
  

تیترهای خواندنی تیترهای خواندنی 

 آقـای استانـدار
 از تایـم گالیـه شما  گذشتـه!!

اختصاصی سرویس سیاسی هموالیتی؛ رشد جمعیت منفی است، آمار طالق در مازندران باال است، سه هزار 
ویال در مناطق جنگلی استان احداث شد که برای تخریب آنها امکانات نداریم،۹۸ درصد امور جاری مازندران 
از مالیات تامین می شود،مازندران با وجود قابلیت های اقتصادی از محرومیت رنج می برد،به لحاظ مدیریت در 
کشور رنج می بریم،برای مدیریت دریا اختالف زیادی با دستگاه های اجرایی استان داریم،بخش خصوصی در 

استان مازندران به دلیل تعدد دستگاه های نظارتی دچار مشکل است.
باورتان می شود همه این حرف ها را استاندار مازندران در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل سازمان بازرسی 
اســتان مطرح کرده است.البته آنچه که مطرح شــده واقعیت های موجود فعلی در استان است و باید به این 
صداقت اســتاندار نمره ۲۰ داد اما آقای اســتاندار چرا کار به جایی رسیده که خودتان تریبون انتقاد را دست 

گرفتید شما که باید پاسخگو به این انتقادها باشید؟!! یک طرف پاسخگویی به این انتقادها خودتان هستید!
حسینی پور در بدو ورودش شعار مبارزه با فساد سر داد و قول داد با داشته  های موجود در استان و نفوذی که 
در بین دولت دارد مشکالت استان را سامان دهد.کارکرد نماینده دولت در استان نشان می دهد که نتوانسته از 

ظرفیت ها و پتانسیل خویش به خوبی استفاده کند و حداقل به خودش نمره مناسب نداد.
اگر بنا به تداوم وضعیت گذشته در استان بود چه اصراری به تغییر استاندار بود با مدیر قبلی استان در همین 
مسیر حرکت می کرد.اســتاندار مازندران در بخشی از صحبت های خویش بحث چالش مدیریتی در کشور را 
پیش کشیده است که طرح این موضوع نشان می دهد که آسیب شناسی درستی نسبت به این موضوع انجام 
داده اما در عین حال در همین اســتان مازندران مدیران قوی و کارآمدی وجود دارند که حسینی پور چشم به 
روی مدیران کارآمد و توانمند استانی بسته و تالش دارد که خارج از استان مدیر وارد کند و یا افرادی را انتخاب 

کند که در اشل مدیریتی استان نیستند...

یادداشت سیاسییادداشت سیاسی

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران:

 پروژه کتابخانه مرکزی ساری هشت ماه آینده تکمیل می شود 
دولت سیزدهم 30 میلیارد تومان اعتبار اختصاص داد

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران،گفت: پیمانکار کتابخانه مرکزی 
ساری قول داد که هشت ماه آینده این پروژه تکمیل و به بهره برداری می   رسد.

 آرزو ولی پور صبح امروز در جمع خبرنگاران درباره پروژه کتابخانه مرکزی 
ساری از سال ۸۹ در دستور کار مدیران و متولیان امر قرار گرفته است، اظهار 
کرد: در دولت قبل و در ســفر معاون رئیــس جمهور به مازندران ۲۰ میلیارد 
تومان اعتبار  برای این پروژه اختصاص داده شده و در دولت سیزدهم هم ۳۰ 

میلیارد تومان برای تکمیل این پروژه اختصاص داده شده است.
وی با بیان اینکه عملیات اجرایی این پروژه همان ســال آغاز شــده است. 
براساس برنامه این پروژه قرار بود سه ســال بعد به بهره برداری برسد،اضافه 
کرد: اعتبار این پروژه تامین شــده و پیمانکار قول داده که هشــت ماه آینده 

تحویل نهادهای کتابخانه های استان داده شود.
مدیرکل کتابخانه های مازندران، اضافه کرد: برای تجهیز کتابخانه مرکزی 
هم ۴۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز اســت که نهاد کتابخانه های عمومی کشور 

مسؤولیت تجهیز را برعهده دارد.
وی درباره وضعیت کتابخانه های استان، اظهار کرد: ۱۱۹ باب کتابخانه در 
سطح استان مازندران فعال هستند که برخی ها نهادی و ۱۳ باب مشارکتی و 

تنها یک کتابخانه مستقل در استان فعال است.
ولی پور با اعالم اینکه میزان امانت کتاب در ســال جاری هشت برابر شده 
است، افزود: در ســال جاری ۶۶۰ هزار نســخه کتاب امانت رفته و حدود ۲ 

میلیون و ۲۲۰ هزار نسخه در کتابخانه موجود است.
مدیرکل کتابخانــه عمومی مازندران از افتتاح چهــار کتابخانه در هفته 
جاری خبر داد و گفت: در اســتان مازندران ۳۳ پروژه در دست اقدام است که 
۱۵ پروژه فعال داریم که اگر این پروژه به اتمام برسد حدود ۱۲ هزار و ۶۰۰ متر 

به فضای کتابخانه استان اضافه می شود.
وی در ادامه با اشاره به مشــارکت خیران در توسعه کتابخانه های استان، 

گفت: بســیاری از پروژه ها به همت این افراد پیش برده و اعتماد خیران باعث 
شده که بســیاری از پروژه ها پیشرفت داشته باشــند و در کنار پروژه زمینه 
تامین کتاب و زیرساخت های نرم افزاری را فراهم کردند.ولی پور یادآور شد: 
بیش از ۴۶ هزار نســخه کتاب به ارزش ۱۴ میلیارد ریال توسط خیران هدیه 
شــده و ۲۸۳ میلیارد ریال کمک نقدی و غیرنقدی در اختیار کتابخانه های 

استان قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: به ازای هر ۱۰۰ نفر ســه متر فضای کتابخانه ای نیاز است 
در حال حاضر فضای کتابخانه ای اســتان به ۵۷ هزار متر نمی رسد که برای 
جمعیت اســتان به یک فضای ۹۸ هزار متری احتیــاج داریم و ۴۳ هزار متر 

فضای فیزیکی کتابخانه های استان کم است.
مدیرکل کتابخانه های مازندران خاطر نشــان کرد: با ۱۶ باب کتابخانه ای 
که در طی ۶ ســال اضافه شــده حدود ۶ هزار متر به فضای کتابخانه  استان 
افزوده می شــود و کتابخانه مرکزی پیمانکار قول داده که هشت ماه آینده به 

بهره برداری برسد.
وی ادامه داد: در این چند سال تالش کردیم که ساختار احداثی کتابخانه ها 
را افزایش دهیم سال گذشــته رتبه اول کتابخانه ها را کسب کردیم.ولی پور 
درباره برنامه های هفته کتاب، گفت: ۴۶۰ برنامه در ســطح استان مازندران 
پیش بینی کردیم زنگ مطالعه را در مدرســه شهید منانی ساری به صورت 

نمادین و در سایر مدارس به صدا در آمده است.
وی یادآور شد: سه کتابخانه در استان مازندران ویژه روشندالن فعال است 
که در نخســتین روز هفته کتاب دیداری با چند کتابدار روشندل انجام شده 
است.مدیرکل کتابخانه های مازندران درباره افرادی که نسبت به فروش کتاب 
به صورت دســت فروشی انجام می دهند،گفت: ساماندهی این افراد در حوزه 
اختیارات مجموعه ما نیســت، رســالت کتابخانه عمومی مستقل است و بر 

اساس قانون وظایف ما تعریف شده است.
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شهردار ساری برنامه نداردشهردار ساری برنامه ندارد

اعضای شورا به شهردار فاقد اعضای شورا به شهردار فاقد 
برنامه رای دادندبرنامه رای دادند

مدیرعامل شرکت مخابرات مازندران خبر داد:مدیرعامل شرکت مخابرات مازندران خبر داد:

ضرورت اصالح تعرفه تلفن ثابت ضرورت اصالح تعرفه تلفن ثابت 

 عملیات اجرایی گازرسانی به 2 روستای 
کوهستانی بخش الریجان آمل آغاز شد

کلنگ آغاز عملیات اجرایی طرح گازرسانی به ۲ روستای السم و زیار در بخش الریجان شهرستان 
آمل با اعتبار بیش از ۹۰ میلیارد تومان به زمین زده شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز اســتان مازندران، محمدحسن یحیی نژاد مدیر مهندسی و 
اجرای طرحهای شــرکت گاز مازندران با اظهار این که طی کمتر از یکسال گازرسانی به این ۲ روستا 

به بهره برداری خواهد رسید، گفت: یکهزار و ۱۰۰ خانوار این ۲ روستا از نعمت گاز بهره مند می شوند.
وی با توضیح این که ۴۵ کیلومتر شــبکه گذاری باید در این طرح عملیاتی شــود، ادامه داد: از 
۵۵ روستای بخش الریجان واقع در جاده هراز آمل، شــهر رینه و چهار روستای این بخش از نعمت 
 گاز به روش سی ان جی برخوردارند و  شــبکه گذاری داخلی ۱۸ روستای این بخش کوهستانی نیز

 اجرا شده است.
 مدیر مهندســی شــرکت گاز مازندران با ذکر این نکته که در حال حاضر شبکه گاز به دورترین 
و صعب العبورترین نقاط اســتان رسیده است، گفت: اکنون عملیات گازرسانی ۱۵۰ روستای مناطق 

کوهستانی در حال اجراست و ۲۵۰ روستا در مرحله انتخاب پیمانکار گازرسانی قرار دارند.
یحیی نژاد افزود: مازندران از سه نقطه به خط لوله گاز سراسری وصل می شود تا  همه مناطق شهری 

و روستایی تحت پوشش کامل گازرسانی قرار بگیرند.
وی با بیان اینکه شــهرهای کوهستانی گزنگ، کجور، پلور و بلده در مرحله گاز رسانی قرار دارند، 
یادآور شد: طبق برنامه سه نقطه شامل اتصال خط لوله انتقال گاز از امامزاده هاشم)ع( در جاده هراز، 
گدوک در محور فیروزکوه و سه هزار تنکابن از طریق محور الموت قزوین به شبکه گازرسانی استان 

متصل می شوند.
گفتنی است در حال حاضر ۹۹.۹ درصد خانوارهای شــهری و ۹۶ درصد خانوارهای روستایی از 
 نعمت گاز بهره مند هســتند و این استان از نظر مشــترکان خانگی با ۹۲ درصد رتبه دوم کشور را 

عهده دار است.
این مراسم با حضور دکتر رضا حاجی پور نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسالمی و جمعی از 

مسئولین شهرستانی در محل مسجد روستای السم شهرستان آمل برگزار شد.



محمدمهدی اســماعیلی با بیان اینکــه دولت مردمی 
بدون لکنت و با صراحت از ماموریت های انقاب اســامی 
در حوزه فرهنگ نظیر گسترش آزادی بیان دفاع می کند، 
گفت: وزارت فرهنــگ در دوره جدید از هرگونه تفکری که 
موجب ارتقا و اســتحکام پایه های تفکر انقاب اســامی 
شود، حمایت می کند و با تمرکز بر مأموریت بزرگ انقاب 
اسامی در حوزه فرهنگ، پشــتیبان آزادی بیان و اندیشه 

خواهیم بود.
بــه گزارش مرکز روابط عمومی و اطاع رســانی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســامی، محمدمهدی اسماعیلی - وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اســامی- در »ضیافت هفتــه کتاب با 
اصحاب نشــر« با بیان این که وزارت فرهنگ در دوره جدید 
به مشــکات و دغدغه های حوزه نشر و کتاب اشراف کامل 
دارد، گفت: ناشران حوزه های مختلف در این ضیافت نقطه 
نظرات و پیشــنهادات ســازنده ای ارائه کردند که تشکیل 
کمیته ای برای جمع بندی پیشــنهادات اصحاب نشــر در 

راستای پیشبرد اهداف متعالی صنعت نشر الزامی است.
او با اشــاره به اینکه دولت مردمی از روز نخست به دنبال 
تحقق  خودکفایی کاغذ بوده است، خاطرنشان کرد: در این 
راســتا از هیچ کوششی دریغ نشــده و تاکنون با مساعدت 
شــخص آقای رییس جمهور، معاون اول رییس جمهور و 
ســایر اعضای هیات دولت دســتاوردهای خوبی به دست 

آمده است.
اســماعیلی در ادامه به اهتمام ویــژه دولت مردمی بر 
حل و فصل موضوعات فرهنگی اشــاره کــرد و افزود: هیچ 
مانعی برای پیشبرد اهداف فرهنگی در دولت مردمی وجود 
ندارد زیــرا جایگاه حوزه فرهنگ در این دولت به واســطه 
 شــخصیت فرهنگی رییس جمهور مکتبی و انقابی ارتقا

 پیدا کرده است.
عضو شــورای عالی انقاب فرهنگی در بخش دیگری از 

سخنان خود تاکید کرد: انقاب اسامی، انقابی فرهنگی 
اســت زیرا رهبران آن همگی از اهالی فکر، فرهنگ و کتاب 
بودند و همگی پیش از آن که کنشــگر سیاســی باشــند، 

کنشگر فرهنگی بودند.
او افــزود: دولت مردمی در حوزه فرهنگ به دنبال تغییر 
ریل گذاری بر اســاس مولفه های گفتمان انقاب اسامی 
اســت تا حکمرانی فرهنگ و هنر و اقتضائات آن بر همین 

اساس تحقق یابد.
اسماعیلی با اشاره به اینکه دولت انقابی بدون لکنت و با 
صراحت از ماموریت های انقاب اسامی در حوزه فرهنگ 
دفاع می کند، گفت: وزارت فرهنگ در دوره جدید از هرگونه 
تفکری که موجب ارتقا و اســتحکام پایه های تفکر انقاب 
اسامی شود، حمایت می کند و با تمرکز بر مأموریت بزرگ 
انقاب اســامی در حوزه فرهنگ، پشــتیبان آزادی بیان 
و اندیشــه خواهیم بود تا با تمرکز بــر مدیریت فرهنگی به 
سازوکاری مشخص برای ارتقای بنای رفیع تمدن اسامی 

برســیم و خوشــبختانه تاکنون چندین گام بزرگ در این 
خصوص برداشته شده است.

او در ادامه تصویب آیین نامه بند ز تبصره ۹  الیحه بودجه 
را گام بزرگــی برای مدیریت بودجه نهادهــا عنوان کرد و 
گفت: آیین نامه این الیحه که به تصویب و تایید نهایی هیات 
دولت رسیده است، گام نخست ضابطه مند شدن فعالیت ها 
 و برنامه هــای فرهنگــی نهادها و ســازمان هــای دولتی 

به شمار می رود.
اســماعیلی در پایان تصریح کــرد: البته با تحقق کامل 
اهداف آیین نامه بنــد ز تبصره ۹ الیحــه بودجه به دنبال 
متمرکز شــدن تمامــی فعالیت های فرهنگــی در وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامی نیستیم بلکه به دنبال آن هستیم 
تا تمامــی فعالیت های فرهنگی نهادهــای دولتی، تحت 
سیاست گذاری واحد و یکپارچه انجام شود که این مسئله 
مستلزم دستورالعمل اجرایی در چارچوب سیاست گذاری 
واحد برای ســرمایه گــذاری نهادهای مختلــف در حوزه 

فرهنگ محسوب می شود.
نیاز ساالنه نشر کشور به کاغذ، ۶۰ هزار تن است

همچنین یاســر احمدونــد، معاون فرهنگــی وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسامی در این مراسم  با بیان اینکه بیش 
از ۱۰۰۰ ناشر، کاغذ دریافت کردند، گفت: این میزان دو تا 
ســه درصد نیاز نشر است، امیدواریم، میزان بیشتری کاغذ 
در اختیار داشته باشیم از سوی دیگر تاش برای تولید کاغذ 
داخلی با اهتمام جدی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسامی 

و حمایت رئیس جمهوری آغاز شده است. 
او یادآور شــد: حــدود یک هزار تن کاغــذ مازندران در 
اختیار ناشران قرار گرفته است، همه ناشران می توانند برای 

بهره مندی از این کاغذ ثبت نام کنند.
احمدوند با بیان اینکه آیین شکرانه استمرار توزیع کاغذ 
داخلی برگزار خواهد شــد، گفت: نیاز ایــران با این میزان 
تولید، تا پایان سال مرتفع نمی شود، امیدواریم سال آینده 
عاوه بر کارخانه مازندران، کارخانه کاغذ پارس و کارخانه 
زاگرس فارس نیز در مدار تولید قرار گیرد. در این زمینه نیاز 
کاغذ کشور با تولید این سه کارخانه پاسخ داده خواهد شد. 

او ادامه داد: نیاز ســاالنه نشر کشور به کاغذ، ۶۰ هزار تن 
است که این سه کارخانه توان رفع نیاز ناشران را دارند.

همچنین در حاشیه این مراسم با حضور وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسامی از سامانه جامع ناشران رونمایی شد.

در ســامانه جامع ناشــران ۱۴ فرایند مربــوط به امور 
ناشــران، از جمله ۴ نوع ثبت نام، صدور پروانه نشر، تمدید 
پروانه نشــر، تغییر نام، تغییر مدیر مسئول، ۴ نوع انتقال، 
انحال نشر و رسیدگی به تخلفات پیش بینی شده است که 
ســرویس صدور پروانه نشر، پیش از مهلت اتصال به پنجره 
واحد مجوزهای دولتی در شهریور سال جاری آغاز بکار کرد 
و قرار است از این پس همه خدمات به ناشران در این سامانه 

به شکل الکترونیک ارائه شود.

وزیر ارشاد:

  از آزادی بیان در حوزه فرهنگ دفاع می کنیم

نشریه مازندران، گلستان، گیالن

2
 شماره 484   شنبه 28 آبان ماه 14۰1   24 ربیع الثانی 1444 

سیاسی

اخبار

معاون سیاسی و امنیتی استاندار مازندران:

 آزادراه تهران-شمال تا پایان ۱۴۰۱ 
به بهره برداری می رسد

معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران با اشــاره به پیگیری های 
مستمر مدیریت ارشــد اجرایی مازندران، از بهره برداری پروژه عظیم آزادراه تهران-

شمال تا پایان امسال خبر داد.
روح اهلل سلگی در جمع تاشگران سمن های جهادی مازندران اظهار کرد: رویکرد 

دولت سیزدهم مبتنی بر شناخت و حل چالش های اساسی توسعه مازندران است.
سلگی با اشاره به عملکرد یکسال اخیر مدیریت ارشد اجرایی مازندران اظهار کرد: 
مسیریابی و رشد ســرمایه گذاری اقتصادی و رفع گره های کور طرح های عمرانی در 

یکسال گذشته مبین توفیقات استاندار مازندران است.
رئیس شورای اطاع رسانی دولت در مازندران خاطرنشان کرد: با تاش و پیگیری 
اســتاندار مازندران بندر امیرآباد به عنوان دروازه تجاری کشور برای برقراری ارتباط با 

اوراسیا شناخته شد.
وی تحقق ۵۵ درصدی برنامه اشتغال زایی دولت در سال  جاری را از دیگر توفیقات 
مدیریت ارشــد اجرایی استان برشــمرد و افزود: طرح های تحولی مازندران در بستر 

توسعه متوقف نخواهد شد.
ســلگی، مشــارکت بخش خصوصــی در اجرای طرح های توســعه اســتان را از 
دســتاوردهای مدیریتی تیم اجرایی دولت ســیزدهم دانســت و افــزود: با پیگیری 
 هــای صورت گرفته بخش خصوصــی وارد چرخه اجرای طرح های عمرانی اســتان 

شده است. 
وی لزوم فعال شدن گروه های جهادی در عرصه های فرهنگی و اقتصادی را یادآور 
شــد و افزود: گروه های جهادی در اجرای طرح های عمرانی نظیر آبرسانی در مناطق 

روستایی حضور خواهند یافت.
این مسئول اجرایی با اشاره به موقعیت برتر مازندران در کریدور سیاسی و اقتصادی 
کشور افزود: با پیگیری اســتاندار مازندران پروژه عظیم آزادراه تهران- شمال تا پایان 
امسال به بهره برداری خواهد رسید. معاون استاندار مارندران با تاکید بر ثبات و آرامش 
حاکم بر فضای سیاســی استان تصریح کرد: با اجرای برنامه تحولی دولت سیزدهم در 

مازندران تراز امنیت در سطح استان ارتقا یافت.
وی با اشــاره به رشــدیافتگی خدمات علمی و فرهنگی در اســتان افزود: دانشگاه 
های مازندران به عنوان مرجع تولید علم و فناوری در ســطح ملی جایگاه واقعی خود 
را یافته اند.ســلگی گفت: به دستور اســتاندار مازندران با رفع موانع بروکراسی برای 
 ســرمایه گذاری، این استان در آســتانه جهش خیره کننده در عرصه اقتصادی قرار

 گرفته است.

دست فروشی قانونی شد

 دست فروشان چه امکاناتی می گیرند؟
با کمک شــهرداری ها و وزارت کار، شغل دستفروشی از یک حرفه کاذب و مزاحم 

به یک شغل مفید و رسمی و در چارچوب خواسته های شهرداری ها تبدیل می شود.
رئیس مرکز بهبــود کســب و کار وزارت اقتصاد گفت: با اعطای شناســه یکتا به 

دستفروشان، حرفه دست فروشی به عنوان کسب و کار رسمی اعام می شود.
 امیر سیاح با بیان اینکه مرحله اجرایی ساماندهی کسب و دستفروشان سطح شهر 
تهران آغاز شــده است، افزود: با همکاری شــهرداری تهران مکان مناسب و ایمن در 
اختیار این عزیزان قرار خواهد گرفت. همچنین مقرر شده بانک مرکزی هم دستگاه پوز 

برای این مشاغل در نظر بگیرد. 
او گفت: با کمک شــهرداری ها و وزارت کار، شغل دستفروشی از یک حرفه کاذب و 
مزاحم به یک شغل مفید و رسمی و در چارچوب خواسته های شهرداری ها تبدیل می 
شود. رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد افزود: صاحبان 

این مشاغل با ارائه کد ملی می توانند مجوز کسب و کار دریافت کنند.

ارجاع الیحه اصالح قانون اسقاط خودرو 
تصمیمی سخت گیرانه بود

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسامی گفت: اصاح قانون اسقاط خودرو 
یک الیحه است و متأسفانه تصمیم گیری ها در این زمینه سخت گیرانه بود.

 لطف اهلل سیاهکلی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسامی در صحن علنی 
مجلس در تذکر شــفاهی گفت: امروز در مجلس اتفاق عجیبی افتاد، الیحه دولت در 
مورد قانون ســاماندهی صنعت خودرو و اصاح آن به تصویب رسید اما هیأت رئیسه 
اعام کرد این الیحه خاف برنامه اســت و دو سوم رأی الزم دارد که رأی الزم را در این 
زمینه کســب نکرد.وی بیان کرد: برداشت هیأت رئیســه اشتباه بوده و اشکال داشته 
است، زیرا در مصوبه آمده که در نبود اسقاط، مالکان کامیون می توانند یک و نیم درصد 

ارزش گمرکی را پرداخت کنند و خودرو را شماره گذاری کنند.
سیاهکلی با بیان این موضوع که خاف برنامه ششم توسعه نیست و برداشت هیأت 
رئیســه اشتباه بوده است عنوان کرد این رانندگان با مجوز دولت ماشین وارد کرده اند 
و بیش از دو سال است که نتوانسته اند خودروی خود را شماره گذاری کنند. اگر روش 
فعلی صحیح بود دولت این الیحه را ارائه نمی کرد، این یک الیحه اســت چرا باید این 
میزان جابجا شــود و بر سر مسیر آن مشکل ایجاد شود. متأسفانه تصمیم گیری های 

انجام شده سختگیرانه است.

رئیس سازمان امور استخدامی: 

به  دنبال اصالح قانون مدیریت خدمات 
کشوری هستیم

رئیس سازمان امور اداری و اســتخدامی گفت: ما در حال تهیه یک پیشنهاد برای 
اصاح فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری که مربوط به حقوق و دستمزد است، 
هستیم.میثم لطیفی رئیس ســازمان امور اداری و استخدامی در گفت وگو با خبرنگار 
سیاســی خبرگزاری فارس، از در دستور کار بودن اصاح یکی از فصول قانون مدیریت 
خدمات کشــوری خبر داد و گفت: ما در حال تهیه یک پیشنهاد برای فصل دهم قانون 
مدیریت خدمات کشوری که مربوط به حقوق و دستمزد است، هستیم که در صورتی 
که بتوانیم مجوز یکپارچه ســازی نظام جبران خدمات را از مجلس شــورای اسامی 

بگیریم، به دنبال اصاح فصل دهم این قانون هم خواهیم بود.
وی افزود: ما منتظر هستیم تا ببینیم عکس العمل مجلس نسبت به این اصاحی که 
ما پیشنهاد می دهیم چه خواهد بود؛ هم اکنون این قضیه در کمیسیون مربوطه بحث 
شده و بایستی در صحن دولت نیز مطرح شود و بعد از آن ان شاءاهلل به مجلس پیشنهاد 

خواهد شد و در فرآیند تصویب در مجلس قرار خواهد گرفت.
 فصــل دهم قانون مدیریت خدمات کشــوری در مورد نظــام پرداخت کارمندان 
دستگاه های اجرایی است که براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی های 
مذکور در مواد این فصل خواهد بود و امتیاز حاصل از نتایج ارزشــیابی عوامل مذکور 
در این فصل ضــرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقــوق و مزایای کارمندان قرار 
 می گیرد و برای بازنشســتگان و موظفین یا مســتمری بگیران نیــز به همین میزان

 تعیین می گردد.

اختصاصی سرویس سیاسی هموالیتی؛ رشد 
جمعیت منفی است، آمار طاق در مازندران باال است، 
سه هزار ویا در مناطق جنگلی استان احداث شد که 
برای تخریب آنها امکانات نداریم،۹۸ درصد امور جاری 
مازندران از مالیات تامین می شــود،مازندران با وجود 
قابلیت هــای اقتصادی از محرومیــت رنج می برد،به 
لحاظ مدیریت در کشــور رنج می بریم،برای مدیریت 
دریا اختاف زیادی با دســتگاه های اجرایی اســتان 
داریم،بخش خصوصی در اســتان مازندران به دلیل 

تعدد دستگاه های نظارتی دچار مشکل است.
باورتان می شــود همــه این حرف ها را اســتاندار 
مازندران در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل سازمان 

بازرسی استان مطرح کرده است.
البتــه آنچه که مطرح شــده واقعیت های موجود 
فعلی در استان اســت و باید به این صداقت استاندار 
نمره ۲۰ داد اما آقای استاندار چرا کار به جایی رسیده 
که خودتان تریبون انتقاد را دســت گرفتید شما که 
باید پاســخگو به ایــن انتقادها باشــید؟!! یک طرف 

پاسخگویی به این انتقادها خودتان هستید!
حسینی پور در بدو ورودش شعار مبارزه با فساد سر 
داد و قول داد با داشته  های موجود در استان و نفوذی 

که در بین دولت دارد مشکات استان را سامان دهد.
کارکرد نماینده دولت در استان نشان می دهد که 
نتوانســته از ظرفیت ها و پتانســیل خویش به خوبی 

استفاده کند و حداقل به خودش نمره مناسب نداد.
اگر بنا به تداوم وضعیت گذشــته در استان بود چه 
اصراری به تغییر اســتاندار بود با مدیر قبلی استان در 

همین مسیر حرکت می کرد.
استاندار مازندران در بخشی از صحبت های خویش 
بحــث چالش مدیریتی در کشــور را پیش کشــیده 
اســت که طرح این موضوع نشان می دهد که آسیب 
شناسی درستی نســبت به این موضوع انجام داده اما 
در عین حال در همین اســتان مازندران مدیران قوی 
و کارآمدی وجود دارند که حسینی پور چشم به روی 
مدیران کارآمد و توانمند اســتانی بسته و تاش دارد 
که خارج از استان مدیر وارد کند و یا افرادی را انتخاب 

کند که در اشل مدیریتی استان نیستند.
حسینی پور باید بپذیرد که مدیران حوزه ستادی 
اســتانداری مازندران در حد توان و قابلیت های این 
استان نیستند به همین دلیل نتوانسته کاری از پیش 

ببرد.
نداشــتن طرح و برنامه مدون و جامع برای توسعه 
یکی از اصولی جدی اســت که مازنــدران از آن رنج 
می برد، استاندار وقتی مشــکات را شناسایی کرده 
اســت باید از ظرفیت چهره های علمــی برای برون 
رفــت از چالش ها نظر خواهی کنــد و از ظرفیت های 
دانشــگاهیانی که راهکارهای علمی برای ساماندهی 

استان ارائه می دهند استفاده کند.

مهمترین موضوع در اســتانداری مازنداران ضعف 
ارتباط است،حسینی پور نتوانســته با بدنه مردم در 
مازندران ارتباط بگیرد، داشتن ارتباط بنیادین با مردم 
یکی از گام های موفق مدیریتی اســت، موضوعی که 
خود حســینی پور آن را در یک نشســت و ماقات با 

مردم تجربه کرده و اذعان کرده است.
وقتی مردم برای دیدار با استاندار باید از گیت های 
مخلتف عبــور کنند یعنی اینکه ارتباط با اســتاندار 
سخت اســت، مســیر حضور ســرمایه گذار، استاد 
دانشگاه، دلسوزان این اســتان به دفتر استاندار باید 

هموار باشد که اینگونه نیست.
حسینی پور در این مدت حتی با رسانه های استان 
مازندران نتوانســته تعامل برقرار کنــد و حتی زاویه 

دیدش با خبرنگاران استانی نگاه باال به پایین است!!!
اســتاندار مازندران برای تداوم فعالیت موثر نحوه 
ارتباط با مردم و اساتید دانشگاهی را از محمد اسامی 
اســتاندار اســبق مازندران بیاموزد و نحوه ارتباط با 
رسانه ها را از حسین زادگان، استاندار سابق مازندران 
در دوران حضــورش روابط عمومی قوی و منســجم 
نداشــت اما خودش با ارتباطی که خبرنگاران ایجاد 

کرده بود افکار عمومی را مدیریت می کرد.
در ارتبــاط با طاق، آمار منفی جمعیت و مبارزه با 
جنگل خواری آقای حســینی پور امروز وقت امتحان 
پس دادن اســت شــما باید به دولت، مــردم و افکار 

عمومی توضیح بدهید که چه اقداماتی انجام دادید؟
چه طرحی در این مدت بکار بردید، میزان موفقیت 
شــما چه مقدار بوده اســت، از کدام استاد دانشگاه یا 
کارشــناس اجتماعی در کنار خودتان برای رفع این 

معضات استفاده کرده اید؟
اگر نتوانســتید نســبت به ســاماندهی ویاهای 
نامناســب در مناطق جنگلی اقدام کنید این ایراد به 
خودتان وارد است که نتوانستید مدیران دستگاه های 
اجرایی در سطح ملی را وادار کنید،که امکانات الزم در 
اختیار شما قرار دهند، البته موضوع جنگل خواری و 
مشکات ایجاد شده مربوط به دوره حضور شما نیست 
اما به گوش باشید که هم اکنون هم بسیاری از ساخت 

و سازهای غیر مجاز در حال شکل گیری است.
در بحث بروکراسی اداری انتظار بود که در این مدت 
شما طرح برنامه  مناســب ارائه دهید و مازندران را به 
بهشت ســرمایه گذاران تبدیل کنید و اگر نشده این 

ضعف به شما و مدیران اجرایی بر می گردد؟
اگر دستگاه های اجرایی در امورات مربوط به شما 
مشکل و چالش ایجاد می کنند به افکار عمومی و مردم 
پاسخ بدهید که چرا تاکنون با آنها برخورد نشده است.

نکته پایانی اینکه آقای اســتاندار از این به بعد باید 
به دولت، مردم، رسانه ها و افکار عمومی پاسخ بدهید 
که چه کار کردید از تایم گایه شــما گذشــته است 

بفرمایید برای مردم استان چه کار کرده اید؟؟؟

 آقـای استانـدار
 از تایم گالیه شما گذشته!!
حســینی پور در بدو ورودش شعار مبارزه با فساد ســر داد و قول داد با داشته  های 

موجود در استان و نفوذی که در بین دولت دارد مشکالت استان را سامان دهد.
کارکرد نماینده دولت در استان نشــان می دهد که نتوانسته از ظرفیت ها و پتانسیل 
خویش به خوبی اســتفاده کند و حداقل به خودش نمره مناســب نداد.اگر بنا به تداوم 

وضعیت گذشته در استان بود چه اصراری به تغییر استاندار بود با مدیر قبلی ...

اختصاصی هموالیتیاختصاصی هموالیتی 

 دشمن از هجمه اقتصادی سودی
 نخواهد کرد

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اسامی 
گفت: دشــمن از هجمه اقتصادی ســودی نخواهد کرد و 

انقاب و نظام به لطف خدا مسیر خود را ادامه خواهد داد.
محمدرضــا پورابراهیمی رئیس کمیســیون اقتصادی 
مجلس شــورای اســامی در صحن علنی مجلس در تذکر 
شفاهی خود، گفت: امروز هجمه دشمنان علیه نظام مقدس 
جمهوری اســامی از طریق تحریم هایی اســت که سال ها 

علیه کشورمان اعمال شده و البته ناکارآمد بوده اند.
وی بیان کــرد: تحریم هــای اقتصــادی اگرچه باعث 
مشکاتی برای ملت ما بوده اما امروز در دنیا و همه کشورها 
بحث جدا شــدن تحریم ها از فضای اقتصادی به میان آمده 
اســت و این همان مسیری اســت که مجلس و دولت آن را 

دنبال می کنند تا به سمت بهبود شرایط اقتصادی برویم.
پورابراهیمــی عنوان کــرد: عملکرد یک ســاله دولت 
سیزدهم نشــان می دهد جهت گیری نماگرهای اقتصادی 
تغییر کرده و به ســمت مثبت روی آورده است. دشمن در 
همه اقدامات خــود و در هفته های اخیر تمام تاش و عقبه 

رســانه ای خود را به کار گرفته تا با ادعاهای دروغین فضای 
کشور را به نوعی ترســیم کند که مردم ما از انقاب و امام و 

رهبری فاصله گرفته اند.
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اسامی 
ادامــه داد: البته مردم از مشــکات اقتصادی رنج می برند و 
وظیفه ارکان نظام آن اســت که مطالبات مردم را پیگیری 
کنند و آنچه از اظهار نظرهای میدانی از فضای عمومی کشور 
اتخاذ شده نشان می دهد نظر مردم این است که بزرگترین 

مشکات در حوزه اقتصادی هستند.
نمانیده مردم کرمان در مجلس شورای اسامی بیان کرد: 
کسانی که به دنبال ایجاد جدایی میان مردم و انقاب بودند، 
به خوبی می دانند که پیگیری مشــکات اقتصادی اولویت 
جامعه است بنابراین ما در این عرصه تمام توان خود را به کار 
می بندیم و تاش خواهیم کرد. دشــمن از هجمه اقتصادی 
سودی نخواهد کرد و انقاب و نظام به لطف خدا مسیر خود 

را ادامه خواهد داد.

مطالبه مردم جبران مشکالت کمبود دارو است
نماینده مردم شــوش در مجلس شورای اسامی گفت: 

مطالبه مردم این اســت که شرایط کمبود دارو بهبود یابد و 
مشکات جبران شود. بنابراین وزیر بهداشت هرچه سریع تر 

در این زمینه اقدام کند.
محمــد کعب عمیــر نماینده مردم شــوش در مجلس 
شورای اســامی ظهر امروز )چهارشــنبه ۲۵ آبان ماه( در 
صحــن علنی مجلس در تذکری خطاب بــه وزیر آموزش و 
پرورش گفت: پاداش پایان خدمت بازنشســتگانی که عمر 
خود را صرف تربیت دانش آموزان کشور کرده اند، پرداخت 
نمی شــود و آیا در شرایطی که ارزش پول ملی کاهش یافته 

این تأخیر در پرداخت، منطقی است.
وی همچنیــن در تذکری به وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی بیان کرد: دیروز در جلسه علنی مجلس به 
موضوع دارویار پرداخته شد اما این رسیدگی چه تأثیری بر 
کمبود و گرانی دارو در بازار و پاســخ به مطالبات مردم دارد؟ 
مطالبه مردم این اســت که شــرایط بهبود یابد و مشکات 
جبران شــوند. بنابراین از وزیر بهداشــت می خواهم هرچه 

سریع تر برای برطرف کردن مشکات موجود اقدام کند.
کعــب عمیر در تذکــر دیگری خطاب بــه وزیر ورزش 
و جوانان عنوان کرد: چرا با ورزشــکارانی که به ســرود ملی 

بی توجهی می کنند، برخورد نمی شود. آیا وقت آن نرسیده 
است که به تقویت تک سویه جسمی ورزشکاران پایان داده 
شود و برای تفکر آنها و تقویت آرمان های نظام برنامه ریزی 

صورت گیرد؟

نیکزاد در صحن علنی مجلس:
هیچ وقت تریبون نمایندگان را قطع نکرده ایم

نائب رئیس مجلس شورای اسامی گفت: ما تریبون هیچ 
نماینده ای را قطع نکرده ایم. پــس از پایان وقت مقرر و ۱۵ 

ثانیه اخطار، میکروفن به صورت خودکار قطع می شود.
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسامی در جلسه 
علنــی مجلس، گفت: جهت احترام بــه نمایندگان و تنویر 
افکار عمومی باید بگویم کــه هیچ زمانی من، آقای قالیباف 
و یا آقای مصــری تریبون هیچ نماینده ای را قطع نکرده ایم. 
پس از پایان وقت مقرر و ۱۵ ثانیه اخطار، میکروفن به صورت 

خودکار قطع می شود.
وی تاکید کرد: افتخار مجلس انقابی یازدهم این اســت 
هر صحبتی که از ســوی نمایندگان مطرح شده، میکروفن 

آنها تا به امروز قطع نشده است.

کوتاه سیاسی
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اخبار

 صاحب خانه شدن
 تبدیل به آرزو شده است

معاون مهندسی و پدافند غیرعامل سپاه پاسداران گفت: با توجه به مشکل 
مسکن که همه مردم با آن مواجه هستند صاحب خانه شدن تبدیل به آرزو 

شده است و سپاه در حال ساخت حدود ۳۰ هزار مسکن است.
سردار حسین همتی معاون مهندسی و پدافند غیرعامل سپاه پاسداران 
در آئیــن امضای پنج تفاهم نام جهت تأمین ۱۵۰ هزار واحد مســکونی در 
پایتخت گفت: انشاهلل با تشکیل این قرارگاه جهادی مشکل بروکراسی ساخت 
مسکن در تهران حل شود.معاون مهندسی و پدافند غیرعامل سپاه پاسداران 
با بیان اینکه ســپاه چندین پروژه مســکن را آغاز کرده است گفت: از جمله 
این موارد ساخت ۷ هزار واحد مسکونی در منطقه تهران سر است همچنین 
بررســی زمین فشافویه برای ساخت مســکن نیز مورد بررسی قرار خواهد 
گرفت.همتی اظهار کرد: با توجه به مشکل مسکن که همه مردم با آن مواجه 
هستند صاحب خانه شدن تبدیل به آرزو شده است و سپاه در حال ساخت 

حدود ۳۰ هزار مسکن است.

بنا بر مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش؛

داوطلبان کنکور یک بار دیگر 
فرصت ترمیم معدل پیدا کردند

وزارت آموزش و پرورش در بیانیه ای اعالم کرد: داوطلبان کنکور یک بار 
دیگر فرصت ترمیم معدل پیدا کردند.

بــه گزارش خبرنگار مهر وزارت آموزش و پرورش در بیانیه ای اعالم کرد: 
دانش آموزان می توانند برای ایجاد ســابقه تحصیلی و ترمیم نمرات دروس 
نهایی خود فقط یک بار و با پرداخت هزینه در آزمون ترمیم دروس مورد نظر 
شرکت کنند.وزارت آموزش و پرورش همچنین اعالم کرد دانش آموزانی هم 
که پیش تر نمرات دروس نهایی خــود را ترمیم کرده اند؛ یک بار دیگر اجازه 
دارند از این فرصت استفاده کنند.در حقیقت درخواست آزمون ترمیم معدل 
از سوی داوطلبان کنکور نظام قدیم پیش از این مطرح شده بود. داوطلبانی 
که در سال های قبل در امتحانات نهایی شرکت کرده بودند و به دلیل اهمیت 
 نداشــتن این امتحانات در نتیجه کنکور در آن زمان، چندان این امتحانات
 را جدی نگرفتند.بنا بر مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش از کنکور سال 
۱۴۰۲، سوابق تحصیلی به صورت ۴۰ درصد در نتیجه کنکور داوطلب تأثیر 
گذار است. به همین دلیل داوطلبان از وزارت آموزش و پرورش خواسته بودند 

تا مجدداً آزمون های ترمیم معدل را برگزار کنند.
به دنبال درخواست بسیاری از داوطلبان کنکور که عمدتاً از داوطلبان نظام 
قدیم آموزشــی بودند؛ روز گذشته در جلسه شورای عالی آموزش و پرورش 
مصوب شد تا دانش آموزان برای ایجاد سابقه تحصیلی مناسب و ترمیم نمرات 
دروس نهایــی خود فقط یک بار و با پرداخت هزینه در آزمون ترمیم دروس 

مورد نظر شرکت کنند.
پیش از این یوســف نوری وزیر آموزش و پرورش در گفت وگو با خبرنگار 
مهر در خصوص برگزاری آزمون ترمیم معدل گفت: اگر از ما سوابق تحصیلی 
دانش آموزان را بخواهند؛ این سوابق در اختیار سازمان سنجش قرار خواهد 
گرفت. اما دانش آموزانی که نظام قدیم آموزشــی هستند؛ باید بتوانند یک 
آزمونی بدهند که استاندارد باشد و بعد سوابق آنها را به سازمان سنجش ارسال 
کنیم.وزیر آموزش و پــرورش در خصوص چگونگی برگزاری آزمون ترمیم 
معدل گفت: نحوه برگزاری این آزمون باید در شــورای سنجش و پذیرش 

بررسی شود و آن وقت ببینیم به چه نتیجه ای می رسیم. 
اینکه آیا باید این آزمون ها در یک ماه اخیر برگزار شود یا به آینده موکول 
شــود یا چه تعداد آزمون می تواند برگزار شــود؛ باید منتظر بررسی شورای 

سنجش و پذیرش و شورای عالی آموزش و پرورش باشیم.

کاظم زاده همزمان با هفته پدافند غیرعامل مطرح کرد؛

 از اجرای رزمایش قطع برق 
تا سناریونویسی قطع گاز

مدیرکل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل بهزیســتی کشــور گفت: 
پدافند غیرعامل موضوعی کالن، فراگیر و مرتبط با عرصه های متنوع شامل 

موضوعات مالی، اقتصادی، تولیدی و ... است.
محمدرضــا کاظم زاده مدیــرکل مدیریت بحــران و پدافند غیرعامل 
بهزیستی کشــور همزمان با گرامیداشــت هفته پدافند غیرعامل، گفت: 
پدافند غیرعامل از سال ۱۳۹۰ با توجه به لزوم ترویج این فرهنگ در جامعه و 
همچنین فعال سازی هرچه بیشتر توانایی های موجود کشور راه اندازی شد 
که از قابلیت های آن می توان به ایجاد بستر مناسب برای توسعه پایدار توان 
ملی کشور، تنش زدایی، افزایش آستانه مقاومت ملی، بازدارندگی، کاهش 
مخاطرات و آســیب پذیری اشــاره کرد.مدیرکل مدیریت بحران و پدافند 
غیرعامل بهزیستی کشور، ادامه داد: پدافند غیرعامل موضوعی کالن، فراگیر 
و مرتبط با عرصه های متنوع شــامل موضوعات مالی، اقتصادی، تولیدی، 
صنایع، ارتباطات و فناوری اطالعات و ...  اســت.وی در پایان، یادآور شــد: 
فضاسازی محیطی، برگزاری نشســت مناطق ۳ و ۶ کشوری، گردهمایی 
با کارشناســان، رزمایش قطع برق و تخلیه اضطراری و سناریونویسی قطع 
گاز در مراکز شبانه روزی تحت نظارت از اقدامات هفته پدافند غیرعامل در 

سازمان بهزیستی کشور برشمرد.

اقتصاد از مهم ترین مولفه های تاثیرگذار بر امنیت و احساس 
امنیت اجتماعی در جامعه است؛ برآورد مدل های مختلف نشان 
داد که مشــکالت اقتصادی مانند بیکاری، تورم، فقر و نابرابری 
درآمــدی احتمال وقوع جرم توســط افراد جامعــه را به طور 

معناداری افزایش می دهد.
 اقتصاد از مهمترین مولفه های تاثیرگذار بر امنیت و احساس 
امنیت اجتماعی اســت و امنیت نیز، اساسی ترین نیاز بشری و 
بستر توسعه پایدار در تمامی ابعاد به شمار می رود لیکن تامین 
امنیت کاری بس دشوار است؛ چرا که عوامل متعددی هستند 
که امنیت جامعه را بــه خطر می اندازند و یکی از مهم ترین آنها 

بیکاری، تورم، فقر و بی ثباتی اقتصادی است.
اگر اشتغال در جامعه وجود نداشته باشد افراد از قانون اطاعت 
نمی کنند؛ لذا ناامنی جامعه را در بر خواهد گرفت؛ در زمان هایی 
که نرخ بیکاری زیاد است، فرد فرصت کسب درآمد قانونی را از 
دست می دهد؛ پس هزینه ارتکاب جرم در مقابل منافع آن کمتر 

می شود که همین امر باعث افزایش ارتکاب جرم می شود.
بیــکاری عالوه بر گســترش فقر و اعتیاد؛ قانون شــکنی و 
بزهکاری را در نسل جوان گســترش می دهد و امنیت انسانی 
و اجتماعــی را به خطر می اندازد؛ بیکاری شــوق زندگانی را از 
فرد می ســتاند و قــدرت اراده او را تضعیف می کند، این پدیده 

اجتماعی باعث افسردگی روحی- روانی جوانان خواهد شد.
برآورد مدل های مختلف نشــان داد که مشکالت اقتصادی 
مانند بیکاری، تورم، فقر و نابرابری درآمدی احتمال وقوع جرم 

توسط افراد جامعه را به طور معناداری افزایش می دهد.  
اگر دقتی در پژوهش های انجام شــده در خصوص مسائل 
اجتماعی کشور داشته باشیم و یا برآورد از وضعیت ناآرامی ها  که 
نتیجه آن به اغتشاشات منجر می شود، نگاهی داشته باشیم به 
خوبی می توان به این نتیجه رسید که عامل اقتصاد، تورم و گرانی 
و از همه مهمتر بیــکاری عامل مهم در وقوع این نوع نا آرامی ها 

در جامعه است.
همچنین تورم از طرق مختلفی مانند کاهش قدرت خرید 
مردم، ایجاد اختالف و تضاد طبقاتی موجب روی آوردن افراد به 

سمت ارتکاب جرم شود.
افراد جامعه هنگامی که احســاس کنند در شرایط ناعادالنه 
قرار دارد، دســت به اعمالی می زند که در خالل آن بتواند خود 
را نشــان دهد و برای دستیابی به حقی که برای او در نظر گرفته 

نشده، به سوی جرم کشیده می شود.
وجود عدم شفافیت های گسترده در فضای اقتصادی جوامع، 
قوانین موازی و بیش از حد، عدم کنترل فساد موجب گسترش 

ارتکاب جرم توسط شهروندان یک جامعه می شود.

در راستای شناسایی عوامل تحریک کننده افراد در جامعه به 
سمت جرم و جنایت می تواند مسیر مناسبی را برای مسؤوالن، 
برنامه ریزان و سیاســت گذاران به ویژه مســؤوالن قوه قضائیه 
جهت برنامه ریزی برای کاهش ایــن هنجارهای اجتماعی در 

جامعه نشان دهد.
بحران های اقتصــادی، ضعف قدرت مالی و اقتصادی، فقر و 
پیچیدگی زندگی ناشی از بیکاری می تواند انحرافات اجتماعی را 
موجب شود افزایش بیکاری مخصوصاً در قشر جوان، ارزش های 
فرهنگی جامعه را به نابودی می کشــاند و در درازمدت باعث به 
وجود آمدن انواع آسیب های اجتماعی می شود که هم به صورت 

فردی و هم به صورت اجتماعی در شخص بیکار بروز می کند.
فردی که دچار آسیب اجتماعی است از یک سو از لحاظ روانی 
احســاس حقارت می کند و از جامعه طلبکار می شود و از سوی 
دیگر چون جامعه را مسؤول محرومیت خود می پندارد، نوعی 
احساس انتقام کشی در او پرورش می یابد؛ بدین ترتیب کوشش 
او برای فقرزدایی چه بسا در مجاری غیرقانونی و ضداجتماعی 

افتاده، به سرقت و جنایت کشیده می شود.
بر اساس بررسی ها و تحقیقات صورت گرفته، اغلب اشخاصی 
که مرتکب جرایم بخصوص جرائم خشــن شده و یا به مفهوم 
عامیانه از آنها به عنوان اراذل و اوباش یاد می شود، افرادی هستند 

که درگیر آسیب های اجتماعی ناشی از مسائل اقتصادی و دچار 
اختالالت روحی و روانی هستند.

بدون شــک حبس و برخوردهای بدون اغماض با مرتکبان 
جرائم خشن ضروری و نوعی اقدام پیشگیرانه نسبت به این افراد 
است، اما صرفاً اقدامات قهری موجب اصالح و بازاجتماعی این 
افراد نخواهد شد و گاهاً می تواند موجب تشدید رفتار آنها نیز شود 
و باید در وحله اول زمینه وقوع جرائم خشــن توسط این افراد، 

ریشه یابی شود تا بتوان زمینه های وقوع جرایم را مرتفع کرد.
رشد اقتصادی و توسعه در همه زمینه ها کلید پاسخگویی به 
بسیاری نیازهای شــهروندان از جمله جوانان جویای کار است 
تنها جامعه ای مولد، دارای رشــد اقتصــادی و به دور از فقر می 
تواند برای دفاع از خود و استقرار امنیت در سطح اجتماعی و ملی 

آمادگی داشته باشد.
به همین علت یکی از ابعاد اصلی و انکارناپذیر تأمین امنیت 
اجتماعی بشــر در قالب نیازهایی محدود می شود که زیربنای 
اصلی آنها اقتصاد اســت تا دغدغه احساسی افراد برای برقراری 

آرامش و امنیت حل شود.

سیدجعفر ساداتی - معاون فرهنگی و اجتماعی 
فرماندهی انتظامی مازندران

  تاثیر ناامنی و ناآرامی
 در اقتصاد جامعه

 اقتصاد از مهمترین مولفه های تاثیرگذار بر امنیت و احســاس امنیت اجتماعی است و 
امنیت نیز، اساسی ترین نیاز بشری و بستر توســعه پایدار در تمامی ابعاد به شمار می رود 
لیکن تامین امنیت کاری بس دشــوار اســت؛ چرا که عوامل متعددی هستند که امنیت 
 جامعه را به خطــر می اندازند و یکی از مهم تریــن آنها بیکاری، تــورم، فقر و بی ثباتی

 اقتصادی است...

معاون سازمان فناوری اطالعات آیین نامه حمایت 
از سکوها و کسب و کارها را تشریح کرد و گفت: سازمان 
امور مالیاتی موظف اســت برای کلیه کسب و کارهای 

مشمول مشوقهایی در نظر بگیرد.
 دکتر مهدی کریمی نیسیانی در نشست »مهافمپ« 
که با موضوع »آیین نامه حمایت از ســکو ها و کسب و 
کار های اقتصاد دیجیتال« برگزار شــد، گفت: تالش 
های زیادی انجام شــد تا هم از سکوهای داخلی و هم 
کسب و کار هایی که روی این سکو ها هستند حمایت 

قابل قبول و قابل توجهی شود.
وی افزود: در ایــن آیین نامه تالش کردیم تا فضای 
مناســبی را در بســتر پلتفرم های داخلی ایجاد کنیم 
ضمن اینکه حمایت های مختلف برای پیش بردن این 
کسب و کارها از نقطه نظر نخبگان در آن لحاظ کنیم.

کریمی نیســیانی با مروری مختصر بر این آیین نامه 
گفت: در ماده اول این آیین نامه دامنه شمول از حیث 
ســکوها و کسب و کارها مشخص شــده است. تعریف 
ارائه شده تعریف موسعی است برای اینکه شامل انواع 
ســکوهای داخلی که عمدتا سکوهای کاربر محور هم 

هستند باشد.

آیین نامه شناســایی و ارزیابی ســکوهای 
مشمول

وی افزود: در زمینه ضوابط شناســایی ســکوهای 
مشمول و شــرایط بهره مندی از ســکوهای مشمول 
وزارت ارتباطــات آییــن نامــه ای را بــرای ارزیابی و 
شناســایی ســکو های مشــمول آماده کرده که ان 
شــاء اهلل ظرف یکی دو روز آینده این شــاخصه های 
 ارزیابــی اعالم عمومی خواهد شــد و ســکو هایی که

 عالقمند هستند 
مشــمول این طرح قرار بگیرند می توانند از طریق 
ســامانه های وزارت ارتباطات در آن فراخوان شرکت 
بکنند و بر مبنای شــاخصه های اعالمی خودارزیابی 
داشــته باشــند. با توجه به اســناد و مدارکی که ارائه 
مــی دهنــد کارگروهــی کــه در وزارت ارتباطات 
 تشــکیل شده اســت بررسی و ســکوهای مشمول را 

معرفی می کند.
وی با اشــاره به ماده دوم گفــت: در ماده دوم بحث 
خدمات پرداخت مبتنی بر ســکو مورد نظر قرار گرفته 
است؛ در این بخش، بانک مرکزی موظف شده است بر 
اساس ضوابط و مقررات جاری برای سکو های مشمول، 
درگاه پرداخت را فراهم کند؛ در بخش سوم سکوهای 
مشمول قابلیت هایی را که بر مبنای این ماده در اختیار 
گرفته اند باید در اختیار کســب و کار ها قرار دهند. زیر 
ساخت این مســاله را بانک مرکزی با همکاری وزارت 
اقتصاد و دارایی و شــبکه بانکی کشور فراهم می کند و 
ما هم به عنوان وزارت ارتباطات پیگیر هستیم که این 

اتفاق بیفتد.

تبلیغ رایگان سکو و کســب و کار در صدا و 
سیما به مدت ۶ ماه

کریمی نیسیانی با بیان اینکه در ماده سوم مباحث 
در ارتبــاط با تبلیغات مطرح اســت، گفــت: عالوه بر 

تبلیغات ســکو و هم تبلیغات کســب و کار هایی که 
مبتنی بر ســکو های مشــمول فعالیت مــی کنند. 
 اولیــن موضوع به چارچوبی که دســتگاه های دولتی 
و رســانه ای دارند بر می گردد. بخــش دیگر این ماده 
حمایت های تبلیغاتی از جنس دیگری را در بر می گیرد. 
از جمله اینکه سازمان صدا و سیما مکلف شده تبلیغ و 
معرفی سکوهای مشــمول را بمدت شش ماه ترجیحا 
 به صورت رایگان و پس از آن بر اســاس تعرفه فرهنگی

 انجام دهد.
وی عنوان کرد: همچنین کلیه تعامالت سازمان صدا 
و سیما باید از طریق همین سکو های مشمول صورت 
پذیــرد؛ در بخش های دیگر این ماده بازیابی شــبکه 
ارتباطی کســب و کار ها با زنجیره مشتریان خودشان 
اســت. برای کســب و کار هایی که تازه به سکو های 
داخلی منتقل می شوند حفظ زنجیره مشتریان و اطالع 
رســانی به آنها بسیار مهم است که سکو متعهد شده از 
طریق تبلیغات رایگانی که در اختیار آن کسب و کار ها 
می گذارد به آن کمــک کرده تا ۵۰ درصد مخاطبان و 

مشتریان خود را دوباره جذب کند.
کریمی نیسیانی افزود: وزارت ارتباطات هم مکلف 
شده است با همکاری وزارت ارشاد با ظرفیت بسته های 
پیامکی و کانــال های تبلیغاتی به این امر کمک بکند. 
سعی شده اســت در چارچوب قوانین و مقررات کشور 
از تمام ظرفیت برای تبلیغ کســب و کار ها و سکوهای 

مشمول استفاده شود.

جزئیات تسهیالت مالی برای سکوها و کسب 
و کارهای داخلی

معاون ســازمان فنــاوری اطالعــات و ارتباطات 
درباره ماده پنجم کــه تکلیفی برای صندوق نوآوری و 
شــکوفایی، صندوق های پژوهش و فناوری و صندوق 
 امید دیده شــده اســت گفت: ایــن صندوقها مکلف

 شــده اند با ارائه تسهیالت با حداقل سود به کسانی که 
برای سکوها زیر ساخت ارائه می کنند کمک بکنند تا 
خدمت با کیفیت تری را متناســب با توسعه سکو ها به 

آنها ارائه کنند.
وی گفت: همچنین در ماده ششــم به امور مالیاتی 
پرداخته شــده اســت. این ماده تصریــح می کند که 
ســازمان امور مالیاتی موظف است برای کلیه کسب و 
کار های مشمول که فاقد سابقه مالیاتی هستند مشوق 
هایی را قرار بدهد. از جمله معافیت از تسلیم اظهارنامه 
و نگهداری اســناد و مدارک بابت درآمــد تا حدود دو 
میلیارد تومان. نکته دیگر اینکه تعیین مالیات مقطوع 

کسب و کارهای مشمول به صورت پلکانی است.

 حســاب کاربری به عنوان وثیقــه در نظر
 گرفته می شود

کریمی نیسیانی افزود: ماده هفتم به ارائه تسهیالت 
به کســب و کارهایی که به ســکوهای داخلی منتقل 
می شــوند می پردازد. نکته حائز اهمیت تبصره ذیل 
همین بخش است که در واقع اعالم کرده است که بانک 
مرکزی موظف است حســاب اعتباری کسب و کار را 
برای اعتبار سنجی به جهت اعطای تسهیالت به کسب 
و کار یا هر شخصی که متقاضی معرفی می کند در نظر 
گرفته و برای دریافت تســهیالت خرد به عنوان وثیقه 
بپذیرد. لذا حســاب کاربری باید با دســتورالعملی که 

بانک مرکزی خواهد داد ارزش گذاری شود.

استقرار سکوها در پارکهای علم و فناوری
وی درباره ماده هشــتم این ایین نامــه گفت: این 
ماده وزارت ارتباطات را مکلف کرده اســت تا سکو ها 
 بتوانند از مزایای اســتقرار در پارک های علم و فناوری

 بهره مند شوند
وی گفت: در ماده نهم تســهیل احراز هویت را برای 
کســب و کار های داخلی مد نظر قرار داده اســت. در 
بخش دوم این مــاده امکان این را برای کســب و کار 
فراهم کرده است که تنها با یک پنجره برای اخذ مجوز 

های کسب و کار و احراز هویت خود مواجه باشد .
کریمی نیســیانی خاطر نشــان کرد: مــاده دهم 
سکو را موظف کرده است تا شــرایط اخذ نشان تایید 

هویت را برای کاربران واجد شــروط برخورداری از این 
 نشــان اعالم کرده و امکان آن را بــرای کاربران خود

فراهم کند.

ممنوعیت دسترســی به اطالعات کاربران 
بدون مجوز قانونی

وی افزود: مــاده یازدهم برای کســانی که دغدغه 
موضوع امنیت و حریم خصوصی را دارند بســیار مهم 
اســت . در این ماده به صراحت مــی گوید که هرگونه 
دسترسی و اســتفاده از اطالعات کاربران بدون مجوز 
قانونی یا موافقت صاحبان پیام، ممنوع است . این اولین 
آیین نامه یا قانونی اســت که به این صراحت در مورد 

مالکیت داده صحبت کرده است .
وی با اشــاره به ماده ۱۲ این آییــن نامه گفت: ماده 
دوزادهم ماده ای اســت که برای فعالین عرصه تولید 
محتوا بسیار بشارت دهنده است که آنها را نیز مشمول 

حمایت های این تصویب نامه می خواند .
وی گفت: ماده ســیزدهم وزارت ارتباطات را مکلف 
می کند تا امکان ارائه خدمات استقرار یافته در پنجره 
 ملی دولت هوشــمند را برای ســکو های مشــمول

 فراهم کند .
کریمی نیســیانی گفت: در مــاده چهاردهم یک 
کارگروه راهبری پیش بینی شــده اســت تا بر حسن 
اجرای این تصویب نامه نظارت کند و مسئولیت آن را به 
معاون ذی ربط وزارت ارتباطات واگذار کرده است که 
با تدبیر دکتر زارع پور در حال حاضر دکتر خوانســاری 
متصدی این امر هســتند که معاون ایشــان و رئیس 

سازمان فناوری اطالعات ایران می باشند .
معاون ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات گفت: 
تالش تیم های تخصصی و خبرگان طرف مشورت در 
بخش های مختلف بر این بود کــه حداکثر اختیارات 
دولت در راســتای حمایت از کسب و کار های داخلی و 
سکوهایی که از این کسب و کار ها پشتیبانی می کنند 
ارائه شــود که نتیجه این تالش این تصویب نامه شد و 
امیدواریم در اجرا هم حمایت از کســب و کار ها و سکو 
های پشتیبان همچنین برطرف کردن نیاز های مردم 

به بهترین نحو مدنظر قرار گیرد .
وی افزود: این آیین نامه هر ســه رکن زیســت بوم 
اقتصاد دیجیتال یعنی ؛ سکو ، کسب و کار و مردم را در 

نظر گرفته است .
کریمی ادامه داد: جای خالی این آیین نامه در سال 
های گذشته دیده می شود اما هنوز هم دیر نشده است 
و دولت ســیزدهم و وزیر محترم ارتباطات به دنبال آن 
بودند تــا با تمام توان ظرفیت اقتصــاد دیجیتال را در 

کشور توسعه بدهند .
وی اضافه کرد: دوستان ما در معاونت حقوقی وزارت 
ارتباطات در حال تالش هستند تا بخشی از این ظرفیت 
ها را در چارچــوب مصوبات مجلس و قوانین موضوعه 
هم در بیاورند و با وسعت بیشتر و چارچوب کامل تر از 
قوانین موضوعه و قوانینی که وضع می شوند بیشترین 
بهره وری را در این زمینه داشــته باشــیم. همه هدف 
دولت حمایت از توســعه کســب و کارهای دیجیتال 

مبتنی بر سکو های داخلی است .

معاون سازمان فناوری اطالعات اعالم کرد؛

جزئیات تسهیالت مالی برای سکوها و کسب و کارهای داخلی

 آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای
 فاقد سند رسمی 

نظر بــه دســتور مــواد ۱ و ۳ قانون تعییــن تکلیف وضعیــت اراضی و 
ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ و برابر رای شماره 
۱۴۰۱۶۰۳۱۰۰۱۳۰۱۱۱۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ هیات قانون تعیین تکلیف 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی آقای/ خانم عظیم هدایتی  فرزند جعفر نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی / به مساحت 8۰۹/۵۶ مترمربع به شماره پالک 
۵۲۴ فرعی از ۶ اصلی واقع در قریه آهودشت بخش ۱۱ خریداری شده از آقای/ 
خانم همایون خوش سرشت مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده 
۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
مــاده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این 
روزنامه و محلی / سراسری در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در 
صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ 
انتشــار 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 ثبت محل تحویل دهد که در 
این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت 
می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. شناسه 

آگهی:۱۴۰۵۲۷۷
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰8/۱۴
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۰8/۲8
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فرهنگیفرهنگی

 ثبت جهانی بام ایران ؛
چشم انتظار اعتبارات تکمیلی

ثبت جهانی قله دماوند مازندران به عنوان بام ایران و میراثی طبیعی در حالی در فهرست 
یونسکو قرار گرفته است که با گذشت حدود یک دهه هنوز به سر انجام نرسیده و مسووالن و 

متولیان نیز بر ثابت بودن مشکالت آن تاکید دارند.
نخســتین جایگاه فهرست میراث طبیعی ایران متعلق به دماوند است. این قله که به بام 
ایران معروف اســت در دهه ۸۰ در سال ۱۳۸۷ ثبت ملی شد. درست چند سال پس از ثبت 
ملی و دقیقا اوایل دهه ۹۰ موضوع ثبت جهانی این پهنه طبیعی کلید خورد و اواســط دهه 
۹۰ نیز وارد مرحله عملیاتی شــد و البته در این سالها مشکالت و پیچ های خطرناکی را نیز 
از ســر گذراند. قله ای که با ارتفاع بیش از پنج هزار و ۶۰۰ متر و قرارگیری در مسیر کمربند 
گردشگری کشور سالهاست که در انتظار قرارگیری در فهرست میراث طبیعی یونسکو است. 
وضعیتی که طوالنی شدن آن به یکی از بزرگ ترین دغدغه های دوستداران محیط زیست ، 

میراث طبیعی و مردم مازندران تبدیل شده است. 
قله ای که امروز در خاُل ثبت جهانی و حفاظت جهانی میراثی مورد بی مهری قرار گرفته 
و در دام انبوهی از مســافران و کوهنورد نماهــا، به جای ثبت جهانی محل تخلیه انواع زباله 
و تخریب شده است.طی سالهای اخیر رســانه های محلی و ملی گزارش های متعددی در 
پیگیری ثبت جهانی قله دماوند منتشر کردند که نشان از هویت مهم بلندترین قله ایران دارد. 
مسائلی از جلمه زباله، کوهنوردی های متعددو بی مسووالنه، تخریب اراضی و مسائلی از این 

دست که بارها و بارها تیتر نخست مطبوعات و رسانه ها قرار گرفت.
با این وجود پس از گذشــت حدود یک دهه هنوز بام ایران درالی پرونده های میراثی جا 

خوش کرده  و بر روی میز سازمان میراث جهانی یونسکو قرار نگرفته است. 
همانطور که گفته شد دماوند طی این سال ها مشکالت بسیاری را پشت سر گذاشت که 
تعارضات اوقافی یکی از این مســائل بود. موضوعی که به سرعت با پیگیری های رسانه ای از 
سوی  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تکذیب شد و این نهاد اعالم کرد که ثبت جهانی بام 
ایران ؛چشم انتظار اعتبارات تکمیلی ،مقوله اوقافی بودن عرصه پیرامونی دماوند تثبیت شده 

و متعلق به سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری است.

دماوند لَنگ تخصیص اعتبار 
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی مازندران 
درباره آخرین وضعیت پرونده ثبت جهانــی دماوند به ایرنا گفت: به طور کلی پرونده ثبتی 
این اثر تاریخی تکمیل اســت و از لحاظ اداری مشکل خاصی نداریم؛ ضمن اینکه بسیاری از 
اقدامات همچون استفاده از مشاور و تعیین عرصه و حریم مسئله ای پیچیده نیست و می توان 

سریع تهیه و یا تصحیح کرد.
 آرش عابدینی بزرگترین چالش این پرونده را فقدان اعتبارات الزم و تکمیلی دانســت و 
افزود: کماکان تامین منابع اعتباری چالش بزرگی برای این طرح ملی  است که تاکنون موفق 
به تامین آن نشــده ایم. وی اعتبار مورد نیاز را بیش از یک میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: 
این اعتبارات برای برخی بازدیدها، تکمیل پرونده، اســتخدام مشاور برای آگاه سازی جامع 
محلی و پاره ای دیگر از اقدامات الزامی است که باید پیش از بازدید ناظران یونسکو انجام شود. 

واگذاری پایگاه دائمی ثبت جهانی دماوند در هاله ای از ابهام
عابدینی همچنین به استقرار پایگاه دائمی ثبت جهانی دماوند نیز اشاره کرد و گفت: البته 
برخوداری از پایگاه دائمی از زمان ثبت یک اثر الزام است ،اما بنایی که برای این منظور در نظر 
گرفته شد ،نیازمند بازسازی ،مرمت و تجهیز است. به همین خاطر  هرچه زودتر ساختمانی 

که شهرداری رینه باید تحویل میراث فرهنگی بدهد ،باید عملی شود. 
به گفته او، طبق برنامه ریزی قرار است ساختمان پادگان رینه که پیشتر ثبت ملی شده 
به عنوان پایگاه دائمی قله دماوند تجهیز شود. این پادگان پیشتر در سال ۹۶ از سوی مدیرکل 
وقت میراث فرهنگی به عنوان پایگاه معرفی شــد که طبق گفته مسووالن میراثی تاکنون 
تحویل این نهاد نشده اســت. معاون میراث فرهنگی مازندران اظهار داشت: این پادگان در 
اختیار شهرداری » رینه« قرار دارد که باید به میراث فرهنگی تحویل شود تا عملیات مرمت و 

بازسازی را انجام دهد. طرح مرمت نیز برنامه ریزی شده است. 
عابدینی همچنین اضافه کرد: بنابر نقشــه های هوایی عرصه ثبت جهانی قله دماوند از 
ارتفاع ۲۲۰۰ متری خواهد بود که طبق این طرح تمامی روستاها از دایری ثبت خارج شدند 

تا برای مردم محلی و بومی مشکلی ایجاد نشود.

قله دماوند به مرکز اقتصادی مهم در مازندران تبدیل می شود 
استاندار مازندران با اظهار این که قله دماوند در شمار چند قله معروف جهان است که مورد 
توجه گردشگران دنیاست ، گفت مواهب و مزایای ثبت جهانی  قله دماوند باید مورد ارزیابی 
بیشتر قرار گیرد .سیدمحمود حسینی پور افزود : باید بدنبال احیای منطقه مهم و بی نظیر 
دماوند باشیم که فعال کردن هر بخش از این منطقه منجر به جذب هزاران گردشگر می شود.  

استاندار مازندران با عنوان این که در آینده نزدیک مطمئنا قله دماوند به مرکز اقتصادی 
مهم اســتان تبدیل می شود، خاطرنشــان کرد:  این ظرفیت ها باید برای حوزه گردشگری 
استان در قالب برنامه مدون؛ اجرایی و عملیاتی شود، گردشگری حرفه ای در استان منجر به 

تحقق سهم رشد اقتصادی در این حوزه می شود.
نماینده عالی دولت در استان مازندران با بیان اینکه ثبت یونسکو نباید منجر به محدودیت 
این مکان شــود بلکه این ثبت ،بیشتر باید گردشــگران را به حضور در این منطقه ترغیب 
کند، افزود: با ایجاد این مقصد گردشــگری برای ورودی استان مازندران )هراز( می بایست 
هدف گذاری کنیم چرا که ۸۰ درصد مســافران جاده هراز باید در این منطقه گردشــگری 
مستقر شــوند.وی گفت: این نگاه  مبتنی بر فعال کردن کسب و کار مردم و احیای طبیعت 
دماوند و شــاخص های تاریخی دماوند اســت ،فوق العاده برای ما اهمیت دارد و تمامی این 

مسائل در کمیته فنی بصورت دقیق می بایست بررسی شود .
اســتاندار مازندران، یادآور  شــد :احیای ژئو سایت ها برای گردشــگری استان یک کار 
ضروری اســت و پروژه های گردشــگری با پیوست اقتصادی می بایســت تبدیل به پروژه 
 هایی در بخش ســرمایه گذاری در اســتان شــود. بنا داریم تا بهمن مــاه هفت همایش
  فرصت های سرمایه گذاری را در استان برگزار کنیم که این همایش در آینده نزدیک در آمل
 برگزار می شود.حسینی پور اظهار کرد :اعتقادی به سرمایه گذاری دولتی در منطقه دماوند 
نداریم و باید بدنبال احیای منطقه مهم و بی نظیر دماوند باشیم که فعال کردن هر بخش از 

این منطقه منجر به جذب هزاران گردشگر می شود.
اســتاندار مازندران گفت :در حوزه گردشگری بدنبال نتیجه و اقدامات عملیاتی هستیم 
که در مرحله اول بنا داریم بر روی پنج ژئوســایت ســرمایه گذاری کنیم و گردشگرانی که 
به مازندران می آیند باید از اماکن متبرکه و نقاط گردشــگری بازدید کنند تا منجر به رشد 
اقتصادی شــود و میراث فرهنگی می بایســت نقاط مختلف گردشگری را با کمک بخش 

خصوصی احیا و در معرض دید مردم قرار دهد .
وی تاکیــد کــرد :اداره کل گردشــگری باید بصورت فــوری پروژه های مهــم را برای 
ارائه در همایش ســرمایه گــذاری آمل آماده کند و بــرای ثبت دماوند در یونســکو باید 
 از تجریبــات مختلف بهــره برداری الزم صــورت گیرد تــا اطالعات الزم در این راســتا

 استخراج شود .

به گزارش هموالیتی  این شــاید تنــد ترین انتقاد 
 یک عضو شورای شــهر از شهردار ساری در چند وقت

 اخیر باشد.
تاخیــر در پرداخت حقوق کارکنان در شــهرداری 
ســاری باعث شــده که برخی عملکردها مدیران این 

مجموعه بازخوانی شود.
ســید رحمان میرشــجاعی یکی از اعضای شورای 
شهر است که موافق ادامه فعالیت طالبی در شهرداری 
ساری نبوده اســت به همین دلیل نسبت به کارکرد و 

عملکردش گالیه دارد.
این عضو شورای شــهر حتی به عملکرد همکاران 
خویش منتقد است و معتقد است که اعضای شورای به 

شهردار بدون برنامه رای دادند.
این عضو شــورا نداشتن برنامه مناسب برای درآمد 
پایدار را مهمترین معضل این روزهای شهرداری اعالم 
کرد.میرشجاعی اعتقاد دارد با وجود حدود هفت هزار 
نیرو هم می توان ضمن نگاه توســعه ای به شهر دغدغه 

پرداخت حقوق را نداشت.
وی همچنین از اصرار مدیران شــهرداری ســاری 
نسبت به کســب درآمد از محل ماده ۱۰۰ انتقاد کرد 
و گفت: مدیریت در شهرداری ساری به صورت سنتی 

انجام می شود و این برای شهر آفت است.
وی تصریح کرد: در شهرداری های که درآمد راحتی 
مثل ماده ۱۰۰ وجود داشــته که دست شان در جیب 
 مــردم بوده و بــرای ایجاد کارآفرینــی نمی خواهند، 

فکری کنند.
عضو شورای شهر ســاری اضافه کرد: مردم ساری 
ماه بــه ماه ۸۰ تــا ۹۰ میلیارد تومان پــول رایگان به 

شــهرداری ها پرداخت می کنند، جلب رضایتمندی 
مردم مبنی بر عدم شهر فروشــی در این دوره محقق 

نشده است.
وی بــا اعالم اینکه از روز اول مــا فریاد می زدیم که 
در شهرداری ســاری معضل اصلی کارآفرینی و به تبع 
آن کارآمدسازی نیروهای مازاد است،گفت: اگر در این 
زمینه اقدامات اساسی انجام می شد نیاز به اخراج ۴۰۰ 

نفر به بهانه های مختلف نبوده است.

*شهرداری ساری معضل کارآفرینی دارد
میرشــجاعی اضافه کــرد: این ۴۰۰ نفــر به دلیل 
فشــارهایی که در محیط کار به آنها وارد شده از جمله 
جابه جا کردن افرادی در محیط های کاری که در شأن 

آنها نبوده محیط کار را ترک کردند.
وی اضافه کرد: برای حل مســئله کسب درآمد در 
شهرداری نباید صورت مسئله را پاک کرد، برای اخراج 
۳ هزار نفر باید ۳ هــزار راه آزمایش کنیم، بیکار کردن 
افراد شــاغل در حالی که همه دولت و متولیان امر در 
کشور توصیه به ایجاد شــغل می کنند، اشتباه محض 
است.عضو شورای شــهر ساری خاطرنشــان کرد: با 
فشارهای سیاسی و روانی تنگ کردن عرصه برای افراد 

شاغل در شهرداری اشتباه محض است.

*وجود شکاف بین شورا و شهرداری
وی اضافــه کرد: ســؤال بنده در روز اســتیضاح از 
شهردار این بود که برای حفظ شان و منزلت کارکنان 
شهرداری و کاهش شــکاف بین شهرداری و شورا چه 

برنامه ای دارید که به این سؤال پاسخ داده نشده است.

میرشجاعی با اعالم اینکه شان کارکنان شهرداری 
را کاهش دادیم، افزود: تا زمانی که شــکاف بین شورا و 
شــهرداری کاهش پیدا نکند معضل شهرداری ساری 
حل و فصل نمی شود؛ با بیکار کردن افراد در شهرداری 
به بهانه های مختلف نباید دشــمن قسم خورده برای 
شهرداری بســازیم، اگر افراد کار نمی کنند و از زیر بار 
مســؤولیت شــانه خالی کرده منعی برای اخراج آنها 
وجود ندارد اما وقتی ما شــان افــراد را رعایت نکنیم و 
تنها به بهانه اینکه نمی توانیــم به آنها حقوق بدهیم و 
 بهانه های متعدد بــه دنبال اخراج آنها باشــیم اقدام

 مناسبی نیست.

*شــهرداری باید به دنبال ایجــاد کار برای 
کارکنان باشد

وی با اشاره به مشکالت مالی که گریبانگیر کارکنان 
شهرداری ساری است، افزود: افرادی را می شناسم که 
این روزها با تاخیــر در پرداخت حقوق با چالش جدی 

مواجه هستند.
عضو شورای شهر ساری گفت: بنده اعتقاد دارم که 
اگر با همین تعداد نیرو شــهرداری به دنبال ایجاد کار 
برای پرسنل شــهرداری باشد مشکلی به نام پرداخت 

حقوق در این مجموعه وجود نداشت.
میرشجاعی در پاسخ به این سؤال که آیا مدلی برای 
ایجاد کارآفرینی در شــهرداری معرفی کردید، گفت: 
بنده ادعای ندارم که با یک حکم معضل کســب درآمد 
در شهرداری حل و فصل می شود و ۳ هزار نفر مشغول 
کار می شوند اما باید در گروه های پنج تا ۱۰ نفره برای 

افراد در نقاط مختلف شهر شغل ایجاد کنیم.

*ضرورت کسب درآمد از حوزه پسماند
وی اضافــه کرد: یک مدل در شــهرداری ســاری 
در بحث تعمیر ســیم پیچی کف کش ها انجام شــده و 
موفقیت های مناسبی هم به دست آمده و حتی محل 
کسب درآمد و کاهش هزینه شهرداری فراهم و به محل 
آموزش تبدیل شده است.عضو شورای شهر ساری در 
حوزه پسماند راهکارهای متعددی برای کسب درآمد 
وجــود دارد، افزود: در این زمینه اقدام خاصی نشــده 
است؛ بنده اعتقاد ندارم که همین امروز مشکل درآمد 
پایدار در شــهرداری حل شود اما باید برنامه داشتیم و 
به مردم اعالم کنیم که تا چهار سال آینده بحث درآمد 

پایدار در شهرداری حل و فصل می شود.

 *شــهردار ســاری در روز انتخاب برنامه 
داده است؟

وی در پایان با اعالم اینکه ارائه برنامه وظیفه شهردار 
اســت، گفت: آیا در روز انتخاب شهردار برنامه ای ارائه 
شــده است؟ کســی که آدم بدون برنامه رای می دهد 
تکلیفش هم مشــخص اســت و زمانی کــه ما طرح 
 ارائه می دهیــم تنها به این دلیل کــه از طرف ما بوده
 اجرا نمی شــود.به گزارش هموالیتی به نظر می رسد با 
این اظهارات عضو شــورای شهر تا زمان تداوم فعالیت 
طالبی به عنوان شهردار ساری نه تنها در شهر برنامه ای 
برای توسعه مشاهده نمی شود بلکه یکی از دغدغه های 
جدی فعاالن رســانه ای انتشــار خبرهــای تاخیردر 
پرداخت حقوق کارکنان باشــد که از نظر عضو شورای 
شهر یک پای مشکالت در شــهرداری ساری انتخاب 

شهردار فاقد برنامه است.

شهردار ساری برنامه ندارد

 اعضای شورا به شهردار 
فاقد برنامه رای دادند

تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان در شــهرداری ساری باعث شده که برخی عملکردها 
مدیران این مجموعه بازخوانی شــود. سید رحمان میرشجاعی یکی از اعضای شورای شهر 
است که موافق ادامه فعالیت طالبی در شهرداری ساری نبوده است به همین دلیل نسبت به 

کارکرد و عملکردش گالیه دارد.

اختصاصی هموالیتیاختصاصی هموالیتی 

بیکاری فرزندان، مشکالت اقتصادی و معیشتی، 
هزینــه های باالی درمان و کمبــود مراکز درمانی 
ویژه و مجهــز درد و رنج ایثارگران و جانبازان غرب 

مازندران را مضاعف کرده است.
مازندران در دوران دفاع مقدس بیش از ۳۳ هزار 
جانباز سرافراز تقدیم کرده است و این اسطوره های 
ایثار و فداکاری اکنون با مشکالت عدیده ای دست 
وپنجه نرم می کنند و ورود مســئوالن برای رفع آن 

الزامی به نظر می رسد.
بیشــتر درد ورنج آنان از بیکاری فرزندان است 
و هزینه های بــاالی دارو و درمان، مســائل مالی، 
نبود مرکــز درمانی مجهز در غرب اســتان و اجرا 
نشــدن تعهدات بیمه ای بر رنج آنان افزوده اســت 
 و خواستار توجه ویژه مســئوالن برای رفع مسائل

 فراروی هستند.
مجدی مسئول جمعیت جانبازان غرب مازندران 
با بیان اینکه همه ما به خانواده شهدا بدهکار هستیم، 
اظهار کرد: جانبازان و ایثارگران و خانواده هایشان 
دارای مشکالت بی شــماری بویژه در حوزه درمان 

و نگهداری هستند.

جانبازان غریب و مهجور هستند
وی بــا بیان اینکه برخی از آنــان حتی در میان 
خانــواده و خانه خویــش غریب و تنها هســتند، 
 گفت: شــرایط نگهــداری برخی از آنان بســیار

 سخت است.
همچنین عباس اصغری دبیر جمعیت جانبازان 
و ایثارگران شهرســتان عباس آباد نیز در گفتگو با 
خبرنگار مهر با بیان اینکه این جمعیت فعالیت خود 
را به منظور پیگیری مسائل و مشکالت قشر ایثارگر 

و جانبــاز از ســال ۹۹ آغاز کرد، گفت: مشــکالت 
درمان، بیکاری و اشــتغال فرزنــدان و نگهداری از 

جمله دغدغه های این قشر است.
وی با بیــان اینکه جمعیت جانبازان و ایثارگران 
سعی دارد تا با همکاری ارگان ها و نهادها بخشی از 
مشکالت و نیازهای این قشر را مرتفع سازد، افزود: 
اما مشکالت به قدری زیاد اســت که باید حمایت 

دولت برای این مهم معطوف شود.

رنج های جانبازان مازندران/ بیکاری فرزندان 
و ضعف درمان

اصغری ضمن گالیــه از بیمه حامی ایثارگران و 
جانبازان تصریح کرد: بیمه مورد نظر به هیچکدام از 
تعهداتش در خصوص جانبازان و ایثارگران پایبند 

نبوده و به آن عمل نمی کند.
ایــن جانباز جنگ تحمیلی ادامه داد: اشــتغال 
فرزندان جانباز و ایثارگر و نبــود درآمد کافی، باال 
بودن هزینه هــای درمان، عرصه ی زندگی را بر این 

قشر سخت و طاقت فرسا کرده است.

محرومیت برخی جانبازان از داشــتن یک 
ویلچر

بیکاری فرزنــدان تحصیل کرده از مشــکالت 
و دغدغه هــای فــراروی بســیاری از جانبازان در 
مازندران به شــمار می رود و رسیدگی به وضعیت 
معیشــتی و اقتصادی نیز مطالبه بــه حق آنان به 
شــمار می رود. بهرام بصلی جانباز و دبیر جمعیت 
جانبازان و ایثارگران شهرســتان رامسر نیز با بیان 
اینکه ما در این جمعیت به بنیاد شهید کمک کرده 
و کاماًل دلسوزانه و بدون دریافت ریالی حقوق پیگیر 

مشــکالت جانبازان و ایثارگران هســتیم، گفت: 
فرزندان جانبازان بــاالی ۵۰ درصد تحصیل کرده 

و بیکار هستند.
وی با اشــاره به اینکه برخی جانبازان حتی یک 
ویلچر ساده برای تحرک ندارند، افزود: عالوه بر این 
جانبازانی را می شناسم که با تحمل درد و رنج فراوان 
برای تهیه داروهایشــان مجبورنــد از دیگران پول 

قرض کنند.
وی خواســتار حمایت قانون و مجلس شــورای 
اســالمی و تصویب الیحه ی حمایتی از جانبازان و 

ایثارگران شد.
کیایی دبیر جمعیت جانبازان تنکابن نیز با بیان 
اینکه ایــن جمعیت در نظــر دارد، ضمن پیگیری 
ها و شناســایی آســیب ها و نقاط ضعف این قشر، 
فعالیت هــای اقتصادی برای افزایــش درآمد آنان 
ایجاد کند، افزود: بیشــترین مشکالت جانبازان در 

حوزه درمان و اجرای تعهدات بیمه است.
وی کمبود درآمد، نبود اشــتغال برای فرزندان، 
جانبازان و ایثارگران را از دیگر مشــکالت این قشر 
برشــمرد.کیایی همچنین نبود مرکز رسیدگی به 
جانبازان در غرب مازندران را از دیگر مســائل مورد 

نیاز و مهم جانبازان دانست.

بیمه هایی که یار نیستند
محقــق نشــدن تعهــدات بیمــه ای از دیگر 
دغدغه های جانبازان و ایثارگران در مناطق مختلف 
مازندران به شمار می رود و انتظار دارند متولیان امر 
برای حل این مشــکل برنامه ریزی جامعی داشته 
باشند. پور صدیق دیگر جانبازان دوران دفاع مقدس 
از مشــکالت عدیده و بی شمار جانبازان شیمیایی 

و اعصاب و روان ســخن گفت و از اجرایی نشــدن 
تعهدات بیمه ای انتقاد کرد.

وی از متفاوت بودن قیمت هــای اقالم دارویی 
در شهرســتان های مختلف غرب مازندران گالیه 
 کرد و افزود: دلیل این مهــم، نبود نظارت و اعمال

 سلیقه است.
وی گفت: پلیس راهور از واگذاری پالک جانباز 
به جانبازان زیر ۵۰ درصد خودداری می کند و این 

عادالنه نیست.
ســید شــمس الدیــن حســینی نماینــده 
شهرســتان های تنکابن، رامســر و عباس آباد در 
مجلس شورای اســالمی در گفتگو با خبرنگار مهر 
با بیان اینکه مجلس یازدهم، حمایت از جانبازان و 
ایثارگران را باور داشته و برایشان جایگاه ویژه قائل 
است، گفت: مصوبات بسیاری هم در این زمینه در 

مجلس بررسی کردیم.
وی افزود: ما بــاور داریم که زندگــی جانبازان 
و ایثارگران تا رفاه نســبی فاصله دارد و ســعی هم 
کردیم در مجلس بر اســاس همین نگاه، مباحث را 

بررسی کنیم.
حسینی قول مســاعد داد تا در خصوص برخی 
مســائل که قابل پیگیری هستند، تالش های الزم 

را داشته باشند.
توجه به جانبازان و ایثارگران و رفع دغدغه های 
آنان از ســوی دولت و مجلس ضرورتی انکارناپذیر 
اســت و انتظار می رود با رویکــرد و پیگیری های 
جهــادی دولــت انقالبــی ســیزدهم و تــالش 
متولیــان امر در مازندران مســائل فــراروی این 
 اسطوره های ایثار و یادگارهای دوران دفاع مقدس

 برطرف شود.

رنج های جانبازان مازندران

 بیـکاری فرزنـدان و ضعف درمـان

* شائبه استخدام رسمی نورچشمی ها در شهرداری ساری



 نشریه مازندران، گلستان، گیالن
5 سالمت و پزشکی

اخبار 

 دیابتی شدن مازندرانی ها 
تحت الشعاع تغذیه نادرست

سرپرست بهبود تغذیه معاونت بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران با اشاره به تاثیر مستقیم ابتالء به بیماری دیابت و تغذیه گفت 
: انتخاب و پیروی از ســبک تغذیه نادرست ،دلیل اصلی افزایش میزان 

مبتالیان به بیماری دیابت در مازندران است.
دکتر اکبر فاضل تبار ملکشاه روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود : بین بیماری دیابت و تغذیه درست رابطه و وابستگی مستقیمی 
وجود دارد ،چرا که مصرف مواد غذایی پرکالری و باال بودن تعداد دفعات 

مصرف این نوع مواد زمینه ساز ابتال فرد به این بیماری می شود.
وی ادامــه داد: رژیــم غذایی مدیترانه ای به عنوان مناســب ترین 
رژیم غذایی برای جلوگیری از بیماری دیابت اســت که دور شدن افراد 
از این ســبک غذایی باعث شده تا شاهد افزایش تعداد بیماران باشیم.
این دکتــری تغذیه توضیح داد: اســتفاده از روغن زیتون ، گوشــت 
سفید، ســبزیجات،گیاهان، حبوبات و مغزها و استفاده محدود و کم 
گوشــت قرمز به عنوان رژیم غذایی مدیترانه ای که در سر سفره مردم 
 مازندران می بایســت وجود داشته باشــد تا عاملی برای جلوگیری از 

بیماری دیابت شود.
وی گفــت: با وجود این کــه مازندران به عنوان اســتان برخودار و 
تولیدکننده انواع سبزیجات و گیاهان به شمار می رود اما رخت بربستن 
مصرف این نوع مواد غذایی از سفره مردم این منطقه باعث شده تا بخش 
قابل توجه رژیم غذایی مدیترانه ای محقق نشود .به گفته دکتر فاضل 
تبار ملکشاه با وجود جایگاه این استان در تولید میوه و سبزی در کشور 
، در حال حاضر کمتر از ۲۰ درصد مازندرانی ها در حد استاندارد توصیه 
شده از این محصوالت تغذیه می کنند.وی میزان توصیه شده مصرف 

میوه و سبزی برای هر نفر در شبانه روز را ۴۰۰ گرم اعالم کرد .
این پزشک متخصص تغذیه گفت : در حال حاضر میانگین کشوری 
مصرف این محصوالت کمتر از یک چهارم میزان توصیه شده و حدود 
یکصد گرم اســت ، ولی شــهروندان مازندرانی حتی به این میزان هم 

مصرف سبزی و میوه ندارند.
چنبره غذاهای غربی بر سالمت مردم مازندران

دکتر فاضل تبار ملکشــاه اضافه کرد : در گذشــته سبک زندگی و 
تغذیه مردم مازندران به رژیم غذایی مناسب برای جلوگیری از بیماری 
های غیر واگیر از جمله دیابت نزدیک بود، به طوریکه مردم در آن زمان 
به اندازه کافی و مورد نیاز ســبزیجات وگیاهان مصرف می کردند.وی 
گفت:اما با گذشت زمان و انس گرفتن مردم مازندران با سبک زندگی 
غربی با شیوه های مرسوم و متداول سالم گذشته فاصله گرفتند و این 

باعث شد تا شاهد آن باشیم از رژیم تغذیه ای نامناسب پیروی کنند.
به گفته سرپرست بهبود تغذیه  دانشــگاه علوم پزشکی مازندران 
،غذاهای پرچرب به همراه گوشــت قرمز فراوان از جمله ویژگی های 
ســبک تغذیه غربی اســت که اثرات و تبعات آن افزایش آمار بیماران 
دیابتی اســت .وی توصیه کرد: مردم برای جلوگیری از ابتال به بیماری 
های غیرواگیر از جمله دیابت زیر نظر پزشک متخصص تغذیه شرایط و 
وضعیت تغذیه ای خود را برنامه ریزی کنند تا براساس جنس و سن هر 
فرد مقدار غذا ، زمان و دفعات تغذیه هر فرد مشــخص شود تا به یکباره 
حجم باالیی کالری وارد بدن نشود.براساس نتایج تحقیقات اخیر وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مردم مازندران رتبه نخست ابتالبه 

بیماری دیابت را دارند.

مطالعات نشان می دهد؛

فشارخون باال ریسک کووید۱۹ 
شدید را افزایش می دهد

متخصصان می گویند اندازه گیری فشــار خون برای سالمت کلی 
بدن مفید است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث الین، محققان می گویند افراد 
مبتال به فشار خون باال در معرض خطر ابتالء به بیماری شدید یا مرگ 

ناشی از کووید ۱۹ هستند.
آنها افزودند به نظر نمی رســد نوع دارویی که شرکت کنندگان در 

مطالعه استفاده می کنند تأثیری داشته باشد.
محققان دریافتند که فشار خون باال یکی از شایع ترین بیماری های 

همراه در افراد مبتال به کووید ۱۹ است.
محققان در این مطالعه، ســوابق ســالمت ۱۶۱۳۴ فــردی را که 
آزمایش کووید ۱۹ مثبت داشتند، تجزیه و تحلیل کردند. آنها گزارش 
دادند که فشــار خون باال در موارد شدید و ُکشنده کووید ۱۹ تقریباً دو 

برابر بیشتر از کل موارد کووید ۱۹ بود.
از بین افراد مورد مطالعه، ۴۸ درصد از موارد شدید یا ُکشنده کووید 
۱۹ فشار خون باال داشتند در حالی که ۲۵ درصد از همه افراد مبتال به 

کووید ۱۹ این بیماری را داشتند.
افرادی که فشــار خون سیســتولیک ۱۵۰ تا ۱۵۹ میلی متر جیوه 
داشتند، در مقایسه با افرادی که فشار خون سیستولیک ۱۲۰ تا ۱۲۹ 
میلی متر جیوه داشتند، با ۹۱ درصد احتمال خطر بیشتر ابتالء به کووید 

۱۹ شدید مواجه بودند.

داروی دیابت در کاهش وزن 
نوجوانان موثر است

مطالعات نشان می دهد داروی دیابت نوع ۲ موسوم به "سماگلوتاید" 
ممکن است به کاهش وزن نوجوانان کمک کند.

به گــزارش خبرنگار مهر به نقل از هلــث الین، یک مطالعه جدید 
نشان داد که یک داروی کاهش وزن ممکن است به نوجوانان در کاهش 

BMI )شاخص توده بدنی( کمک کند.
دارویــی بــه نــام semaglutide در حال حاضــر فقط برای 
بزرگســاالن مبتال به چاقی یا بیماری های مرتبط با چاقی تأیید شده 
است.این دارو با سرکوب اشتها عمل می کند که سپس کالری دریافتی 

را کاهش داده و منجر به کاهش وزن می شود.
تحقیقات جدید نشان می دهد که سماگلوتید داروی چاقی و دیابت 
نوع ۲ در نوجوانان مبتال به چاقی به همان اندازه در بزرگساالن مبتال به 

چاقی مؤثر است.
ایــن دارو هفتــه ای یک بار تزریق می شــود و با نام هــای تجاری 

Ozempic و Wegovy استفاده می شود.
نتایج این مطالعه نشان داد که نوجوانان مبتال به چاقی که این دارو 
را مصرف کرده و مداخالت سبک زندگی را انجام داده اند، در عرض ۶۸ 

هفته ۱۶ درصد کاهش در شاخص توده بدنی داشته اند.
این دارو همچنین منجر به بهبود مشــکالت مربوط به ســالمت 
قلبی متابولیک شد.محققان می گویند که یافته های جدید یک گزینه 
درمانی امیدبخش برای نوجوانان مبتال به چاقی است، به ویژه در زمانی 

که نرخ چاقی در دوران کودکی در حال افزایش است.

کمک به نوجوانان برای کاهــش وزن یک عمل پیچیده 
اســت. شــما در عین حال کــه می خواهید آن هــا به وزن 
مناسبی برســند، نمی خواهید در آن ها نسبت به خودشان 
احســاس بدی ایجاد کنید؛ یافتن این تعادل ممکن اســت 
ســخت باشــد، اما با روش هایی که در ادامه به آن ها اشــاره 
 می کنیم، می توانید بــه نوجوان خود کمک کنید تا وزنش را 

کاهش دهد.
 نوجوانی دوران پرفرازونشــیبی ازنظر رشــدی و عاطفی 
اســت، زیرا بدن نوجوان دچار تغییرات ســریع و شــدیدی 
می شود اما در کنار این تغییرات، افزایش چشمگیر اضافه وزن 
و چاقــی در میان کودکان و نوجوانان به یک مشــکل عمده 
بهداشــت عمومی تبدیل شــده اســت. چاقی در کودکان، 
نوجوانان و بزرگ ســاالن با افزایش شیوع عوامل خطر قلبی 
متابولیک همراه اســت. همچنین چاقی در دوران نوجوانی 
یک پیش بینی کننــده قوی برای چاقی و بــاال رفتن خطر 

مرگ ومیر در بزرگ سالی است.
متأســفانه برخی والدین بــا نادیده گرفتــن اضافه وزن 
در کودکان و نوجوانانشــان، ادعا می کنند که اضافه وزن در 
دوران نوجوانی طبیعی اســت و با بزرگ ســالی وزن کاهش 
می یابد؛ درحالی که داده های دنیای واقعی نشان می دهد که 
اکثریت نوجوانان در درازمدت نه تنها به کاهش وزن دســت 
نمی یابند بلکه دیگر تمایلی به اصالح ســبک زندگی ســالم 

پیدا نمی کنند.
برخــی والدیــن بهتریــن راهــکار بــرای جلوگیری از 
اضافه وزن در فرزندانشــان را صحبت کردن با او می دانند یا 
حتی گاهی صحبت درباره این موضــوع را به اطرافیان مثل 
معلم، مادربزرگ، پدربزرگ، عمه، خاله و... می ســپارند اما بر 
اساس نظر روانشناسان و متخصصان، برچسب چاقی به افراد 
به خصــوص نوجوانان و قضاوت آن ها بر اســاس وزن و اندازه 
بدن، اثرات مضری بر سالمت جسمی و روانی دارد و می تواند 

منجر به ایجاد تصویر بدنی منفی، رفتارهای غذایی نامنظم و 
سایر پیامدهای مضر مانند اجتناب از مدرسه شود؛ بنابراین، 
نحوه برخورد با وزن نوجوانان و جوانان مســتلزم توجه دقیق 
اســت و والدین باید این موضــوع را در چارچوب و با رعایت 

اصول خاصی به نوجوانان و جوانشان گوشزد کنند.

برچسب چاقی زدن ممنوع
افزایش وزن در دوران بلوغ برای نوجوانان طبیعی اســت، 
بنابراین تذکر مســتقیم شما ممکن است نوجوانان را نسبت 
بــه وزن خود نگران کنــد. عالوه بر این، نوجوانان به شــدت 
در معرض تأثیرات همســاالن و رســانه ها قرار دارند؛ منابع 
رسانه ای مانند تلویزیون، وب سایت ها و شبکه های اجتماعی 
اغلب یک بدن »ایده آل« را به تصویر می کشند که واقع بینانه 
نیست و افراد چاق و تپل را به نوعی »زشت« نشان می دهند. 
حتی برنامه ها، سایت ها و محصوالتی برای کاهش وزن وجود 
دارند که به کــودکان این پیام را می دهنــد که کاهش وزن 

چیزی است که باید برای آن تالش کنند. 
در کنار این عوامل، برچسب چاقی باعث می شود تا کودک 
و نوجوان احساس زشتی کرده و برای رسیدن به هیکل باربی، 
دست به کاهش وزن بزند. آن ها اغلب اقدامات شدیدی مانند 
حذف وعده هــای غذایی یا روزه گرفتــن را اتخاذ می کنند، 
رفتارهایی که معموالً پایدار نیستند و می توانند به پرخوری و 

افزایش وزن بیشتر در طول زمان منجر شوند.
همچنین والدین باید توجه داشته باشند که برچسب چاقی 
و اضافــه وزن به نوجوانان می تواند منجر به چرخه اختالل در 
غذا خوردن و تصویر ضعیف بدن شود و این رفتارهای منفی 

بهداشتی اغلب تا بزرگ سالی و بعدازآن ادامه می یابد.
 زبانی کــه والدین هنگام برقراری ارتباط با نوجوانشــان 
در مورد وزن اســتفاده می کنند، می توانــد تأثیر پایداری بر 
ســالمت روحی و جســمی آن ها و رابطه آن ها با غذا داشته 

باشــد. روش های زیر به نوجوان کمک می کند تا بدون آنکه 
به احساسات و تصویر ذهنی او از بدنش آسیبی وارد شود، به 

عادات غذایی سالمی روی آورد و وزنش را کنترل کند.
روی سالمتی تمرکز کنید نه وزن

مطالعات نشــان می دهد که تمرکــز والدین بر روی وزن 
یا ظاهر )به جای عادات غذایی ســالم(، با خطر بیشتری برای 
ایجاد عادات غذایی ناسالم در نوجوانان مرتبط است؛ بنابراین، 
والدین باید ســعی کنند وزن، شکل و اندازه را، چه در تفسیر 
مثبت و چه منفی، دورنگه دارند چراکه صحبت در مورد وزن 
یا ســایز بدن، باعث احساس شرمندگی و نارضایتی عمومی 

نوجوان از بدنش می شود.

رژیم غذایی را کنار بگذارید و از عادات غذایی سالم 
پیروی کنید

تحقیقات مکرراً نشــان می دهد که »رژیم غذایی« نه تنها 
بــرای کاهش وزن مؤثر نیســت، بلکه اغلــب باعث افزایش 
وزن در طــول زمان می شــود و برای ســالمت روان فرد نیز 
مضر اســت. بنابراین، به جای تشــویق نوجوانتان به کاهش 
وزن، از یک برنامه غذایی ســالم اســتفاده کنید. نوشــابه و 
غذاهای سرخ شــده را کمتر مصرف کنیــد و در مقابل میوه، 
 ســبزیجات، ریزمغذی هــا و ویتامین هــا را در وعده هــای

 غذایی بگنجانید.
دقت کنید هرگز به منظور کاهش وزن، کودک و نوجوانتان 
را از خوردن برخی غذاها محروم نکنید چون این راهکار اغلب 
نتیجه معکــوس دارد. در عوض، با در دســترس قرار دادن 
گزینه های غذایی ســالم و الگوبــرداری از رفتارهای غذایی 

سالم، از نوجوان خود حمایت کنید.

به الگویی برای فرزندتان تبدیل شوید
از همان کودکــی عاداتی را به فرزندانتــان بیاموزید که 

به حفظ ســالمت آن هــا در طول زندگی کمــک می کند. 
به طورکلی، اگر نگرانی هایی در مورد وزن کودک و نوجوانتان 
داریــد، در مورد آن صحبت نکنید بلکه ســبک زندگیتان را 
تغییر دهید. بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است 
که به سالمت غذایی و حرکت فیزیکی فرزندتان توجه کنید. 
وعده های غذایی و میان وعده های سالم و مغذی تهیه کنید؛ 
زمانی را که فرزندتان صرف تماشــای تلویزیون یا بازی های 
رایانه ای می کند، محــدود کنید و به دنبــال راه هایی برای 

گذراندن اوقات خوش و پرتکاپو باشید.

 هرگز نوجوان خود را برای افزایش وزن، ســرزنش
 و تهدید نکنید

هرگــز کودکان و نوجوانــان را به خاطــر افزایش وزن یا 
نداشــتن فعالیت های بدنی تهدید، تنبیه و سرزنش نکنید 
چراکه هرچه کودکان و نوجوانان در مورد وزن خود احساس 
بدتری داشته باشند، احتمال پرخوری یا اختالالت غذایی در 

آن ها بیشتر است.

از مشاور تغذیه کمک بگیرید
دقــت کنید کاهــش وزن در میان کــودکان و نوجوانان 
می تواند در رشد آن ها اختالل ایجاد کند، بنابراین مهم است 
که به طور خصوصی با متخصص اطفال و یک متخصص تغذیه 

مشورت کنید. 
در مورد نگرانی های خاص در مورد الگوی رشد فرزندتان 
صحبت کنید و در مــورد ایجاد تغییــرات مثبت در عادات 
غذایی، از متخصص مربوطه پیشنهادهایی را دریافت نماید. 
توجه داشــته باشــید که تغییرات کاهش وزن در کودکان و 
نوجوانــان به آرامی اتفــاق می افتد، بنابراین صبور باشــید 
 و به یاد داشــته باشــید که ســالمتی بیــش از کاهش وزن

 اهمیت دارد.

چگونه با نوجوان مان 
درباره اضافه وزنش 

صحبت کنیم؟
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   هشدار وزارت بهداشت درباره افزایش مصرف ترامادول در 
بین جوانان بیش از قبل شده است؛ دارویی که پیش از این برای 
التیام عوارض سوءمصرف مخدر با شدت باال تجویز می شد حاال 
یکی از متهمان ردیف اول وارد کردن نوجوانان و جوانان کم سن 
و سال به دنیای اعتیاد است.مصرف کنندگان از آرامش و خلسه 
چند ســاعته بعد از مصرف ترامادول می گویند و متخصصان از 
پیامد های جبران ناپذیری که این دارو از خود به جا می گذارد.

 وقتی درد داری، دکتر برایت مورفین تجویز می کند، چقدر 
آرامــش می گیری؟ حاال تصور کن که ترامادول، همین آرامش 
چهاربرابر می کند.« این ها را حسام می گوید که تجربه خوردن 
قرص ترامادول را دارد: »همــان روز اول فهمیدم که اگر ادامه 
بدهم، در مدت کوتاهی به آن وابســته می شوم برای همین به 
سختی خودم را از آن جدا کردم« و برای همین هم دیگر مصرف 
نمی کند؛ می گوید خودم را از اعتیاد نجات دادم. حسام برایمان 
تعریف می کند که در بین دوستان و رفقایش، ترامادول به قرص 
مهربانی معروف بوده است؛ از آن مهربانی هایی که باعث می شود 
غم و دردشان را یادشان برود و مدام بخوابند: »برای همین است 
که همه وابسته اش می شوند؛ خیلی فرقی با اعتیاد با دیگر مواد 
مخدر ندارد. اعتیاد، همین اســت دیگر؛ چیزی که نتوانی از آن 

دل بکنی!« و آن ها هم نمی توانند.«

مصرف های خارج از دز
ترامــادول داروی جدیدی نیســت اما این روزهــا به واژه 
پرتکراری در بین جوانان تبدیل شــده اســت: »ترامادول یک 
مسکن با ریشه مواد مخدر است که در داروخانه ها موجود است 
و تنها در شرایطی ضروری تجویز می شود.« این را دکتر محمد 
جمالو، کارشــناس اعتیاد می گوید که معتقد اســت ترامادول 
دســت کمی از تریــاک و هروئین و... نــدارد:» در حقیقت ما با 
مسکنی روبرو هستیم که داروی بسیار خطرناکی است و مصرف 
خارج از دز آن باعث می شــود آسیب های متعددی به بدن فرد 
مصرف کننده وارد شــود.« جریانی که می تواند در نهایت فرد را 

تبدیل به یک فرد معتاد کند؛ آن هم از نوع شدید! ترکش سخت 
اســت؛ خیلی سخت. این تجربه قریب به اتفاق کسانی است که 
ترامادول مصرف کرده اند:» تــرک اعتیاد به مواد مخدر چطور 
اســت؟ این هم همان است. اعصابت به هم می ریزد، کالفه ای و 
توان انجــام خیلی از کارها را نداری.« انگار که گول زدنی وجود 

ندارد؛ تو معتاد شده ای.

یک آرامش پوشالی
از همان اولین ماه های فراگیری کرونا، کارشناسان به میدان 
آمدند و از دوران خطرناک پساکرونا گفتند؛ از دورانی که کرونا 
آرام تر شــده، تعداد مبتالیان و فوتی های ناشی از این ویروس، 
روندی نزولی به خودش گرفته، دیگه خبری از خانه نشــینی، 
دورکاری و قرنطینه های سراســری نیســت. اما این آدم ها که 
روزهای ســختی را گذرانده اند، دیگر همان آدم های سابق این 
پاندمی نخواهند بود. آن ها هشــدار دادند که مراقب ســالمت 
روح و ذهن خودمان و اطرافیان مان باشــیم و اجازه ندهیم این 
شرایط سخت و طاقت فرسا، سالمت روان مان را نشانه بگیرد. با 
وجود همه این هشــدارها، اما همان شد که از آن می ترسیدیم. 
افزایش میزان مراجعه به روانشناسان و روانپزشکان در ماه های 
اخیر، نشان دهنده فرا رسیدن همان آشفتگی جامعه در دوران 
پســا کرونا اســت. اما افزایش میزان مصرف قــرص ترامادول 
و هشــدار وزارت بهداشت درباره قشــر جوان هم یکی دیگر از 
همین نشانه ها است؛ جریانی که نشان می دهد، آرامش به یکی 
از دســت نیافتنی ترین عناصر در دوران پسا کرونا تبدیل شده 
است؛ آنقدر که برای دست یابی به آرامش، جوان های زیادی به 

ترامادول روی می آورند.

این قرص را از دسترس خارج کنید
قانونی اش این اســت که بدون تجویز پزشک، دسترسی به 
این دارو نداشته باشــیم. در واقع فروش بدون نسخه ترامادول 
در داروخانه ممنوع است اما هستند کسانی که می گویند برخی 

داروخانه هــا، به صورت غیرقانونی، به واســطه این قرص برای 
خودشــان درآمدزایی می کنند: »عطاری ها هم که جای خود 
دارند؛ برخی از آن ها نه ترامادول به صورت خشابی بلکه به صورت 
دست ســازش را تهیه می کنند و به عنوان ماده ای آرام بخش و 
خواب آور می فروشــند.« این را یکی از کسانی که می گوید که 
مدت ها ترامادول مصرف می کرده اســت و هر زمان که دستش 
خالی می شده، به سراغ برخی از این عطاری ها می رفته است. اما 
دکتر محمد جمالو، از موارد مصرف ترامادول، با تجویز پزشک 
می گوید:» برای رســیدن به آرامش یا رفع مشکالت زناشویی؛ 
برای هرچه که مصرف شــود، باید تحت نظر و نظارت پزشــک 
صورت بگیرد. در غیر این صورت، آسیب زننده و دروازه ای برای 
ورود به پرتگاه اعتیاد اســت.« او می گوید ترامادول نه تنها خطر 
اعتیاد به همراه دارد بلکه گاهی ممکن است سالمت جسمانی 
مصرف کننده را هم خطر بیندازد:» در صورتی که فردی بیش از 
۶ قرص صد میلی گرمی استفاده کند، دچار تشنج خواهد شد.« 
این هــا را می گوید که حواس ها را به تبعــات مصرف ترامادول 

بدون مراجعه و تجویز پزشک جمع کند.

آغازی برای انتخاب های خطرناک تر
این خاصیت ترامادول اســت؛ اینکه درد را تسکین می دهد: 
»ترامادول بر پایه تریاک است و همین هم منجر به تسکین درد 
فرد مصرف کننده می شود.« اما به چه قیمتی؟ واقعیت این است 
که ترامادول آنقدر اثرات سو نسبت به فوایدش دارد که جوان ها 
اگر می خواهند سالم بمانند، به آن حتی نزدیک هم نباید بشوند. 
این واقعیتی اســت که دکتر جمالو با اشاره به تعداد جوان هایی 
که در کمپ های ترک اعتیاد هستند و به ترامادول معتاد شده اند 

می گوید: »حتی بعضــی از آن ها، با مصرف ترامادول شــروع 
کرده اند؛ اقناع نشده  و درگیر مواد مخدری دیگری شده اند.«

این دارو دروازه ورود به اعتیاد است
در این میان، اما افراد زیادی هســتند که ترامادول مصرف 
کرده  و تغییر خاصی در ســبک زندگی و وضعیت سالمت شان 
احســاس نمی کنند: »خوب اســت بدانیم که اعتیاد و درگیر 
شــدن به مواد مخدر به صورت جدی، یک زمــان معین  دارد 
که وقتی فرا برســد، فرد را با خود خواهد برد. پس اگر کســی 
معتقد است که ترامادول خورده و اتفاقی برایش نیفتاده، هنوز 
به آن زمان نرســیده.« آن وقت است که به محض اینکه زمانش 
از راه برسد، از شــرایط عادی خارج می شود و همه چیز برایش 
تاریک و خطرناک خواهد شد. آن وقت است که دیگر ترامادول 
پاسخگوی نیازهای فرد نیســت و او به این شیوه به سمت مواد 
مخدر ســنگین تر می رود. دکتر جمال لو می گوید تنها ورزش و 
مراجعه به روانشــناس و تراپیست می تواند جایگزین ترامادول 
و دیگر آرامبخش های اعتیاد آور در دنیای مدرن باشــند: »این 
روزها همه ما به تحرک بیشــتر نیاز داریم. خداوند برای رهایی 
از غم و افســردگی هورمون هایی را در بدن قرار داده است که با 
ورزش منظم و ایجاد روحیه بخشــی و بکاربردن راه های ترک 
اســترس این هورمون ها در بدن آزاد می شــوند و دیگر نیاز به 
رفتن به ســمت این داروهای خطرناک نیســت. والدین باید 
شرایطی را فراهم کنند تا ورزش و داشتن یک روانشناس حادق 
و مراجعه به آن جزو روتین زندگی نوجوان و جوانان شان بشود. 
بــا کمک گرفتن از این دو راهکار تا حدود زیادی افســردگی را 

می توان در این گروه سنی مهار کرد.«

این دارو دروازه ورود به اعتیاد است
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6 اخبار استان ها

اخبار

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

 ضرورت رونق صادرات در روزهای 
اوج برداشت طالی نارنجی

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی گفت: صادرات محصول مرکبات 
نیز از ابتدای فصل برداشت انجام شده ولی موضوع مهم رونق صادرات است تا شاهد از 

بین رفتن نگرانی های باغداران باشیم.
منصورعلی زارعی عضو کمیســیون کشــاورزی مجلس شــورای اسالمی امروز 
دربــاره وضعیت مرکبات در مازنــدران  اظهار کرد: ابتدای فصل برداشــت مرکبات، 
 قیمت پاییــن مرکبات باغداران را نگران کرد که قیمت مرکبات حتی به ۴هزار تومان

 هم رسید.
وی بــا بیان اینکه اوج برداشــت مرکبات از ۱۵ آبان ماه بــوده و کماکان نیز ادامه 
دارد، افزود: باتوجه به این حجم از تولیدات نگران هســتیم که امیدواریم دولت زمینه 
صادرات را فراهم کند.عضو کمیسیون کشــاورزی مجلس شورای اسالمی بیان کرد: 
وزارت جهاد کشــاورزی باید سیاســت های الزم را در این زمینه اتخاذ کند تا شــاهد 

کاهش نگرانی های باغداران باشیم.
زارعی با تاکید بر اینکه باید صادرات صورت گیرد تا قیمت محصول متعادل شــود، 
خاطرنشــان کرد: صادرات تنها راه حل مشکل و برطرف کردن نگرانی تولیدکنندگان 
اســت.وی ادامه داد: صادرات محصــول مرکبات نیز از ابتدای فصل برداشــت انجام 
 شــده ولی موضوع مهــم رونق صادرات اســت تا شــاهد از بین رفتــن نگرانی های

 باغداران باشیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد؛

 اعطای ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیالت
 توسعه مکانیزاسیون در مازندران

رئیس ســازمان جهاد کشاورزی مازندران از اعظای ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیالت 
سرمایه درگردش برای توسعه مکانیزاسیون در استان خبر داد.

حسن عنایتی در حاشیه افتتاح نمایشگاه تخصصی ماشین آالت و ادوات کشاورزی 
و باغبانی و تجهیزات گلخانه ای در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در دنیا و کشــورهای 
پیشــرفته از تکنولوژی نوین و از ظرفیت های ماشــین آالت در حوزه های کشاورزی 
استفاده می شود. وی افزود: با برپایی نمایشگاه ها می توانیم با استفاده از دستاوردهای 

تولیدکنندگان، محصوالتشان را معرفی کنیم.
عنایتی تآکید کرد: به جهت اینکه مازندران دارای ظرفیت باالی کشــاورزی است، 

الزم است این نمایشگاه ها در طول سال در چندین مرحله برگزار شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران عنوان کرد: در سال دانش بنیان از ظرفیت 
دانــش بنیانی و تولیدات داخلــی حمایت می کنیم و آمادگی داریــم از بخش تولید 
و عرضه حمایت کنیم.عنایتی ازاعطای ۲۰۰ میلیارد تومان تســهیالت ســرمایه در 
گردش برای توســعه مکانیزاسیون در استان خبر داد و افزود: از همه ظرفیت های علم 

و تکنولوژی نوین برای توسعه این امر استفاده شود.
وی با اشــاره به اینکه مازندران قطب کشــاورزی کشور است گفت: خوشبختانه از 
نظر مکانیزاســیون جلو هستیم اما در بخش باغبانی و شــیالت ضعف داریم که باید ا 
تکنولوژی های پیشــرفته و جدید مکانیزاسیون برای بهبود بخش شیالت و و باغبانی 

را بهبود و تقویت کنیم.
عنایتی با اشــاره به اینکه ۹۵ درصد از برداشت برنج کشور برنج مازندران مکانیزه 
هســت گفت: درصدد هستیم بتوانیم از ظرفیت های نوین کشاورزی استفاده کنیم تا 

هم هزینه های تولید و هم تلفات کشاورزی کاهش یابد.

20 روز با تک درنای سیبری در طبیعت مازندران

 ضرورت ایجاد تورهای پرنده نگری
مســؤول حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیســت مازنــدران گفت: درنای 
ســیبری عالقه مندان زیادی دارد که با فعال کردن بحــث پرنده نگری می توان از این 

ظرفیت به خوبی بهره گیری کرد.
کوروس ربیعی مســؤول حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران با 
اشــاره به ورود تک درنای سیبری درباره زمستان گذارنی این پرنده اظهار کرد: درنای 
ســیبری برای پانزدهمین سال وارد فریدونکنار شد البته امسال دو روز نسبت به سال 
گذشــته زودتر وارد منطقه شده است.وی با بیان اینکه حدود ۲۰ روز از حضور درنا در 
فریدونکنار می گذرد، افزود: محیط بانان و همچنین دامگاه داران نیز حفاظت از درنا را 
برعهده دارند.مسؤول حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران با اشاره 
به پایش روزانه درنا، تصریح کرد: حضور درنا در منطقه ارزشــمند محسوب می شود و 

همه باید برای حفاظت از این گونه تالش کنند.
ربیعــی با تاکید بر اهمیت بحث پرنده نگری، خاطرنشــان کرد: باید زمینه فعالیت 
پرنده نگری در منطقه فراهم شود تا بخشی از درآمد درامگاه داران با توجه به هزینه ها 
معطوف به این مهم باشد.وی یادآور شد: درنای سیبری عالقه مندان زیادی دارد که با 

فعال کردن بحث پرنده نگری می توان از این ظرفیت به خوبی بهره گیری کرد.

هموالیتی: آبگیری به موقــع از بارندگی های پاییزی و 
مدیریت آب آب بندان ها در مازندران از آن جهت مورد تاکید 
همه کارشناسان و حتی شالیکاران است که به ازای هر هکتار 
آب بندان تا پنج هکتار از اراضی شالیکاری مشروب می شود.

شــرکت آب منطقه ای مازندران به صورت رسمی اعالم کرد 
که امســال با توجه به خشکسالی دو سال اخیر، سال چندان 
خوبی در حوزه آب نداشــته باشیم ، اما در عین حال همکاری 
و مشــارکت در مدیریت بر مصرف آب را عاملی برای عبور از 

خشکسالی اعالم کرد.
شرکت آب منطقه ای مازندران نمونه مدیریت بر مصرف 
آب برای عبور از خشکســالی را در ســال گذشته عنوان کرد 
،یعنی طبق آمار مجموعا در فصل زراعی گذشته ۶۰۰ میلیون 
متر مکعب کمبود آورد آب وجود داشت که می توانست منجر 
به کاهش ۵۰ هــزار هکتاری عملکرد شــود. اما با همکاری 
کشــاورزان و بهره برداران و همچنین اجرای برنامه های فنی 
و مدیریتی در نوبت بندی توزیع آب، میزان خسارت ناشی از 

کم آبی در حد ۱۰۰ هکتار باقی ماند.
کارشناســان جهاد کشاورزی و شــرکت آب منطقه ای 
مازنــدران  یکــی از راهکارهای مــورد تاکید بــرای عبور از 
خشکســالی را مدیریت ذخیره و مصرف آب آبندان ها عنوان 
می کنند، یعنی با برداشت زودتر ماهی ها از آب بندان، شاهد 
آبگیری زودهنگام آب بندان ها باشــیم. در عین حال الیروبی 
آب بندان ها و بهسازی سردهانه ها نیز نکاتی هستند که نیاز به 

اجرای آن ها احساس می شود.
آب بندان ها به عنوان ســازه سنتی تامین آب کشاورزی 
مازندران نقش تعیین کننده ای در جذب روان آب و بارندگی 
های پاییزی دارند و از آن جایی که این سازه ها طبق مقررات 
فقط با هدف تامین آب کشاورزی زراعی ایجاد شده است، هر 
گونه بهره بــرداری جانبی بویژه آبزی پروری از آن نباید اصل 
تامین آب زراعی را که عمدتا برای شالیزاری است ،تحت شعاع 

قرار دهد.
بر اساس آمار رسمی مساحت کل آب بندان های مازندران 
۱۸ هزار هکتار است که با یک محاسبه  سرانگشتی می توان 
آب آبیاری حدود ۹۰ هزار هکتار اراضی شــالیزاری را از این 
ســازه ها تأمین کرد و به همین دلیل نیز کارشناسان  شرکت 
آب منطقه ای بر لزوم آبگیری بموقع آب بندان ها و مدیریت 

آن برای برنجکاری تاکید دارند.
طبق آمار رسمی شیالت مازندران از ۸۰۰ قطعه آب بندان 
موجود استان در ۵۳۰ قطعه آن پرورش ماهیان گرم آبی انجام 

و به طور متوســط ۴۳هزار تن انواع ماهــی در این آب بندان 
ها پرورش یافته و عرضه می شــود. عالوه بر این چهار هزار و 
۵۰۰ نفر نیز به صورت مســتقیم در این آب بندان ها مشغول 

کار هستند.
از آن جایــی کــه از اواخر مهر تــا آذر در فصل پاییز پیک 
برداشت ماهی از آب بندان های مازندران  است و همزمان این 
بازه زمانــی فرصت جذب روان آب ها و بارندگی پاییزی برای 
آبگیری محسوب می شود ،برخی از صاحبان آب بندان های 
دارای آبزی پروری برای این که بتوانند بدون دردســر ماهی 
های پرورش یافته را صید کنند نه تنها از آبگیری و یا ورود آب 
گل آلود به آب بندان ها جلوگیری می کنند ، بلکه برای صید 
راحت تر ماهیان اقدام به تخلیه آب از این سازه ها هم می کنند؛ 
چالشی دو سر برای احیای نقش آب بندان ها که یک سرش به 
معیشت بهره برداران گره خورده و سر دیگرش چاره اندیشی 
برای تامین آب شالیزارها را برای شرکت آب منطقه ای و جهاد 

کشاورزی مشکل کرده است.
اگرچه طبق بررسی میدانی پرورش ماهی و برنجکاری ۲ 
فعالیت مهم کشاورزی برای کشــاورزان در آمد خوبی دارد و 
کشــاورزان و بهره برداران نیز به اهمیت آبگیری به موقع آب 
بندان ها واقف هســتند ،اما تغییرات آب و هوایی به خصوص 
شرایط بارندگی از نم نم باران به بارندگی ها سیل آسا ، فرصت 
آبگیری به موقع  از بارندگی های پاییزی مهمتر شــده است. 
مقوله ای که کارشناسان شرکت آب منطقه ای بر لزوم اولویت 

برنجکاری به جای پرورش ماهی تاکید می کنند.
لزوم سرعت بخشی الیروبی آب بندان های مازندران  

برای تقویت آب های زیر زمینی  
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران گفت: چندین 
ســال است که بســیاری از آب بندان های ما الیروبی نشده و 
به دلیل برداشــته نشــدن گل و پیت و الی، کِف این مخازن 
وضعیت سفت ساروجی پیدا کرده است. یعنی عالوه بر این که 
حجم ذخیره آب  در آب بندان ها کم شده، میزان نفوذپذیری 
آب به سفره های آب زیرزمینی به شدت کاهش یافته و تقریبا 

متوقف شده است.
محمدابراهیم یخکشــی افزود: برای اســتمرار و افزایش 
اثرگذاری  آب بندان ها به عنوان یکی از منابع ارزشمند و مهم 
تأمین آب کشــاورزی در مازندران به بهسازی این سازه های 
بومی آبی به ویژه الیروبی و تعمیق آن ها نیاز اســت.الیروبی 
و توســعه حجم و عمق آب بندان هاعالوه بــر این که حجم 
ذخیره آب را افزایش می دهد، دربهبود وضعیت ســفره های 

آب زیرزمینی و جلوگیری از نفوذ آب شور نیز اثرگذار است.
وی افزود: با اختصاص اعتبار بــرای الیروبی آب بندان ها 
سرعت بهسازی این سازه های آبی در مازندران افزایش یافته 
کــه پیرو این اقدامات حجم و ظرفیــت آبگیری آب بندان ها 

افزایش می یابد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران خاطرنشان کرد: 
هر چند که از برخی آب بندان های اســتان استفاده هایی در 
زمینه گردشگری و پرورش آبزیان و طیور نیز انجام می شود، 
امــا نباید فراموش کــرد که نخســتین و مهم ترین کارکرد 
آب بندان هــا ذخیره و تامین آب در فصل غیر زراعی اســت 
تــا در فصل زراعی آب مورد نیاز زمین هــای اطراف را تأمین 
کنند. در ســال زراعی گذشته ۳۰۰ میلیون متر مکعب آب از 
آب بندان های مازندران برای شالیزارهای استان توزیع شد که 

اهمیت آب بندان ها را نشان می دهد.
یخکشی اظهار کرد: خوشبختانه با اعتبار اختصاص داده 
شده از ســازمان برنامه و بودجه و نیز بند »ز« تبصره ۸ قانون 
بودجه مبنی بر استفاده از پتانســیل خاک انباشته شده در 
آب بندان ها، تعــداد زیادی آب بندان توســط آب منطقه ای 
از طریق پیمانکاران شــرکت و نیز بخش خصوصی در حال 

الیروبی است.
یخکشی اظهار کرد: در فصل زراعی گذشته ۳۹ درصد و در 
کل سال آبی گذشته هم ۱۳ درصد کاهش بارندگی داشتیم. 
شاخص آبدهی رودخانه های استان در فصل زراعی گذشته 
۴۴ درصد کاهش یافت و حجم دخیره ســدها و آب بندان ها 
و ســدهای ما نیز ۱۴ درصد کم شد. آب زیرزمینی ما نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته ۱۶۹ میلیون متر مکعب و حجم 
سدها نســبت به همین زمان پارسال حدود ۵۴ میلیون متر 

مکعب کاهش یافته است.
یخکشــی گفت: یکی از راهکارهای مــورد تاکید ما این 
است که با برداشت زودتر ماهی ها از آب بندان، شاهد آبگیری 
زودهنگام آب بندان ها باشیم. در عین حال الیروبی آب بندان ها 
و بهسازی سردهانه ها نیز نکاتی هستند که نیاز به اجرای آن ها 
احساس می شود. معتقدیم که امسال با توجه به خشکسالی 

دو سال اخیر، سال چندان خوبی در حوزه آب نداشته باشیم.
افزایش تولیدات کشاورزی در خشکسالی با مدیریت 

توزیع آب
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی مازنــدران به اهمیت 
مدیریت مناسب منابع آبی در استان اشاره کرد و گفت: امسال 
در شرایطی ۲۱۵ هزار هکتار کشــت اول برنج را داشتیم که 

شاهد کاهش چشــمگیر بارندگی ها و ذخیره آب در سدها و 
آب بندان ها بودیم. نوبت بندی یکــی از اولویت هایی بود که 
برنامه ریزی شد و خوشــبختانه با وجود خشکسالی شرایط 

مناسبی را رقم زد.
حسن عنایتی اظهار کرد: ما بر اساس منابعی که داریم باید 
وضعیت تولید را تنظیم کنیم. جزو اولویت های اصلی همین 
اســت که همه کشــاورزان را در بحث اصالح الگوی کشت و 
مدیریت مصرف آب در شــرایط کنونی پای کار بیاوریم.وی 
افزود: کشور در حوزه کشــاورزی به مازندران چشم دوخته 
اســت. اگر مدیریت آب را در اولویت نبینیم کشور با مشکل 
مواجه خواهد شد. بر همین اســاس تالش ما این است که با 
جدیت بیشــتر در زمینه اصالح روند مصرف آب کشاورزی و 
همچنین اصالح الگوی کشت در مازندران گام برداریم.معاون 
آبزی پروری شیالت مازندران با بیان این که کشاورزان کامال 
نسبت به اهمیت آبگیری آب بندان ها واقف هستند و فرصت 
استفاده از بارندگی های پاییزی را برای آبگیری از دست نمی 
دهند، گفت: از آن جایی که برنجکاری به لحاظ درآمد و تامین 
برنج خود مصرفی نقش محوری در معیشت کشاورزان استان 
دارد، همواره در اولویت اســت ، به همیــن دلیل تامین آب 
شــالیکاری از آب بندان ها را توجه دارند.عسکری منعمی در 
گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این که گفته می شود پرورش 
ماهی مانع آبگیری پاییزی آب بندان ها است ، صحیح نیست 
، پــرورش دهندگان ماهیان گرم آبــی در آب بندان ها زمان 
برداشــت را رعایت کرده و همه تدابیر برای  استفاده از روان 

آب ها را دارند.
وی با توضیح این نکته که بیشتر آب بندان های مازندران 
توسط روستاییان به خصوص اعضای شورای محل و یا تشکل 
های آب بران مدیریت و اســتفاده می شود، ادامه داد : در سال 
های اخیر به دلیل درآمــد خوبی که از محل پرورش ماهی و 
تولید برنج  برای کشاورزان دارد، هزینه های زیر ساختی برای 
الیروبی آب بندان ها و خرید پمپ های قوی برای پمپاژ آب  به 

داخل آب بندان ها انجام دادند.
معاون آبزی پروری مازندران بیان داشت: رها سازی و صید 
به موقع ماهیان در آب بندان های مازندران در حال انجام است 

و مشکلی در این بخش وجود ندارد.
شــیالت مازندران بــا دارا بودن بیش از ســه هزار و ۵۰۰ 
مرکز آبزی پروری و اشــتغال بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ نفر بهره 
 بردار شیالتی جایگاه ویژه ای درفعالیت های شیالتی کشور

 دارد./ایرنا

فرصت طالیی برای عبور 
ازخشکسالی دربرنجکاری 

مازنـدران

شــرکت آب منطقه ای مازندران به صورت رســمی اعالم کرد که امســال با توجه به 
خشکسالی دو سال اخیر، سال چندان خوبی در حوزه آب نداشته باشیم ، اما در عین حال 
همکاری و مشارکت در مدیریت بر مصرف آب را عاملی برای عبور از خشکسالی اعالم کرد.
شرکت آب منطقه ای مازندران نمونه مدیریت بر مصرف آب برای عبور از خشکسالی ...

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان قائم شهر
پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

آگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دســتور مــواد ۱ و ۳ قانــون تعیین تکلیف وضعیــت اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ امالک متقاضیانی که 
در هیــات موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی آمل مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده 

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

۲۱-اصلی )قریه حسین آباد شرقی سفلی(
۲۱۵ فرعی آقای رضا علی محمودتبار در ششــدانگ یک قطعه زمین 
با ســاختمان احداثی با کاربری مسکونی به مســاحت  ۱۸۵/۰۳ مترمربع. 
خریداری شده بالواســطه از مرتضی حسینی مقدم و مع الواسطه از قاسم 

علیزاده.
لــذا به موجب مــاده ۳- قانون تعیین تکلیف وضعیــت 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 کثیراالنتشــار در شهرها 
منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای 
اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی در روستاها 
از طریــق الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خــود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 

تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید 
و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . بدیهی است 
برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه 
ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی 
تحدیــد حدود ، مراتب را در اولین آگهی نوبتــی و تحدید حدود به صورت 
همزمان باطالع عموم می رســاند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد 
سابقه تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی 

منتشر می نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۸/۲۸

شناسه آگهی:۱۴۰۳۹۱۹
حسن صالحی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آمل

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی 

نظر به دســتور مــواد ۱ و ۳ قانــون تعیین تکلیف وضعیــت اراضی و 
ســاختمانهای فاقد سند رســمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ و برابر رای شماره 
۱۴۰۱۶۰۳۱۰۰۱۳۰۱۱7۱۱ مــورخ ۱۴۰۱/۰7/۲۱ هیات قانون تعیین 
تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی چمســتان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/ خانم عاطفه شــادی دوالبی 

فرزند عباســعلی نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی / به 
مســاحت ۲۵7/۶7 مترمربع به شماره پالک ۳۴۱ فرعی از ۲ اصلی واقع در 
قریه کراتکتی بخش ۱۱ خریداری شــده از آقــای/ خانم فاطمه دیانت پور 
مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه و محلی 
/ سراســری در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه 
اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که 
در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور 
سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

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

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان -عین اله تیموری 

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رســمی حوزه شهرستان ساری 

منطقه سه
 برابــر رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۰۴۵7۰۰۱۹۸۸مورخــه 
۱۴۰۱/۰7/۱7 در هیــات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
منطقه ســه ســاری تصرفات مالکانه آقای محمد جواد ابراهیمی 
رستمی فرزند اکبر بشــماره ملی ۲۱۸۱۰۱۱۹۲۳ بشماره پرونده 
7۹۲-۱۳۹۹ نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مســاحت ۱7۱ )یکصدو هفتاد و یک(مترمربع قسمتی از پالک 
شــماره ۲ اصلی واقع  در بخش ۲۰ ثبت ساری قریه لنگر خریداری 
مع الواسطه از مالک رسمی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشــود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید،ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند،بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰۸/۱۴

تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۰۸/۲۸     
شناسه آگهی:۱۴۰۵۰۶۱

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

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

نظر به دســتور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رســمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ ، امالک متقاضیانی که کــه در هیات موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز 

و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.
امالک متقاضیان واقع در قریه حوش کتی پالک ۱۱ اصلی بخش ۳ قشالقی

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

لذا به موجب مــاده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رســمی 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 باشند باید 
از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است 
برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته 
نشــده ، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در 
اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رســاند و نســبت به 
امالک در جریان ثبت و فاقد ســابقه تحدید حدود ، واحد ثبتــی آگهی تحدید حدود را به 

صورت اختصاصی منتشر می نماید.شناسه آگهی:۱۴۰۳۹۹۰
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰۸/۱۴
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۰۸/۲۸

صفر رضوانی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری مازندران گفت: شمار واحدهای بوم گردی در سطح 

استان به ۳۸۵ واحد رسید.
مهران حسنی معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی در مازندران امروز در بازدید از 
واحدهــای بوم گردی اســتان، اظهار کرد: شــمار واحدهای 
بوم گردی در ســطح استان به ۳۸۵ رسید.وی گفت: با توجه به 
اینکه این نوع از گردشــگری زمینه جذب عالیق و ذائقه های 
خاص را فراهم کرده که اســتقبال خوبی از اقامتگاه ها صورت 
می گیرد.معــاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگــی، 
گردشگری و صنایع دستی در مازندران بیان کرد: اخیرا روستای 
وسطی کالی قائمشهر این روستا حالت سنتی به خود گرفته که 
۲7 موافقت اولیه برای این روستا صادر کردیم و با تشکیل پرونده 
بر تعداد افزوده خواهد شد.حسنی یادآور شد: ایجاد واحد های 
بوم گردی در روســتاها، عالوه بر حفظ بافت تاریخی و سنتی 
روستاها، باعث اشتغال زایی جوانان، افزایش حضور گردشگری 
و ایجاد درآمد پایدار در روستا های استان خواهد شد.وی با اشاره 

به ظرفیت خوبی بوم گردی در حوزه گردشــگری دارند، اضافه 
کرد: از لحاظ اقتصــادی نیز برای افرادی که در این زمینه ورود 
پیدا کردند شــرایط خوبی رقم زده که امیدواریم کماکان این 
استقبال تداوم یابد.معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی در مازندران تصریح کرد: جدای 
از بحث توزیع جمعیتی در اســتان، توزیــع عادالنه درآمد در 
روستاهای گردشگری استان نیز اتقاق میفتد که تاثیر آن بر سایر 
بخش ها و  همچنین زنجیره اشتغال غیرمستقیم اجتناب ناپذیر 
است.حسنی با بیان اینکه در سال های اخیر ذائقه گردشگران 
ورودی به استان از دریا و جنگل به سمت گردشگری روستایی 
تغییر کرده اســت، گفت: اقامتگاه های بوم گردی منبع درآمد 
مناســبی برای روســتائیان بوده و در ماندگاری روستائیان در 
روستاها و جلوگیری از مهاجرت نیز،اثرگذار خواهد بود.شمار 
اقامتگاه های بوم گردی فعال در مازندران در مقایســه با ورود 
گردشگران پایین است که الزم است  تعداد اقامتگاه ها با هدف 
جذب گردشگران در روستا های استان مازندران افزایش یابد و 

در این زمینه از بخش های خصوصی استقبال می کنیم./

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

 فعالیت ۳۸۵ واحد بوم گردی 
در مازندران

 مدیرعامل برق منطقه ای مازندران و گلســتان گفت: 
ســاخت ۱۰ نیروگاه برق به ظرفیت هفت هزار مگاوات از 

جمله برنامه ها در دو استان به شمار می رود.
کوروش موســوی تاکامی افزایش هفت هزار مگاواتی 
ظرفیــت نیروگاهی را جــزو برنامه هــای دارای اولویت 

برشــمرد و گفت: برای تحقق این هــدف ۱۰ نقطه برای 
ســاخت نیروگاه در مازندران و گلســتان شناسایی شده 
اســت. وی با اظهار اینکه ظرفیت نیروگاهی در دو استان 
مازندران و گلســتان چهار هزار مگاوات است، افزود: این 
ظرفیت با احداث نیروگه هــای جدید هفت هزار مگاوات 

رشد خواهد یافت.
وی با بیان اینکــه در ابتدای دولت هزار و ۶۵۰ مگاوات 
نیروگاه حرارتی در استان فعال بوده است، گفت: همچنین 
در پی راه اندازی نیروگاه های خورشــیدی و تجدیدپذیر 
در این مناطق هســتیم. تاکامی با اشاره به روند روبه رشد 
مصرف برق در اســتان های شمالی گفت: دو هزار مگاوات 
برق بیش از حد طبیعی می شود و حضور خوش نشینان در 

افزایش مصرف تأثیر بسزایی دارد.
مدیرعامل برق منطقه ای مازندران و گلســتان گفت: 
برای گذر از پیک تابســتانی نیز هزار و ۵۰۰ مگاولت آمپر 
ترانسفورماتور در استان نصب شد و با این طرح، نسبت به 

تأمین برق پایدار اقدام شده است.

مدیرعامل برق منطقه ای مازندران و گلستان:

 ۱۰ نیروگاه برق در مازندران و گلستان
 احداث می شود
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ورزشی

اخبار

دبل نمایندگان مازندران 

 تداوم صدرنشینی هراز
تیم های هورســان رامسر، شهداب یزد، گیتی پسند اصفهان، لبنیات 
هراز آمل، شهرداری گنبد، ایفاسرام اردکان و نیان الکترونیک خراسان در 

هفته نهم لیگ برتر مردان موفق به شکست حریفان خود شدند.
هفته نهم مســابقات والیبال قهرمانی باشگاه های برتر مردان ایران با 
هفت دیدار در شهرهای ارومیه، گرگان، گنبد، تهران، اردکان، سیرجان 
و رشت پیگیری شد.تیم های هورسان رامسر، شهداب یزد، گیتی پسند 
اصفهــان، لبنیات هراز آمل، شــهرداری گنبد، ایفاســرام اردکانو نیان 
الکترونیک خراسان در این دیدارها موفق به شکست حریفان خود شدند.
تیم های هورسان رامسر و راه یاب ملل مریوان از ساعت ۱۶ امروز در سالن 
شهدای رشــت به مصاف یکدیگر رفتند و شاگردان رحمان محمدی راد 
با شکست سه بر صفر حریف به ششمین برد خود در این رقابت ها دست 
یافتند و ۱۸ امتیازی شدند.راه یاب ملل با امتیازهای ۲۵ بر ۱۷، ۲۷ بر ۲۵ 
و ۲۵ بــر ۲۳ نتیجه را به میزبان خود واگذار کرد تا پنجمین ناکامی فصل 
خود را تجربه کند و تعداد شکســت های این تیم از بردهایش )چهار برد( 
بیشتر شود.محمدحسن خوشــدل، بهروز جعفری، وحید پورکاشیان و 
مجتبی بیداریان به ترتیب به عنوان ناظر فنی، ناظر داوری، داور اول و داور 

دوم، نظارت و قضاوت این مسابقه را برعهده داشتند.
این مســابقه ۹۶ دقیقه طول کشید و امیرحســین درخشان از تیم 

راه یاب ملل مریوان در ست نخست کارت زرد دریافت کرد.
هفته نهم لیگ برتر والیبال مردان کشور در حالی آغاز شد که لبنیات 
هراز آمل مقابــل نماینده ارومیه به پیروزی رســید. بازیکنان تیم هراز 
پاییزی بیســت و دوم آبان در ســت اول با نتیجه ۲۵ بــر ۱۶ به پیروزی 
رســید، اما در ادامه این بازیکنان شهرداری ارومیه بودند که در ست دوم 
و ســوم به ترتیب با نتیجه ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۲۰ نتیجه را به نفع خود رقم 
بزنند.اما تعویض های طالیی بهروز عطایی سبب شد در ست چهارم ۲۷ 
بر ۲۵ پیروز میدان باشــند و در ســت پنجم و پایانی ۱۶ بر ۱۴ میزبان را 

مغلوب کنند.
مجتبــی میرزا جانپور با ۲۳ و پوریا حســین خانزاده بــا ۲۲ امتیاز و 
همچنین مبین مظلوم ،علی رمضانی و محراب ملکی از بازیکنان شاخص 
هرازی ها در این بازی بودند.لبنیات هراز آمل از ۹ بازی ۹ برد کسب کرده 

است و با ۲۵ امتیاز صدرنشین لیگ برتر والیبال مردان می باشد.
در هفته نهم لیگ برتر تیم ها ۳۲ ســت بایکدیگر مســابقه دادند که 
میانگین ۴.۵۷ ست بازی برای هر دیدار ثبت شد که بیانگر جدال فشرده 

تیم ها در این هفته است.
تیم لبنیات هراز آمل در پایــان هفته نهم با ۹ برد متوالی و ۲۵ امتیاز 
در صدر جدول باقی ماند. تیم هورســان رامسر با سه پله صعود به جایگاه 
دوم جدول آمد و تیم های پاس گرگان و شــهداب نیز در رتبه های سوم 
و چهارم قــرار گرفتند. نتایج کامل هفته نهم لیگ برتر مردان به قرار زیر 

است:
پاس گرگان یک - گیتی پســند اصفهان ۳ )۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۲۷، ۲۳ 

بر ۲۵ و ۱۸ بر ۲۵(
شهرداری ارومیه ۲ - لبنیات هراز آمل ۳ )۱۶ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر 

۲۱، ۲۵ بر ۲۷ و ۱۴ بر ۱۶(
شهرداری گنبد ۳ - مس رفســنجان ۲ )۱۴ بر ۲۵، ۲۱ بر ۲۵، ۲۵ بر 

۲۱، ۲۵ بر ۱۸ و ۱۵ بر ۱۳(
پیکان تهران ۲ - شــهداب یزد ۳ )۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۹، ۱۷ بر ۲۵، ۱۳ 

بر ۲۵ و ۱۳ بر ۱۵(
ایفاسرام اردکان ۳ - ســایپا تهران ۲ )۲۵ بر ۲۳، ۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر 

۱۴، ۲۲ بر ۲۵ و ۱۵ بر ۱۱(
فوالد سیرجان ایرانیان ۲ - نیان الکترونیک خراسان ۳ )۲۰ بر ۲۵، 

۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۷، ۲۱ بر ۲۵ و ۱۲ بر ۱۵(
هورســان رامســر ۳ - راه یاب ملل مریوان صفر )۲۵ بر ۱۷، ۲۷ بر 

۲۵ و ۲۵ بر ۲۳(
جدول لیگ برتر مردان در پایان هفته نهم بدین قرار است:

لبنیات هراز آمل ۹ برد و ۲۵ امتیاز
هورسان رامسر ۶ برد و ۱۸ امتیاز

پاس گرگان ۶ برد و ۱۶ امتیاز
شهداب یزد ۶ برد و ۱۵ امتیاز

پیکان تهران پنج برد ۱۷ امتیاز
فوالد سیرجان ایرانیان پنج برد ۱۷ امتیاز

نیان الکترونیک خراسان پنج برد ۱۵ امتیاز
شهرداری گنبد پنج برد و ۱۳ امتیاز

گیتی پسند اصفهان چهار برد و ۱۳ امتیاز
ایفاسرام اردکان چهار برد ۱۱ امتیاز

راه یاب ملل مریوان چهار برد و ۱۱ امتیاز
سایپا تهران دو برد و ۹ امتیاز

مس رفسنجان یک برد و پنج امتیاز.
شهرداری ارومیه یک برد و چهار امتیاز.

تیم های هورســان رامســر و هراز آمل در هفته دهم لیگ 
برتر مردان موفق به شکست حریفان خود شدند تا نمایندگان 

مازندران در رتبه اول و دوم جدول باقی بمانند.
هفته دهم مســابقات والیبال قهرمانی باشــگاه های برتر 
مردان ایران روز چهارشــنبه ۲۵ آبان ماه بــا هفت دیدار در 
شهرهای آمل، رفسنجان، یزد، تهران، مشهد، مریوان و رشت 
پیگیری شد.در چهارمین مسابقه هفته دهم لیگ برتر مردان 

تیم هورسان رامسر میزبان فوالد سیرجان ایرانیان بود.
هورسانی ها به پیروزی ســه بر یک برابر میهمان خود و با 
هفــت برد و ۲۱ امتیاز در رتبه دوم جدول باقی ماندند و فوالد 
سیرجان ایرانیان نیز پنجمین ناکامی فصل خود را تجربه کرد 

تا تعداد برد و باخت این تیم برابر عدد پنج شود.
حمید حق بین، محمد ابراهیم زاده، علیرضا قریب و میثم 

پارســه به ترتیب به عنوان ناظر فنی، ناظر داوری، داور اول و 
داور دوم، نظارت و قضاوت این مسابقه را برعهده داشتند.

در مهمترین مســابقه این هفته تیم لبنیات هراز آمل که 
با ۹ برد و ۲۵ امتیاز در صدر جدول قرار داشــت، میزبان پاس 
گرگان بود.از ســوی دیگر نماینده گرگان با ۶ برد و ۱۶ امتیاز 
در رتبه ســوم جدول قرار داشــت و رقابت نزدیکی با دو تیم 

هورسان و شهداب برای رتبه دومی جدول دارد.
شــاگردان بهروز عطایی سرمربی لبنیات هزار آمل در این 
مسابقه ســه بر صفر به پیروزی رسیدند تا تعداد بردهای این 

تیم دو رقمی شود و به عدد ۱۰ برسد.
پاس گرگان در ســه ست متوالی این مسابقه با امتیازهای 
۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۱ نتیجه را به صدرنشین واگذار 
کرد تا چهارمین شکست خود را تجربه کند.خلیل یگانه مجد 

و محمدحسین شفقی ناظران فنی و داوری این مسابقه بودند 
که ۸۳ دقیقه طول کشید. محمد عشق دوست و قادر صادقی 

نیز داوران اول و دوم این دیدار بودند.
 *عطایی: بــا حوصله و تجربه بیشــتر در زمین

 حاضر شدیم
بهروز عطایی ســرمربی تیم والیبال لبنیات هراز آمل پس 
از پیروزی ۳ بر صفر مقابل پاس گرگان از عملکرد شاگردانش 
ابراز رضایت کــرد و گفت: دو تیم بازی خوبــی را به نمایش 
گذاشــتند. پاس گرگان نشــان داد که جایگاهش در باالی 

جدول بی دلیل نیست.
وی ادامه داد: در ســت اول و سوم عالی ظاهر شدیم، اما در 
ست دوم دچار فراز و نشیب شدیم که خوشبختانه توانستیم 

به بازی برگردیم و این ست را نیز با پیروزی به پایان برسانیم.

ســرمربی تیم والیبال لبنایت هراز آمل خاطرنشان کرد: 
نقطه قوت بازی امروز حوصله و دقت بازیکنان ما بود که تمام 
برنامه هــای کادر فنی را در زمین اجــرا کردند و حاصل این 
عملکرد برد و نتیجه ای بود که از این بازی به حســاب ما واریز 
شد.عطایی با اشاره به اعتماد به نفس بازیکنانش در برگشت 
از امتیازهای عقب افتاده، گفت: این اتفاق یک دستاورد بزرگ 
اســت و نشان از آن دارد که ما نقاط قوت مان هم عامل اعتماد 
و تجربه بازیکنان به خودشان است. همیشه در شرایط سخت 

توانستیم برگردیم و این خود یک امتیاز بزرگ است.
وی افــزود: به طــور کل از عملکرد تیمم راضی هســتم. 
امیدوارم در بازی های آینده همچنان با همین اقتدار حرکت 
کنیــم. به تیم خوب پــاس و کادر فنی خوبــش هم تبریک 

می گویم و برای همه باشگاه ها ارزوی موفقیت دارم.

 لیگ برتر والیبال کشور

 تثبیت سلطه هراز و هورسانی ها 
بر والیبال ایران

*مازنی ها همچنان پیشتاز
بهروز عطایی ســرمربی تیم والیبال لبنیات هراز آمل پس از پیروزی ۳ بر صفر مقابل پاس گرگان از 
عملکرد شــاگردانش ابراز رضایت کرد و گفت: دو تیم بازی خوبی را به نمایش گذاشتند. پاس گرگان 

نشان داد که جایگاهش در باالی جدول بی دلیل نیست.
وی ادامه داد: در ست اول و سوم عالی ظاهر شــدیم، اما در ست دوم دچار فراز و نشیب شدیم که 

خوشبختانه توانستیم به بازی برگردیم و این ست را نیز با پیروزی ...

 کمبود فضای ورزشی برای بانوان در مازندران نه تنها امکان 
ورزش را برای نیمی از جمعیت اســتان غیرممکن کرده ، بلکه 
قدرت مانور را برای تمرین مناسب از بانوان ورزشکار سلب کرده 

است.
بررســی های خبرنگار ایرنا نشــان می دهد در باشگاه هایی 
که بانوان در آنجا فعالیت ورزشــی دارند چندین برابر ظرفیت 
آن فضا، افراد حضور دارند و بانوان ورزشــکار در هنگام فعالیت 
ورزشی با مشــکل محدودیت فضا برای انجام حرکات ورزشی 
مواجه هســتند.صاحبان این باشــگاه های ورزشی که اغلب با 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی راه اندازی شــده اند به دنبال 
کســب درآمد بیشتر از فضای ایجاد شده هســتند و برای این 
منظور ورزشــکاران بیشــتری را ثبت نام می کنند تا از سالن 
هایشان به درآمدزایی بیشتری برسند و به نوعی سالمت افراد را 

فدای سودای کسب درآمد بیشتر می کنند.
حضــور پرتعداد و حتی فراتر از گنجایش و ظرفیت ســالن 
باشــگاه های ورزشی به پدیده مرسوم در این دوران مبدل شده 
اســت و بانوان عالقمند به ورزش کردن چاره ای به تحمل این 
وضعیــت ندارند هر چند خود اذعان دارند که به ســختی قادر 

هستند در این سالن ها ورزش کنند.
بانوان ورزشکار و کارشناسان ورزشی مازندران معتقدند که 
کمبود فضای ورزشی و وضعیتی که اکنون باشگاه های ورزشی 
در بخش ورزش بانوان دارند ســبب می شود تا هرگونه تالشی 
بــرای ترغیب بانوان به ورزش و کاهــش تبعات کم تحرکی در 

جامعه به بن بست برسد.مازندران از جمله استان هایی است که 
باالترین میزان چاقی را در کشور دارد و آسیب اصلی هم در این 

زمینه متوجه بانوان و کودکان است.
در همیــن حال با آگاهی بخشــی های الزم بــرای ورزش 
 کردن باعث شــده تا بانوان بیشــتری از این اســتان به سمت
 فعالیت های ورزشــی روی آورند و این افزایش تمایل به ورزش 
کردن همراه با افزایش زیرساخت های ورزشی همراه نبوده است 
و رشد فضاهای ورزشی هیچ تناسب منطقی با آن نداشته است 
در نتیجه سبب شده تا باشگاه  های ورزشی با تراکم ورزشکاران 
زن مواجه شوند.فاطمه یکی از همین بانوان مازندرانی عالقمند 
به فعالیت های ورزشــی که تمرینات یــوگا را از ماه های قبل 
در یکی از باشــگاه های خصوصی قائمشهر آغاز کرده است و از 

شرایط موجود در باشگاه گالیه دارد.
وی گفت: یوگا ضمن اینکه ورزشی است که در حین انجام به 
تمرکز باالیی نیاز دارد انجام حرکات دست و پا در حین فعالیت 
نیز بخشــی از این ورزش به شمار می رود.وی ادامه داد: با توجه 
به شرایط این رشته ورزشــی تصور من این بود که باشگاه های 
خصوصی می توانند فضای مناسب و به اندازه برای فعالیت را در 

اختیار من قرار بدهد.
این بانوی ورزشــکار اظهارکرد: در همان چند روز نخســت 
متوجه شــدم که هر روز به تعداد ورزشکاران اضافه می شود در 
حالیکه به وسعت فضای سالن چیزی اضافه نمی شد و این باعث 
شــده بود تا به تدریج برای پیدا کردن فضا جهت تمرین هر بار 

تشک ورزشی خود را به گوشه ای جابجا کنیم تا فضا برای مابقی 
افراد نیز فراهم شــود.وی گفت: حتی در ادامه فعالیت ورزشی 
با توجه به اینکه افراد نزدیــک بهم بودند امکان مانور تمرینات 
ورزشی وجود نداشت و این موضوع باعث شد تا از ادامه فعالیتم 
در این باشگاه منصرف شود و به باشگاه دیگری مراجعه کنم که 

متاسفانه باشگاه بعدی هم با چنین مشکلی همراه بود.
سالمت ورزشکاران ، زیر تیغ حرکات ناصحیح در باشگاه ها

دکتری آسیب شناسی ورزشــی و حرکات اصالحی گفت: 
انجام درست فعالیت های ورزشی ضامن ایجاد سالمت در افراد 
می شود، موضوعی که در شلوغی و ازدحام ورزشکاران در سالن 
های ورزشی کمرنگ شده اســت.ُرز فوالدی افزود:براساس هر 
رشته ورزشی فضا برای انجام فعالیت متفاوت است به طور مثال 
فضای موردنیاز برای رشــته یوگا با اروبیک متفاوت است و باید 

این موضوع مورد توجه قرار بگیرد.
وی ادامه داد: ورود و حضور هر فردی در فعالیت ورزشی برای 
بدست آوردن و نگهداشت سالمتی اســت و نباید این موضوع 
مورد غفلت قــرار بگیرد.این عضو هیات علمــی تربیت بدنی 
دانشگاه مازندران توضیح داد: دیده شده که سالن های بسیاری 
از باشگاه های خصوصی استان مملو از ورزشکاران است که برای 
آن ها فرصت و امکان مانور برای انجام فعالیت ورزشــی وجود 
ندارد.وی گفت: تداوم فعالیت های ورزشی به شیوه نادرست در 
درازمدت اثرات بد جســمانی را به همراه دارد و منجر به آسیب 
هایی نظیر کمر درد ، پارگی رباط های زانو و پا می شود.فوالدی 
افزود: براســاس آمار اداره کل ورزش و جوانان اســتان در سال 
های اخیر تعداد زنان ورزشــکار ســازمان یافته افزایش یافته و 
الزم است این افزایش ورزشکار با رعایت نکات ضروری فعالیت 

ورزشی برای سالمت همراه باشد.
وی از ورزشــکاران به عنوان اصلی تریــن ناظر و بازرس در 
باشــگاه ها نام برد و بیان کرد: اگر ورزشــکاری به دنبال حفظ 
سالمتی خود اســت در صورت مشاهده چنین وضعیتی در هر 
باشــگاه باید از حضور در این فضاها بپرهیــزد تا بدین صورت 

باشگاهدار نیز در رفتار خود تجدید نظرکند.

محرومیت مضاعف بانوان ورزشکار مازندران
معاون اداره کل بانوان و امور خانواده اســتانداری مازندران 
نیز گفت: پیشــتر و در زمان دولت های گذشته از جمله دولت 
احمدی نژاد اقدامات خوبی برای تامین زیرساخت های ورزشی 
بانوان انجام شده اســت.روفیا مجیدی افزود: ساخت ۱۶ سالن 
ورزشی ویژه بانوان در شهرســتان های مازندران از جمله این 
اقدامات اســت که انجام شــد و تا مدتی مورد استفاده این قشر 

قرارگرفت.وی ادامه داد: اما با گذشت سال ها و کمبود فضاهای 
ورزشی در مازندران این سالن ها از بانوان بازپس گرفته شد و به 
ورزش آقایــان اختصاص یافت و به مرور نیز این فضاها به بخش 

خصوصی واگذار شد.
معاون اداره کل بانوان و امور خانواده اســتانداری مازندران 
گفت: بخش خصوصی که به دنبال کســب درآمد بیشتر است 
برای این کار بر میزان اجاره سالن می افزاید و این به نوعی باعث 
فشار بیشتر به ورزش بانوان شده است و در این زمینه شاهد بی 
رغبتی و رخوت زنان برای فعالیت ورزشــی هستیم.وی ادامه 
داد: حتی اعتبار یک صدم درصد ورزش ادارات نیز بجای اینکه 
صرف ورزش تمامی اقشار کارمندان شود فقط برای کارمندان 

آقا هزینه می شود و در این بخش نیز بانوان محروم مانده اند.

ورزش بانوان مازندران زیر بار فقر زیرساختی
معاون امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان مازندران با تایید 
کمبود فضای ورزشی برای بانوان استان ، گفت: ۶۹ هزار و ۱۴۲ 
متر مربع فضای سرپوشــیده ویژه بانوان وجود دارد که عالوه بر 
این یکهزار و ۷۶۰ متر مربع فضای ورزشــی روباز نیز برای این 

قشر در استان وجود دارد.
حسین بریمانی ادامه داد: همچنین ۲۳۲ باشگاه خصوصی 
ورزشــی مختص بانوان در اختیار ورزشــکاران این قشر وجود 
دارد و یک هزار و ۱۹۲ باشــگاه نیز به صورت فعالیت مشترک 
در اختیار بانوان و آقایان ورزشکار قرار دارد.وی ادامه داد: عالوه 
بر این تعداد باشــگاه های دولتی مورد استفاده بانوان و آقایان 

مازندران ۲۳ باشگاه است.
معــاون ورزش اداره کل ورزش و جوانان مازندران ســرانه 
فضای ورزشــی هر بانوی ورزشکار مازندران را ۰۲۱۵/۰ عنوان 
کرد که این میزان فضا به نســبت عالقمندی که در بانوان این 

استان وجود دارد بسیار اندک و مختصر است. 
وی تاکید کرد : مازندران مهد و کانون فعالیت های ورزشی 
افراد پرشــماری در رشــته های مختلف اســت اما به نسبت 
عالقمندی و اســتقبالی که وجود دارد از نظر سخت افزاری به 

این استان توجه الزم نشده است.
بریمانی گفت: به طوریکه مازندران از نظر سرانه ورزشی در 
سطح کشور جزو اســتان های کمتر برخوردار به شمار می رود 

و ورزشکاران استان با کمبود فضا برای فعالیت مواجه هستند.
وی ادامه داد: بودجه و اعتبارات استانی اندک و محدود است 
و عزم و اراده ملی برای رفع این کمبودها نیاز اســت.۴۷ هزار و 
۵۲۹ ورزشکار زن سازمان یافته شده در این استان فعالیت می 
کنند که حدود نیمی از کل ورزشکاران استان به شمار می روند.

ورزش بانوان مازندران نیازمند توسعه زیرساخت ها

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی 
 برابر رای شماره ۸۷۹۰ تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشــهر تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی بنام محمدحسین جعفری فرزند الهقلی نسبت به ششدانگ 
یک قطعه باغ به مســاحت ۳۵۷۰۹/۱۴ مترمربع قسمتی از پالک ۱- 
اصلی به شماره کالسه ۱۴۰۰/۱۰۶۰ واقع در اراضی حسین آباد بخش 

۱۸ 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 داشــته 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. 
شناســه : ۱۴۰۹۶۹۷   تاریخ انتشــار نوبت اول : ۱۴۰۱/۸/۲۸    تاریخ 

انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۹/۱۲ 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر 

محمد مهدی قلیان 

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 تکلیــف وضعیت اراضی 

و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ ، امالک 
متقاضیانــی که در هیات  موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در 
واحد ثبتی قائم شهر مورد رســیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آنان محرز و رای  الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شــرح ذیل 

آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در قریه اســفنداربن پالک ۶۶ اصلی بخش 

.۱۶
۱۸ فرعی بنام آقای جانعلی خناری نژاد نســبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین ) که دارای ســند اعیان تحت پالک ۱۸ فرعی از ۶۶ اصلی 
می باشد( به مساحت ۳۶۸ متر مربع خریداری بدون واسطه از آقایان 

سید سجاد و روح اله و حسین حسینی حاجی مالک رسمی.
لذا به موجب ماده ۳ قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه محلی/ کثیراالنتشار 
در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی ، رای هیات الصاق 
تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند 
باید از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل 
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رسید 
اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت 
بــه دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند 
مالکیت می نماید و صدور ســند مالکیت مانــع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نیســت. بدیهی اســت برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد 
قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی 
با رای هیات پس از تنظیــم 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 منتشــر می 

نماید.      شناسه آگهی: ۱۴۱۲۶۰۷
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰۸/۲۸
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۰۹/۱۲

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 تکلیــف وضعیت اراضی 
و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ ، امالک 
متقاضیانــی که که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر 
در واحد ثبتی نوشهر مورد رســیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شــرح ذیل 

آگهی می گردد.
امالک متقاضیان واقع در قریه پاشــاکال پالک ۵۹ اصلی بخش ۶ 

قشالقی
۳۰۸ فرعی آقا/ خانم بابک نعمتی ســقرلو فرزند طالب نسبت  به 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی ) کاربری زراعی( به مساحت 
۳۹۲/۰۹ مترمربع خریداری بدون واســطه / با واسطه از میثم درویش 

نارنج بن.
لذا به موجب ماده ۳ قانــون 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 شــده 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 تســلیم و 
رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامــات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی 
کــه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگــردد 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 نیســت. بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور 
در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده ، 
واحــد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود 
، مراتــب را در اولین آگهی نوبتی و تحدیــد 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 
منتشــر می نماید.شناســه آگهی:۱۴۱۲۱۵۰     تاریخ انتشــار نوبت 

اول:۱۴۰۱/۰۸/۲۸
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۰۹/۱۲

صفر رضوانی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

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 نوشــهر مورد رسیدگی و تصرفات 
مالکانه و بالمعــارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیــده جهت اطالع عموم به 

شرح ذیل آگهی می گردد.
امالک متقاضیان واقع در قریه لتینگان پالک ۲۸ اصلی بخش ۲ قشالقی

۱۱۸۰ فرعــی آقا/ خانم ناصر محمودی فرزند الیاس نســبت  به ششــدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی ) کاربری زراعی( به مســاحت ۳۰۱/۸۷ مترمربع 

خریداری بدون واسطه / با واسطه از قربانعلی نوروزی
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد ســند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز از طریق این روزنامه محلی/ کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه 
بر انتشار آگهی ، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده 
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید 
اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت 
محل تحویل دهــد که در این صورت اقدامات ثبت موکــول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونــی 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 نیســت. بدیهی اســت برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قسمتی 
از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده ، واحد ثبتی 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:۱۴۱۰۶۱۲
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰۸/۲۸
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۰۹/۱۲

صفر رضوانی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر
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ُة. ٌة أو یُْثَلُم بِِه بِْدَعٌة َفَلُه الَجَنّ ی إلی اَُمِّتی َحدیثاً یُقاُم بِِه ُسَنّ َمْن أَدّ
هر کس به اّمت من حدیثی رسانَد که به سبب آن سّنتی بر پا شود یا در 

بدعتی رخنه افتد، بهشت از آِن او خواهد بود.(
 میزان الحکمه، ح ۳۳40 

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشــکی مازندران با هشدار به 
اینکه بیماری آنفلوآنزا به شدت در حال افزایش است، گفت: بهترین 
توصیه اســتفاده از ماسک و تزریق واکســن در ارتباط با کووید و 

آنفلوآنزا است.
 ادامه روزهــای کرونایی و همچنین شــیوع بیماری های فصلی همچون 
آنفلوآنزا و ســرماخوردگی روزهای پرتب و تابی را برای مازندرانی ها به دنبال 

داشــت.طی هفته های اخیر شاهد افزایش شیوع آنفلوآنزا و سرماخوردگی در 
میان دانش آموزان مازندران بودیم به طوری که هم دانش آموزان و خانواده های 

آنان را نگران کرده است.
یکی از مسائل مهم استفاده از ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی بوده 
به طوری که تاثیر توجه به این موضوع شاهد روند کاهش بیماری خواهیم بود.

همچنین موضوع دیگر اینکه با وجود ثبات نســبی روند شــیوع کرونا در 

گروه های مختلف سنی، اما در روزهای گذشته روند ابتالی کودکان خردسال 
و همچنین نوجوانان به طور چشــمگیری افزایش یافت که تاثیر روند شیوع 

آنفلونزا را می توان در مدارس استان لمس کرد.
قربانعلی سهرابی معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش 
مازنــدران در این باره در گفت وگویی، اظهار کــرد: باتوجه به نگرانی  دربحث 
کرونا، آنفلوآنزا و ســرماخوردگی تمهیدات مختلفی در این زمینه اندیشیده 

شده است.
وی با بیان اینکه اولین مســاله در این زمینه غربالگری است، افزود: با توجه 
به این نگرانی دانش آموزان در صورت ابتال غربالگری شده و بعد از شناسایی از 

حضور در مدرسه پرهیز کنند.
معاون تربیت بدنی و ســالمت اداره کل آموزش و پرورش مازندران اضافه 
کرد: دانش آموزان دارای عالئم اولیه هنگام ورود به مدرســه باید شناســایی 

شوند و دوران نقاهت را در منزل سپری کنند.
ســهرابی بیان کرد: به خانواده ها هم توصیه شده در این مدت از حضور در 

مدرسه پرهیز کنند تا دوره بیماری را طی کنند.
وی تصریــح کرد: معموال در این فصل از ســال شــاهد شــیوع بیماری 
آنفلوآنزا و ســرماخوردگی هســتیم باید میزان اســتفاده از ماسک افزایش 
 یابــد البتــه خانواده ها هــم در این زمینه بایــد کمک کننــد و توصیه ها را 

جدی بگیرند.
معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش مازندران گفت: در 
حال حاضر شــرایط مدارس نگران کننده نیست که احتمال تعطیلی مدارس 

وجود داشته باشد.
عباس علی پور معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشــکی مازندران نیز در 
گفت وگویی بیان کرد: بیماری آنفلوآنزا نیز به شدت در حال افزایش است و به 
مثابه آن بیماری های کووید و همچنین ســرماخوردگی نیز در استان در حال 

گردش است.
وی گفت: بهترین توصیه اســتفاده از ماسک  و تزریق واکسن در ارتباط با 

کووید و آنفلوآنزا است.

  تأکید بر استفاده از ماسک
 و رعایت مسائل بهداشتی

مدیرعامل شــرکت مخابرات مازندران گفت: اصالح تعرفه تلفن ثابت و 
اجرای آن مزایای بسیار زیادی برای استان و مردم دارد. 

علی نوروزی مدیرعامل مخابرات منطقه مازندران درباره چگونگی فراز 
و فرود تعرفه تلفن اظهار کرد: تعرفه شــرکت مخابرات در ســال ۱۳۸۲ در 
شــورای اقتصاد وقت به مبلغ ۴۴.۷ ریال مصوب شد که با این مصوبه عصر 
طالیی و  درخشــان توســعه تجهیزات مخابراتی در سراسر کشور صورت 
پذیرفت ولی از ســال ۱۳۸۲ تا ســال ۱۳۹۲ اتفاق خاصی در اصالح تعرفه 
صورت نگرفت که عماًل شــرکت مخابرات با چالش جدی در امر توســعه 

مواجه شد.
وی در پاســخ به این سوال که ظاهراً در سال ۱۳۹۲ نیز یک اصطالحاتی 
انجام شد؟، افزود: در سال ۱۳۹۲ شورای رقابت وقت با اصالح تعرفه به ازای 
هر پالس مبلغ  ۵۸.۷۲ ریال را مصوب کرد که متاســفانه با اغراض سیاسی 
وزیر ارتباطات وقت این تعرفه برگشــت داده شد و عماًل مخابرات را مشکل 

جدی مواجهه کرد.
مدیرعامل شرکت مخابرات مازندران اضافه کرد: در همین راستا اصالح 
تعرفه تلفن ثابت را منوط به اجرای طرح هم کدی تلفن ها در استان ها کرد 
و باوجود تحمل زیان بســیار زیاد شرکت مخابرات در اجرای طرح هم کدی 
تلفن ها را در اســتان ها اجرایی کرده که مشــکالت بسیار زیادی را متوجه 
شــرکت مخابرات کرده اســت و تعرفه مصوب که  شــرط و قول وزیر وقت 

ارتباطات بود اجرایی نشد.
نوروزی ادامه داد: دولت وقت شــیوه محاسبه پالس تلفن را حذف کرده 
و محاســبات هزینه تلفن را تبدیل به دقیقه کردند که در قبال همین اقدام 
مجدداً شــرکت مخابرات متحمل ضررهای کالنی شد و با صحنه سازی و با 
شکایت ساختگی یک فرد متاسفانه این مصوبه افزایش حداقلی  هم لغو ش  
ولی کاله بزرگی سر شرکت مخابرات گذاشته شد و عماًل شرکت مخابرات 
زمین گیر شد ولی محصول آن سیاســت خصمانه اجرای طرح هم کدی و 

کاهش نجومی درآمد شرکت مخابرات شد.
وی در ارتباط با فرآیند اصــالح تعرفه تلفن ثابت به صورت فعلی، اظهار 
کرد:  به دنبال زیان های هنگفت شرکت مخابرات و کندی امر توسعه شرکت 
مخابرات در تابستان ۱۴۰۰ شــورای رقابت تعرفه فعلی یعنی برای استان 

تهران به مبلغ ۲۰هزار تومــان در ازای ۴۴۴۴دقیقه مکالمه رایگان و برای 
مراکز استان ها به مبلغ  ۱۵هزار تومان به ازای ۳۳۳۳ دقیقه مکالمه رایگان و 
در سایر شهرها به مبلغ ۱۰هزار تومان به ازای ۲۶۰۰ دقیقه مکالمه رایگان  را 
مصوب کرد که می توانست بخشی از هزینه های شرکت مخابرات را پوشش 

دهد که در مسیر اجرا با مشکالتی مواجه شد.
مدیرعامل شرکت مخابرات مازندران بیان کرد: باتوجه به اصالح تعرفه 
تلفن ثابت توسط شورای رقابت  بعد از سیزده سال مقرر شد در سال ۱۴۰۰ 
مصوبه فوق اجرایی شــود و در سال دوم شرکت مخابرات هم بها تمام شده 

را لحاظ کند.
نوروزی افزود: حال با توجه به اجرای مصوبه شــورای رقابت در خصوص 
اصــالح تعرفه ها در ســال ۱۴۰۱ عماًل باید بها تمام شــده در ســال دوم 
 اجرای مصوبه یعنی ســال ۱۴۰۲ پرداخت شــود که عین مصوبه شورای

 رقابت است.
وی درباره ارزیابی مزایای اجــرای مصوبه جدید اصالح تعر فه ها، گفت: 
اصالح تعرفه تلفن ثابت و اجرای آن مزایای بسیار زیادی برای استان و مردم 
دارد، نخست به مشترک امکان استفاده رایگان از تلفن ثابت به میزان ۴۴۴۴ 
دقیقه از تلفن ثابت به ثابت و ثابت به همراه اول را می دهد و این یعنی کاهش 
هزینه های ســبد خانوار و ایجاد رضایتمنــدی مردمی ناگفته نماند هزینه 

تلفن ثابت ۱۵تا۲۰ برابر از هزینه تلفن همراه ارزان تر است.
نــوروزی اضافه کــرد: همچنین هزینه نگهداری هــر خط تلفن حدود 
۳۰هزار تومان اســت که اتفاقا هدر رفت ثروت ملی اســت  و باید استفاده 
مطلوب شــود ؛ درواقع اخذ مبلغ ۱۰هزار تومان بــا وجود هزینه نگهداری 
۳۰هزار تومان  برای یک خط تلفن حتی پوشــش تامین هزینه سرقت در 

سال را نمی دهد.
وی ادامــه داد: موضــوع مهــم دیگــر اینکه اصــالح نکــردن تعرفه 
عماًل امر توســعه و نگهــداری شــبکه های ارتباطات را بــا چالش جدی 
مواجــه کــرده و تأمین تجهیــزات حداقلــی را برای شــرکت مخابرات 
 بــا مشــکل جــدی روبــه رو می کند، بــه همین دلیــل اصــالح تعرفه

 را اجتناب ناپذیر می کند.
مدیرعامل شــرکت مخابرات مازندران یادآور شد: نکته مهم دیگر اینکه 

به ازای این اصالح تعرفه شرکت مخابرات متعهد می شود تعداد یک میلیون 
و پانصــد هزار پورت FTTH  را در نقاط جدیــد بدون حمایت دولت اجرایی 

نماید که تحولی بزرگ در حوزه ارتباطات محسوب می شود.
نوروزی اضافه کرد: نکته پنجم اینکه شــرکت مخابرات نسبت به اصالح 
شبکه Cor  مخابرات و توپولوژی انتقال اقدام می کند تا گره و چالش  اصلی 
توســعه ارتباطات کشور و استان برطرف شود تا مردم شریف استان و حتی 

FCP  ها از نعمت باالی ارتباطات بهره مند خواهند شد.
وی در پاســخ به این ســوال که آیا اطالعی از اوضاع تلفن ثابت در دیگر 
کشــورها هم دارید ؟ بیان کرد: در اکثر کشــورهای پیشرفته درآمد تلفن 
ثابت ۸۸درصد توســط دولت تضمین می شــود که این امر در کشــور ما 
فقط ۳درصد درآمد توســط دولت تضمین می شــود و یکــی از مهم ترین 
 دلیــل عدم بهره مندی مردم شــریف از نعمت ارتباطات از همین مســله

 نشأت می گیرد.
مدیرعامل شــرکت مخابرات مازندران در توضیح این سوال که چرا باید 
تعرفه تلفن ثابت اصالح شود ؟، اظهار کرد: سوال اساسی اینکه از سال ۱۳۹۲ 
تاکنون قیمت حامل های انرژی، نرخ تورم، قیمت دالر ، حقوق و دســتمزد 

چند برابر شده است و قیمت تعرفه تلفن ثابت چند برابر شده است ؟!

نوروزی یادآور شــد: مخابرات خصوصی یا دولتی بخشی از نظام مقدس 
اســالمی اســت و اتفاقا به عنوان پیشــران و موتور محرکه رشد و توسعه 
اقتصادی محسوب شــده؛ به عبارتی یکی از زیرساخت های اصلی توسعه و 

اشتغال کشور محسوب می شود.
وی در ارتباط به اقدامات مخابرات مازندران، یادآور شد: در مدت کوتاه ۸ 
ماه گذشته تعداد ۷۵ سایت جدید در استان نصب و راه اندازی و  تعداد ۳۰۵  

سایت  4G در استان راه اندازی شد.
مدیرعامل شــرکت مخابــرات مازندران اضافه کرد: بــا همت اداره کل 
فناوری اطالعات اســتان و همکاری تنگاتنگ با مخابرات منطقه مازندران 
تعداد ۵۰ ســایت با تکنولوژی جدید 4G  و ســایت های جدید در مناطق 

محروم تحت اعتبارات USO  راه اندازی شد.
نوروزی با بیان اینکه فیبرنوری برای تعداد ۱۸۳ سایت همراه اول اجرایی 
شد تا بتوان تکنولوژی 4G   را اجرایی کرد، اضافه کرد: حدود ۵۰۰ کیلومتر 

فیبرنوری USO  در نقاط محروم سراسر استان اجرایی شد.
وی ادامــه داد: به منظور توســعه ارتباطات و پایداری شــبکه ارتباطی 
پروژه عظیم پروتکشن استانی در غرب و شرق استانی به طول حدود ۳۰۰ 

کیلومتر اجرایی شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات مازندران خبر داد:

ضرورت اصالح تعرفه تلفن ثابت 

اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستي 
اســتان مازندران از جمله ادارات مهم و اســتراتژیکی 
اســت که عالوه بر اهمیت و نقش پررنگ آن در افزایش 
ســطح درآمدی اســتان، می تواند منجر به توسعه ی 
همه جانبه مازندران از حیث اشــتغالزایی، گردشگری، 
 ســرمایه اجتماعی، توســعه ی کالبدی و ســاختاری

 و ... گردد.
 اما در طی ســالیان متمادی ایــن اداره کل همواره با 
رخوت و فرسودگی برنامه های توســعه ای همراه بوده 
است. چشــم اندازی نامعلوم و نامفهوم با اجرای برنامه 

هایی نخ نما شــده و به دور از خالقیــت و نوآوری و بی 
بهره از دستاوردها و تجارب جهانی و بین المللی ... عدم 
اعتقاد به نقش این اداره کل در توسعه ی پایدار استان و 
نادیده گرفتن آن در تخصیص اعتبارات و بی برنامگی در 
جذب ســرمایه گذاران داخلی و خارجی، همگی موجب 
شد تا در این ســال ها صنعت گردشگری و حفظ میراث 
فرهنگی در استان به یک مطالبه ی عمومی تبدیل گردد 
تا جایی که حتی حســینی پور نوری استاندار مازندران 
نیز اقدامات در این خصوص را ناکافی دانســت و نسبت 
 به ســهم ناچیز اقتصاد گردشــگری در استان واکنش

 نشان داد.
شــاید به همین دلیل بود کــه تغییرات در حــوزه اداره کل 
گردشــگری از جمله اقدامات زودهنگام وی بود که با سرپرستی 
مهدی ایزدی شــروع و با جلوس صادق برزگر بر کرســی هدایت 

گری این اداره کل تکمیل گردید.
 برزگر دانش آموخته ی جغرافیا و برنامه ریزی شهری در مقطع 
دکترا و چهره ای دانشگاهی با سوابق علمی و البته جوان است . وی 
از همان روزهای اولین جلوس بر این کرسی تغییرات حوزه های 
مختلف را در دســتور کار قرار داد و رسانه ها نیز با چشم دوختن 
به این تغییرات، در صدد سنجش عیار مدیریتی وی برآمدند. که 
به نظر می رســد تابوشکنی های وی درخصوص عزل و نصب ها و 
خــروج بانیان وضع موجود از چرخه ی مدیریتی و تصمیم گیری 
و شــجاعت و جسارت در این امر همچنین انتصاب معاونین قوی 
از جمله انتصاب معاون منابع انســانی و پشتیبانی که در کارنامه 
مدیریتی خود ســابقه ی مدیر کلی راهداری مازندران و معاونت 
راهداری استان تهران را دارد و تعامالت مثبت و موثر با رسانه ها و 
پویا نمودن پایگاه اطالع رسانی و دیگر اقدامات وی در حوزه عزل 
و نصب حوزه مدیریت وی، توانسته تا حدودی انتظارات را محقق 
نماید گرچه اظهار نظر درخصوص نتایج تصمیمات مدیریتی این 

مدیر کل جوان زود است اما خروج این اداره کل از رخوت و ایجاد 
انگیزه در انجام امور پژوهش محورانه با رویکرد اقتصادی و توسعه 
ای و جوانگرایی با دیدگاه رونق و تحرک در بدنه ی ساختاری این 
اداره کل و فتــح باب در حوزه ی وصول طــرح ها و ایده های نو و 

خالقانه ی توسعه گردشگری، امید بخش است.
برزگــر نشــان داد برای نیل بــه تحوالت ســاختاری ، صرفا 
تغییرات کافی نیســت بلکه باید تغییرات هدفمند و با شجاعت 
انجام گیرد و در این مســیر با عبور از ســیر ســنتی در اداره کل 
میــراث فرهنگی و گردشــگری، باید به ســمت ورود چهره ها و 
 عقاید و ایده هــای جدید با حفظ منویات نظام و رویکرد جهادی

 و انقالبی رفت.
انتظار می رود این مدیــر کل جوان با نگاه علمی و ژرف به بعد 
اقتصادی گردشگری باالخص در حوزه صنایع دستی و جلب نظر 
ســرمایه گذاران داخلی و خارجی ، بــه مازندران به عنوان قطب 
گردشگری بنگرد و شانیت این استان را با داشتن مواهب طبیعی 
و خدادادی بسیار حفظ نماید تا قواره ی فعالیت های حوزه میراث 
فرهنگی و گردشگری مازندران به این نعمات و مواهب خدادادی 
برازنده بوده و دوران سرافکندگی این استان از صنعت گردشگری 

به اتمام برسد./ ربابه اسدی

میراث فرهنگی و گردشگری 
مازندران در مسیر توسعه

اختصاصی هموالیتی


