیان بی نام نشان چنین پهلوان 
گشتند. آنهم در حالی که علی رضا دبیر در کوچه و پس کوچه 
ها به دنبال جیب هــای پر پول جهت زمامداری هیات هایش 

بــود! تدبیری که به قول خودش بــا گفتمان»چقد پول داری 
 و چقدر میخواهــی هزینه کنی« به دنبــال تامین نیاز مالی

 استان ها بود!
اما آقای دبیر ! خودت در این راستا چه کردی؟ چه میزان بار 
مالی هیات های استانی را سبک کردی!؟!  آن هم در حالی که 
هیات ها و مربیان را به سواســتفاده از پدران پولدار در کالس 
هــا و بهادادن به فرزندانشــان متهم می کنیــد! آن کس که 
سرپرستان تیم را بر حسب رفع نیاز مالی فدراسیون منصوب و 
به اردوها و مسابقات برون مرزی فرستاد شما بودید و نه دیگران 
؟! و اگر این روش ننگ اســت و نباید چشم داشت مالی داشت 
پس خودتان چرا به این رویه پایبند نیستید!  مستند عرض می 
نمائیم ، سرپرســت هیات مازندران مگر بر اساس آورده های 

مالی اش منصوب نگردید؟!
این تناقض گفتاری و رفتاری شما ریشه در چیست؟ اصال با 

خودت چند چندی آقای دبیر!!!؟!!
این همه عدم صداقت در کار نشان می دهد اعتماد به تدابیر 
شما اشتباه محض است … مگر نه اینکه عسگری محمدیان 
به ضمانت شما رئیس هیات کشــتی استان مازندران گردید 
آنهم در میان مخالفت دیگران و به همین ضمانت لرزان شما به 

دستور خود شما برکنار گردید؟!
این به خطا دانستن دیگران و حقیقت دانستن خود که بی 
شک نماد خودشیفتگی فردی ست در میان جامعه ی ورزشی 
که همواره منش پهلوانی در آن مرســوم بوده و هرچه غیر آن 

مردود، به زودی شما را به قهقهرا خواهد برد آقای رئیس….

درباره ی تناقض گویی دبیر در خصوص جذب منابع مالی

 باخودت چند چندی 
آقای رئیس فدراسیون!

 سالهاست در حوزه ورزش هر که برد گفتند مرحبا مدیرش و هرکه باخت گفتند علت باخت ورزشکار 
است!!! این قانون نانوشته ی برد و باخت ها باعث شد تا برخی مسئوالن و مدیران ورزشی همواره باد به 
غبغب بوده و افسار بی تدبیری شان را نگه ندارند. از سویی دیگر ورزشهای فردی در این بین مظلوم تر 
واقع شدند و هر که باخت منفور شد و از چشم افتاد و هر که برد مقبول شد و ابزار به رخ نمایی مدیرش.. 

و این نمایه ی زشت پاسخگویی موجب شد تا گروهی از مدیران به خود اجازه دهند هر طور  ...

ورزش بانوان مازندران ســال هاســت در رشته های مختلف 
قهرمان پرور و مدال آور اســت و نیمی از ورزشکاران سازمان یافته 
استان را این قشر تشکیل می دهند اما آنها برای ادامه فعالیت های 
ورزشــی خود با موانع و مشکالت متعددی مواجه هستند. همواره 
ورزش کشور با نام قهرمانان و پهلوانانی از دیار مازندران گره خورده 
اســت و در این میان چه بسیار بانوانی از این خطه که در کارزارهای 
مهم ورزشی جهانی و بین المللی از خود نام و نشانی به جای گذاشته 
اند و پرچم پرافتخار ایران اسالمی به واسطه همت آن در این میادین 

به اهتزاز درآمده است.
هنــوز هم مردم مازندران نام » مطهره اســدی« را به یاد دارند، 
ورزشکاری که با وجود فقر و تنگدستی خانواده اش هزینه قهرمانی 
بر شــانه های نحیف کودک شطرنج باز قائمشهری سنگینی کرد 
اما او مســیر خود را ادامه داد و طی ســال های متعــدد بارها برای 
کشورمان در سطح بین المللی افتخارآفرینی کرد.عالیه محمودی 
تیرانداز مازندرانی که در مسابقات پارالمپیک لندن در سال ۲۰۱۲ و 

پارالمپیک ریو ۲۰۱۶ مدال کسب کرد.
فاطمه خنکدار تکواندوکار مازندرانی که با حضور در مسابقات 
کاراته المپیک جوانان در آرژانتین توانســت در سال ۲۰۱۸ مدال 
برنــز این رقابت از آن خــود کند.این تداوم قهرمانــی های بانوان 
ورزشــکار مازندران تنها مربوط به سال های گذشته نبوده است و 
همچنان ادامه دارد کــه نزدیکترین این افتخارآفرینی مربوط به» 
هانیه رستمیان« تیرانداز مازنی است که توانست نخستین سهمیه 
المپیک ایران را برای بازی های پاریس از آن خود کند.همیشه این 
تصور به اذهان خطور می کند که موفقیت ها حاصل وجود امکانات 
و تجهیزاتی اســت که در اختیار فرد یا افــراد قرار می گیرد  اما این 
موضوع در خصوص ورزش بانوان مازندران صدق نمی کند چرا که 
آن ها با کمبود و نبود امکانات و باید گفت دست خالی مسیر فعالیتی 
را طی می کنند که عالوه بر اینکه ضامن ســالمت جسم آنهاست، 

خط و رویه قهرمان پروری را برای جامعه به ارمغان می آورد.
دست خالی کاراته مازندران در تامین امکانات

کاراته رشته ورزشی پراستقبال از سوی بانوان ورزشکار مازندران 
اســت، بنا به گفته نایب رئیس هیات کاراته اســتان تعداد بانوان 
ورزشــکار در این رشته ورزشی در استان ۱۰ هزار نفر است.فاطمه 
قاســم زاده افزود: در این رشته ورزشی بانوان تکواندوکار مازندران 
در بخش قهرمانی در سطح کشــور فعال هستند و بیشتر اعضای 
تیم ملی از مجموعه این اســتان اســت.وی ادامه داد: امسال هفت 
بانوی تکواندوکار مازندران از جمله مهال صداقت ، ســوده خلیلی ، 
ستاره زارعی ، کیمیا یوسفی ، حنانه صالحی ، غزاله محسنیان با قرار 
گرفتن در اردوی تیم ملی قرار است به مسابقات آسیایی اعزام شوند.
به گفته نایب رئیس هیــات تکواندو مازندران ظرفیت و توانمندی 
بانوان این اســتان فراتر از ورزشکار بودن و کسب مدال است و این 
افراد توانســتند در جایگاه سرمربی هدایتگری تیم ملی را برعهده 
داشته باشند که یگانه چاالکی و ژاله صمدی ۲ سرمربی مازنی که 
هدایت تیم ملی در رده ســنی نوجوانان وجوانان را برعهده دارند.
قاســم زاده ادامه داد: اما این قهرمان پرور بودن مازندران برای آن 
مشــکالتی نیز به همراه دارد چرا که به دلیل نبود منابع مالی الزم 
در هیات نمی توان از تمامی این ورزشــکاران به اندازه الزم و کافی 
حمایت کنیم.وی توضیح داد: به طور مثال در مسابقه اخیر انتخابی 
تیم ملی ۸۰ نفر از بانوان مازندران شــرکت کردند که توانســتند 

سهمیه هفت نفری این تیم را از آن خود کنند.
نایــب رئیس هیات تکواندو مازندران گفت: ورزشــکاران برای 
حضور در این گونه رقابت ها مجبور به پرداخت هزینه از جیب خود 
هســتند چرا که هیات، منابع مالی کافی برای پوشــش این تعداد 
ورزشکار قهرمان را ندارد.قاســم زاده افزود: اما در این میان برخی 
استان ها تنها با یک یا ۲ ورزشکار به مسابقات انتخابی تیم ملی می 
آیند که خوب تامین هزینه حضور این تعداد ورزشکار به راحتی از 
ســوی هیات استان قابل تامین است.وی تاکید کرد: البته فشار بار 
هزینه ای برای حضور در مسابقات تنها مختص مسابقات انتخابی 
تیم ملی نیســت و حتی برای اعزام درون استانی و برون استانی نیز 
این مشکالت همواره جلوی راه ورزشکاران است.نایب رئیس هیات 
تکواندو مازندران از نبود سالن های تخصصی به عنوان بخش دیگری 
از مشکالت بانوان کاراته کا استان نام برد و گفت: اکنون سالن هایی 
که در اختیار این ورزشــکاران قرار دارد از نظر امکانات و تجهیزات 
جوابگوی فعالیت ورزشی آنها نیست و به نوعی با حداقل امکانات در 
حال فعالیت هستند.قاسم زاده تاکید کرد: این ورزشکاران حقشان 
نیست که با توجه به شرایط درآمدی زیر متوسط خانواده هایشان 

متحمل هزینه ورزش کردن شوند.
ورزشکاران معلول در حصار محدودیت امکانات

نایب رئیس هیات جانبازان و معلوالن مازندران نیز تعداد بانوان 
ورزشکار زیر پوشش این هیات را ۲ هزار و ۲۰۰ نفر اعالم کرد و گفت: 
این ورزشکاران همواره طی ســال ها توانستند به عناوین برتر نیز 

دست یابند و برای کشور افتخارآفرینی کنند.
فرشته سکاکیان افزود: امسال » زهرا حسینی« تیرانداز مازنی 
با درخشش خوبی که در میادین ورزشی داشته به اردوی تیم ملی 
دعوت شــده اســت.وی از » رقیه طالبی« به عنوان دیگر ورزشکار 
معلول مازندران نام برد که امســال به اردوی تیم ملی دعوت شده 
است و بیان کرد: این ورزشکار که دچار معلولیت فلج مغزی شدید 
اســت در رشــته بوچیا به اردوی تیم ملی دعوت شد.نایب رئیس 
هیات جانبازان و معلوالن مازنــدران گفت: اما به رغم توانمندی و 
ظرفیت هایی که ورزشــکاران معلول استان دارند از نظر امکانات با 
محدودیت هایی مواجه هســتند به طور مثال سالنی در مجموعه 
ورزشی داراب که در حومه شهر ساری قرار دارد به این ورزشکاران 
اختصاص داده شده است که دسترسی ورزشکاران به این امکانات 

سخت و مشــکل ساز اســت.وی ادامه داد: به طوریکه ورزشکاران 
برای تردد و رســیدن به سالن می بایســت هزینه گزاف پرداخت 
کنند که برای بیشتر این ورزشــکاران که زیر پوشش بهزیستی و 
کمیته امداد هستند امکانپذیر نیست.به گفته سکاکیان همچنین 
این ورزشــکاران تجهیزات مورد نیاز برای فعالیت ندارند و به ناچار 
از تجهیزات قدیمی و فرســوده باقی مانده از گذشته استفاده می 
کنند که این موضوع باعث خروج فعالیت حرفه ای این ورزشکاران 
از وضعیت استاندارد اســت.وی توضیح داد: در حالی مازندران در 
لیگ برتر والیبال نشســته بانوان کشور تیم دارد که توپ هایی که 
این بازیکنان برای انجام تمرینات خود اســتفاده می کنند قدیمی 
و فرسوده است.نایب رئیس هیات ورزش معلوالن مازندران گفت: 
برای ورزشــی مثل بوچیا هزینه خرید یک ست توپ ۳۰۰ میلیون 
ریال است که تامین این وســایل نه تنها از عهده ورزشکار حتی از 

عهده هیات نیز خارج است.
وی ادامــه داد: در حال حاضر بانوان معلول مســتعد زیادی در 
مازندران وجود دارد که در صورت شناســایی و پروراندن استعداد 
ورزشــی آنها می توانند به قهرمانان خوبی برای کشور مبدل شوند 
و به افرادی همچون اعظم رضایی که در رشــته تیراندازی نماینده 
کشورمان در مســابقات معلوالن بود و یا زینب یعقوبی که امسال 
به عنوان اولین وزنه بردار پاراوزنه برداری زنان ایران شناخته شد و 
قهرمان پاراآسیایی وزنه برداری را در کارنامه فعالیت های ورزشی 

خود دارد.
ایست ورزش بانوان مازندران در ایستگاه کم توجهی

نایب رئیس هیات ورزش نابینایان مازندران دوران درخشــان 
ورزش در این قشر را مربوط به سال های ابتدایی دهه ۹۰ اعالم کرد و 
گفت: در آن زمان با توجه به نوپا بودن این هیات ورزشکاران نابینا در 
سطح استان شناسایی شدند و توانستیم ورزشکاران مستعد خوبی 

را در این میان کشف کنیم.
ژیال شیرزاد افزود: به طوری که گلبال نابینایان مازندران حرف 
اول را در کشور می زد و توانستند مدال و عناوین خوبی کسب کنند.

وی ادامه داد: بخش بیشــتری از دســتیابی به این موفقیت های 
ورزشــی نتیجه همراهی خانواده ورزشکاران و تامین تجهیزات و 
امکانات برای آنها بود.نایب رئیس هیات ورزش نابینایان مازندران با 
اشاره به مشکل امکانات و فضا برای فعالیت ورزش بانوان نابینا گفت: 

این مشکالت باعث شده که نتوانیم ورزشکار قهرمان جدیدی را به 
این عرصه وارد کنیم و همچنان ورزشکاران آن دوران را به مسابقات 
ورزشــی اعزام می کنیم.وی بیان کرد: این در حالی  است که سن 
بیشــتر این ورزشکاران بیش از ۴۰ سال اســت و دیگر آن قدرت و 
توانایی ســال های قبل را ندارند که بتوانند در مقابل ورزشــکاران 

جوان دیگر استان های کشور رقابت کنند.
وی ادامه داد: همین وضعیت باعث شد تا در سال جاری از حضور 
در لیگ گلبال بانوان کشور انصراف دهیم چرا که مطمنا در صورت 
حضور در این لیگ با توجه به مسن بودن اعضای تیم باید متحمل 
شکست سختی می شدیم.بخش دیگری از عمق محرومیت ورزش 
بانوان مازندران را می تــوان بدون متولی بودن معاونت بانوان اداره 
کل ورزش وجوانان مازندران طــی چند ماه اخیر ذکر کرد. پس از 
بازنشستگی مریم فرجپور معاون پیشین ورزش بانوان این اداره کل 
در حال حاضر این معاونت بدون سرپرســت یا رئیس است و امور 
مربوط به ورزش بانوان توسط کارشناسان آن انجام می شود که امید 
است با حضور سرپرســت جدید اداره کل ورزش و جوانان روزهای 

پرامیدی برای این جامعه رقم بخورد.
نیمی از ورزشکاران مازندران ، بانوان هستند

کارشناس ارشد ورزش بانوان اداره کل ورزش وجوانان مازندران 
گفت: ۴۷ هزار و ۵۲۹ ورزشــکار زن ســازمان یافته شــده در این 
 اســتان فعالیت می کنند که حدود نیمی از کل ورزشکاران استان 
به شــمار می روند.فاطمه حیدری افزود: این آمار مربوط به تعداد 
ورزشکاران سازمان یافته ۶ ماهه نخست امسال است که براساس 
انجام بیمه ورزشی لیســت آنها در در سامانه های ورزش و جوانان 
ثبت شــده اســت.وی ادامه داد: با توجه به عبور از بیماری کووید 
۱۹ و رفع محدودیت فعالیت های ورزشــی ، حضور بانوان در سالن 
ها و فضاهای ورزشــی بیشتر شده اســت و به همین دلیل تعداد 

ورزشکاران زن سازمان یافته مازندران افزایش یافته است.
بنا به اعالم هیات پزشــکی ورزشــی اداره کل ورزش و جوانان 
مازندران، تعداد ورزشکاران زن و مرد سازمان یافته استان در ۶ ماهه 
نخست امسال ۱۱۱ هزار نفر است که این رقم در مدت مشابه سال 

قبل ۵۶ هزار و ۱۸۶ نفر بود.
کارشناس ارشــد ورزش بانوان مازندران با اشاره به اینکه بانوان 
ورزشکار اســتان در ۴۴ هیات ورزشــی فعالیت می کنند، گفت: 
همگانی ، ژیمناســتیک ، تکوانــدو و دیگر ورزش هــای رزمی از 
پرطرفدارترین رشــته های ورزشی برای بانوان این استان است که 

بیشتر مورد استقبال قرار می گیرد.
وی اضافــه کرد: هر چند در حال حاضر فعالیت های ورزشــی 
بانــوان مازندران در برخی موارد با کمبودها و مشــکالتی از قبیل 
نبود امکانات و فضاهای ورزشی مناسب مواجه است اما این استان 
توانســته اســت قهرمانان مدال آور مطرحی در سطح بین المللی 
و جهانــی تقدیم جامعه ورزش کشــور کند.حیــدری از » هانیه 
رستمیان« به عنوان یکی از بانوان مقام آور مازندران نام برد و گفت: 
این بانوی تیرانداز توانست در سال جاری نخستین سهمیه المپیک 
 ۲۰۲۴ کشور را کسب کند و جواز حضور خود را در المپیک پاریس

 تثبیت کند.
وی خاطرنشان کرد : در صورت اعمال حمایت های الزم و تامین 
امکانات مورد نیاز ورزش بانوان اســتان ایــن ظرفیت را دارد که به 

موفقیت های بیشتری در عرصه های ورزشی دست یابد.

رنج ورزش بانوان مازندران از کمبود امکانات

اختصاصی هموالیتیاختصاصی هموالیتی 

 آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
 فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر

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 قائم شهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه 
و بالمعــارض آنان محرز و رای  الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شــرح ذیل 

آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در قریه تاالرپشت کیاکال پالک ۲۳ اصلی بخش ۴

۲۴۹ فرعی بنام دولت جمهوری اســالمی ایران با نمایندگی وزارت بهداشــت و 
درمان و آموزش پزشــکی به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۹۶۵۴۷ نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت ۱۱۳۲/۹۵ متر مربع خریداری 

بدون واسطه از طریق استشهادیه اهالی روستای تاالر پشت مالک رسمی.
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 اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشــند 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 دادخواســت به اداره ثبــت 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 ســند مالکیت می نماید و صدور ســند 
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 هیــات 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: ۱۴۰۱۳۶۷
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰۸/۰۷
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۰۸/۲۱

یونس قصابی-کفیل اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان قائم شهر

 آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر

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 قائم شهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه 
و بالمعــارض آنان محرز و رای  الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شــرح ذیل 

آگهی می گردد:

امالک متقاضیان واقع در قریه کیاکال پالک ۲۴ اصلی بخش ۴
۱۰۹۰ فرعی بنام دولت جمهوری اســالمی ایران با نمایندگی وزارت بهداشت و 
درمان و آموزش پزشــکی به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۹۶۵۴۷ نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت ۷۲۵۷/۱۵ متر مربع خریداری 

بدون واسطه از طریق استشهادیه محلی مالک رسمی.
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 اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشــند 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 دادخواســت به اداره ثبــت 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 ســند مالکیت می نماید و صدور ســند 
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 هیــات 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: ۱۴۰۱۳۵۴

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰۸/۰۷
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۰۸/۲۱

 یونس قصابی-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک
  شهرستان قائم شهر

 آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
 فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر

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 قائم شهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه 
و بالمعــارض آنان محرز و رای  الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شــرح ذیل 

آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در قریه نجارکال قدیم پالک ۲۰ اصلی بخش ۴

۵۴۷ فرعی بنام دولت جمهوری اســالمی ایران با نمایندگی وزارت بهداشــت و 
درمان و آموزش پزشــکی به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۹۶۵۴۷ نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین که در آن احداث بنا شــده است به مساحت ۲۹۷/۶۹ متر مربع خریداری 

بدون واسطه از طریق استشهادیه  اهالی روستای نجارکال قدیم مالک رسمی.
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 اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشــند 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 دادخواســت به اداره ثبــت 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 ســند مالکیت می نماید و صدور ســند 
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 هیــات 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: ۱۴۰۱۴۹۱
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰۸/۰۷
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۰۸/۲۱

یونس قصابی
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان قائم شهر
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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

در حالــی کــه به نظــر می رســید پس از 
واکسیناسیون گســترده و رعایت شیوه نامه 
بهداشتی و پشــت سرگذاشتن محدودیت ها، 
اوضاع جامعه پــس از فروکش کردن تب کرونا 
آرام شده، ولی اکنون با فرا رسیدن فصل سرما 
دردسر ابتال گسترده آنفلوانزا مشکل ساز شده 
است. اغلب آگاهان امر بر این باور تاکید دارند 
 که بــا رعایت فاصله گذاری هــای اجتماعی و

پروتکل های بهداشــتی امکان گذر آسان تر از 
این گردنه نیز به سادگی میسر است. 

روابــط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی 
مازندران در همین ارتباط  با تهیه گزارشــی، با 
ارائه راهکارهای علمی، اقدام به آگاه ســازی 
 مردم شــریف مازندران برای مقابله آسان تر 

کرده است.

*مقدمه
پس از درگیری جهان با ویروسی ناشناخته ای 
به نام کووید - 19 یا بیمــاری کرونا که روزهای 
ســیاهی را برای تمام کشــورهای جهان رقم 
زد و در کشــورمان منجر به تعطیلی دو ســاله 
نظام آموزشــی کشور و خســارت هایی گاهًا 
جبران ناپذیر بعضاً به کســب و کارها شد و در 
حالی که به نظر می رسید پس از واکسناسیون 
گستره و رعایت شــیوه نامه بهداشتی و پشت 
سرگذاشــتن محدودیت ها، اوضاع جامعه پس 
از فروکش کردن تب کرونا آرام شــده باشد؛ با 
شروع فصل پاییز، اکنون نوبت به شیوع بیماری 
آنفلوانزا رسیده است که این روزها بسیاری از 
 شهروندان از جمله دانش آموزان را درگیر خود 

کرده است.

*آنفلوانزا چیست؟
آنفلوانزا بیماری ویروسی حاد دستگاه تنفسی است 
که با ســردرد،درد عضالنی، تعریق ،آبریزش،گلودرد و 
ســرفه تظاهر می کند. سرفه اغلب شدید و برای مدتی 
ادامه پیدا می کند ولی سایر نشانه ها ی بیماری بعد از 2 

تا 7 روز خود به خود بهبودی پیدا می کند. 
اشــکال بالینی بیماری متفاوت بوده و ممکن است 
نشانه هایی مثل ســرماخوردگی، برونشیت، پنومونی 
ویروســی و بیماری غیر قابل افتراق دستگاه تنفسی را 
نشان دهد. اختالالت دستگاه گوارش )تهوع،استفراغ 
و اســهال( نیز بروز می کند و در کودکان ممکن است 

نشانه های گوارشی عالمت غالب باشد.
بیماری آنفلوانزای نوع  B ممکن اســت تا اندازه ای 
خفیــف تر از بیماری نوع A باشــد عفونت آنفلوانزای 
 نــوع C به شــکل ســرماخوردگی بدون تــب دیده

می شــود. بیماری آنفلوانزای بدون عارضه به طور کلی 
یک بیماری خود محدودشونده است .

*ویروس آنفلوانزا چگونه منتقل می شود؟
دکتر عباس علی پور معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران با اعالم اینکه این ویروس می تواند به 
روش های مختلفی منتقل شــود، گفت: مهمترین راه 
انتقال ویروس درمحیط های بسته پرجمعیت از طریق 
هوا می باشــد. از آنجا که ویروس آنفلوانزا ممکن است 
ســاعت ها در شرایط سرد و رطوبت کم در محیط زنده 
بماند انتقال ویروس از طریق ترشــحات آلوده نیز می 

تواند صورت گیرد.

*چه کسانی مشکوک به این بیماری هستند؟
به گفته وی همه کســانی که به تازگی از مسافرت و 
مکان های آلوده به این ویروس بازگشته اند،می توانند 

مشکوک به ویروس و بیماری باشند، 
کسانی که عالئم بیماری آنفلوانزا دارند را برشمرده 
و گفت : تــب باالی ۳۸ درجــه، ســر درد، گلو درد و 
سرفه، احساس خســتگی و کوفتگی شدید، آبریزش 
 بینی و چشــم،درد عضــالت می توانــد از عالیم ایم

 بیماری باشد.

*چه کسانی در خطر ابتال به این بیماری قرار 
دارند؟

وی درباره اینکه چه کســانی در خطــر ابتال به این 
بیماری قرار دارند نیز گفت: افراد دارای ســنین باالی 
۶۵ سال، کودکان زیر ۵ ســال، زنان باردار، افراد مبتال 
به بیماری های مزمن مانند آسم، دیابت، بیماری های 
قلبی و عروقی وافراد دچار نقص سیســتم ایمنی و....از 

این دسته اند.
این مقام مسئول دردانشگاه علوم پزشکی مازندران 
در تشــریح راه های پیشگیری از ســرایت آنفلوانزا به 
دیگران نیــز گفت: در صورت ابتال به عالئمی مشــابه 
آنفلوانزا حتماً از رفتن به مکان های عمومی خودداری 

کنید و در منزل استراحت کنید.
در منزل نیز باید ســعی کنید تــا حد ممکن از اعضا 
خانواده دور باشــید و از ماسک استفاده کنید. حداقل 

یک1.۵ با دیگران فاصله داشته باشید.
زمان اســتراحت در منــزل از شــروع عالئم تا 2۴ 
 ســاعت پــس از قطع تــب و بهبودی نســبی عالئم

 بیماری می باشد.
در حین عطســه و ســرفه ، دهان و بینــی خود را با 

دستمال بپوشانید.
در صورتی که دستمال ندارید، در حین سرفه دهان 

و بینی خود را با آرنج بپوشانید.
دســت های خود را به طــور مکرر بــا آب و صابون 
بشــویید. برای شســتن دســت ها می توانیــد از آب 
 و صابــون یا محلول هــای ضد عفونی کننــده الکلی

 استفاده کنید.
اگر از فرد مبتال به بیماری مراقبت می کنید؛ پس از 

مراقبت باید دست های خود را بشویید.
 از دست دادن و روبوسی کردن با افرادی که مشکوک 

به آنفلوانزا هستند خودداری کنید.
اگر در مکان های شلوغ یا در ارتباط با افراد مشکوک 

به بیماری هستید بهتر است از ماسک استفاده کنید.
توجه داشــته باشید اگر ماسک خیس شد باید آن را 

تعویض کنید.
تزریق واکســن آنفلوانــزا بهتریــن و موثرترین راه 
پیشگیری از عوارض و خطرات ناشی از بیماری آنفلوانزا 
اســت. بیش از ۸0 سال می باشد که از واکسن آنفلوانزا 
بــرای پیشــگیری و کاهش مرگ و میر ناشــی از این 

بیماری استفاده میشود.
اثربخشــی واکســن آنفلوانــزا بســته بــه عوامل 
 مختلفــی مانند ســن و ســالمت گیرنده واکســن

 متفاوت است
دکتر علیپورموارد پیشــگیری از ابتال به آنفلوانزا را 
به این شــیوه اعالم کرد: آنفلوانزا از جمله بیماری های 
شایع و مسری فصول سرد ســال است که در مواردی 

می تواند منجر به عالئم شــدید، بستری یا حتی مرگ 
شود که خوشبختانه با دریافت ساالنه واکسن و رعایت 
اصول بهداشتی)شستن دســت ها، اصول قرنطینه در 
 صورت عالمت دار شــدن و…( تا حــدود زیادی قابل 

پیشگیری است.
معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی مازندران 
گفت: بیمــاری آنفلوانزا بدون عارضه به طور کلی   یک 
بیمــاری خودمحدود شــونده اســت، در برخی افراد 
می تواند منجر به بیماری شــدیدتر و نارسایی تنفسی 
و درگیری ریه ها شــود؛ از جمله افراد باالی ۶۵ سال، 
بیماری های تنفســی زمینه ای مثل آســم و بیماری 
انسدادی مزمن ریه، افرادی که به دلیل بیماری خاص 
یا مصرف دارو دچار ضعف سیستم ایمنی هستند که در 
این افراد با مشاهده پیشرفت عالئم بالینی، افت سطح 
اکسیژن خون و احساس تنگی نفس یا تب های طوالنی 

باید تحت بررسی قرار گیرند.
وی اظهار داشــت: در این روزها که تعداد افراد مبتال 
به آنفلوانزا در میان ما افزایش یافته اســت، چه بســا با 
رعایــت همان نکات بهداشــتی همیشــگی می توان 
بــه راحتی از میــان خطرات تهدید کننده ســالمتی 
بگذریم. هم چنیــن کودکان و دانش آمــوزان در این 
مــوج آنفلوانزا بیشــتر درگیر هســتند، از این رو الزم 
اســت تا فرزندان خــود را پیش از هــر چیزی تحت 
درمان خانگی با مایعات و اســتراحت مطلق قرار دهیم 
 و در صورت تشــدید وضعیت حتماً به پزشک خانواده 

مراجعه کنیم.   

*توصیه تزریق واکسن
دکتر آزیتا دلیلی مدیر گــروه بیماری های معاونت 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشــکی مازندران در این باره 
بیان داشــت: بیماری آنلفوآنزا، بیماری ویروسی حاد 
تنفســی است که با شــروع ناگهانی تب، سردرد، بدن 

درد، گلودرد همراه است.
وی افزود: اهمیت این بیماری در سرعت انتشار همه 
گیری ،وسعت وتعداد مبتالیان وشدت عوارض آن، به 
خصوص ذات الریه می باشــد این بیماری واکسن دارد 
و زمان تزریق واکســن آنفلوآنزا هم اکنون است؛ یعنی 

قبل از آنکه بیماری به اوج برسد.
دکتر دلیلی یاد آورشد: هر سال با شروع فصل سرما 
ممکن بیماری افزایش یابد ودرنتیجه ممکن اســت با 
کرونا اشــتباه شــود؛ که باید در صورت ابتال به پزشک 

مراجعه کنیم.
وی همچنین با اشاره به توصیه تزریق واکسن برای 
برخی از افراد، ابراز داشــت: افــراد دارای بیماری های 
زمینه ای، افراد چــاق، مبتالیان به بیماری های قلبی، 
ریوی، کبــدی، کلیوی، بیماری هــای مزمن ریوی و 

افرادی کــه داروهای ســرکوب کننده ایمنی مصرف 
می کنند می توانند به فرم شدید بیماری آنفلوآنزا مبتال 

شوند؛ در نتیجه این افراد باید واکسن تزریق کنند.
مدیر گروه بیماری های معاونت بهداشــتی دانشگاه 
علوم پزشــکی مازندران تصریح کرد: واکسن آنفلوآنزا 
واکســن بسیار موثری است که در ســال یکبار تزریق 
می شود و ســاالنه باید تکرار شود؛ ضمن اینکه افرادی 
که در تجمعات و اتوبوس و مترو حضور دارند می توانند 
ویروس را                            به صورت قطرات تنفســی منتقل کنند؛ در 
نتیجه بهتر اســت هموطنان در ایــن اماکن حتما از 

ماسک استفاده کنند.
وی با بیان اینکه معموال بیماری های ویروســی در 
کودکان خفیف تر از بزرگســاالن اســت، گفت: طول 
بیماری آنفلوآنزا 7 تا 10 روز اســت و فرد مبتال باید در 

منزل مانده و استراحت کرده و مایعات مصرف کند.

*توصیه های بهداشتی
 از تماس نزدیک با بیمار پرهیز نمایید وحتی االمکان 

فاصله حداقل 1.۵متر با فرد بیمار را رعایت نمایید.
شــما وبیمارتان حتما از وسایل حفاظت فردی مثل 

ماسک استفاده نمایید. 
در صورتیکــه ازبیمــار مراقبــت مــی کنیــد، 
 ضروریســت اســت از دســتکش یــک بــار مصرف

 استفاده نمایید.
بــه دیگران توصیــه نمایید از عیــادت بیمار حتی 
االمکان تا 7 روز پس از بروز عالئم جدا خوداری نمایند.

دست های خود را به طور مکرر با آب و صابون یا مایع 
دستشویی بمدت ۶0 -۳0 ثانیه شستشو دهید.

از دســت دادن، روبوســی  و در آغوش گرفتن بیمار 
اکیدا خودداری نمایید. 

از تــکان دادن ملحفه بیمار هنــگام تعویض اکیدا 
خودداری نمایید،زیراعامل بیماری بیش از 2۴ ساعت 

بر روی سطوح مختلف زنده می ماند.
از لمس چشــم ها،دهان وبینی خود هنگام مراقبت 

بیمار) با دست های آلوده ( اکیدا خودداری نمایید. 
چنانچه از پوشش یکبار مصرف برای میز غذاخوری 
اســتفاده میشــود باید پس از هر بار استفاده بیمار و یا 

همراه بیمار تعویض گردد .
در طول مدت مراقبت از بیمار دقت نمایید، دستکش 
و ماسک مخصوص شما پاره نشود و آسیب نبینند و در 

صورت صدمه حتماتعویض گردد.
 به عالئم تنفســی در ســایر افــراد خانــواده بیمار

 توجه نمایید.
شــما وبیمارتان هنگام عطســه یا سرفه با دستمال 
کاغذی جلوی دهــان وبینی خودرا بپوشــانیدوپس 

ازاستفاده آن را در سطل زباله بیندازید.
به خانم های باردار، کودکان ، افراد با بیماریهای زمینه 
ای)دیابت، آسم،تاالسمی، بیماری های قلبی وکلیوی، 
فشارخون باالوافراد دارای نقص سیستم ایمنی، مصرف 
کنندگان داروهای ســرکوب کننده سیستم ایمنی( و 
سالمندان باالی ۶۵ سال  توصیه نمایید حتی المقدور 

از تماس با فرد بیمار خودداری نمایند.

*۶ کار اساســی در کنترل و پیشــگیری از انتقال و 
انتشار بیماری های تنفسی و آنفلوانزا

تاثیر مثبت پوشاندن دهان و بینی با ماسک بر کاهش 
ابتال به آنفلوآنزا

پوشــاندن دهان و بینی در هنگام سرفه و یا عطسه 
کردن )ترجیحاً استفاده از ماسک یکبار مصرف(

شستشــوی مداوم و مکرر دست ها )ترجیحاً با آب و 
صابون و به طریقه صحیح(

نوشیدن آب و مایعات کافی و استراحت کردن
اســتفاده از دارو های ضد ویروســی در صورتی که 
سیســتم ایمنی آسیب پذیری داشــته باشید و بنا به 

تشخیص و تجویز پزشک
عدم استفاده خودسرانه دارو های آنتی بیوتیک؛ این 
دارو ها بر روی سرماخوردگی و آنفلوانزا و بیماری های 

ویروسی تاثیری ندارند
پرهیز و عدم حضور در اماکن عمومی و تجمعات.

متخصصان دانشگاه علوم پزشکی مازندران برای گذر از احتمال ابتال به  آنفلوانزا و کرونا در فصل سرما راهکارهایی را ارئه داده اند؛

توصیه تزریق واکسن و رعایت پروتکل های بهداشتی


