
  

تیترهای خواندنی تیترهای خواندنی 

 اینجـا بـوی زباله مـردم 
را کالفـه کـرده است

به گزارش هموالیتی، اظهارات قابل تامل معاون عمرانی فرمانداری چالوس درباره بوی تعفن متصاعد شده از دفن 
سنتی و غیر بهداشتی زباله در برخی از روزها به ویژه غروب ها شهروندان این شهر را رنج می دهد و گزارش هایی هم 

تاکنون به فرمانداری داشتیم و باید با سرعت بیشتر این چالش زیست محیطی برطرف شود.
مصطفی خواجه کجوری افزود : بیش از ۲ دهه عرصه جنگلی برای تخلیه زباله تولیدی ساکنان نقاط روستایی و 

شهری مناطق هچیرود ، بخش مرکزی ، روستاهای تابعه و شهر چالوس اختصاص داده شده که متاسفانه در بازدید از 
این عرصه مشاهده شد که گستره زیادی از این عرصه به مساحت حدود ۲۰ هکتار آلوده شده است و مسووالن باید 

پاسخگوی این معضل باشند.
وی بیان داشت : باوجود آنکه فاصله این عرصه آلوده تا شهر زیاد است اما متاسفانه افزون بر بوی تعفن آزار دهنده 

بلکه سرریز شیرابه آن تبعات زیست محیطی دارد چرا که سبب آلودگی سفره های زیر زمینی و در نهایت به رودخانه 
حفاظت شده چالوس منتهی به دریای خزر می ریزد که این فاجعه زیست محیطی است.

این مسوول فرمانداری تصریح کرد : افزون بر این چالش ها ، متاسفانه زباله های عفونی مراکز بهداشتی و درمانی 
بدون جداسازی در این عرصه جنگلی تخلیه می شود اینکه شنیده می شود عده ای از قادر به پرداخت عوارض ماهانه 

بابت امحای زباله های عفونی نیستند جای تامل دارد.
افتتاح نیروگاه زباله سوز در غرب استان مازندران قرار بود خط پایانی برای مشکل زباله در این منطقه از استان 

مازندران باشد. اما این روزها خبر معضل پسماند در چالوس نشان داد که پروژه زباله سوز در نوشهر نتوانست مشکل 
زباله این منطقه را به صورت مناسب حل کند و برخی رسانه ها بعد از دو سال زمان بهره برداری توپ کم کاری را در 

زمین دولت قبل انداخته و اعالم کردند که این پروژه به صورت ناقص افتتاح شده است....

گزارش ویژه گزارش ویژه 

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده  ای مازندران خبر داد:

کاهش 210 میلیارد تومان اعتبارات حوزه راه در مازندران 
* افزایش 30 درصدی اعتبارات ملی 

مدیرکل راهــداری و حمل و نقل جــاده  ای مازندران از افزایــش اعتبارات 30 
درصدی اعتبارات ملی استان مازندران خبر داد. 

 حسن جهانیان در جمع خبرنگاران به مناسبت گرامیداشت روز یادمان قربانیان 
سوانح رانندگی، اظهار کرد: رســالت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای به دو 
بخش حمل و نقل و راهداری تقســیم می شــود.وی تصریح کرد: در حوزه راهداری 
بخش نگهداری برعهده مجموعه ما است و فعالیت های متنوعی در سطح جاده های 
کشور اجرایی می شود.مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران اضافه کرد: 
بیش از ۹0 درصد از حمل کاال و مســافر در جاده های کشور انجام می شود و وزارت 
راه در بخش حمل و نقل جاده ای به سه دستگاه ماموریت داده است.وی خاطر نشان 
کرد: بیش از ۱0 هزار و ۴00 کیلومتر راه در استان مازندران برای تردد فراهم شده که 
بیش از ۷ هزار و ۸00 کیلومتر راه روستایی است که همین موضوع نشان می دهد که 

نیاز به اعتبارات ویژه ای دارد.
جهانیان ادامه داد: در برخی از محورهای روســتایی خدماتی در سطح ملی ارائه 
می شود و میزان اعتبارات این بخش بسیار محدود است، برآورده کردن انتظارات به 

حق مردم تا حدودی سخت است.
مدیــرکل راهداری و حمل و نقــل جاده ای مازندران یادآور شــد: با توجه به باال 
بودن تعداد روســتاهای استان حدود ۲۸0 دستگاه ماشین آالت در اختیار داریم که 
پاسخگو نیازهای استان نیست.وی با اعالم اینکه بیش از ۲ هزار و ۱00 میلیارد تومان 
برای نگهداشــت وضع موجود اعتبار نیاز داریم، گفت: کمتر از ۲0 درصد از این حجم 
نیازمندی در سال تامین می شود در سالی که بر اساس استانداردهای جاده ای حدود 

سه تا ۶ درصد از هزینه ساخت برای نگهداری باید هزینه شود.
جهانیان خاطر نشان کرد: سال گذشــته ۵۵0 میلیارد تومان اعتبار داشتیم که 
برای راه های روســتایی اختصاص پیدا کرده است در سال جاری با همه منابع که به 
ما ابالغ شده حدود 3۶0 میلیارد تومان است.وی ادامه داد: در حوزه اعتبارات ملی  با 
رشد 30 درصدی مواجه هستیم که رقم ریالی آن حدود ۷ هزار میلیارد ریال است که  

پیش بینی می شود که بیش از ۷0 درصد تخصیص پیدا کند.

مدیرکل راهــداری و حمل و نقل جاده ای مازندران اضافه کرد: 3۹ درصد از رویه 
راه های شــریانی  استان تخریب شده که  ۱3 درصد خرابی ها در سطح متوسط و ۴۹ 

درصد سطح جاده از  رویه مناسب برخودار است.
وی با اعالم اینکه 3۱ درصد از راه های فرعی اســتان داری خرابی است، گفت: در 
حوزه شــریانی باید سرویس را به سمت مناسب برســانیم که حدود ۲ هزار میلیارد 
تومان منابع نیــاز داریم و برای بهبود وضعیت راه های فرعی هم اعتبار ۵00 میلیارد 

تومانی نیاز است.
جهانیان بیان کرد: در حوزه روکش راه روستایی توزان بین ساخت و روکش ایجاد 
شده در حوزه راه روستایی 3۱ درصد سطح جاده خرابی زیاد داشته و میزان متوسط 

آن ۴۴ درصد که در این بخش باید توجه ویژه شود.
وی یادآور شــد: ۲۵۶ روستای باالی ۲0 خانوار فاقد آسفالت در استان وجود دارد 

که برای آسفالت نیاز به ۲ هزار و ۵00 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران، گفت: در حوزه  راه های شریانی 
از ابتدای سال ۱۲۸ کیلومتر از راه های شریانی را روکش آسفالت کردیم که نسبت به 

سال گذشته با رشد مناسب برخودار بودیم.
وی از ساخت و آسفالت ۱3۵ کیلومتر راه روستایی در سال جاری خبر داد و گفت: 

طول راه روستایی استان مازندران بیش از ۴ هزار و ۴00 کیلومتر است.
جهانیان در ارتباط با فعالیت دوربین های ثبت تخلفات در اســتان، گفت: ۱0۲ 
دوربین ثبت در ســطح محورهای استان در گذشته تعبیه شــده و بر اساس برنامه 
قرار است که 3۴ دوربین اضافه شود و این دوربین ها بیشتر در محور سوادکوه و هراز 
مستقر می شــود.وی با اعالم اینکه عالوه بر دوربین ثبت تخلف ۴۵ دوربین نظارت 
تصویری در سطح محورهای استان فعال است، گفت: بر اساس برنامه قرار است که ۶ 

دوربین به تعداد دستگاه های موجود اضافه شود.
مدیرکل حمل و نقل جاده ای مازندران تعداد نقاط حادثه خیز شناســایی شده 
استان را ۱۴۲ نقطه اعالم کرد و گفت: ۵۱ نقطه در لیست نقاط حادثه خیر کشور ثبت 

شده که 30 نقطه رفع نقص شده است.
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شهردار ساری عزل شدشهردار ساری عزل شد

 لطفا یک تعمیرکار آسانسور لطفا یک تعمیرکار آسانسور
 به استانداری معرفی کنید به استانداری معرفی کنید

پنج قهرمانی، ماحصل تالش ورزشکاران شرکت گاز 
مازندران در المپیاد ورزشی شرکت ملی گاز ایران

در المپیاد ورزشــی کارکنان مرد ۴۴ ســال و کمتر شرکت ملی 
گاز ایران، تیم های والیبال، آمادگی جسمانی، کشتی آزاد و فرنگی 
و تیراندازی شرکت گاز اســتان مازندران، به عنوان قهرمانی دست 
یافتند.به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان مازندران، این 
دوره المپیاد ورزشــی کارکنان شرکت ملی گاز ایران از ۱۷ تا ۲۴ آذر 
ماه با حضور تیم های ورزشی شرکت های گاز استانی، پاالیشگاه ها 
و مناطق عملیاتی برگزار شد که عناوین کسب شده تیم شرکت گاز 

استان مازندران در این مسابقات به شرح زیر است: 
اسامی نفرات تیم آمادگی جسمانی:

محمد یوسفی، میثم جعفری، سهیل شفیع زاد، قاسم مهردادی
مربی: جمال محمدی    سرپرســت: علی ابراهیمی     دبیر هیأت: 

محمدعلی گلی
اسامی نفرات تیم کشتی آزاد:

ابوذر ابراهیم زاده، روح ا... صفری، غالمرضا کاردر، امین ولی زاده، 
حسن اباذری، رضا خادم لو

مربی: مجید محمدی    سرپرست: رمضانعلی آذری    
اسامی نفرات تیم کشتی فرنگی:

حســین زکی زاده، محمدحســن نوروزی، روح ا... فارابی، یاسر 

محمودی، حسن رضایی، محمدرضا کمالی
مربی: حامد عباسپور    سرپرست: مصطفی احمدی

اسامی نفرات تیم والیبال:
حسین لطفی، سید عسگری غفاری، فریبرز اسماعیلی، علی اصغر 
نائیجی، نورمحمد ویسی، مصطفی شکرا... نیا روشن، علی صفری، 
سید مجتبی حســینی، مهدی بابایی، سعید اسالمی، سید حسام 

نبوی، کامران رمضانی
مربی: محمدرضا هدایتی    سرپرست: مجتبی بابایی     هماهنگ 

کننده: محمد کمالی
اسامی نفرات تیم تیراندازی:

علی اصغر شیری، عبدالکریم شعبانی، مجتبی روشنایی، سجاد 
ذوالفقاری، اسماعیل قربانی، حسن رحیمی

مربی: علی مصطفی رجبی    سرپرست: علی گلی اسکاردی
روابط عمومی شرکت گاز مازندران با تبریک این پیروزی ارزشمند 
به مدیریت سازمان، همکاران عزیز و یکایک قهرمانان این مسابقات 
از تالش های ثمربخش همه مربیان، دســت اندرکاران و مسئولین 
امر ورزش ســازمان تقدیر می کند و سرافرازی همه کارکنان گرامی 

در عرصه های تالش و رقابت را از درگاه خداوند بزرگ مسئلت دارد.



رییس ســازمان انرژی اتمی گفت: بارها اعالم کردیم 
صدور قطعنامه یا اســتفاده ابزاری از قطعنامه در شورای 

حکام نمی تواند نتایجی به دنبال داشته باشد.
محمد اسالمی با تاکید بر اینکه برنامه توسعه صنعت 
هسته ای ایران در چارچوب پادمان جامع است و این حق 
قانونی ماست و مطابق قوانین آژانس طرح های توسعه ای 
خــود را پیش می بریــم، افزود: ما این برنامــه را با وجود 
تحریم های بیست ساله پیش می بریم.وی  با بیان اینکه در 
مذاکرات برجامی جمع بندی این بود که مطالعات ادعایی 
در قالب پی ام دی کنار گذاشته شود، گفت: در مذاکرات 
و اسناد نهایی نوشــتند که شواهدی که نشان دهد ایران 
انحرافی از برنامه صلح آمیز داشــته است، وجود ندارد. از 

این رو، طرح دوباره این مباحث جایگاهی ندارد. 
رییس سازمان انرژی اتمی اظهار کرد: ایران می خواهد 
به این رفتار با استاندارد دوگانه پایان دهد. ما در چارچوب 
قانون راهبردی ظرفیت هســته ای مان را پیش می بریم 
و بارها هــم گفتیم صدور قطعنامه یا اســتفاده ابزاری از 
قطعنامه در شــورای حکام نمی توانــد نتایجی به دنبال 

داشته باشد.
اسالمی تاکید کرد: هر قطعنامه ای حتما عکس العملی 
دارد و پیش تر و از آنجایی که در این قطعنامه باز به مسایلی 
پرداخته شــده که اساســا موضوعیت ندارد و قبال حل  و 
فصل شــده، اعالم کرده بودیم اگر قطعنامه ای صادر شود 

به آن واکنش نشان می دهیم، از این روز با حضور بازرسان 
آژانس برخــی اقدامات هســته ای انجام شــد از جمله 
گازدهی بــه زنجیره های جدید در نطنز و شــروع تولید 

اورانیوم ۶۰ درصد در فردو.
وی  اعــالم کرد که تولید اورانیــوم ۶۰ درصد در فردو 
 )۶-IR( برای اولین بار و با همان ماشین های نسل جدید
انجام می شود.رییس سازمان انرژی اتمی گفت: ما همواره 
گفته ایم که با آژانــس برای رفع ابهامات همکاری کرده و 
می کنیم. ما انتظار نداریم یک بخشــی از آنچه در ســند 

۲۰۱۵ برجام که یک بســته جامع و مالک عمل است به 
فراخور مطرح شــده و کاری موازی دوباره شکل گیرد. ما 
همه مســایل مان را با آنها در سند ۲۰۱۵ تعیین تکلیف 
کردیم و اگر طرف های مقابل اراده الزم را داشته باشند و 
این منطق را بپذیرند که به ســند ۲۰۱۵ برگردند، ما هم 

آماده تعامل و همکاری با آنها هستیم.
معاون رییس جمهور دربــاره ادامه مذاکرات با آژانس 
در شرایط فعلی و موضوع ســفر بازرسان به تهران گفت: 
ما اعالم کردیم آقای گروســی اگر می خواهند می توانند 

به ایران بیایند. همچنین درباره مذاکرات با آژانس گفته 
بودیم که به موارد ادعایی و سواالت، پاسخ داده شده است 
اما اینکه آژانس قانع نشــده و بــه دنبال آن مالحظاتی از 
ســوی سه کشور اروپایی و آمریکا شــکل گرفت تا از این 
مســاله به عنوان اهرم فشــار اســتفاده کنند، درســت 
نیســت. این مسایل قبال نیز در قالب پی ام دی در ۲۰۱۵ 
 مطرح شــده بود که در آن زمان پاســخ الزم به آنها داده 

شده است.
اســالمی خاطرنشان کرد: کشــورهای غربی نباید از 
آژانس به عنوان ابزار سیاسی اســتفاده کنند، باید از این 
شیوه ها برای تحت فشــار قرار دادن ایران دست بردارند. 
ایران همواره با آژانس همکاری و حسن نیت داشته است، 
درحالی که این همکاری ها دیده نشــد. آمریکا از برجام 
خارج شــد و ایران باقی ماند، این اقــدام و تصمیم ایران 
برای اعتمادســازی و حسن نیت بود.وی تاکید کرد که ما 
نمی توانیم بپذیریم آنها بیایند بگویند ایران "سایت اعالم 
نشــده"دارد. جایی که گاوداری است و آهن قراضه در آن 
می فروشــند، چطور می تواند سایت هسته ای باشد؟ چرا 
موارد اتهامی که تولیدکننده آنها یک جریان تروریستی 
اســت و در کشــور ما اقدام به ترور دانشمندان ما کرده و 
انفجار و خرابکاری هسته ای انجام داده و با صدای بلند هم 
می گوید، من این کار را کردم، اینقدر راحت می تواند اتهام 

ناروای خود را پیش ببرد؟

اسالمی رییس سازمان انرژی اتمی:

یکگاوداریراسایتهستهایاعالممیکنند!
اورانیوم۶۰درصدیدرفردوباIR-۶تولیدمیشود

نشریه مازندران، گلستان، گیالن
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سیاسی

اخبار

یارانه۸میلیونی
بهچهکسانیمیرسد؟

این اطالعیه اعالم نکرده که آیا یارانه مشــموالن جدید هفته گذشته واریز شده یا نه. 
همچنین زمان واریز معوقات یارانه جاماندگان هم اعالم نشده است.

تجارت نیوز نوشت: براساس وعده جدید سازمان هدفمندی یارانه ها یک خانوار چهار 
نفره که در هفت ماه گذشته مشمول یارانه نبودند، در مجموع بین ۸ تا ۱۱ میلیون تومان 

یارانه باید دریافت کنند.
 همزمان با واریز یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی از اردیبهشــت ماه سال جاری، 
یارانه برخی از خانوارها قطع شــد و در چند ماه گذشته علی رغم اعتراض و پیگیری های 

متعدد، یارانه این افراد واریز نشد.
چاپ کیف پارچه ای تبلیغاتی + تحویل سریع - ایران بگ

اما حاال ســازمان هدفمندســازی یارانه ها جدیدا اعالم کرده که اطالعات خانوارهای 
موجود را بررســی کرده و از مجموع حــدود ۶ میلیون نفری که یارانه آن ها قطع شــده 
بود، سه میلیون نفر مشــمول یارانه جدید شــده اند. اما این اطالعیه اعالم نکرده که آیا 
یارانه مشــموالن جدید هفته گذشته واریز شده یا نه. همچنین زمان واریز معوقات یارانه 
جاماندگان هم اعالم نشــده است. چون پیش از این بارها مطرح شده بود که اگر خانواری 
مشــمول یارانه باشد و یارانه او به خطا قطع شده باشد، معوقات یارانه به حساب سرپرست 
خانوار واریز می شود. اگر چنین وعده ای اجرایی باشد، افرادی که از اردیبهشت ماه یارانه 
نگرفته اند، حدود دو میلیون و ۱۰۰ تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان از سازمان هدفمندی 
یارانه ها طلب دارند و این سازمان باید این یارانه را یکجا و یا به تدریج برای مشموالن واریز 
کند. پیام ها نشان می دهد برخی از افرادی که تاکنون مشمول یارانه نبودند، این ماه یارانه 

جدید گرفته اند، اما معوقات قبلی برای آن ها واریز نشده است.
 البته ســازمان هدفمندی یارانه ها در اطالعیه جدید خــود اعالم کرده که »کل افراد 
محذوف اردیبهشــت ۱۴۰۱، ۵۹۳۰۰۰۰ نفر بودند که از ایــن تعداد ۴۳۰۰۰۰۰ نفر در 
سامانه حمایت درخواست بازبینی ثبت کردند. از این تعداد ۳۰۰۰۰۰۰ نفر در دهک های 
درآمدی ۱ـ۹ شــناخته شــدند و مجدداً یارانه ایشــان برقرار و معوقات یارانه به حساب 
سرپرست خانوار واریز شد.« بر اساس این ادعا باید یارانه این گروه و معوقات آن واریز شده 
باشد و مثال یک خانوار چهار نفره که در هفت ماه گذشته مشمول یارانه نبودند، در مجموع 
بین ۸ تا ۱۱ میلیون تومان یارانه دریافت کنند در حالی که بعید اســت دولت معوقات این 

چند ماه را یکجا واریز کرده باشد.
 معیار جدید حذف یارانه اعالم شد

 اگرچه حدود ســه میلیون نفر به لیست یارانه بگیران اضافه شــده است، اما سازمان 
هدفمندی یارانه ها از معیار جدیدی برای حذف یارانه نقدی رونمایی کرده است و آن هم 
دریافت سهمیه دو هزار دالری ساالنه است. از دو هفته قبل با افزایش قیمت دالر بازار آزاد 
و اختالف قیمت آن با دالر توافقی، بسیاری از افراد کارت ملی خود را در ازای ۶۰۰ تا ۷۰۰ 

هزار تومان به دالالن اجاره می دادند تا از طریق آن دالر سهمیه ای بخرند.
 اما بعد از آن بود که خبر رســید احتماال اطالعات این خانوارها به سازمان هدفمندی 
یارانه ها ارســال می شــود. به عبارت دیگر اگر فردی این سهمیه را دریافت کند، اطالعات 
مربوط به آن تحت عنوان فعالیت اقتصادی فرد در ســامانه رفاه ایرانیان ثبت خواهد شد و 

ممکن است دهک بندی افراد را دستخوش تغییر کند.
 پیش از این هم بارها عنوان شــده بود که دهک بندی خانوارها یک امر متغیر اســت 
و ممکن اســت دهک بندی ها تغییر کند. حاال باید منتظر مانــد و دید آیا ماه آینده یارانه 

خریداران دالر سهمیه ای قطع می شود یا نه.

نادری عضو هیئت رئیسه مجلس :

ممنوعالخروجکردندانشجویان
شیوهمناسببرخوردنیست

عضو هیئت رئیســه مجلس شــورای اســالمی گفت: اینکه در شــرایط فعلی برخی 
دانشجویان ممنوع الخروج شوند به صالح کشور نخواهد بود چراکه این شیوه مناسبی برای 

برخورد نیست؛ باید با دانشجویان گفتگو کنیم.
احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی در واکنش به خبری که اخیراً 
درباره ثبت طرحی برای »ممنوع الخروج کردن دانشــجویان هنجارشکن« منتشر شده 
است، گفت: من از این طرح اطالعی ندارم و نمی دانم که کدامیک از نمایندگان مجلس، این 
طرح را ثبت کرده است؛ اما اینکه در شرایط فعلی برخی دانشجویان ممنوع الخروج شوند به 
صالح کشور نیست.وی با تاکید بر اینکه شیوه برخورد با دانشجویان، ممنوع الخروج کردن 
آنها نیست، تصریح کرد: دانشجویان، عزیزان ما هستند. ممکن است برخی از آنها مرتکب 
خطایی شده باشند اما باید با آنها گفتگو کرد و حرف های آنان را شنید تا با این تعامل بتوان 
از مشکالت عبور کرد. اگر اشتباهی از سوی تعدادی از دانشجویان صورت گرفته باشد باید 
بــا آنها صحبت کرد و از این طریق، این گــروه را در جریان حقایق فضای موجود قرار داد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی در پاسخ به این سوال که اگر این طرح به صحن 
مجلس بیاید رأی خواهد آورد؟ گفت: خیر. با شناختی که من از مجلس دارم این طرح اگر 
به صحن بیاید رأی نخواهد آورد. همانطور که می دانید فرایند تقنین، قائم به شخص است؛ 

یعنی هر نماینده می تواند طرحی را ثبت و آن را پیگیری کند.
نادری با اشــاره به مراحل مختلف رســیدن طرح به صحن علنی مجلس، عنوان کرد: 
پس از آنکه طرحی در سامانه قانون گذاری و نظارت مجلس به ثبت برسد، توسط معاونت 
قانون گذاری پاالیش می شــود؛ بعد از آن مرکز پژوهش هــا درباره آن اظهارنظر می کند؛ 
سپس طرح به کمیسیون مربوطه خود می رود و آنجا نیز مورد بحث و بررسی قرار می گیرد 
و چکش کاری می شود.وی بیان کرد: در جلسات متعدد کمیسیون نیز از دولت، مسئوالن 
مربوطــه و نماینده مرکز پژوهش ها دعوت به عمل می آید تــا نظرات خود را درباره طرح 
مذکور بگویند. بعد از همه این مراحل، اگر طرح در کمیســیون به تصویب برســد تازه به 
صحن مجلس می آید.نادری یادآور شــد: این طور نیست که طرحی به همین راحتی و به 
ســرعت به صحن مجلس بیاید. با این وجود با توجه به شناختی که من از مجلس یازدهم 
دارم فکر می کنم چنین طرحی اگر حتی از تمامی مراحلی که گفته شــد عبور کند باز هم 

در صحن رأی نخواهد آورد.

دهنوی خبر داد:

زیرساختاجرایطرحکاالبرگ
الکترونیکیتکمیلشد

عضو هیئت رئیســه مجلس شورای اســالمی از تکمیل زیرســاخت ها و لوازم فنی 
اجرای طرح کاالبرگ الکترونیکی خبر داد و گفت: این طرح، هفته های آینده در استان 

هرمزگان به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.
سید محســن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی در صفحه شخصی 
خود در فضای مجازی با اشــاره به »طرح کاال برگ الکترونیکی«، نوشــت: ماه ها است 
که مجلس، اجرای طرح کاال برگ را به دولــت تکلیف کرده و با پیگیری رئیس مجلس 
شورای اسالمی، امروز جلسه ای برای بررسی فنی زیرساخت این طرح در سازمان برنامه 

و بودجه برگزار کردیم.
وی تاکیــد کرد: اکنون دیگر تمامی کارشناســان و تیم های فنــی اذعان دارند که 
زیرســاخت ها و لوازم فنی طرح تکمیل شده است. این طرح، هفته های آینده در استان 

هرمزگان به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی در ادامه این مطلب آورده است: برای ما در 
مجلس مهم است که یارانه اعطایی به مردم در طول زمان و بر اثر تورم، ناچیز نشود، البته 

حق هر شخص است که بین دریافت نقدی یا کاالیی یارانه ها انتخاب کند.

مشاور فرمانده معظم کل قوا گفت: نیروی هوایی ارتش 
جمهوری اســالمی ایران چه در دوران دفاع مقدس و چه 

پس از آن تا امروز خار چشم دشمنان بوده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ امیر حاتمی، 
مشــاور فرمانده معظم کل قوا در امور ارتش با حضور در 
ستاد نیروی هوایی ارتش از مجموعه جهاد خودکفایی این 
نیرو بازدید کرد و در جریان آخرین اقدامات، پیشرفت ها 
و دستاوردهای متخصصان و دانشــمندان این نیرو قرار 
گرفت.امیر حاتمی با تقدیر از تالش های جهادی و انقالبی 
صورت گرفته در مجموعه جهاد خودکفایی نیروی هوایی 
ارتــش گفت: بدون تردید مســئولیت خطیر فرماندهان 
نیروی هوایی ارتش جهت حفظ آمادگی و ارتقا توان رزمی 

در شرایط سخت تحریم های ظالمانه به مراتب سنگین تر 
از گذشــته خواهد بود.وی افزود: آن چیزی که به وضوح 
در نیروی هوایی ارتش قابل مشــاهده و درک بوده و باید 
مورد تجلیل و تقدیر قرار بگیرد این اســت که این نیرو با 
تمام ظرفیــت و همت انقالبی خود، تدابیر و رهنمودهای 
فرماندهی معظــم کل قوا را نصب العین قرار داده و خود را 
برای مقابله با هرگونه تهدیدات احتمالی مهیا کرده است.

مشاور فرمانده معظم کل قوا در امور ارتش تقویت نیروی 
هوایی ارتش در حوزه های تجهیز، ارتقا و بازآمادسازی را 
از اولویت های اصلی برشــمرد و تصریــح کرد: پروژه های 
تحقیقاتی ارزشمند جهاد خودکفایی نیروی هوایی، نقش 
بسزا و تعیین کننده ای در تقویت حوزه رزم و ارتقا قدرت 

بازدارندگی دفاعی دارد.
امیر حاتمی با اشــاره به توجه، تاکیــد و توصیه های 
حکیمانــه امامین انقالب به ویژه فرمانده معظم کل قوا به 
حوزه جهاد خودکفایی نیروی هوایی ارتش، اظهار داشت: 
مقام معظم رهبری همواره به نقش و جایگاه بی بدیل جهاد 
خودکفایی در قدرتمند شدن نیروی هوایی ارتش تاکید 
و اهتمام داشته اند و همواره با رهنمودهای ارزنده خود از 

آن حمایت کرده اند.
وی تاکید کرد: با پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، 
دشمنان باور نداشتند کارکنان متخصص و مؤمن نیروی 
هوایی ارتش بتوانند در غیاب مستشاران خارجی فرآیند 
آماده به رزم نگه داشــتن جنگنده هــای نیروی هوایی را 

بیش از ۶ ماه استمرار ببخشند اما به کوری چشم دشمنان، 
نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران چه در دوران 
دفاع مقدس و چه پس از آن تا امروز خار چشــم دشمنان 

بوده است.
مشاور فرمانده معظم کل قوا در امور ارتش خاطرنشان 
کرد: همــه فرماندهان نیروی هوایــی و ارتش جمهوری 
اســالمی ایــران بر ایــن باورند کــه امروز بایــد از تمام 
ظرفیت های ملــی، صنعت دفاعی و جهــاد خودکفایی 
و شــرکت های دانش بنیان، برای تقویــت، تجهیز و ارتقا 
قدرت هوایی کشور به عنوان عنصر مؤثر در تأمین امنیت 
ملی بهره مند شــد و اکنون این موضوع در دستور کار قرار 

گرفته است.

امیرحاتمی:نیرویهواییارتشخارچشمدشمناناست

 ســخن مدیرمسئول- حســین فرهادی:  
فلســفه ی اینکه هرکســی که ســکان دار استانداری 
مازندران شــد یادش آمد که برای وزیر شدن برازنده تر 
است تا اســتانداری، مثل بازی ترامپولین کودکان است 
که هر چقــدر باالتر می روند گمان می کنند قدشــان 

بلندتر شده یا بال درآوردن و می توانند پرواز کنند!!
خاطره ی حضور چند ماهه ی اسالمی استاندار دولت 
روحانی آنقدر خنده دار بود کــه گمان نمی کردیم این 

تلخند قرار باشد در دولت سیزدهم نیز تکرار گردد!!! 

اما آمدن غیرمنتظره ی حســینی پــور نوری آنقدر 
عجیــب نبود که دوماه بعد از آمدن، شــایعه ی رفتنش 

به وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی تعجب انگیز بود!!
 رفتن اســتاندار تازه به وزارتخانه که لغو شد، نوبت به 
وزارتخانه ها و استانداری  استان های دیگر کشید!! دست 
بر قضا هر چه شــایعات تقویت شد، آغوش حسینی پور 
نوری و هوادارانش برای در آغوش کشیدن منصب و مقام 
بعدی ، گشاده تر شــد!! تا حدی که در این فقره ی آخر 
شنیده ها حاکی از آن است که  حتی قوم و خویش های 

او نیز برای کوچ کشی به یکی از دستگاههای مهم استان 
مورد خدمت بعدی وی نیز خود را آماده ساختند!!

فارغ از درســت و غلط بودن شایعات، اینکه تعصب و 
عرق اســتاندار مازندران به استان محل تولد و خدمتش 
آنقدر متزلزل و کمرنگ اســت که با هر پست و منصب 
خالی شــده . با تعارف به جلوس بر کرســی آن پســت، 
دستپاچه به سمت آن جایگاه خیز برمیدارد، جای بسی 

تاسف و نگرانی دارد.
گویا هنوز زمان آن نرســیده که مازندران برای رفتن 

به ســمت توســعه ی پایدار ، از وجود سکان داری شش 
 دانــگ و دارای طــرح و برنامه همچنیــن تعلق خاطر

 بهره ببرد.
پیشــتر نیز از همین رسانه بارها و بارها از عدم کارایی 
ســاختمان سفید و ســکاندارش نوشــته بودیم که در 
آخرین یادداشت با نام » آقای استاندار از تایم گالیه شما 
گذشــته!!« نسبت به کوتاهی های اســتاندار مازندران 
 و تیــم تحت امرش بــه صورت مصداقــی و تخصصی، 

اشاره شد.

بایکخداحافظیخوشحالمان
کنجناباستاندار!

خاطره ی حضور چند ماهه ی اســالمی اســتاندار دولت روحانی آنقدر خنده 
 دار بود کــه گمان نمی کردیــم این تلخند قرار باشــد در دولت ســیزدهم نیز
تکرار گــردد!!! اما آمدن غیرمنتظره ی حســینی پور نوری آنقــدر عجیب نبود 
 کــه دوماه بعد از آمدن، شــایعه ی رفتنش به وزارت کار تعــاون و رفاه اجتماعی 

تعجب انگیز بود!!

سخن مدریمسوولسخن مدریمسوول

ناامنیخطقرمزدولتاست
آیتاهللرئیسی:دولتبرایشنیدنحرف

معترضومخالفگوششنوادارد
 رئیس جمهور اظهار داشت: دولت برای شنیدن حرف 
معترض و مخالف گوش شــنوا دارد اما اعتراض با آشوب 
و اغتشــاش تفاوت دارد؛ اغتشــاش هم مانع گفتگو و هم 
مانع هر نوع توسعه یافتگی است و مردم انتظار دارند با آن 

برخورد قاطع شود. 
آیت اهلل »سید ابراهیم رئیسی« در جلسه هیأت دولت 
با گرامیداشت هفته بسیج و یاد و خاطره شهدای بسیجی، 
روحیه بسیجی را برخورداری از اخالص، تدبیر، عقالنیت، 
انگیــزه، روحیه خدمت و مقاومت و اتکا به خداوند در برابر 
شدائد، مشکالت و موانع دانست و بر حفظ و ارتقای روحیه 

انقالبی و بسیجی در همکاران دولت تأکید کرد.
آیت اهلل رئیســی گفت: بســیج، حرکت سازمان یافته، 
منظــم و با اندیشــه و انگیزه انقالبی و عمــل صالح برای 
پیشــبرد اهداف انقــالب و گره گشــایی از زندگی مردم 
 اســت و دولت باید در تمام عرصه های خدمت بســیجی

 عمل کند.
رئیس جمهور تصریح کرد: امروز که دشــمن به صورت 
هدفمند به جنگ ترکیبی با داشــته های انقالب اسالمی 

آمده و نشاط، امید و اعتماد جامعه و سرمایه اجتماعی ما را 
هدف گرفته، راه مقابله با شیطنت ها، فتنه ها و توطئه های 
او پرهیــز از هر گونه تأخیر در انجــام امور مربوط به رفاه و 
آســایش مردم و کار و تالش مضاعف برای حل مشکالت 
است.»لزوم حرکت مسأله محور دســتگاه های اجرایی« 
و »تأمین نیازهای مردم به ویژه توجه به معیشــت آنها« 
از دیگر تأکیدات آیت اهلل رئیســی به همــکاران دولت در 

نشست امروز هیأت دولت بود.
رئیس جمهور در بخش دیگری از ســخنانش ناامنی را 
خط قرمز دولت دانســت و گفت: امنیت و آرامش زیربنای 
رشد و پیشرفت کشــور و فعالیت های علمی، اقتصادی و 
کسب و کارهای مردم است که دستگاه های مسئول باید به 

آن توجه ویژه داشته باشند.
آیت اهلل رئیســی افــزود: دولت برای شــنیدن حرف 
معترض و مخالف گوش شــنوا دارد اما اعتراض با آشوب 
و اغتشــاش تفاوت دارد؛ اغتشــاش هم مانع گفتگو و هم 
مانع هر نوع توسعه یافتگی است و مردم انتظار دارند با آن 

برخورد قاطع شود.
رئیس جمهور با اشاره به دست های پنهان برای اخالل 
در بازار ارز، از دســتگاه های مرتبط خواست تدابیر اتخاذ 

شده در این زمینه را با سرعت و دقت اجرایی کنند.

مدیرعاملشرکتعمرانشهرهایجدید:
نهضتملیمسکنبامتری۶.۵میلیونتومان

درحالساختاست
 مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: هزینه 
ســاخت هر واحد مســکونی طرح نهضت ملی مسکن با 
مدیریت دولت در تامین مصالح و اســتفاده از روش انبوه 
سازی متری ۶.۵ میلیون تومان است.»علیرضا جعفری« 
درباره هزینه هر متر ســاخت واحدهای طرح نهضت ملی 
مسکن، افزود: هزینه ساخت در طرح نهضت ملی مسکن 
به متری هشت میلیون تومان نرسیده است؛ چراکه دولت 
در این طرح از فرمول ساخت بر اساس »هزینه به مقیاس« 

استفاده کرده است.
وی توضیح داد: همان رقم متــری ۴.۵ میلیون تومان 
مبنای ساخت هر متر واحدهای نهضت ملی مسکن است 
که از سوی معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی در سال 
۱۴۰۰ اعالم شــد، البته این رقم با لحاظ شــاخص های 
تورمی ســه ماه ســوم ســال ۱۴۰۰ اعالم شــد و وقتی 
به روزرســانی کردیم در ســال ۱۴۰۱ به رقم متری ۶.۵ 

میلیون تومان رسیدیم.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: همین 
حاال در حال ارزیابی هزینه ســاخت هستیم، اما تاکنون 

هزینه ساخت نهضت ملی از حدود ۶.۵ میلیون تومان باالتر 
نرفته است.

جعفری در پاســخ به این سوال که چگونه با وجود تورم 
مصالح ساختمانی، قیمت ســاخت افزایش نیافته است، 
توضیح داد: اگر قیمت ها را به نســبت تورم افزایش دهیم، 
فشــار بر متقاضیان افزایش می یابد، به همین دلیل دولت 
با سیاســت » تامین مصالح« و » انبوه ســازی« هزینه به 
مقیاس را کاهش داده اســت و وقتــی مدیریت هزینه به 

مقیاس انجام شود، قیمت ها متعادل می شود.
به گفته مدیرعامل شــرکت عمران شــهرهای جدید، 
دولت در ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن تالش دارد 
تا از شرکت های توانمند در حوزه انبوه سازی و پیمانکاران 
با رتبه یک استفاده کند و از این روش با مدیریت هزینه، 
حداقل سازی شود تا فشــار به متقاضی نیاید.وی تاکید 
کرد: ســاخت نهضت ملی با متری ۶.۵ میلیون تومان به 
معنای کاهش کیفیت ســاخت نیســت؛ بلکه به دنبال 

ساخت با کیفیت باال با حداقل هزینه هستیم.
جعفری تاکیــد کرد: در طرح نهضت ملی مدل هزینه 
به مقیاس در غالب انبوه ســازی دنبال می شود و در کنار 
این مدل صنعتی سازی که منجر به کاهش هزینه ساخت 

خواهد شد را نیز در دستور کار داریم.

کوتاه سیاسی
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اخبار

سرهنگ گودرزی خبر داد؛

پیامک »پرونده اغتشاشات 
شما« کالهبرداری است

رئیــس پلیس فتای تهران بــزرگ توضیحاتی در مــورد پیامک 
»پرونده اغتشاشات شما« ارائه کرد.

سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در 
گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اخیــراً پیامک های لینک دار با محتوای 
»پرونده اغتشاشــات شما در ســایت زیر« از سوی مجرمان سایبری 
برای شهروندان ارسال شده که پلیس فتا اعالم می کند این پیامک ها 

جعلی است.
وی افــزود: در این روش از کالهبرداری، کالهبرداران با درســت 
کردن آدرس اینترنتی پیامکی با محتوای »پرونده اغتشاشــات شما 
در سایت زیر« برای شهروندان ارسال می کنند که در نهایت با ترغیب 

آنان هدف کالهبرداری قرار خواهند گرفت.
رئیس پلیس فتــا پایتخت ادامه داد: لینک معرفی شــده در این 
پیامک ها حاوی یک بدافزار اســت و مجرمان اینترنتی با این شــگرد 
مجرمانه، اطالعات کارت بانکی متقاضیان را به سرقت برده و با نقص 
کردن حریم خصوصی شــهروندان )دسترسی به اطالعات شخصی(، 

نسبت به برداشت غیرمجاز از حساب بانکی آن ها نیز اقدام می کنند.
گودرزی با اشاره به اینکه ارسال کنندگان لینک های جعلی هدفی 
جز ســرقت اطالعات بانکی شــهروندان ندارند، بیان کرد: پلیس فتا 
تاکید می کند هیچ سازمان رسمی و حاکمیتی با شماره های شخصی 

برای شهروندان پیامک ارسال نخواهد کرد.
 شهروندان قبل از اینکه لینکی را باز کنند لحظه ای صبر و در ادامه 
حتمــاً محتوای آن را مطالعه کنند کــه روی لینک های جعلی تحت 
عنوان سامانه ثبت ثنا، ســهام عدالت و هدفمندی یارانه ها و … وارد 
نشوند؛ که اگر شهروندان در این رابطه دقت داشته باشند حجم زیادی 

از پرونده ها کاهش پیدا می کند.
وی با بیان اینکه راحت تریــن و کم هزینه ترین راه برای مجرمان 
ارسال لینک به تلفن همراه است، به شهروندان توصیه کرد: باید برای 
پیشــگیری از برداشــت های غیرمجاز ضمن افزایش سطح آگاهی و 
ســواد رســانه ای خود فریب پیامک های دریافتی از منابع نامعتبر را 
نخورده و از باز کردن لینک های ارائه شــده از ســوی افراد ناشــناس 

بصورت پیامکی و یا در شبکه های اجتماعی خودداری کنند.

فروش مواد دخانی در فضای مجازی

دیوان عدالت اداری: 
ممنوع است

در حالی دیــوان عدالت اداری اخیرا رأیــی در رابطه با ممنوعیت 
فروش مــواد دخانی در فضای مجازی صادر کرده که برخی ســایت 
های اینترنتی همچنان مشغول فروش اینترنتی مواد دخانی هستند.

بــه گزارش خبرنگار مهر پیشــتر وزارت بهداشــت بر ممنوعیت 
تبلیغ و خرید و فروش مواد دخانی در فضای مجازی تاکید داشــت اما 
همچنان شــاهد فروش مواد دخانی و سیگار در فضای مجازی و حتی 

در سایت های معتبر هستیم.
به طوری که با یک جســتجوی ســاده در فضای مجازی و بدون 
محدودیت می توان لیســتی از قیمت های ســیگار را پیدا و ســپس 
خریداری کرد. امری که به وضوح در قانون در مورد آن ســخن گفته 

شده اما همچنان این رویه غلط پا برجاست.
در همیــن زمینه اخیراً شــکایتی برای ابطــال مصوبه مبتنی بر 
ممنوعیت این امر در دیوان عدالت اداری مطرح شد. در گردش کار این 
پرونده آمده است که شاکی خواستار ابطال ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی 
قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات مصوب اول مهر ۸۶ به شماره 

۱۱۰۰۶۳/ ت ۳۷۰۶۲ ه هیأت وزیران است.
شــکات در جهت تبیین خواســته توضیح داده است که در قانون 
جامع کنتــرل و مبارزه با دخانیــات هیچ گونه منعــی برای فروش 
محصوالت دخانی از طریق اینترنت و در فضای مجازی اعالم نشــده 
اســت و قوانین مربوط به تجارت الکترونیــک نیز چنین منعی وضع 
نکرده اند. لیکن در ماده ۱۰ آئین نامــه اجرایی قانون جامع کنترل و 
مبــارزه با دخانیات هیأت وزیران فروش محصــوالت دخانی به افراد 
از طریق اینترنت و دستگاه های خودکار فروش را ممنوع کرده است. 
لذا درخواســت ابطال ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون جامع کنترل 
و مبارزه با دخانیات مطرح اســت.متن مقرره مورد اعتراض از ســوی 
شکات پیرامون ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه 
با دخانیات اســت که در آن قید شده که فروش محصوالت دخانی به 

افراد از طریق اینترنت و دستگاه های خودکار فروش ممنوع است.
در این پرونده از ســوی طرف شــکایت که هیأت وزیران اســت 
الیحه ای واصل نشــد. در اجــرای ماده ۸۴ قانون تشــکیالت و آئین 
دادرســی دیوان عدالت اداری مصوب ســال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت 
تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شــد و پس از 
بحث و بررســی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعالم و با نظر بیش 

از ۳/۴ اعضا حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رأی مبادرت شد.
رای هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

اوالً براســاس ماده ۴ قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات 
مصوب سال ۱۳۸۵، »سیاســتگذاری، نظارت و صدور مجوز واردات 
انواع مواد دخانی صرفاً توســط دولت انجام می گیرد« و برمبنای ماده 
۱۱ همین قانون، فروش و عرضه دخانیات باید در اماکن مشــخصی 
صورت بگیرد که مبنــای وضع حکم فوق نیز امــکان اعمال نظارت 
مناسب بر مســأله فروش و عرضه دخانیات است و کلمه »اماکن« با 

توجه به معنای عرفی آن شامل فضای مجازی نمی شود.
ثانیاً برمبنای ماده ۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات، 
هر نوع تبلیغ، حمایت و تشــویق مستقیم و غیرمستقیم به استعمال 
دخانیــات اکیداً ممنوع اســت و با عنایت به اینکــه فروش اینترنتی 
دخانیات در فضای مجازی بدون تبلیغ مســتقیم یا غیرمستقیم آن 
امکانپذیر نیســت و با این امر مالزمه دارد و با لحاظ اینکه سیاســت 
اصولی مقرر در قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات به شــرح 
مقرر در بند )ج( ماده ۲ این قانون مبتنی بر توجه به آثار سو اجتماعی، 
اقتصادی و بهداشتی مصرف دخانیات اســت، لذا ماده ۱۰ آئین نامه 
اجرایی قانــون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات مصوب ســال 
۱۳۸۶ با سیاستها و اصول کلّی نیز منطبق بوده و خالف قانون و خارج 
از حدود اختیار نیســت و به استناد بند )ب( ماده ۸۴ قانون تشکیالت 
و آئین دادرســی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رأی به رد 

شکایت صادر و اعالم می کند.
امید است با تأکیدات قبلی وزارت بهداشت بر اجرای قانون مذکور 
و رأی اخیر دیوان عدالت اداری، بساط فروش اینترنتی مواد دخانی در 

فضای مجازی برچیده شود.

به گــزارش هموالیتی: هفتم مهرماه بــود که خبر حادثه 
آسانسور در استانداری مازندران رسانه ای شد.

از زمان حادثه تاکنون حدود دو ماه گذشته اما هنوز خبری 
از بهسازی تعمیر آسانسورهای استانداری مازندران نیست و 
هر وقت که به استانداری مراجعه می شود با برچسب ُآسانسور 

خراب است مواجه می شویم.
بماند که در روز حادثه هم آسانســور خراب بوده و متولیان 

امر در این زمینه قصور کرده و آسانســور خراب و بالاستفاده را 
بدون برچسب های ایمنی رها کرده اند.

کلیت قضیه این اســت که اتفاقا مسئوالن استانی به ویژه 
کسی که متولی این ساختمان هست به رسانه  ها درباره علت 

حادثه باید اطالع رسانی می کرد.
درباره جزئیات ماجرا با مردم و رسانه  ها و گفت و گو می کرد 
و اگر قصوری هم در این زمینه متوجه کسی هست باید تقاص 

این اشتباه سنگین را بدهد.
از طرفی چرا بعد از این مدت چرا نسبت به تعمیر آسانسورها 

اقدام نمی شود.
در ساختمان استانداری مازندران انتظار است استانداردها 
رعایت شود و مردم با طیب خاطر و اطمینان در این ساختمان 

قدم بگذارند.
متولیان امــر درباره حادثه که صحبــت نمی کنند تعمیر 

 و بهسازی آسانســور حداقل کاری است که در این مجموعه
 انجام نمی شود.

ما دیدیم که متولیان استانداری اقدامی برای بهسازی این 
آسانسور انجام نمی دهند گفتیم شاید در سطح شهر تعمیرکار 
آسانســور نتوانســتند جذب کنند که پیش قدم شدیم و در 
رسانه رسمی اعالم می کنیم که اگر کسی تعمیرکار آسانسور 

هست به استانداری برای تعمیر آسانسور کمک کند.

 لطفا یک تعمیرکار آسانسور
 به استانداری معرفی کنید

هفتم مهرماه بود که خبر حادثه آسانسور در استانداری مازندران رسانه ای شد.
از زمان حادثه تاکنون حدود دو ماه گذشــته اما هنوز خبری از بهسازی تعمیر آسانسورهای 
استانداری مازندران نیســت و هر وقت که به استانداری مراجعه می شود با برچسب ُآسانسور 
خراب است مواجه می شویم.بماند که در روز حادثه هم آسانسور خراب بوده و متولیان امر در این 

زمینه قصور کرده و آسانسور خراب و بالاستفاده را بدون برچسب های ایمنی...

اختصاصی هموالیتیاختصاصی هموالیتی 

قیمت دستوری پژو ۲۰۷ دستی در کارخانه حدود ۲۱۰ میلیون 
تومان است اما دیروز در بورس حدود ۳۴۳ میلیون تومان فروخته 
 شد که یعنی خودروساز حدود ۱۳۳ میلیون تومان روی هر دستگاه
 سود کرد. ۱۵ آبان ماه سال جاری اعالم شد که خودروی پژو ۲۰۷ 
دستی به عنوان اولین خودروی پرتیراژ برای عرضه از طریق ساز و 

کار بازار سرمایه، در بورس کاال پذیرش شده است.
در همین راستا دیروز صبح عرضه هزار دستگاه از این خودرو با 
قیمت پایه ۱۸۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان آغاز شد که در نهایت 
با ثبت ۵ هزار و ۹۳۳ درخواست و قیمت ۳۴۲ میلیون و ۸۴۲ هزار 

و ۴۰۰ تومان به فروش رسید.

دور زدن قیمت گذاری دستوری با اهرم بورس
نکتــه مهم در عرضه این خودرو این بــود که قیمت پژو ۲۰۷ 
دســتی در کارخانه ۲۰۹ میلیون و ۳۲۲ هزار تومان است که این 
نرخ به صورت دستوری از سوی ستاد تنظیم بازار )در سال ۱۴۰۰( 
تعیین شده بود که امروز با فروش هر دستگاه به قیمت حدود ۳۴۳ 
میلیون تومان، به نوعی قیمت گذاری دستوری از روی این خودرو 
برداشــته و خودروی مذکور با ۸۳ درصد افزایش قیمت نسبت به 

قیمت کارخانه فروخته شد.
پژو ۲۰۷ دستی )مدل ۱۴۰۱(

قیمت کارخانه  
۲۰۹ میلیون و ۳۲۲ هزار تومان

۴۴۰ میلیون تومان قیمت بازار آزاد  
قیمت کشف شده دربورس  

۳۴۲ میلیون و ۸۴۲ هزار تومان
از ســویی دیگر نیز با توجه به اینکه فاصلــه قیمتی کارخانه 
و بــازار خودروهای تولیــدی در اغلب محصــوالت باالی ۱۰۰ 
درصد اســت، این خودرو در بازار میانگیــن ۴۴۰ میلیون تومان 
به فــروش می رســد؛ بنابراین با عرضــه ای که امــروز صورت 
گرفت پژو ۲۰۷ دســتی تقریبــاً ۱۰۰ میلیون تومــان کمتر از 
 قیمت بــازار و ۱۳۰ میلیون تومان بیشــتر از قیمت کارخانه به

 فروش رسید.البته روی قیمت خرید، هزینه های مربوط به بیمه 
و شماره گذاری و هزینه ثابت جمعاً به مبلغ ۴ میلیون و ۳۷۱ هزار 
و ۳۱۰ تومان اضافه می شــود؛ همچنین ۱۳ درصد بابت مالیات 
و عوارض قانونی که بر اســاس مبلغ معامله محاســبه و توســط 
خریدار باید پرداخت شــود که این مبلغ ۴۴ میلیون و ۵۹۰ هزار 
تومان می شود.به این ترتیب، مشتری برای دریافت خودروی پژو 
۲۰۷ دستی خریداری شــده از بورس کاال باید مبلغ ۳۹۱ ملیون 
و ۷۸۳ هزار تومان بپردازد.بنابراین، شرکت ایران خودرو با فروش 
خودروی مذکور در بورس )بر اســاس قیمت کشــف شده حدود 

۳۴۳ ملیون تومان( توانســت به جای کسب درآمد ۲۱۰ میلیارد 
تومانی، ۳۴۳ میلیارد تومان نقدینگی جذب کند؛ یعنی با دور زدن 

قیمت گذاری دستوری ۱۳۳ میلیارد تومان سود به دست آورد.

پیشینه قیمت گذاری خودرو
 آنطــور که کارشناســان تاکید می کنند، عمــده دلیل بروز 
چالش هایی از جمله زیان خودروسازی و ایجاد فاصله قیمتی بین 
کارخانه و بازار، قیمت گذاری دســتوری خودرو است. عاملی که 
نه تنها ســبب تنظیم بازار خودرو و رضایت مندی مصرف کننده 
نهایی نشــده بلکه با انتقال منافع از شــرکت های خودروساز به 
جیب واسطه گران ســبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت های 
خودروســاز شــده و فضای افزایش تیراژ تولید را مخدوش کرده 

است.
در حال حاضر قیمت خودرو از سوی ستاد تنظیم بازار تعیین 
می شــود که البته آخرین بار پاییز سال ۱۴۰۰ تعیین شد و از آن 

زمان تاکنون قیمت های جدید برای خودروها اعالم نشده است.

دهه ۷0؛ قیمت گذاری بر اساس حاشیه بازار
بررسی ها نشان می دهد که از اوایل دهه ۷۰ تا دهه ۸۰ به دلیل 
نزدیک بودن قیمت خودرو به هزینه تولید، خودروســازان درگیر 

زیان زیادی نبودند و شرایط متعادلی را طی می کردند.
در آن ســال ها کمیته خودرو متشــکل از ســازمان حمایت، 
نماینده ای از وزارت صنایع، نماینده وزارت بازرگانی و نمایندگان 

خودروســازان مرجع قیمت گذاری خودرو بر اساس حاشیه بازار 
بود.

دهه 80؛ حرکت به سمت تثبیت قیمت ها
اواسط دهه هشــتاد و با روی کار آمدن دولت نهم که سیاست 
تثبیت قیمت ها به جای حاشــیه بازار را دنبــال می کرد، کمیته 
خودرو منحل و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 

متولی جدید قیمت گذاری خودرو تعیین شد.
پس از اینکه سازمان حمایت افسار قیمت گذاری را در دست 
گرفت، اســتارت ایجاد فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار زده شد 
و خودروســازان به تدریج درگیر زیان و کاهش تیراژ تولید شدند؛ 
که همین مساله موجب شد در دولت دهم کمیته خودرو مجدداً 
تشکیل شود که البته اجازه بازگشــت به قیمت گذاری بر اساس 

حاشیه بازار داده نشد.

 دهــه ۹0؛ تکیــه شــورای رقابــت بر کرســی
 قیمت گذاری

در اواخر دولت دهم و از سال ۹۱ با این استدالل که ۹۰ درصد 
بازار خودروی داخلی در انحصار دو تولیدکننده بزرگ کشور قرار 
دارد به دستور شخص رئیس جمهور وقت، شورای رقابت به عنوان 
یک نهاد تنظیم گر در بازارهای انحصاری، مسئول قیمت گذاری 
خودرو شد و قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان را بر اساس 
سه متغیر تورم بخشی، کیفیت و بهره وری حداکثر یک یا دو بار در 
سال تعیین می کرد و خودروسازان نیز قیمت گذاری محصوالت 

باالی ۴۵ میلیون تومان را بر عهده داشتند.
با توجه بــه زیان های انباشــته و روزافزونی کــه گریبانگیر 
صنعت خودروی کشــور شــد و بــه همان تناســب نیز کیفیت 
و کمیــت تولید افت کــرد، محمدرضا نعمــت زاده وزیر صمت 
دولــت یازدهم، دو بار تــالش کرد خودرو را از لیســت کاالهای 
 انحصاری خارج کند، تا قیمت گذاری خودرو نیز از قید شــورای
 رقابت رها شــود.در دولت دوازدهم نیز محمد شــریعتمداری، 
وزیر صمت برای خروج نام خودرو از لیســت کاالهای انحصاری 
تالش کرد که در نهایت پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشــت 
تحریم ها، در شــهریور ماه ســال ۹۷، شــورای رقابت از فرآیند 
قیمت گذاری خودرو خارج شــد و ســتاد تنظیم بازار و سازمان 
حمایت، مســئولیت نظارت بر بازار خودرو را بر عهده گرفتند که 
البته در این دوره نیز همچنان قیمت گذاری دستوری بر صنعت 
خودرو حاکم بود؛ به گونــه ای که اگرچه وزارت صمت مدعی بود 
که قیمت ۵ درصد زیر حاشــیه بازار تعیین می شود، اما در عمل 
قیمت خودرو در حاشیه بازار بسیار باالتر از نرخ های اعالمی بود و 
 همزمان فرایند ثبت نام خودرو کارخانه ای نیز رانت زیادی نصیب

 دالالن می کرد.
با عدم تغییر در شــرایط بازار، شــورای رقابت با شکایت بردن 
به سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری 
و همچنین دیگر نهادهــای قضائی خواهان بازگشــت حقوقی 
به قیمت گذاری خودرو شــد کــه در نهایت با توجه به آشــفته 
شــدن بازار خــودرو، پــس از حدود ۱۹ مــاه و از خرداد ســال 
۹۹ ایــن نهاد مجدد اختیــار تعیین قیمــت تمامی محصوالت 
تولیدکننــدگان را در قالــب یــک فرمــول جدیــد و با حذف 
 کیفیــت و بهره وری و تغییر ســال پایه بــرای تعیین قیمت ها،
 در دست گرفت.همچنین مقرر شد برخالف گذشته که سالی یک 
یا دو بار شــورای رقابت به بازنگری در قیمت خودرو اقدام می کرد 
این بار هر فصل متناســب با نرخ تورم بخشــی قیمت ها را مورد 

بازبینی قرار دهد.

سال 1400؛ حذف مجدد شورای رقابت از گردونه قیمت 
گذاری خودرو

ســال گذشــته هر ۶ ماه یک بار )ســال ۹۹ هر ۳ ماه یک بار( 
بر اساس نرخ تورم بخشــی اعالمی از سوی بانک مرکزی، قیمت 
خودرو توسط شورای رقابت به عنوان یک نهاد تنظیم گر بازارهای 
انحصاری، تعیین می شد که در نهایت با دستور شورای هماهنگی 
اقتصادی سران قوا این نهاد از گردونه قیمت گذاری خودرو خارج 
 و مســئولیت قیمت گذاری این محصول به ســتاد تنظیم بازار

 محول شد.

فروش ۲۰۷ دستی در بورس کاال؛

دور زدن قیمت گذاری دستوری با اهرم بورس
 خودروساز چقدر سود کرد؟

 رییس کل دادگســتری مازندران بــا اظهار این که 
کانون وکال را یار و یاور مردم می دانیم ، گفت: وکال نقش 

محوری در کاهش پرونده دادگستری دارند.
حجت االســالم محمــد صادق اکبری در مراســم 
افتتاحیه چهل و هفتمین همایش سراسری کانون های 
وکالی دادگســتری ایران که روز چهارشنبه در بابلسر 
برگزار شــد، بیان کرد : ما همیشه چه در قالب قاضی و 
چه در قالب وکیل در این روزگار در امر وکالت اشــتغال 
داریم و همه ما امورمــان را به خدایی واگذار می کنیم 

که مشکالت ما را حل می کند و جزا و پاداش می دهد.
رییس کل دادگســتری اســتان مازنــدران: ما در 
دادگستری استان ارتباط خوبی با کانون وکالی استان 
داریم و آن را یار رو یــاور مردم می دانیم و قطعا در این 

مسیر بهتر از این عمل خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه موضوع وکالت به پیش از اسالم 
بر می گردد، گفــت : امروزه وکالت به یک موضوع مهم 

تبدیل و از هم تفکیک شده است و رسالتی در اصل ۱۵۶ 
قانون اساســی عنوان شده که در آن گسترش عدالت و 
مبارزه با ظلم و رسیدگی به شکایات و دعاوی است و جز 
رسالت وکال و همه کســانی که در حوزه عدلیه کار می 

کنند محسوب می شود.
اکبری با بیان اینکه خدا در ســوره حدید قرآن کریم 
هدف از رسالت پیامبران قسط و داد فرموده است،افزود: 
در این راستا قوه قضاییه به تنهایی وظیفه مند نیست و 

وکال در این بین عدلیه را یاری می دهند.
وی تصریح کرد: این وکیل اســت که قاضی را برای 
تصمیم بــه رای عادالنه یاری می رســاند و امروزه می 
بینیم این معاونت برای اجــرای عدل و داد در عملکرد 

وکال متجلی است.
اکبری خاطر نشــان کرد: وکیل و قاضــی هر دو بر 
اجــرای عدالت تاثیر گذارند زیرا اجرای حق و حد طبق 
روایاتی در اسالم خیرش از چهل شبانه روز ریزش باران 

فایده مند تر است.
رییس کل دادگستری مازندران با تاکید بر اینکه باید 
طوری با هم تعامل کنیم که اصحاب دعوا و جامعه یک 
احساس خوب به آنها دست دهد گفت: باید احساسی به 

اصحاب دعوا دست دهد که بگوید در پرونده من قاضی 
و وکیل عالمانه و عادالنه کار خود را انجام می دهند.

اکبری با بیان اینکه این جلسات باید ما را به این هدف 
نزدیک کند افزود: ســرعت توام با دقت را شعار و برنامه 
خود در رسیدگی به پرونده های قضایی می دانیم.وی 
ادامه داد:رســیدگی باید به هنگام باشد چون شتاب و 
تاخیر در دادرسی درســت نبوده و در انتظار گذاشتن 

اصحاب دعوا کار مطلوبی نیست .
اکبری در ادامه سخنرانی خود تاکید کرد: باید به امر 
پیشگیری و کاهش پرونده ها اندیشیده شود و با گفتگو 
در بخش های مختلف جامعه، کاری انجام داد تا دعاوی 

کاهش یابد و در این بخش وکال نقش اصلی دارند.
وی همچنین از رفتــار وکال در جریــان احترام به 
حوزه عدلیه و قضات تقدیر و تشــکر کرد و افزود:باید به 
بهترین شکل کار خود را انجام دهیم تا رضایت مردم و 

خشنودی خداوند جلب شود.

رییس کل دادگستری مازندران :

وکال نقش محوری در کاهش پرونده دادگستری دارند
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فرهنگیفرهنگی

 وقتی حالتان بد است
 این کارها را نکنید

 حال بد مصادیق زیادی دارد. یکی با حال بد، خلقش پایین می آید، دیگری احساسات 
ناخوشــایندی را تجربــه می کند مثل غم یا تنفر یا خشــم و....در این شــرایط اما نباید 

اشتباهاتی را انجام دهیم. 
 دوستی می گفت هوای ابری حالت عجیبی دارد؛ اگر حالت خوب باشد بهترت می کند 
و اگر حالت بد باشد، بدترت می کند. من اما می گویم بیشتر شرایط و احواالت دنیا بستگی 
به حال ما دارد. زیباترین صحنه های جهان، عذاب آور می شوند وقتی حال آدم خوب نباشد 
و حالمان که خوب باشــد به ترک دیوار هم دل می بندیم و با دیدنش ســرزنده می شویم. 
حال بد مثل باتالق می ماند؛ هرچه بیشتر برای از بین بردنش دست و پا بزنی بیشتر در آن 
فرومی روی. گاهی الزم اســت فقط بنشینیم و نگاهش کنیم بی آنکه به خودمان برچسب 
بزنیم و قضاوت کنیم اعمال مان را. حال بد گاهی موهبت هم می شود چون باعث می شود 
قدردان روزهای خوشحالی باشیم و آنان را که حال بد را تجربه می کنند بتوانیم بهتر درک 
کنیم.اما حال بد دقیقا چیســت؟ اینکه گاهی دل مان دو، سه روزی می گیرد، اینکه چند 
ســاعتی بی دلیل مضطرب می شویم، اینکه عزیزی را از دست می دهیم و می خواهیم دنیا 
دیگر ادامه نداشــته باشد، اینکه به واسطه بیماری یا شرایط خاص هرازگاهی دچار خشم 
و غم بی پایان می شــویم... کدام شــان حال بد اســت؟ با این حال بد چه باید کرد؟ اینکه 
می گویند حال بدمان را بپذیریم، دقیقا یعنی چه؟ اینها ســؤاالتی اســت که برای یافتن 
پاسخ شــان به دکتر علیرضا زرندی، روانشناس و روان درمانگر پویشی مراجعه کردیم و با 

او به گفت وگو نشستیم.
مصادیق حال بد

به گفته دکتر زرندی، حال بد مصادیق زیادی دارد. یکی با حال بد، خلقش پایین می آید، 
دیگری احساسات ناخوشایندی را تجربه می کند مثل غم یا تنفر یا خشم و.... گاهی ممکن 
اســت از چیزهایی که قبال لذت می بردیم دیگر لذت نبریم یا بی قرار شویم و حتی ممکن 
است از نظر جسمی به هم بریزیم. همه اینها می تواند مصداق این باشد که ما داریم حال بد 
را تجربه می کنیم. یعنی تجربه احساسات ناخوشایندی که دوست شان نداریم و موقعیت 
بیرونی مطابق خواســته ها و انتظارات ما جلو نمی رود و به تعبیر دیگر اینکه روند برطرف 
شــدن نیازهای ما مختل شده است. این باعث می شود احساسات و هیجاناتی در ما شکل 

بگیرد که ناخوشایند است و معموال ما از این به عنوان حال بد یاد می کنیم.
اولین مواجهه با حال بد

اولین اشــتباهی که در این مواقع رخ می دهد این اســت که آدم ها می خواهند با حال 
بدشــان بجنگند. زرندی می گوید: صادقانه اش این اســت که حال بد با جنگیدن خوب 
نمی شــود. وقتی با حال بد می جنگیم در واقع داریم از آن اجتناب می کنیم و این اجتناب 
حال بد و ناکامی مــا را دوچندان می کند. جنگیدن یعنی اینکه خودمان را بابت این حال 
بد، بازخواست کنیم و بگوییم من نباید چنین حالی داشته باشم و باید حالم را خوب کنم. 

جنگیدن یعنی به رسمیت نشناختن این واقعیت که محرکی باعث حال بد ما شده است.
روان درمانگر پویشــی می افزاید: حاال اگر بخواهیــم نجنگیم و اجتناب نکنیم چه باید 
بکنیم؟ اول اینکه حال بدمان را ببینیم. یعنی ما به عنوان انسان این را طبیعی بدانیم که در 
معرض محرک های ناخوشایندی قرارمی گیریم که حالمان را بد می کند و بابت این حال 
بــد، به خودمان حق بدهیم. حاال برای اینکه این حال را تعدیل کنیم می توانیم یکســری 
راه حل پیدا کنیم؛ مثال به خودمان فرصت بدهیم، با خودمان خلوت کنیم، از آدم ها مشورت 

بگیریم، با آنها حرف بزنیم، محیط مان را تغییر دهیم و... .
تجربه حال بد

قرار اســت اجازه بدهیم حال بد در دنیای روانشناختی ما،  پردازش و حل و هضم شود 
تا روان، خودش را بازســازی کند و زندگی دوباره به همان روال سازگاری برگردد. علیرضا 
زرنــدی چنین ادامه می دهد: حال بد را نمی شــود از بین برد؛ باالخره محرکی داشــته و 
در واقعیت زندگی اتفاقی رخ داده اســت که روان نتوانســته آن را حل و هضم کند و برای 
هضمش نیاز به زمان دارد. ما با خودمراقبتی این شرایط را فراهم می کنیم که روان، خودش 

را بازسازی کند تا دوباره به تعامل با واقعیت و سازگاری برسد.
به گفته علیرضا زرندی، این تنها بخشــی از فرایند پذیرش است. او می گوید: وقتی این 
شــوک اولیه را پشت سر گذاشتیم و روان کمی بازسازماندهی شد، حاال  بررسی می کنیم 
چه شــد که این حال بد برایمان اتفاق افتاد؟ آیا دلیلش مسئله ای در بیرون است که باید 
مدیریت اش کنیم یا جنبه هایی درونی است که باید به آن آگاه شویم؟ و از همه مهم تر اینکه 
هیچ کدام از موارد گفته شده نباید به کنترلگری تعبیر شود و دچار این توهم شویم که از این 
به بعد شرایط را کنترل کنیم که دیگر حال بد برنگردد. ما فقط می توانیم پیش بینی کنیم 
که این اتفاق کمتر رخ دهد یا اگر رخ داد کمتر صدمه ببینیم و آماده تر برویم سراغش تا هم 

شدتش کمتر شود و هم زودتر بتوانیم خودمان را بازیابی کنیم.
مراقبت از حال بد

ذهن آگاهی به ما کمک می کند از خودمان در مواجهه با حال بد مراقبت کنیم. زرندی 
با اشاره به این مطلب می گوید: در ذهن آگاهی قرار نیست با آنچه در محیط بیرون یا درون 
ما اعم از افکار و احساســات، رخ می دهد مقابله و مبارزه یا حتی کنترلش کنیم. قرار است 
به عنوان یک ناظر بیرونی نگاهش کنیم. در واقع جنگیدن، نقطه مقابل ذهن آگاهی است. 
وقتی اتفاق ســختی روی می دهــد؛ مثال وقتی عزیزی را از دســت داده ایم، در غم، غرق 

می شویم. باید سوگ را برای خودمان طبیعی بدانیم و اجازه بدهیم آن را تجربه کنیم.
زرندی تأکید می کند: نگاه کردن و نجنگیدن به معنای بی تفاوتی نیســت، به معنای به 
رســمیت شناختن احساسات مان اســت. فراموش نکنید که پذیرش با تسلیم فرق دارد. 
تسلیم یعنی دستانم باال برود و اجازه دهم حال بد هر کاری دوست دارد با من بکند؛ یعنی 
در موضع قربانی و درماندگی قرار گرفتن. تسلیم یعنی من دیگر ادامه نمی دهم اما پذیرش 
جنبه آگاهانه دارد یعنی من آن را طبیعی بدانم و واقف باشــم این یک حال اســت که من 

تجربه اش می کنم و به واسطه تجربه کردنش دوباره به حرکت درمی آیم.

نماینده مجلس:

  سند جامع هم افزایی
 نهادهای قرآنی تهیه شود

 عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی به منظور آموزش صحیح قرآن به دانش 
آموزان و قشرهای گوناگون جامعه، خواستار تهیه سند جامع هم افزایی نهادهای قرآنی شد.

دو هفته پیش عبدالرضا صدیق، خادم برگزیده قرآنی گفت که بحث روخوانی قرآن یک کار 
زائد و اشتباه است. چون اگر کسی با ۳۰ سال سن بخواهد قرآن را یاد بگیرد، در ابتدا به او می 
گویند که روخوانی را فرا بگیرد، درحالی که چنین شخصی در دوره دبستان همه این مطالب 
را یاد گرفته است.وی که معتقد است روانخوانی هم مانند روخوانی کاری زائد است، اضافه کرد 
که دانش آموزان و عالقه مندان به یادگیری قرآن کریم نیازی به گذراندن دوره های روخوانی و 
روانخوانی ندارند و به صورت عملی می توانند در کوتاه ترین زمان، قادر به خواندن قرآن شوند.
ســید علی یزدی خواه با اشاره به روش های آموزش قرآن در مدارس گفت: هر دانش آموز در 
دوران تحصیل ۷۲۰ ســاعت آموزش های روخوانی، روانخوانی و معنای قرآن را فرامی گیرد 
ولی درحدود ۵۰درصد دانش آموزان نمی توانند قرآن بخوانند و این مســاله نشانگر ضرورت 
بازنگری در شــیوه های تدریس آموزش قرآن در مدارس است.وی افزود: البته میزان عالقه 
مندی معلمان یکی از عواملی است که دانش آموزان را به یادگیری قرآن تشویق می کند. البته 
امروز محیط های آموزشی برای یادگیری قرآن متنوع شده است و مساجد و هیات ها نیز برنامه 

هایی برای آموزش قرآن دارند.
یزدی خواه ادامه داد: نشان دادن عالقه مندی معلمان به آموزش قرآن و تمرین و پشتکار 
دانش آموزان باعث نهادینه شدن آموزش قرآن در میان کودکان و نوجوانان می شود. متاسفانه 
برای آموزش قرآن کمتر از ابزارهای هنر استفاده می شود و برخی روش های آموزشی نیازمند 
پوست اندازی است.نماینده مردم اسالمشهر، تهران، ری و شمیرانات با بیان این مطلب که در 
حوزه قرآن کم کاری شده است، اضافه کرد: عالوه بر همسویی نداشتن نهادهای قرآنی مانند 
سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان دارالقرآن الکریم و سایر نهادهای مربوطه، ما نیازمند یک 
سند جامع هم افزایی در زمینه آموزش قرآن هستیم. البته در حوزه های برنامه ریزی، جذب و 

تربیت نیروی کارآمد و تامین اعتبار هم مشکالتی وجود دارد که باید رفع شود.

به گــزارش هموالیتی: تالش هــای جواد طالبی 
برای ادامه فعالیت در مســئولیت شــهرداری ساری 
بــی نتیجه ماند و در نهایت اعضای شــورای شــهر 
 ســاری او را از قطار مدیریتی در شــهرداری ساری

 پیاده کردند.
آخریــن تالش های طالبی بــرای ادامه حضور در 

شهرداری قول پرداخت حقوق کارکنان در چند روز 
آینده بود که ظاهرا این وعده شهردار سابق هم مورد 
توجه اعضای شــورا قرار نگرفته و در نهایت امروز با ۶ 

رای استیضاح شده است.
در بین منتقدان اعضای شورا ۳ نفر به فعالیت جواد 
طالبی اعتقاد داشــتند اما ظاهرا مخالفت آنها در بین 

سایر اعضا خریدار نداشته است.
اعضای شــورای شــهر پس از اســتیضاح سید 
مصطفی احمدی را برای سرپرستی شهرداری ساری 
انتخــاب کردند و به دنبال جایگزین مناســب برای 

شهردار جدید ساری هستند.
کم توجهی به توسعه فعالیت شهری،عدم اجرای 

پروژه هــای عمرانی،اجــرای ناقــص چندین پروژه 
عمرانی در سطح شهر و در نهایت تاخیر طوالنی مدت 
در پرداخت حقوق کارکنان شهری و نداشتن برنامه 
مدون و مناسب برای ایجاد درآمد پایدار در شهرداری 
ساری از جمله انتقاداتی بود که افکار عمومی نسبت 

به کارکرد جواد طالبی داشتند.

 شهـردار سـاری 
عـزل شـد
* معرفی سرپرست جدید

تالش های جواد طالبی برای ادامه فعالیت در مسئولیت شهرداری ساری بی نتیجه ماند و 
در نهایت اعضای شورای شهر ساری او را از قطار مدیریتی در شهرداری ساری پیاده کردند.
آخرین تالش های طالبی برای ادامه حضور در شهرداری قول پرداخت حقوق کارکنان در 

چند روز آینده بود که ظاهرا این وعده شهردار سابق هم مورد توجه اعضای شورا...

اختصاصی هموالیتیاختصاصی هموالیتی 

یک مشــاور ازدواج می گوید: »قاعده اولیه در روابط 
این اســت که زوجین همدیگر را همان گونه که هستند، 
بپذیرند اما متأســفانه افراد کمال گرا این گونه نیستند و 
اغلب نمی توانند طرف مقابل را همان گونه که هســت، 
بپذیرد چون طرف مقابل کامل نیست و فرد کمال گرا به 

دنبال همسری کامل و بی نقص است.« 
 امروزه با افزایش آمار جدایی و طالق، روانشناســان 
توصیه می کنند تا دختران و پســران در انتخاب همسر 
عجله نکنند و قبل از ازدواج به شــناخت درست و کافی 
دست یابند. به توصیه مشاوران یکی از مسائل مهمی که 
در امر ازدواج باید موردتوجه قرار بگیرد، تشخص میزان 
کمال گرایــی در طرف مقابل اســت چراکه پژوهش ها 
نشــان می دهد که مدت دوام ازدواج بــا افراد کمال گرا، 
4۷ درصد کمتر از افرادی است که نگاه ایده آل به رابطه 
ندارند. از طرفی، آمار طالق بین افراد کمال گرا باال است 
و شــانس ازدواج آن ها تقریباً نصف افرادی است که نگاه 

ایده آل گرایانه ندارند و سخت گیر نیستند.
دکتر ابوالقاســم مهری نژاد، مشــاور ازدواج و استاد 
دانشگاه در رابطه با دشواری های ازدواج با افراد کمال گرا 
به خبرنگار ایرنا می گوید: »زیاد انتقاد کردن، زود ناامید 
شدن، نظم وسواسی و ریزبینی بیش ازاندازه از رایج ترین 
مشــخصه های رابطه با افراد کمال گرا است. این رفتارها 
باعث می شــود ازدواج با این افراد دشوار و بیش از ازدواج 

افراد عادی در معرض شکست باشد.«
افراد کمال گرا همســری کامــل و بی نقص 

می خواهند
دکتر مهری نژاد در توضیــح فرد کمال گرا می گوید: 
»انسان ذاتاً دنبال رشــد و پیشرفت است. تمایل انسان 
به کمال گرایی و رشد ممکن است درزمینه های مختلف 
ازجمله مذهبــی، اقتصــادی، ظاهــری، فرزنداوری، 
تحصیل، ارتباطی، احساسی و... بروز پیدا کند اما شدت 
کمال گرایــی در افــراد مختلف، متفاوت اســت و افراد 

کمال گرا استاندارهای بسیار باالیی دارند.«
بــه گفته مهــری نــژاد، کمال گرایی یــک ویژگی 
شخصیتی است مانند هر ویژگی دیگری که فرد ممکن 
است داشته باشــد مثل خجالتی بودن یا برون گرایی. او 
تأکید می کند: »افراد کمال گرا عــالوه بر این که تمایل 
دارند خودشان در همه زمینه ها کامل و بی نقص باشند، 
به دنبال همسر بی نقص و کامل می گردند و دوست دارند 
تا همسر و فرزندانشان نیز درزمینه های مختلف عالی و 

موفق باشند.«
راضی کردن یک کمال گرا کار آسانی نیست

مهــری نژاد می گوید زندگی با فرد کمال گرا بســیار 

دشوار است: »کمال گرایی معموالً با وسواس، ایرادگیری 
و ریزبینــی ارتباط دارد. این مســئله باعث می شــود تا 
فرد کمال گرا انتظارات غیرواقع بینانه ای از همســرش 
داشته باشد. ازاین رو، او به سختی طرف مقابل را کامل و 
 بی نقص می بیند و به همین جهت، به طرف مقابل فشار

 وارد می کند.«
این روانشــناس ادامــه می دهد: »فــرد کمال گرای 
افراطی، در امور مختلف ازجمله آشپزی، ظاهر، نظافت 
خانه، روابط اجتماعی و... به شریک زندگی اش ایراد وارد 

کند و از او می خواهد که بهترین باشد.«
مهــری نژاد با اشــاره به قواعد اولیــه روابط زوجین 
می گوید: » قاعده اولیه در روابط این اســت که زوجین 
همدیگر را همان گونه که هستند، بپذیرند اما متأسفانه 
افراد کمال گرا این گونه نیستند و اغلب نمی توانند طرف 
مقابل را همان گونه که هست، بپذیرد چون طرف مقابل 
کامل نیســت و فرد کمال گرا به دنبال همسری کامل و 

بی نقص است.«
آیــا ازدواج دو فرد کمال گرا هــم می تواند 

مشکل ساز باشد؟
این استاد دانشگاه در پاســخ به این سؤال می گوید: 
»همــه افــراد ذاتــاً تمایل بــه رشــد و ارتقــا دارند و 
 همان طور که اشــاره کردم درصد کمال گرایی در افراد 
متفاوت اســت. طبیعتــاً در زوجینی که هــر دو موفق 
هســتند، یک نســبت کمال گرایی وجود دارد و وجود 
کمال گرایی در هر دو فرد به شرط هم کفوی در سایر امور 
نه تنها مشکل ساز نیســت بلکه ممکن است باعث رشد 

زوجین در کنار یکدیگر شود.«
روش هایی برای پی بردن به کمال گرایی طرف مقابل

یکی از مسائل مهم در انتخاب همسر، شناخت میزان 
کمال گرایی طرف مقابل است اما اینکه چطور می توان در 
دوران خواستگاری میزان کمال گرایی فرد را تشخیص 
داد، موضوعی است که دکتر مهری نژاد درباره آن توضیح 
می دهد: »همه افراد پیشینه و اهدافی دارند که با بررسی 
بر روی آن ها می توان میزان کمال گرایی را تشخیص داد؛ 
به عنوان مثال، نمرات دانشگاه، دانشگاه محل تحصیل و 
رزومه کاری ازجمله مسائلی است که می تواند نمایانگر 

میزان کمال گرایی افراد باشد.«
این روانشــناس می گوید توجه به ظاهر و پرســیدن 
برخی از سؤاالت در دوران خواستگاری از دیگر مواردی 
اســت که می تواند نوع و میزان کمال گرایی را مشخص 
کند: »پرسیدن سؤال درباره اهداف و برنامه برای آینده، 
توقعات از همســر، نحوه برگزاری مراسم عروسی و نوع 
پوشــش و ظاهر ازجمله اموری است که در خواستگاری 
باید به آن ها توجه شود. چنانچه فردی درباره این مسائل 
بلندپروازانه صحبت کنــد و از توقعات باالیی برخوردار 
باشــد، احتمال کمال گرایی در فرد وجود دارد.«مهری 
نژاد ادامه می دهد: »نشانه های ظاهری و پرسیدن برخی 
سؤاالت در دروان خواســتگاری تنها راه برای تشخیص 
کمال گرایی در افراد است اما میزان کمال گرایی در افراد 
مسئله ای است که تنها توســط متخصص و روانشناس 
قابل تشــخیص است.«این روانشــناس تأکید می کند: 
»توجه به کمال گرایی از موضوعات مهمی اســت که در 

ازدواج باید به آن ها توجه شــود چراکــه برخی افراد از 
کمال گرایی باال و ظرفیت پایینی برخوردارند و هرچقدر 
فاصله بین ایده آل و واقعیت فرد بیشتر باشد، این مسئله 
می تواند باعث تنش در زندگی شــود؛ لذا الزم است تا با 
مراجعه به متخصص و انجام تست های روانشناسی، نوع 

و میزان کمال گرایی تشخیص داده شود.«

به دنبال درمان کمال گرایی باشید
مهری نژاد می گوید: »یک مشــکل اساسی در افراد 
کمال گرا این است این افراد ایده آل هایی دارند و ناتوانی 
در دستیابی به آن ایده آل ها اغلب باعث می شود تا آن ها 
خودشان را قبول نداشــته باشند؛ به همین جهت دچار 

اضطراب، ناامیدی و یأس، افسردگی و تنش می شوند.«
این استاد دانشــگاه به افراد کمال گرا توصیه می کند 
ترجیحــاً قبل از ازدواج این ویژگی را کنترل کنند وگرنه 
در زندگی مشترک دچار مشکل خواهند شد: »هرکسی 
در زندگی الزم است تا هرازگاهی بر روی افکار، گروه های 
ارتباطی و احساسات خود بازبینی کند و برای پی بردن 
به درصــد کمال گرایی و رفــع آن تحت نظر متخصص 
روان درمانگــر قــرار بگیرد چراکــه کمال گرایی و عدم 
 درمــان آن می توانــد مانع بزرگــی در ازدواج و انتخاب

 همسر باشد.«
این روانشــناس به افراد کمال گرایــی که در زندگی 
مشــترک به ســر می برند نیز توصیه می کند: »باید به 
این مســئله باور پیدا کنید که هر انسانی ظرفیتی دارد 
و توانایی افــراد در امور اقتصادی، تحصیلی، آشــپزی، 
خانه داری، روابط عاطفی و... متفاوت است لذا برای حفظ 
آرامش در زندگی مشــترک الزم اســت تا همسرتان را 

همان گونه که است، بپذیرید.«
به گفتــه مهری نــژاد، درک متقابل یکــی دیگر از 
اصول زندگی با فرد کمال گرا است: »برای ثبات آرامش 
در زندگی، فــرد کمال گرا باید کمی از اســتانداردها و 
توقعات خود نســبت به همســرش کم کند و همســر 
فرد کمال گــرا نیز باید با باال بردن آســتانه تحمل خود 
 تــالش کند بــه همســرش در ناامیدی و افســردگی 

کمک نماید.«
مهری نژاد در پایــان تأکید می کند: »کمال گرایی تا 
زمانی که متوجه خود فرد باشد مشکلی ایجاد نمی کند؛ 
شــما می توانید کمال گرایی باالیی داشــته باشــید و 
بخواهید در مسائل تحصیلی، مالی و حتی احساسی رشد 
کنید اما به شرط آنکه برای دستیابی به اهدافتان تالش 
کنید و مراقب باشــید تا کمال گرایی در ازدواج و روابط با 

همسرتان تأثیر نگذارد.«

دردسرهای ازدواج با کمال گراها

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه شبکه های 
تروریســتی با هزینه های نجومی به دنبــال مبارزه با 
تمامی دلخوشی های جامعه ایرانی هستند، تاکید کرد: 
در این شرایط حساس جنگ رسانه ای، راحت طلبی و 
پشت میزنشینی از سوی مدیران انقالبی و جهادی به 

هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.
محمــد مهدی اســماعیلی در ســومین همایش 
سراســری مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
ها کــه در مجتمع فرهنگی »باغ زیبا« برگزار شــد، با 
اشــاره به فراز و فرودهای مدیریــت در حوزه فرهنگ 
گفت: مدیر جهادی و انقالبی نه تنها پیشــبرد اهداف 
را صرفــا به مســائل بودجه ای گره نمــی زند بلکه در 
مواجهه با محدودیت هــا از خالقیت خود نهایت بهره 
را برای تبدیل تهدیدات به فرصت خواهد برد تا مسیر 
 تحقق اهداف متعالی حوزه فرهنگ انقالب اســالمی 

هموار باشد.
وزیر فرهنــگ ادامه داد: از ســویی شــبکه های 
تروریســتی این روزها با هزینه های نجومی به دنبال 
مبارزه با تمامی دلخوشی های جامعه ایرانی هستند تا 
به هدف شوم خود در ایجاد فضای ناامیدی ملت ایران 

دست پیدا کنند که همواره با بصیرت و هوشیاری مردم 
این دسیسه های دشمن نقش برآب خواهد شد، البته 
در این شرایط حساس جنگ رسانه ای، راحت طلبی و 
پشت میز نشینی از سوی مدیران انقالبی و جهادی به 

هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.

وی در ادامــه بــه اهتمام وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی در دوره جدید مبنی بر تعالی اقتصاد فرهنگ و 
هنر گفت: یکی از مهمترین سرفصل های برنامه تحولی 
دولت مردمــی در حوزه فرهنگ، مربــوط به اقتصاد 
فرهنگ بوده اســت و از همان ابتــدا در حوزه اقتصاد 

فرهنگ، تکالیف متعددی برای وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی پیش بینی شده است و وزارت فرهنگ با قدرت 

امور مربوطه را پیش می برد.
اســماعیلی به اهمیت برپایی منظــم برنامه های 
مختلف فرهنگی و هنری اشــاره کرد و گفت: تقویت 
نشــاط اجتماعی یکی از مهمتریــن راه های مقابله با 
فتنه انگیزی دشــمنان در دوقطبی ســازی جامعه به 
شمار می رود که در ایجاد این نشاط اجتماعی، برپایی 
رویدادهای فرهنگی و هنری با حضور اقشــار مختلف 

جامعه نقش پررنگی ایفا خواهد کرد.
عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی ضمن اشــاره 
به دستاوردهای سفرهای اســتانی خود گفت: دولت 
مردمــی به دنبال ایجــاد فرصت های برابــر با نگاهی 
عادالنه بــرای اهالی فرهنگ و هنــر در نقاط مختلف 
کشور اســت و بر همین اساس تحقق عدالت فرهنگی 
از اهداف اصلی و مهم وزارت فرهنگ در دوره جدید به 

شمار می رود.
سومین همایش سراســری مدیران کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی که اول آذر ماه آغاز شده تا عصر امروز در 

مجتمع فرهنگی »باغ زیبا« ادامه دارد.

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

پشت میزنشینی مدیران انقالبی در شرایط حساس رسانه ای پذیرفتنی نیست
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اخبار 

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران :

کمبودهای دارویی رو به بهبود است
وضعیت اسپری های تنفسی

نایب رئیس انجمن داروســازان ایــران، درباره وضعیت 
کمبودهــای دارویــی در ســطح داروخانه های کشــور، 

توضیحاتی ارائه داد.
ســیدعلی فاطمی، با عنــوان این مطلب کــه وضعیت 
کمبودهای دارویی در سطح داروخانه های کشور رو به بهبود 
است، به خبرنگار مهر گفت: از وضعیت نایاب چند هفته قبل، 

خارج شده ایم و تا حدودی کمبودها برطرف شده است.
وی افــزود: البته هنوز در برخی اقالم دارویی و ســُرم ها 
دچار کمبود هســتیم، اما وضعیت داروهای آنتی بیوتیک، 

بهتر شده است.
فاطمی با اشــاره به کمبودهایی که همچنان وجود دارد، 
گفت: در زمینه اسپری های تنفسی و کورتنی دهانی و بینی، 
همچنان کمبود داریم.نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، 
در پاسخ به این ســوال که آیا قیمت داروهای آنتی بیوتیک 
که اخیراً وارد کشور شده اســت، گران تر از داروهای مشابه 
تولید داخل هســتند یا خیر، افــزود: محموله های وارداتی، 
 گران تــر وارد شــده اند اما بــرای مصرف کننــده گران تر

 نشده است.

متخصص طب سنتی عنوان کرد؛

خوردن کدام غذاها در روزهای 
آلودگی هوا توصیه نمی شود

یک متخصص طب سنتی، در ارتباط با راهکارهای تغذیه 
ای برای مقابله با آلودگی هوا، توصیه هایی ارائه داد.

 علیرضــا یارقلی گفــت: در روزهایی که بــا آلودگی هوا 
مواجه هســتیم، بهتر اســت از خوردن غذاهای سنگین که 
معده توانایی هضم آنها را نــدارد، پرهیز کنیم.وی، مصرف 
شــیر و مایعات را مورد تاکید قرار داد و افزود: خوردن تخم 
 مرغ عســلی به جلوگیری از آالینده های ســرد و خشــک 

کمک می کند.
این متخصص طب ســنتی ادامه داد: در روزهای آلودگی 
هوا، از خوردن غذاهایی مانند ماکارونی، فست فود، بادمجان، 
گوشــت گاو و گوســاله پرهیز کنید چرا که این قبیل غذاها 

باعث می شود غلظت خون بدن باال برود.
یارقلی ادامه داد: بهتر است بیشتر آش ماست، آش دوغ و 
آش ســبزیجات خورده شود اما آش رشته به دلیل سنگینی 
توصیه نمی شــود. در مجموع هر چیزی که ســرد و خشک 

است و بدن را غلیظ می کند، توصیه نمی شود.

 ورزش میزان بقاء در مبتالیان
 به سرطان سینه را افزایش می دهد

یک مطالعه جدید نشــان می دهد کــه نجات یافتگان از 
سرطان ســینه ممکن اســت بتوانند زندگی خود را تنها با 

پیاده روی سریع روزانه افزایش دهند.
به گزارش خبرنــگار مهر به نقل از مدیســن نت، ارزش 
ورزش منظــم از جمله پیــاده روی روزانه کــه اغلب به آن 
اشاره می شود - به خوبی شناخته شده است. یکی از مزایای 
 بالقوه ورزش برای ســالمتی، کاهش خطر ابتالء به سرطان

 سینه است.
اما مشخص نیســت که آیا فعالیت بدنی منظم می تواند 
به افرادی که قباًل ســرطان سینه داشته اند کمک کند عمر 
طوالنی تری داشــته باشــند یا خیر. یافته های جدید نشان 

می دهد که این احتمال وجود دارد.
محققــان دریافتند که در میان بیــش از ۳۰۰ زنی که در 
مراحل اولیه سرطان سینه جان ســالم به در بردند، آنهایی 
که فعالیت متوســطی داشــتند ۶۰ درصد کمتر از آنهایی 
 کــه کم تحرک بودند، در طــول دوره مطالعه جان خود را از 

دست دادند.
»رینا هاک«، محقق ارشــد از مؤسسه تحقیقاتی کایسر 
کالیفرنیا، گفت: »این خبر خوبی اســت، زیرا نشان می دهد 

که انجام تمرینات شدید ضروری نیست.«
هاک در ادامه افزود: »ورزش با شــدت متوســط دارای 
فواید زیادی برای ســالمتی است، از جمله کمک به کنترل 

فشار خون، قند خون و وزن بدن.«
یافته های جدید نشان می دهد که زنان می توانند پس از 

ابتالء به سرطان سینه نیز از این فواید بهره ببرند.
سرطان ســینه به خصوص زمانی که زود تشخیص داده 
شــود بســیار قابل درمان است. بر اســاس گزارش انجمن 
ســرطان آمریکا زمانی که ســرطان فقط به سینه محدود 
می شود بیماری تشخیص داده می شود، ۹۹ درصد زنان پنج 
ســال بعد هنوز زنده هستند.این مطالعه شامل ۳۱۵ زن بود 
که حداقل دو سال قبل، سرطان سینه شان در مراحل اولیه 
تشخیص داده شــده بود. در ابتدا، آنها در مورد عادات اخیر 

فعالیت بدنی خود گزارش دادند.
به طور کلی، ۷۷ زن دارای فعالیت متوســط بودند، به این 
معنی که در بیشــتر روزهای هفتــه در فعالیت هایی مانند 
پیاده روی ســریع یا دوچرخه سواری شرکت داشتند. ۱۴۱ 
زن دیگر فعال تر در نظر گرفته شدند، زیرا آنها فعالیت هایی 
مانند دویدن را دوست داشــتند، و ۹۷ زن در گروه فعالیت 

"ناکافی" قرار گرفتند.
در طول هشــت سال بعد، ۱۴٪ از تمام شرکت کنندگان 
در مطالعــه جان خود را از دســت دادند، امــا این میزان در 
میان زنــان فعال به طور قابل توجهی کمتــر بود: در هر دو 
گروه ورزش، میزان مرگ و میر تقریباً ۱.۳٪ در ســال بود، 
 در مقابــل در گروه با تحــرک ناکافی، این رقــم ۳.۳٪ در

 سال بود.
البتــه، تفاوت هــای زیادی بیــن بازماندگان ســرطان 
ســینه که به طــور منظــم ورزش می کنند و افــرادی که 
ورزش نمی کننــد، وجود دارد. اما فعالیــت بدنی همچنان 
 با کاهش ۶۰ درصــدی خطر مرگ در طــول دوره مطالعه

 مرتبط بود.

ســرماخوردگی، آنفلوآنزا و بیماری های ویروسی در این 
روزهای ســرد ســال در جامعه جاخوش کرده اند اما همین 
بیماری ها به دلیل نادیده گرفتن برخی نکات بهداشتی ساده 
توانسته اند قدرت خود را در گرفتن جان افراد و کشتن آن ها 

به نمایش بگذارند.
آنفلوآنــزا ، کووید ۱۹ و ســرماخوردگی هر ســه عفونت 
ویروسی هستند که سیستم تنفسی را درگیر می کند و بیشتر 
افرادی که بــه این بیماری ها مبتال می شــوند نیاز دارند در 
طول مدت بیماری یکسری نکات و پروتکل های بهداشتی را 

رعایت کنند تا مانع از ابتال دیگر افراد جامعه شوند.
بنا به اظهار نظر کارشناسان حوزه بهداشت و درمان، این 
بیماری ها این وضعیت و شــرایط را دارند که به یک اپیدمی 
جهانی مبدل شــوند که وقوع چنین شرایطی وابسته به نوع 

رفتار مردم یک جامعه دارد.
به طوری که در موضوع همه گیری بیماری نوپدید کووید 
۱۹ شــاهد بودیم که هر زمان مردم نسبت به رعایت پروتکل 
های بهداشــتی غفلت کردند و این بیماری از همان موضوع 
آســیب خود را به مردم زده اســت و موجب ابتالی افرادی 
بیشتری به این بیماری و حتی مرگ و میر بیشتر شده است.

همه ما روزهای ســیاه کرونایی مرداد پارســال که روزانه 
بیش از ۷۰۰ نفر از هموطنانمان براثر این بیماری جان خود 
را از دســت دادند را به یاد داریم که چطــور ترس و واهمه از 
دست دادن عزیزانمان همچون بختک بر زندگی مردم سایه 
افکنده بود.اما در این میان بیماری آنفلوانزا هم که دســتی بر 
روی آتش ابتال و مرگ و میر افراد دارد نیز در این فصل ســرما 
نباید فراموش شود به طوریکه گزارش اخیر در خصوص تعداد 
کشته شدگان براثر آنفلوانزا نشان می دهد که این بیماری نیز 
همچون کووید ۱۹ در جامعه مــی تازد و جان ها را در قفس 
ســینه حبس می کند به طوری که سرپرست مرکز مدیریت 
بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

تعداد فوتی های این بیماری را ۱۶۰ نفر اعالم کرد.
دکتر بهنام عرشــی ضمن تاکید بر توصیه های گذشته، 
بهترین راه مقابله با این بیماری را تزریق واکســن دانســت 
کــه اکنون در داروخانه ها موجود اســت و توصیه می شــود 

سالمندان نسبت به تهیه آن سریعتر اقدام کنند.
آنفلوآنزا یک عفونت ویروســی است که سیستم تنفسی 
را درگیر می کند و بیشــتر افرادی که بــه این بیماری مبتال 
می شوند با مصرف انواع و اقسام آنتی بیوتیک ها بدون تجویز 
پزشک اقدام به خود درمانی می کنند که این کار باعث ایجاد 
مقاومت میکروبی در بدن شــده و فــرد مبتال به پنوموکوک 

)عفونت ریه( می شود.
بنا به اعالم معاونت بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی 
مازندران تســت آنفلوآنزا ۲۵ درصد افرادی که به مشکالت 
تنفســی دچار شدند مثبت اســت و در همین حال همراه با 
فصل سرد سال ۲ نفر از مردم استان براثر آنفلوانزا فوت کردند 

که هر دوی آنها دارای بیماری زمینه ای بودند.
همچنیــن روزانه بطور میانگین ۲۰ تا ۳۰ نفر از مردم این 

اســتان به بیماری کووید ۱۹ مبتال می شــوند که حدود ۱۰ 
تا ۱۵ نفــر بیمار بدحال ادامه حیات آن ها به دســتگاه های 
تنفســی و بخش های مراقبت ویژه وابسته است و در آبان ماه 
۲ نفــر از مردم مازندران براثر ابتال به این بیماری جان خود را 
از دست دادند.متخصصان و مسووالن حوزه بهداشت و درمان 
مازندران با توصیه به افراد برای رعایت مراقبت های بهداشتی 
الزم بــه منظور جلوگیری از ابتال به بیماری های ویروســی 
تنفســی تاکید کردند که این نوع بیماری ها همانطورکه به 
راحتی قابل انتشار در جامعه هستند با رعایت نکات بهداشتی 

جزیی می توان از ابتال به آنها جلوگیری کرد.

رابطه مستقیم میان ابتال به بیماری های تنفسی و 
رعایت نکات بهداشتی

متخصــص بیماری های عفونــی و رئیس بخش بیماری 
های عفونی بیمارستان رازی قائمشهر در این باره به خبرنگار 
ایرنا گفت: سرماخوردگی ، آنفلوآنزا و کووید ۱۹ سه بیماری 
ویروسی با واگیر باال هستند که در صورت عدم رعایت نکات 
بهداشتی الزم این بیماری ها می توانند به حالت همه گیری 

و اپیدمی در آیند.
دکتر فرهنــگ بابامحمودی افــزود: مهمترین ویژگی و 
شاخصه این بیماری های شــایع در فصول سردسال حمله 
ویروس به سیستم تنفسی انسان است که در صورت پیشروی 
عفونت می تواند موجب تنگی نفس و در مراحل باالتر شدت 

بیماری موجب مرگ و میر افراد شود.
وی ادامه داد: عامل بروز ایــن بیماری ها از طریق تماس 
مستقیم و غیر مســتقیم مجاری تنفسی به افراد منتقل می 
شــود و آنها را به بیماری مبتال می کند و بــا توجه به اینکه 
ویروس از طریق مجاری تنفســی منتقل می شــود رعایت 
نکات بهداشــتی که همواره از سوی متخصصان گوشزد می 
 شــود می تواند در جلوگیــری افراد در ابتال بــه بیماری ها 

کمک کند.
این عضو هیات علمی دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران 
استفاده از ماسک ، رعایت فاصله ، شستن مرتب دست با آب 
و صابون و تزریق واکسن کووید ۱۹ و آنفلوآنزا به افراد مسن و 
بیماران زمینه ای را از جمله راهکارهای بهداشتی برای مقابله 
با ویروس این بیماری ها برشــمرد .وی گفت : در زمان همه 
گیری کووید ۱۹ به دلیل ناشــناخته بودن این بیماری غالب 
افراد بیشتر نکات بهداشتی مذکور را رعایت می کردند و این 
باعث شد تا همه گیری بیماری کنترل شود و جان بسیاری از 

افراد در این زمینه نجات پیدا کند.
به گفته دکتر بابامحمودی به طوریکه در فصل سردسال 
۲ سالی که پشت سر گذاشتیم بیماری آنفلوآنزا فروکش کرد 
و افراد کمی در جامعه به آن مبتال شــدند و حتی آمار مرگ و 
میر نیز کاهش یافت اما در فصل پاییز امســال با توجه به کم 
شدن تعداد مبتالیان به کووید ۱۹ رعایت نکات بهداشتی کم 
شده است و این موضوع بر روند ابتال افراد بیشتری به بیماری 
آنفلوآنزا تاثیر گذاشته است.وی افزود: این بیماری ها دستگاه 

تنفس را مورد مورد هدف قرار می دهند و قدرت ســرایت از 
فرد به فرد و محیط به فرد را دارند و در صورت شــیوع و همه 
گیری می تواند باعث مرگ و میر یک تا ســه درصد جمعیت 
شــود.متخصص بیماری های عفونی مازندران و عضو هیات 
علمی دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران گفت: برای درمان 
آنفلوآنزا، سرماخوردگی و کووید ۱۹ از داروهای آنتی بیوتیک 
)چرک خشک کن ها( استفاده نشــود، این داروها تاثیری در 
درمان و بهبودی بیماری ندارد و حتی می تواند باعث افزایش 
مقاومت بیماری نیز شــود.وی از گلودرد ،بدن درد و سرفه به 
عنوان شباهت عالئم این ۲ بیماری نام برد که بسته به شدت 
بیماری عالئم آن بروز می کند و افزود: آنفلوآنزا بیماری است 
که با تب باال و ناگهانی پدیدار می شود و در صورت تداوم تب 
بعد از پنج روز به احتمال زیاد ویروس به سیستم تنفسی بدن 

حمله کرده و به تجویز داروهای آنتی بیوتیکی نیاز است.
متخصص بیمــاری های عفونی ادامــه داد : دوره کمون 
و پنهــان آنفلوآنــزا در بدن بیمار به نســبت بیماری کووید 
۱۹ کوتاهتــر و در مدت زمان ۱۸ ســاعت تا چهار روز عالئم 
مشخص می شود.وی ادامه داد: تجویز داروهای ضد ویروسی 
و آنتــی بیوتیک برای درمان این بیماری در مورد افرادی نیاز 
است که شرایط خاص دارند و جزو افراد مسن ، زنان باردار و یا 

بیماری زمینه ای دارند است.
این متخصص بیماری های عفونی توصیه کرد: افرادی با 
چنین ریزفاکتورهای خطر برای تزریق واکسن آنفلوآنزا اقدام 
کنند چون این افراد در صورت ابتال می توانند آســیب های 

جدی تر به نسبت دیگر افراد ببینند.

پیشروی بیماری های تنفســی با بی توجهی به 
پروتکل های بهداشتی

مدیر گــروه بیماری های معاونت بهداشــتی دانشــگاه 
علوم پزشــکی مازندران گفت: ســرماخوردگی ، آنفلوآنزا و 
کرونا بیماری های تنفســی هستند که در حال حاضر مردم 
مازندران در این روزها به آن مبتال می شــوند که شــباهت 
عالئم آنها باعث می شود در تشخیص هر یک از آنها با سختی 
مواجه باشیم.آزیتا دلیلی افزود: در ۲ سال اخیر به دلیل شیوع 
بیماری کرونا و ضرورت استفاده از ماسک برای در امان ماندن 
از این بیماری باعث شــده بود تا در این مدت تعداد مبتالیان 

به بیماری آنفلوآنزا کاهش یابد و حتی به صفر رسیده بود.
وی گفــت: اما ذهنیت عموم مبنی بر از بین رفتن بیماری 
کرونا باعث شــده تا افراد ماسک نزنند که این موضوع نه تنها 
باعث افزایش تعداد مبتالیان به کرونا شــده است در افزایش 

تعداد مبتالیان به آنفلوآنزا نیز تاثیر گذاشته است.
به گفته دلیلی عالئم ابتال به آنفلوآنزا در مقایســه با کرونا 
شدیدتر اســت، فرد مبتال به آنفلوآنزا در همان مراحل اولیه 
ابتال دچار تب، گلودرد و ســردرد به طور متوالی در چند روز 
می شود و حتی سرماخوردگی معموال نسبت به این بیماری 

خفیف تر است.
وی گفت: برای جلوگیری از انتقــال ویروس آنفلوآنزا به 

سایر افراد باید دستورالعمل های بهداشتی از جمله استفاده از 
ماسک در مکان های شلوغ، شستشوی مرتب دست ها با آب 
و صابــون یا مواد ضدعفونی کننده که برای عدم ابتال به کرونا 

وجود دارد، رعایت و مورد توجه قرار گیرد.
به گفته دلیلی رعایت این نکات می تواند افراد را در مقابل 
این بیماری مصون کند و نیازی نیســت تمامی افراد جامعه 
واکسن تزریق کنند.وی بر لزوم تزریق واکسن آنفلوآنزا برای 
گروه های خاص جامعــه تاکید کرد و توضیح داد: افراد باالتر 
از ۶۵ ســال، کودکان، زنان باردار و مبتالیان به بیماری های 
قلبی، ریوی، کلیوی و آســم، دیابت، نارسایی قلبی، بیماران 
دیالیزی، بیماران تحت شیمی درمانی و افراد با نقص ایمنی 

سریعتر واکسن آنفلوآنزا را تزریق کنند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره 
به فروکش کردن بیماری کووید ۱۹ در اســتان گفت: البته 
بخش بیشتری از وقوع چنین رخدادی نتیجه همگانی شدن 

تزریق واکسن که در پی آن افزایش ایمنی بدن است.
عبــاس علیپور افزود: در مقابله با بیماری های ویروســی 
همچون کووید ۱۹ و آنفلوآنزا رعایت چند نکته برای در امان 
ماندن مقابل آن ضروری است که تزریق واکسن از جمله آنها 
است که البته برای بیماری آنفلوآنزا ضرورت ایجاب می کند 
که افراد دارای سوابق بیماری زمینه ای و افراد مسن این کار 
را انجام دهنــد.وی ادامه داد: به طوریکــه در مورد بیماری 
کووید ۱۹ مشــاهده کردیم فوتی های ناشی از این بیماری 
در پیک هفتم بیماری افرادی بودند که ۶ ماه از تزریق واکسن 
 آنها گذشــته بود و بدنشــان ایمنــی الزم را در مقابل با این

 بیماری نداشته اند.
به گفته معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
همچنین با توجه به فصل سردســال و حضور افراد در محیط 
های بسته بدون وجود تهویه هوا خود عامل مهم در ابتال افراد 
به بیماری های ویروسی تنفسی است که خودداری از حضور 

در چنین مکان ها باید مورد توجه قرار گیرد.
علیپور اعالم کرد: نادیده گرفتن این نکات بهداشتی باعث 
شــده تا شــاهد ابتال افراد به بیماری آنفلوآنزا باشیم که ۲۵ 
درصد افرادی که به بیماری های تنفســی مبتال شدند تست 
آنفلوآنزای آنها مثبت است.وی تاکید کرد: همواره در مقابله با 
بیماری های ویروسی عفونی رعایت نکات بهداشتی ساده ای 
همچون استفاده از ماسک و یا تزریق واکسن می تواند در ابتال 

افراد به این بیماری ها جلوگیری کند.
معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی مازندران گفت: 
امسال ۲ نفر از مردم این استان براثر ابتال به بیماری آنفلوانزا 
فوت کردند که یکی از آنها دارای بیماری ســرطان پیشرفته 

معده و نفر بعدی بیماری ام اس پیشرونده داشتند.
بنا به گزارش ۲ دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران و بابل 
در یــک ماه اخیر از مجموع یک هــزار و ۷۴۲ بیمار کرونایی 
بستری شــده در بیمارستان های اســتان ۴۸۴ نفر بدلیل 
شرایط حاد تنفسی در بخش های ویژه بستری شدند و ۲ نفر 

نیزجان خود را از دست دادند .

 غفلت هاِی نفس گیر 
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تخم مرغ، یکی از مواد غذایی پرمصرف اســت که بسیاری 
از ما بــه تنهایی آن را در یک وعــده غذایی مصرف می کنیم و 
یا به عنوان مــواد اولیه غذاهای مختلف در برنامه غذایی به کار 

می بریم.
گلبن سهراب متخصص تغذیه، در پاسخ به این سوال که آیا 
تخم مرغ آلوده به مدفوع مرغ را باید بشوییم یا خیر، گفت: گاهی 
اوقات زمانی که تخم مرغ را خریداری می کنیم متوجه بقایای 
مدفوع مرغ روی پوســت آن می شویم، درست است که مدفوع 
مرغ حاوی باکتری سالمونال است ولی اگر پوست تخم مرغ ترک 

نداشته باشد و یا شکسته نباشد، جای نگرانی نیست.
وی با بیان این مطلب که بهتر اســت تخم مرغ را نشــویید، 
تاکید کرد: شستن تخم مرغ می تواند باعث پخش شدن آلودگی 
شود، این عمل باکتری ها را از سطح تخم مرغ پاک می کند ولی 
الیه حفاظتی و طبیعی روی پوست تخم مرغ را از بین می برد، از 

این الیه باکتری ها به راحتی وارد تخم مرغ می شوند.
ســهراب ادامه داد: می توانید آلودگی را با دستمال کاغذی 
از روی تخم مرغ بردارید ولی حتماً دســت های خود را با مایع 

حاوی مواد آنتی باکتریال بشویید. 
این متخصص تغذیه افزود: می توانید آلودگی را با دستمال 
کاغذی از روی تخم مرغ بردارید ولی حتماً دست های خود را با 

مایع حاوی مواد آنتی باکتریال بشویید.
وی با بیان این موضوع که اگر روی تخم مرغ نیز ترک داشته 
باشــد، باکتری های ســالمونال می توانند به راحتی داخل آن 
شــوند، ادامه داد: هیچ گاه از تخم مرغ شکسته و یا ترک خورده 

استفاده نکنید.
عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی شهید بهشتی 
توضیح داد: اگر تخم مرغ ها هنگام خرید، در بین راه و یا در منزل 
دچار شکســتگی یا ترک شدند باید ســریع آن را مصرف کرد 
خاطرنشان کرد: در صورت عدم نیاز باید محتویات تخم مرغ را 
شکسته، داخل ظرف تمیز در دار ریخته و حداکثر ظرف مدت 

دو روز از آن استفاده کنیم.
سهراب افزود: تخم مرغ اگرحین پخته شدن بشکند خطری 

ندارد و به راحتی می توان از آن استفاده کرد.
وی همچنین درباره رشته های سفید چسبیده به زرده تخم 
مرغ نیز گفت: زمانی که تخم مرغ را می شــکنیم معموالً رشته 
سفیدرنگ که به زرده چسبیده را مشاهده می کنیم، زمانی که 
زرده تشکیل می شود داخل ســفیده می چرخد و در طی این 
فرآیند فیبرهای پروتئینی در باال و پایین تخم مرغ تشــکیل 
می شود.این متخصص تغذیه گفت: نقش این رشته ها یا فیبرها 
نگه داشتن زرده در وسط تخم مرغ است و همانند کمربند عمل 
می کند، هر چقدر این رشــته ها ضخیم تر باشــد به این معنی 
اســت که تخم مرغ تازه تر و استفاده از آن نه تنها مشکلی ندارد 

بلکه مفیدتر و پروتئین باالتری دارد.
عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی شهید بهشتی 
درباره وجود لکه های خون در تخم مرغ اظهار کرد: گاهی اوقات 
لکه خون در تخم مرغ دیده می شــود، در این مواقع، لکه خون 
در تخم مرغ آزارمان می دهد و ما را نســبت به خوردن چنین 

تخم مرغی نگران می کند.

وی با بیان اینکه لکه خون در روند شــکل گیری تخم مرغ 
ایجاد می شود خاطرنشــان کرد: خوردن این تخم مرغ ها برای 
ســالمت مشــکلی ایجاد نمی کند و بر خالف بــاور رایج، این 
لکه ها اصاًل نشان دهنده آلودگی یا مشکالت دیگر در تخم مرغ 

نیستند.
به گفته عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی شهید 
بهشــتی، در واقع این تخم مرغ ها از نظر ارزش تغذیه ای هیچ 

تفاوتی با تخم مرغ های دیگر ندارند.
سهراب با اشاره به این که علت به وجود آمدن لکه های خونی 
بدین گونه اســت که در مراحل ابتدایی شکل گیری تخم مرغ، 
تخم در حال رشد در میان کیسه ای که حاوی شبکه ای از عروق 
خونی اســت احاطه می شود ادامه داد: زمانی که زرده به تدریج 
بالغ می شــود، از کیســه ی زرده به نام خط شکاف یا استیگما 
جدا و آزاد می شــود، گاهی کیسه ی زرده می تواند در طول این 
فرآیند پاره شده و گسستگی رگه ای خونی را موجب شود که به 
درون زرده نشت کرده و حتی موجب شود بخش آلبومین تخم 

مرغ حاوی لکه های خونی شود، این لکه ها با مرور زمان روشن 
می شــوند، در حالی که لکه های خونی تیره نشــان دهنده ی 

تازگی تخم مرغ است.
این متخصص تغذیه خاطرنشــان کرد: بعضی افراد عقیده 
دارند که لکه های خون ممکن است به معنی باشد که تخم وارد 
مرحله ی جنینی شــده و به دلیل تخم گذاری در اواســط این 
فرآیند، این مرحله متوقف شــده است که البته به لحاظ علمی 
این مورد تأیید نشده ولی در عین حال می توان در صورت ایجاد 
این موضوع، لکه ها را به راحتی برداشــته و تخم مرغ را مصرف 
کرد.وی همچنین درباره ایــن موضوع که می توان تخم مرغ را 
برای جلوگیری از ترک خوردن در کیسه فریزر آب پز کرد یا خیر 
نیز توضیــح داد: ماده اصلی نایلون های فریزر پلی اتیلن خطی 
اســت که در دسته پلیمرهای پالستیکی نسبتاً ایمن است که 

خطری را متوجه سالمت انسان نمی کند.
ســهراب با تاکید بــر اینکه مطالعات جدیــدی با موضوع 
ریزپالســتیک ها انجام شــده که این مواد می توانند از پوسته 
تخم مــرغ عبور کرده و وارد بدن شــوند، عنــوان کرد: توصیه 
می شــود برای اطمینان از ســالمت مــاده غذایی که مصرف 
می کنیم، آن را در معرض مواد پالستیکی داغ و یا آب شده قرار 
ندهیم.وی در پاســخ به این سوال که آیا برجستگی های سفید 
روی پوســت تخم مرغ به دلیل وجود هورمون اســت یا خیر، 
گفت: در حدود ۲ درصد از تمام پرندگان تخم گذار، تخم هایی 
با پوســته های غیرمعمــول دارند که در یک درصد به شــکل 

برجستگی ها و نقاط سفید رنگ دیده می شوند.
ســهراب تاکید کرد: این برجســتگی ها به دلیل رســوب 
کریستال های کربونات کلسیم اضافی بر روی پوسته تخم مرغ 
ایجاد می شــوند بنابراین مصرف این تخم مرغ ها هیچ مشکلی 

برای سالمت ایجاد نمی کند.
وی اضافــه کــرد: وجود برجســتگی روی پوســته تخم 
مرغ هیــچ ارتباطی به هورمــون و آنتی بیوتیک نــدارد و در 
 صورت مشــاهده با خیال راحت می توانیــد از این تخم مرغ ها 

استفاده کنید.

آنچه باید از نحوه مصرف تخم مرغ بدانیم
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6 اخبار استان ها

اخبار

رئیس پلیس راه مازندران:

 اجرای طرح زمستانه پلیس راه
 از نیمه دوم آذر ماه در مازندران

رئیس پلیس راه مازندران گفت:طرح زمستانه پلیس راه از نیمه دوم آذر ماه امسال 
در گردنه های برف گیر چهار محور استان آغاز می شود.

یداهلل جهان تاب رئیس پلیس راه مازندران درباره اجرای طرح زمســتانه پلیس راه 
امروز در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در مازندران، اظهار کرد: طرح زمستانه 
پلیس راه در مازندران در گردنه های برف گیر و کوهستانی چهار محور مواصالتی هراز، 

سوادکوه، کندوان و کیاسر  از نیمه دوم آذر ماه امسال آغاز می شود.
وی افزود: هــدف از اجرای طرح زمســتانه پلیس راه ایمنی تردد وســایل نقلیه، 
مدیریت حوادث ترافیکی در زمان ریزش کوه و ســقوط بهمن احتمالی ریزش سنگ، 

کمک به مصدومان و در راه ماندگان و رسیدگی سریع به تصادفات است.
رئیس پلیس راه مازندران بیان کرد: برنامه ریزی ها در راستای اجرای طرح زمستانه 
پلیس راه درحال انجام است.جهان تاب خاطرنشان کرد: باتوجه به شرایط فصلی تاکید 
پلیس به رانندگان پرهیز از ســفرهای غیرضروری است که ضرورت دارد هشدارها را 
جدی بگیرند.وی در پایان گفت: رانندگان درصورت ضرورت ســفر با تجهیز خودروها 
به تجهیزات زمستانی، اطمینان از سالمت فنی خودروها و توجه به هشدارهای پلیس 

سفر ایمنی را برای خود و خانواده رقم بزنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی مازندران خبر داد:

 دستگیری ۴ عامل تحریک
 جامعه در بابلسر

معاون فرهنگــی و اجتماعی فرماندهی انتظامی مازندران از دســتگیری ۴ عامل 
تحریک جامعه که با دریافت چندین دالر اقدام به شعارنویسی می کردند، خبر داد.

سرهنگ سیدجعفر ســاداتی معاون فرهنگی اجتماعی فرماندهی انتظامی استان 
مازندران از دســتگیری ۴ عامل تحریک جامعه که با دریافــت چندین دالر اقدام به 

شعارنویسی می کردند، در شهرستان بابلسر خبر داد. 
وی گفت: در پی شعارنویســی ها و تحریک افکار عمومی در استان توسط افرادی 

فریب خورده، موضوع در دستور کار ماموران انتظامی سطح استان قرار گرفت.
معــاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان مازندران، تصریح کرد: با 
انجام اقدامات اطالعاتی و بررسی های همه جانبه، ماموران انتظامی شهرستان بابلسر 
موفق به شناسایی و دستگیری چهار نفر از عامالن شعارنویسی در آن شهرستان شدند.

ساداتی، افزود: این افراد که با مقاصد تحریک افکار عمومی و برهم زدن امنیت عمومی 
در آن شهرســتان فعالیت می کردند به شعارنویسی، با هدایت لیدرهای اغتشاشات در 
آن شهرستان اعتراف کردند.ساداتی از کشف ۳۰۰ دالر از متهمان در حین دستگیری 
آنان خبر داد و اظهار کرد: این افراد پس از تشــکیل پرونــده به مرجع قضایی معرفی 

شدند و موضوع در دست بررسی است.

فرمانده انتظامی بهشهر خبر داد:

دستگیری ۲۰ لیدر ناآرامی های بهشهر
فرمانده انتظامی بهشهرگفت: با مدیریت هوشمندانه ماموران انتظامی بهشهر ۲۰ 

نفر از لیدرهای اصلی اغتشاشات در این شهرستان شناسایی و دستگیر شدند.
حســن عنایتی گنجی در جمع خبرنــگاران اظهار کرد: در پــی ناآرامی های چند 
روز گذشــته در بهشهر که با ســازماندهی معاندان و افراد فرصت طلب با هدف ایجاد 
ناامنی، آســیب زدن و تخریب اموال عمومی صورت گرفته بــود ماموران انتظامی با 
انجام اقدامات اطالعاتی، انتظامی و عملیاتی موفق شدند، لیدرهای اصلی این اقدامات 
خرابکارانه را شناســایی کنند.وی گفت: بــا مدیریت هوشــمندانه ماموران، تعامل 
دســتگاه های امنیتی و مشارکت بســیار های مردم بصیر و والیی شهرستان تاکنون 

۲۰ نفر از لیدرهای اصلی اغتشاشات در این شهرستان شناسایی و دستگیر شدند.
عنایتی تصریح کرد: تخریب امــوال عمومی، آتش زدن بانک ها، راه اندازی کمپین 
تجمعــات غیرقانونی در فضای مجازی و... از اقدامات آشــوب گرانه این متهمان بوده 
اســت.فرمانده انتظامی شهرستان بهشــهر ضمن قدردانی از همکاری خوب مردم با 
پلیس، اعالم کرد: امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است و با افرادی که به دنبال 

آشوب و ناامنی در سطح جامعه باشند قاطعانه برخورد خواهد شد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران:

 ۹۸ پالک امالک مسیر راه دسترسی
 بندر نوشهر تملک شده است

 مدیرکل بنادر ودریانوردی مازندران گفت: تاکنون ۹۸ پالک از امالک اشــخاص و 
بخش خصوصی در مسیر راه دسترسی بندر نوشهر تملک شده است.

سعید کیا کجوری درجلســه بررسی مشکالت راه دسترســی بندر نوشهر گفت: 
برای تملــک و تخریب واحدهای مســکونی غیر مجاز باقی مانده در مســیر اجرای 
 پــروژه راه دسترســی اختصاصی بندر نوشــهر، باید بــا ارائه راهکارهــای قانونی، 

چاره اندیشی شود.
وی افزود: از مجموع ۱۰۷ پالک شناســایی شده در مسیر اجرای پروژه به مساحت 
۵۶ هزار متر مربع، تاکنون ۹۸ پالک تملک شد و کار کارشناسی و ارزیابی چهار پالک 
دیگر با مســاحت دو هزار مترمربع انجام شده و فرآیند تملک آنها در دست اقدام است 
و برای تملک دیگر پالک های باقی مانده نیز که در بســتر رودخانه ماشــلک ساخته 
شده اند و فاقد اســناد و مدارک الزم هســتند نیازمند همکاری دستگاه های اجرایی 

ذیربط بویژه شرکت آب منطقه ای استان هستیم.
کیا کجوری بیان داشــت: این طــرح در حال حاضر حدود ۷۸ درصد پیشــرفت 
فیزیکی دارد و تاکنون در بخش تملک حدود ۴۵۰ میلیارد تومان و در حوزه ســاخت 
راه دسترســی هم حدود ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه شــده و بابت تکمیل پروژه حدود 
۱۵۰ میلیارد تومان دیگر نیاز اســت و پیش بینی می شــود این طرح در شهریور ماه 
ســال آینده به بهره برداری برسد.رستم زرودی فرماندار شهرستان نوشهر نیز در این 
نشست با اشــاره به اهمیت پروژه راه دسترسی بندر نوشهر به کمربندی گفت: شتاب 
بخشی در روند ساخت این طرح یکی از دغدغه های استاندار مازندران است چرا که به 
طور پیوسته به صورت تلفنی و حضوری خواستار نظارت بیشتر بر روند اجرای طرح و 
همکاری در رفع موانع و مشکالت پیش روی آن دارند و بنابراین به هر شکل ممکن باید 
کار تملک و تخریب این بناهای مسکونی مزاحم در مسیر اجرای این طرح انجام گیرد.

وی بیان داشت: بندر نوشهر خدماتی که ارائه می دهد در حد ملی است چرا که برابر 
گزارش ها حجم زیادی از کاغذ مورد نیاز کشــور از طریق بندر منطقه ویژه اقتصادی 
نوشــهر وارد می شود و بنابراین در این نشست انتظار این است که تصمیم نهایی برای 

رفع موانع و مشکالت روند اجرای این طرح گرفته شود.
گفتنی اســت عملیات ساخت راه دسترسی مســتقیم به بندر نوشهر از حدود پنج 
ســال پیش به طول بیش از ۲ کیلومتر در قالب ســه مرحله آغاز شده است و برقراری 
ارتباط میان بندرخشــکی واقع درحاشــیه کمربندی با بندر نوشــهر، شتاب بخشی 
در فرآیند تخلیه و بارگیری کاال، رفع معضل ترافیک شــهری، ســاماندهی تریلرهای 
حامل بار در بندر خشــک، رونق اقتصادی منطقه و ایجاد اشتغال از مهم ترین اهداف 

پیش بینی شده برای اجرای این طرح است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: 
نخســتین محموله صادرات کیوی این استان با دیپلماسی 
 قوی دولت جهادی سیزدهم از امروز سه شنبه به کشور هند 

صادر شد.
ساالنه از مقدار ۱۸۰ هزار تن کیوی تولیدی در مازندران 
به ویژه غرب این اســتان ، مقــدار ۱۲۰ هزار تن آن به خارج 
 صــادر می شــود که عمده خریــدار این محصول کشــور 

هندوستان است.
مسووالن قرنطینه هندوســتان در آذر ماه سال گذشته 
، حدود ۲۸ محموله کیوی در قالــب بیش از ۵۰۰ هزار تن 
به علت آلوده بودن به شپشک برگشت داده بودند که از این 
مقدار چهار محموله مســتقیم از ایران به هندوستان و بقیه 

هم از امارت به این کشور صادر شده بود.
باغ های کیوی مازندران که بالغ بر هفت هزار هکتار می 
شود در غرب این استان متمرکز است. برداشت محصول این 
باغ ها هم در شــرایط طبیعی به حدود ۱۵۰ هزار تن تا ۱۸۰ 
هزار تن می رســد و برداشــت این محصول هم از نیمه دوم 
آبان ماه شروع می شود و طی یک ماه ادامه دارد بیش از ۷۰ 

درصد این محصول هم صادراتی است.
عبدالرحمــان زاغــی افــزود : از آنجایی کــه صادرات 

محصوالت گیاهی در هر کشوری شرایط خاص خود را دارد 
بنابراین با رایزنی های ســازمان حفظ نباتات کشور با طرف 
های هندی هفته جاری آن کشــور خریــدار این محصول 
نامــه ای داده که تعداد ۱۰ محموله در قالب ۲۰۰ تن کیوی 
به کشورشان صادر شــود منوط به آنکه قوانین هندوستان 
منــوط به شناســنامه دار کــردن مناطق تولیــد کیوی و 

سورتینگ انجام گرفته باشد.
این مسوول اســتانی بیان داشت : این موضوع با دستکم 
۱۰ سورتینگ دار ، صاحبان سردخانه ها و مراکز تولید کیوی 
در منطقه غرب مازندران که شــرایط صادر این محصول را 
دارند در میان گذاشــته شــد و امیدوارم با صدور این مقدار 

محصول اعتماد مسووالن قرنطینه کشور هند حاصل شود.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشــاورزی مازندران 
تاکید کرد : اگر قرار اســت کشور هندوستان خریدار عمده 
کیوی ایران ، این محصول از باغــداران خریداری کند باید 
آنان مشخصات باغ خود را در ســامانه جامع مدیریت بهره 
برداران کشــاورزی )سبک ( ثبت کنند متاسفانه تاکنون از 
ســطح حدود سه هزار و ۵۰۰ هکتار باغ های کیوی درغرب 
مازنــدران ، مالکان حدود ۷۰۰ هــزار هکتار تاکنون در این 
سامانه نام نویسی کرده اند که حدود ۱۰۰ هکتار این باغ ها 

کد QR دریافت کرده اند.
هویت بخشــی یکپارچه و ایجاد ارتبــاط مؤثر و پایدار با 
تولیدکننــدگان زیربخش باغبانی با اهداف مهمی همچون 
تدویــن بانک جامع اطالعاتی محصــوالت باغبانی، ثبت و 
پایش مبدا تولید محصوالت، کنترل باقیمانده آثار ســموم 
شیمیایی و ارتقای کمی و کیفی صادرات محصوالت باغبانی 
و بــه طور کلی اعمال مدیریت جامــع در حوزه محصوالت 
باغبانی را از جمله راهبردهای طرح شناســنامه دار کردن 

باغ هاست.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشــاورزی مازندران 
گفت : در فرآیند طراحی شــده برای اجرای این طرح ملی، 
تمامی مراحل ثبت و صدور شناســنامه واحدها در سامانه 
تحت وب بهره برداران نظام صنفی کشــاورزی موســوم به 
»َسَبک« صورت می گیرد که با کد دسترسی سریع طراحی 
شده در این ســامانه برای مراکز تولید محصوالت باغبانی، 
امکان پایش مبادی تولید و استانداردسازی محصوالت برای 

صادرات و حتی تنظیم بازار داخلی ایجاد خواهد شد.
زاغی افــزود : با وجود آنکه شــماری از کارشناســان و 
مســووالن در این مناطق با برگزاری کارگاه های آموزشی 
، آمــوزش های الزم را برای اجراو مزیــت های این طرح به 

باغداران کیوی ارایه دادند اما متاسفانه برخی از آنان از ترس 
پرداخت مالیات و مســائل دیگر اقبال خوبی نشان دادند و 
برای صادرات محصولشان به کشورهای مقصد به ویژه هند 

راهی جزء شناسنامه دار کردن باغ هایشان ندارند.

صادرات ۳ هزار تن کیوی در مازندران
وی همچنین ازصادرات ســه هزار تن کیــوی از زمان 
برداشت تاکنون از غرب این اســتان به کشورهای امارات ، 
قرقیزســتان ،ارمنستان ،روسیه و عراق خبرداد و این میزان 
صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۰ درصد 
کمتر بوده اســت و امیدوارم با از ســرگیری دوباره صادرات 
 به کشــور هند شــاهد رونق صادرات این محصول در این 

منطقه باشیم .
وی قیمت خرید هرکیلو کیوی از باغداران را به تناســب 
شــکل و اندازه این محصول دانست و خاطرنشان کرد: آنچه 
گزارش شــده هرکیلو کیوی از مبلغ هفت هزار تومان تا ۱۰ 
هزار تومان سورتینگ داران و ســردخانه داران از باغداران 
خریداری می کنند و به یقین کشــور هندســتان با قیمت 
باالتــری یعنی تا ۱۵ هــزار تومان از آنان ایــن محصول را 

خریداری می کند .

 صادرات کیوی مازندران 
به هند آغاز شد

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: نخستین محموله صادرات 
کیوی این اســتان با دیپلماسی قوی دولت جهادی ســیزدهم از امروز سه شنبه به کشور 
هندصادر شد.ســاالنه از مقدار 180 هزار تن کیوی تولیدی در مازندران به ویژه غرب این 

استان ، مقدار 1۲0 هزار تن آن به خارج صادر می شود که عمده خریدار این محصول ...

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 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 درقریه  چلک پالک ۱۷ اصلی بخش ۳ قشالقی

۹۶۰ فرعی اقا/ خانم سید اصغر نقیبی  فرزند سید اکبر نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین بابنای احداثی به مســاحت ۲۳۱/۵۳ مترمربع خریداری بدون واسطه / باواسطه 

از حسین محمدی
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 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 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 است و در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه 
عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت. بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین نامه 
مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با 
رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهی نوبتی 
و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان 

ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی 
منتشر می نماید.شناسه آگهی:۱۴۰۸۲۸۷
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۸/۲۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۹/۰۵

صفر رضوانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

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

 برابر رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۰۴۵۷۰۰۲۰۹۷ و ۱۴۰۱۶۰۳۱۰۴۵۷۰۰۲۱۰۱ 
و۱۴۰۱۶۰۳۱۰۴۵۷۰۰۲۱۱ و۱۴۰۱۶۰۳۱۰۴۵۷۰۰۲۰۷۷ 
۵و۱۴۰۱۶۰۳۱۰۴۵۷۰۰۲۱۱۱ مورخه ۱۴۰۱/۰۷/۲۶و۱۴۰۱/۰۷/۲۷ که در هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی منطقه سه ساری تصرفات مالکانه خانمها مریم کالنتری و مرضیه 
کالنتــری و عطیه کالنتری و آقایان محمودرضا کالنتری و محمدرضا کالنتری  همگی 
فرزند غالمحسین بشماره ملی ۲۰۹۱۸۵۴۱۴۱ و۲۰۹۱۸۷۰۹۴۳ و ۲۰۹۰۲۲۵۹۳۹ 
و ۲۰۹۱۹۲۵۵۷۸ و ۲۰۹۱۸۳۰۳۹۹ و بشــماره پرونــده هــای ۵۸۷ -۱۴۰۰ و ۵۸۸ 
-۱۴۰۰ و ۵۸۶ -۱۴۰۰ و ۵۹۰ -۱۴۰۰ و ۵۸۹ -۱۴۰۰   هر یک نســبت به خانمها یک 
ســهم مشاع از هفت سهم و آقایان دو سهم مشاع از هفت سهم ششدانگ عرصه و اعیان 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت ۴۲۷ )چهارصدو بیست و هفت(مترمربع 
قســمتی از پالک شماره ۱۴۳ اصلی واقع  در بخش ۳ ثبت ساری خریداری مع الواسطه 

از مالک رسمی محرز گردیده است.
لــذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشــود در 
صورتی که اشــخاص 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 تسلیم و پس 
از اخذ رســید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 

قضایی تقدیم نمایند،بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.

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

شناسه آگهی:۱۴۰۶۶۳۴
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری منطقه ۳ 

فریبرز یوسفیان حمیدی

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای غریب رضا عزیزی با ارائه استشهاد محلی مصدق طی درخواست ۲۰۲۴۵۴۳ 
مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی ۶ دانگ یک باب خانه تحت 
پالک ۲۶۴ فرعی از ۱۴ اصلی بخش ۴ ثبت قائمشهر به مساحت ۶۲۹ مترمربع  بشماره 
چاپی ۱۱۱۱۰۲ ثبت گردیده اســت و در اثر اسباب کشــی منزل  مفقود شده را نموده 
اســت در اجرای ماده ۱۲۰ اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا 
چنانچه اشــخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت  نزد خود می باشند ظرف 
ده روز از تاریخ انتشــار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
اداره ثبت محل ارائه و رســید دریافت نمایند چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض 
ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره 
مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی بنام مالک خواهد نمود. سپس برابر 
سند رهنی شماره ۲۳۶۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ دفتر ۱۳۰ قائمشهر نزد بانک ملی ایران 

در رهن می باشد.
شناسه آگهی: ۱۴۱۵۶۶۶

 تاریخ انتشار :۱۴۰۱/۰۹/۰۵

قصابی - سرپرست ثبت اسناد و امالک قائمشهر

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
مازندران از ایجاد غرفه ها و کارگاه های دائمی صنایع دســتی و 
بازارچه  هنرهای ســنتی در مجموعه تاریخی فرح آباد ساری 

خبر داد.
به گزارش میراث آریــا و به نقــل از روابط عمومی اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی مازندران، صادق 
برزگر عصر دوشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۱ در دیدار با شهردار فرح آباد 
ســاری با بیان اینکه فرح آباد یک ظرفیت بالقوه به خصوص در 
حوزه میراثی و تاریخی است گفت:» اعتبارات اداره کل محدود 
است و چناچه کل اعتبارات ۳ ســال حوزه میراث فرهنگی به 
مجموعه فرح آباد اختصاص یابد بازهم جوابگوی ســاماندهی 
آن نخواهد بود و باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود، 
ما می توانیم تســهیل گر مکانیزم های اداری باشــیم و موانع  

سرمایه گذاری را مرتفع کنیم.«
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
مازندران فرح آباد را پکیج کامل برای برنامه ریزی گردشــگری 
و سرمایه گذاری در این حوزه برشمرد و افزود:»باید بپذیریم که 
ساری مقصد و هدف گردشگری نیست برنامه ریزی در فرح آباد 
باید بنوعی تدوین شود تا گردشگران اطراف را جذب کند بعد به 

مرور به مقصد گردشگری تبدیل شود.«
او از ایجاد غرفه ها و کارگاه های دائمی صنایع دستی و بازارچه  

هنرهای سنتی در مجموعه فرح آباد ســاری خبر داد و یادآور 
شد:» این اتفاق با اولویت هنرمندان منطقه اجرایی می شود و از 
ظرفیت  آب بندان فرح آباد به منظور رونق دوبار هنر حصیر بافی 
استفاده خواهد شد و همچنین تولیدات هنری هنرمندان  در 

این غرفه ها به معرض نمایش گذاشته خواهد شد.«
شــهردار فرح آباد ساری در این جلسه با بیان اینکه فرح آباد 
دارای ظرفیت های بی شــمار طبیعی، تاریخی و انسانی است 
که نمی توان نســبت به آن بی تفاوت بود؛ اظهار داشت:»از ۱۳ 
کیلومتر ساحل شهرستان ساری، ۷ کیلومتر آن در فرح آباد واقع 
شــده و دارای ساحل بکر و آزاد اســت.تاالب فرح آباد و تراست 
زیبــای رودخانه فرح آباد نیز فرصــت بزرگی برای این منطقه 
است که می تواند به بهترین شکلی در برنامه ریزی گردشگری 
دیده شــود.«مهدی فاطمی افزود: »فرح آباد به لحاط ظرفیت 
و پتانســیل های گردشــگری طالســت اما فاقد فرم و شکل 

گردشگری است.« 
او از تدوین اطلس ســرمایه گذاری با محوریت گردشگری 
خبر داد و تصریح کرد:»هزینه تدوین این طرح توســط بخش 
خصوصی تامین شده اســت و توانمندی های منطقه در قالب 
بسته سرمایه گذاری در آن دیده می شود اما تصویب  آن  نیازمند 
حمایت اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 

مازندران است.«

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران خبر داد:

  ایجاد غرفه های دائمی صنایع دستی 
در مجموعه تاریخی فرح آباد ساری

فرمانده سپاه کربال با بیان اینکه ملت ایران به ماهیت 
رســانه های ضد ایرانی پی بردند، گفت: صبر و بصیرت 

مردم باعث برمالشدن ماهیت اغتشاشگران شد.
ســردار سیاوش مســلمی فرمانده ســپاه کربال  به 
مناســبت هفته بســیج با هادی ابراهیمــی مدیرکل 

صداوسیمای استان مازندران دیدار کرد.
وی در این دیدار ضمن تبریک هفته بســیج، گفت: 
هر کسی برخوردار از تفکر بسیجی باشد و در راه اعتالی 
انقالب اسالمی و گفتمان ســازی امامین انقالب و در 
مســیر ترویج این گفتمان باشد، او یک بسیجی واقعی 
است.فرمانده ســپاه کربال با اشاره به اینکه  جهادگران 
و مجاهدان  در عرصه رســانه همه بســیجی هستند، 
افزود: همکاری تعامل، شناخت اهداف و بصیرتی که در 

مجموعه صداوسیمای مازندران است، مطلوب است.
سردار مسلمی با تصریح بر طراحی برنامه های منشا 
اثر در صداوسیما، خاطرنشان کرد: دشمن با ابزار رسانه 
در حــال پمپاژ ناامیدی و یاس در جامعه اســت، و باید 
تولید محتوا در رسانه  متناسبت با شرایط امروز جامعه 
و نیز آگاه بخشــی و اطالع رسانی درست باشد تا توطئه 

دشمنان خنثی شود.
فرمانده سپاه کربال در ادامه با اشاره به اینکه انعکاس 
خدمات بســیج به مردم باید مورد توجه جدی رسانه ها 
باشــد، اضافه کرد: خدمات بسیج در حوزه های درمانی 

بسیار چشمگیر است.
سردار مسلمی با اعالم اینکه استان مازندران دارای 
۱۶ مرکز درمانی و یک بیمارستان است، اضافه کرد: در 
مراکز درمانی بسیج در شهرستان ها به قشر مستضعف 

خدمات ارائه میشود.
فرمانــده ســپاه کربــال در ادامــه بــا اشــاره به 
محرومیت زدایی بسیج ســازندگی در مناطق محروم 
ــن بسیج  و فعالیت گروه های جهادی افزود: عالوه برـ 

ســازندگی کار های زیربنایی و پروژه های بزرگی مثل 
زباله ســوز، را برعهده گرفته اســت که پشــرفت ۹۰ 
درصدی داشت و این نیاز به اطالع رسانی به مردم است.
ســردار مســلمی در بخش دیگری از سخنان خود 
افزود: ما در یک جنگ ترکیبی قرار داریم و رســانه یک 

بخش انکارناپذیر این جنگ است.
فرمانده سپاه کربال با تاکید بر اینکه رسانه های ضد 
ایرانی و معاندین در تالش برای برهم زدن امنیت روانی 
مردم جامعه هستند، گفت: امروز جنگ روایت ها است و 

خلق راویت هم نیازمند هنر رسانه است.
سردار مســلمی با بیان اینکه ملت ایران به ماهیت 
رســانه های ضایرانی پی بردند، خاطرنشان کرد: صبرو 
بصیرت مردم باعث برمالشــدن ماهیت اغتشاشگران 
شــد.فرمانده ســپاه کربال در ادامه با تصریح بر اینکه 
دشــمن با برنامه ریزی تمام عیار  علیه ملت و نظام کار 
می کند، بیان کرد: حمایت معاندان در اغتشاشات اخیر 
به وضوح دیده می شــود و مردم با بصیرت خود اهداف 

دشمنان را ناکام گذاشتند.
سردار مســلمی در بخش دیگری از سخنان خود به 
نقــش روحانیت در انقالب و تحقق آرمان های شــهدا 
پرداخت و گفت: نیاز اســت که صداوسیمای مازندران 
عملکرد و فعالیت انقالبی روحانیت را مستندســازی  و 
اطالع رســانی کند.فرمانده سپاه کربال با تاکید بر اینکه 
ترویج تفکر بســیجی در جامعه ضروری اســت، گفت: 
رســانه ملی در ترویج تفکر و اندیشه ناب بسیجی نقش 
مهــم و موثری دارد و باید برای ترویج آن در بین مردم و 

جامعه تالش کند.
سردار مســلمی انعکاس دســتاوردهای بسیج را 
ضرورت امروز رســانه ملی برشمرد و خاطرنشان کرد: 
بسیج قدرت نرم نظام است و اثرگذاری و اعتماد ملت به 

بسیج بخاطر همین مردمی بودن بسیج است.

فرمانده سپاه کربال:

  صبر و بصیرت مردم ماهیت اغتشاشگران
 را برمال کرد
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اخبار

 مجتمع تخصصی ورزشی کودکان 
و نوجوانان بابل کلنگ زنی شد 

نخستین مجتمع تخصصی ورزشــی کودکان و نوجوانان شمال 
کشور به مناسبت هفته بسیج در بابل کلنگ زنی شد.

آیین کلنگ زنی مجتمع تخصصی ورزشــی کودکان و نوجوانان 
شهرســتان بابل با مشــارکت بخش خصوصی در مجموعه ورزشی 
حیدرکالی بابل به مناســبت گرامیداشــت هفته بسیج و با حضور 
ســعادتی نماینده مردم بابل در مجلس شــورای اسالمی، عالیشان 
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان مازندران، گرجی فرماندار، خانم 

عرب رئیس ورزش و جوانان بابل و دیگر مسئوالن برگزار شد.
مهدی سعادتی، نماینده مردم بابل در مجلس در این مراسم گفت: 
بسیاری از عقب ماندگی ها، پس از پیروزی انقالب جبران شد اما هنوز 
با شــرایط ایده آل خصوصا در حوزه زیرســاخت های ورزشی فاصله 
داریم.نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسالمی با تاکید براینکه 
بابل شهر ویژه ای در ورزش است افزود؛ اعتبارات دولتی برای ساخت 
و تکمیل اماکن ورزشی کافی نیست و باید از ظرفیت بخش خصوصی 
اســتفاده کنیم.وی با اشــاره به اینکه بابل در بســیاری از بخش ها 
ســرآمد است افزود: وضعیت سرانه ورزش شهرستان مناسب نیست 
و امیدواریم با تالش و مســاعدت عالیشان سرپرست اداره کل ورزش 
و جوانان استان و مسؤوالن شهرستان بابل گام های موثری برداشته 
شود.عادل عالیشان نیز در این مراسم با اشاره به اینکه بخش عمده ای 
از بار ورزش چه در حوزه زیرساخت و چه در نگهداری اماکن ورزشی 
بر دوش بخش خصوصی اســت،گفت: مواد قانونــی ۲۷ و ۲۱ برای 
مشــارکت بخش خصوصی در نظر گرفته شده و ساخت این مجتمع 
تخصصی ورزشــی کودکان و نوجوانان نه تنها در ایجاد اشتغال بلکه 

موجب سالمت و نشاط آینده سازان و قهرمانان خواهد بود.
گفتنی اســت؛ این مجتمع، در زمینی به مســاحت هزار و  ۷۰۰ 
متر و با تخصیص اعتبار ۱۵ میلیارد تومانی بخش خصوصی ســاخته 

می شود و حدود ۱۲ شغل مستقیم ایجاد خواهد کرد.
* پای درددل پیشکسوتان ورزشی 

عادل عالیشــان سرپرســت اداره کل ورزش و جوانان مازندران 
به همراه مهدیز ســعادتی نماینده مردم بابــل در مجلس، در جمع 

پیشکسوتان و فعاالن حوزه ورزش بابل حضور یافتند.
عادل عالیشان در جمع پیشکسوتان و فعاالن ورزشی بابل،گفت: 
برای کمک به توســعه ورزش بابل نیازمنــد همراهی و کمک همه 
پیشکســوتان هســتیم.وی با تمجید از جایگاه ورزش بابل افزود: در 
برنامه های دســتگاه ورزش و جوانان مازندران به شهرســتان بابل 
توجه ویژه خواهد شد.عالیشــان تاکید کرد: در ساخت، نگهداری و 
اجرای برنامه های ورزشی نیازمند مشارکت مردم هستیم و معتقدیم 

بسیاری از امور می تواند به مردم واگذار شود.
وی تصریح کرد: بابل استعدادخیز و دارای استعدادهای ناب بالقوه 
اســت که باید بالفعل شود و سهم بزرگی در کسب بیش از ۵۰۰ مدال 
بین المللی استان دارد.سرپرست اداره کل ورزش و جوانان مازندران با 
اشاره به اینکه در راس هیأت های ورزشی باید از ظرفیت افراد توانمند 
و دلسوز استفاده شود بیان داشت، باید با همکاری و مشارکت جامعه 
ورزش سرانه فضای ورزشی بابل افزایش یابد تا ورزش بابل به جایگاه 
واقعی خود برسد.مهدی ســعادتی نیز در این نشست، نقش مجمع 
خیرن را در توسعه زیرســاخت ها مورد توجه قرارداد و گفت: سرانه 
ورزشــی این شهر المپیکی در خور شان ورزش بابل نیست و در همه 

رشته های ورزشی ظرفیت باالیی وجود دارد. 
نماینده مردم بابل در مجلس افزود؛ نگاه بخشی باعث عقب ماندگی 
ورزش بابل شــد و با اتحاد و همدلی و تعامل دستگاه ورزش و جوانان 
می توانیم عقب ماندگی ها را جبران کنیم. پیشکسوتان ورزش بابل در 
این نشست صمیمی، موضوعاتی مانند: گران بودن ورزش، مشکالت 
هیأت های ورزشــی، وضعیت اماکن و ســالن های ورزشی، نیروی 

انسانی و.... را مطرح و خواستار رفع مشکالت شدند.

برگزاری اردوی تیم ملی ناشنوایان پیش از 
اعزام به مسابقات جهانی مالزی در ساری

اردوی تیم ملی فوتسال ناشنوایان ایران پیش از اعزام به مسابقات 
جهانی مالزی در ســاری و با حضور رئیس فدراســیون ورزش های 
ناشنوایان کشــور، رئیس ورزش های ناشنوایان آســیا و اقیانوسیه، 
 مشــاور اســتاندار، معاونین اداره کل ورزش و جوانان و بهزیســتی

 برگزار شد.
 اردوی تیم ملی فوتسال ناشنوایان ایران پیش از اعزام به مسابقات 
جهانی مالزی در ســاری و با حضور رئیس فدراســیون ورزش های 
ناشنوایان کشــور، رئیس ورزش های ناشنوایان آســیا و اقیانوسیه، 
مشاور استاندار، معاونین اداره کل ورزش و جوانان و بهزیستی برگزار 
شــد.پژمان احمدی سرپرســت هیات ورزش های ناشنوایان استان 
مازندران درباره این اردو گفت: اســتان مازندران به مدت یک هفته 
میزبان تیم ملی فوتســال پیش از اعزام به مســابقات جهانی مالزی 
است.احمدی ادامه داد: این اردو در ساری و در مجموعه ورزشی ایثار 
درحال برگزاری اســت.وی افزود: استان مازندران استان اول ورزش 
کشور اســت و برنامه داریم اردوهای بیشــتری را برای ناشنویان در 
مازندران برگزار کنیم.مهران تیشه گران رئیس فدراسیون ورزش های 
ناشنوایان کشور در بازدید از اردوی تیم ملی در مازندران اظهار داشت: 
اینجا آمدیم تا از نزدیک سپاسگذاری کنیم از عوامل استان مازندران 
که در برپایی این اردو فدراســیون را یاری کردند.وی افزود: تیم ملی 
فوتســال دوازدهم آذرماه عازم مالزی خواهد شد و از سه ماه گذاشته 
تدابیری را اندیشــیدیم تا در اولین دوره این رقابت ها عملکرد خوبی 

داشته باشیم.
تیشه گران بیان کرد: سه دوره است که در فوتسال قهرمان جهان 
هســتیم و به همین دلیل امیدوار هســتیم مثل تیم بزرگساالن در 
این رده سنی هم قهرمان جهان شویم.رئیس فدراسیون ورزش های 
ناشنوایان کشــور گفت: به غیر از فوتســال در چهار رشته دیگر هم 
)تکواندو، کاراته، جودو و کشتی( هم اسفندها برای مسابقات آسیایی، 
اعزام داریم.وی افزود: کار ما کار بســیار سختی است و در ورزش های 
ناشنویان به اندازه یک وزارت کار داریم؛ رشته های فعال زیادی داریم 
و امسال در المپیک ناشنویان سوم المپیک شدیم که به همین دلیل 
انتظارات از ورزش ناشنوایان بســیار زیاد است.تیشه گران در پایان 
به حمایت از ناشــنویان اشاره کرد و بیان داشــت: از سایر استان ها 
هم انتظار داریــم در کنار هیات های ما باشــند.محمد پرگر رئیس 
کنفدراسیون ورزش های ناشــنوایان آسیا و اقیانوسیه هم در بازدید 
از اردوی تیم ملی فوتســال گفت: این تیم تمرینات منظمی را پشت 
سر گذاشته و نشان داده می تواند پشتوانه خوبی برای تیم بزرگساالن 

ایران باشد.

 مدیرکل ورزش و جوانان مازندران شمار پروژه های 
ناتمام ورزشی را در استان ۷۶ پروژه اعالم کرد و گفت: 

۲00 میلیارد تومان برای تکمیل آن نیاز است.
عادل عالیشان با اشاره به وجود ۷۶ پروژه ورزشی در استان 
گفت: برای تکمیل آن بــه بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار 

نیاز داریم.
وی با عنوان اینکه باید در حفظ اماکن ورزشی که محل 
شناسایی و رشد و پرورش ورزشکاران است تالش بیشتری 
داشته باشــیم، گفت: احداث و تکمیل پروژه و نگهداری و 
نظارت بر اماکن پروژه های ورزشی از جمله برنامه ها است.

وی با اظهار اینکه در حوزه جوانان پنج راهبرد در استان 
طراحی شده است، گفت: تقویت و ساماندهی امور جوانان 
و تجمیع ظرفیت دســتگاه های اجرایی از جمله اهداف و 
اولویت ها به شــمار می رود تا با کمک دســتگاه ها مسائل 
مربوط به اشــتغال، ازدواج، آموزش و غیره جوانان را حل 

کنیم.عالیشان هماهنگی و ساماندهی برنامه های مربوط به 
امور جوانان را از دیگر راهبردها برشمرد و گفت: توانبخشی 
جوانان، افزایش روحیه جوان باوری، جوان گرایی و جوان 
یاوری و ترویج ازدواج آســان از دیگــر راهبردهای حوزه 

جوانان به شمار می رود./مهر

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران:

۲۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل 
پروژه های ورزشی مازندران 

الزم است
 مدیرکل ورزش و جوانان مازندران شــمار پروژه های ناتمام ورزشی را در استان ۷۶ پروژه اعالم 

کرد و گفت: ۲00 میلیارد تومان برای تکمیل آن نیاز است.
عادل عالیشان با اشاره به وجود ۷۶ پروژه ورزشی در استان گفت: برای تکمیل آن به بیش از ۲00 

میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

فوتبال دوســتان اســتان های مازنــدران و 
گلســتان که از ماه هــا پیش بــرای حضور در 
رقابت هــای جام جهانــی قطر روزشــماری 
می کردند، طبق آمار رســمی 800 تماشگر اکنون 

خود را آماده کرده اند تا با ســفر به این کشــور، 
از نزدیک تماشــاگر حســاس ترین رقابت های 
 تیم ملی ایــران در مهم ترین رویــداد فوتبالی 

جهان باشند.

 شــور و هیاهوی جام جهانــی ۲۰۲۲ اکنون پیش از 
شــروع این رقابت ها در سراســر جهان آغاز شده است و 
هیجان این رویداد بــزرگ فوتبالی، حس و حالی غریب 
و خاص بین مردم جهان از جملــه ایرانی ها ایجاد کرده 
است.این دوره  جام جهانی که برای نخستین بار در فصل 
پاییز برگزار می شود به دلیل همجواری با کشور ما، شور 
و اشــتیاق خاصی را در دل فوتبال دوســتان ایرانی برای 
حضور و دیدن این مســابقات برانگیخته است و بسیاری 
برای شرکت در این همایش مهیج فوتبالی از مدتها پیش 

آماده شده اند.
800 بلیت جام جهانی سهم مازندران و گلستان

در این ارتباط دبیر هیات فوتبال مازندران اظهارداشت: 
در هفته های گذشته بر اساس تصمیم فدراسیون فوتبال، 
بلیت های خریداری شده مربوط به هر استان به هیات آن 
استان واگذار شد اما برای استان های گلستان و مازندران 
پایگاهی در شهرستان ساری در نظر گرفته شد و در ۲ روز 

فرایند تحویل آنها انجام شد.
ســجاد یگانه با بیان این که از ماه ها قبل حدود یکهزار 
نفر از مازندران و گلســتان آمادگی خود را برای تماشای 
مسابقات فوتبال ملی پوشــان در جام جهانی قطر اعالم 
کرده بودند، گفت: اما در نهایت ۸۰۰ نفر به صورت قطعی 
از این ۲ استان به قطر ســفر خواهند کرد.وی ادامه داد: 
بلیت ها در پاکت دربســته در اختیار ســرگروه ها قرار 
گرفت که مربوط به افرادی اســت که آن فرد را به عنوان 
 ســرگروه انتخاب کرده اند و همه آنان نیز برای دریافت 

مراجعه کردند.
دبیر هیات فوتبال مازندران خاطرنشان کرد: بر اساس 
اعالم ناظر فدراســیون فوتبال ۸۰۰ بلیت به حدود ۲۵۰ 
نفر در استان های مازندران و گلستان اختصاص داده شده 
اســت که درصد زیادی از آنها را مازندرانی ها تشکیل می 

دهند.
بنا بر اعالم سایت رسمی فدراسیون فوتبال، ۲۱ هزار 
 بلیت رقابت های جام جهانی قطر، به ایرانی ها اختصاص

 یافته است.
دبیر هیات فوتبال مازندران تصریح کرد: برخی از افراد 
بلیت یک، ۲ و یا هر سه دیدار تیم ملی ایران را تهیه کرده 
اند کــه قیمت بلیت دیدارهای ایران از ۲۰۰ تا ۸۰۰ ریال 

قطر )۲ تا ۶.۵ میلیون تومان( تعیین شده بود.
یگانه گفت: سفر فوتبال دوستان مازندرانی و گلستانی 
به کشــور قطر از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی 

)ره( تهران انجام خواهد شد.
تیم ملی فوتبال ایران پــس از صعود به جام جهانی و 
انجام قرعه کشــی، با تیم های ملی انگلیس، ولز و آمریکا 
هم گروه شد و طبق برنامه به ترتیب در روزهای ۳۰ آبان، 
چهارم و هشتم آذرماه در ورزشگاه های خلیفه، احمد بن 

علی و الثومه قطر به مصاف حریفان خود خوداهد رفت.
در این دوره هماننده دوره قبلی جام جهانی، کارلوس 
کی روش، ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران است و از هم 
اکنون میلیون ها ایرانی چشم انتظار رقابت تیم ملی ایران 

و افتخارآفرینی ملی پوشان در این رقابت ها هستند.

مسابقات جام جهانی قطر۸۰۰ تماشاگر از ۲ استان شمالی مازندران و گلستان دارد

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

نظر به دســتور مواد ۱ و ۳ قانون تعییــن تکلیف وضعیت اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳9۰/9/۲۰ امالک متقاضیانی 
که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی آمل 
مورد رســیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم 

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

۱۸-اصلی )قریه پیشگون(
۱9 فرعی خانم آزاده جواهریان در ششــدانگ یک قطعه زمین با 
ســاختمان احداثی با کاربری 44۰ مترمربع توسعه مسکونی الباقی 
زراعی که دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه موقوفه است به مساحت 
۷49/۵۰ مترمربع. خریداری شــده بالواســطه از امیرمحمدی و مع 
الواسطه از سید عبدالکریم و سید علی سیادت و آرزو یگانه فرد و جواد 

قنبری قمی و مجتبی حسن پور کرانی و رمضان امینی کاسب.
لــذا به موجب ماده ۳- قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳- آئین نامه مربوطه این آگهی 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در 
شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شــده اعتراض داشــته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی در روســتاها از طریق الصاق در محــل تا دو ماه اعتراض 
خــود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول 
به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتــی که اعتراض در مهلت 

قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه 
عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می 
نماید و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . 
بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی 
که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با رای هیات پس از 
تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهی نوبتی 
و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به 
امالک در جریان ثبت و فاقد ســابقه تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی 

تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/۰۸/۲۱
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱4۰۱/۰9/۰۵

شناسه آگهی:۱4۰۷۷4۸
حسن صالحی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آمل

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه تعیین 
 تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی 
 برابر رای شماره 9۲۶۷ تاریخ ۱4۰۱/۰۷/۲۶ هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
در واحد ثبتی حئزه ثبت ملک بهشــهر تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمد بهنیا فرزند خانعلی نســبت به ششدانگ عرصه 
یک قطعه باغ به مســاحت ۲۳4/9۵ مترمربع قسمتی از پالک ۱۰4 
فرعی از ۳۱- اصلی به شماره کالسه ۱4۰۱/۳۸۰ واقع در اراضی فراش 

محله بخش ۱۷ ثبت بهشهر محرز گردیده است . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱4 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. 

شناسه : ۱4۰۵۸۳۳
تاریخ انتشــار نوبت اول : ۱4۰۱/۰۸/۲۱    تاریخ انتشار نوبت دوم: 

 ۱4۰۱/۰9/۰۵
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 ۱۳9۰/9/۲۰ ، 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 متقاضیــان واقع در قریــه چهارمزرعه پــالک ۶۷ اصلی

 بخش ۱۶.
۸4۸ فرعی بنام خانم ســیده فاطمه ساداتی گل افشانی نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت 
۸9/۱۳ متر مربع خریداری مع الواسطه از آقای حمید غالم پور 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: ۱4۰۸۳۱۱
تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۱/۰۸/۲۱
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۱/۰9/۰۵

یونس قصابی
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان قائمشهر

ترکیب تیم ملی کشتی آزاد ایران برای حضور در جام 
جهانی مشخص شــد که بازهم مازندرانی های زیادی در 

اردو حضور دارند.
سایت اتحادیه جهانی کشــتی با انتشار خبری ویژه، 
ترکیــب تیم ملــی کشــتی آزاد ایران بــرای حضور در 

رقابت های جام جهانی ۲۰۲۲ آمریکا را اعالم کرد.
رقابت های جام جهانی کشــتی آزاد طی روزهای ۱9 
و ۲۰ آذر بــه میزبانی آمریکا برگزار خواهد شــد و این در 
حالیست که سایت اتحادیه جهانی کشتی در خبری ویژه، 
ترکیب تیم ملی کشــتی آزاد ایران بــرای حضور در این 

رقابتها را منتشر کرد.

طبق اعالم اتحادیه جهانی کشــتی ترکیب آزادکاران 
ایران در جام جهانی به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: رضا مومنی
۶۱ کیلوگرم: آرمین حبیب زاده

۶۵ کیلوگرم: رحمان عموزاد - محمدرضا باقری
۷۰ کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی - علی اکبر فضلی

۷4 کیلوگرم: محمدصادق فیروزپور
۷9 کیلوگرم: محمد نخودی - علی سوادکوهی

۸۶ کیلوگرم: علیرضا کریمی
9۲ کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور

9۷ کیلوگرم: کامران قاسمپور - امیرعلی آذرپیرا
 مطابق همیشــه، این بار هم در لیست تیم ملی حضور 
پرتعداد مازندرانی ها نکته جالب ترکیب تیم ملی است و 

سرمربی تیم ملی امیدوار است تا با درخشش کشتی گیران 
مازندرانی بر سکوی نخست قرار گیرد.

  حضور چشمگیر مازنی ها در ترکیب 
تیم ملی کشتی آزاد ایران
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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 

نماینده مردم ســاری و میاندرود در مجلس امضاهــای طالیی را از جمله 
معضل و مشکالت در کشور بیان کرد.

علــی بابایی کارنامــی  در همایــش سراســری کانون هــای وکالی 

دادگســتری های ایران در بابلسر با اظهار اینکه وکیل و وکالت همانند حقوق 
بشر دارای اهمیت اســت، گفت: یکی از ضعف های امروز این است که مردم با 

الفبای قوانین آشنایی ندارند.
وی با اظهار اینکه وکالت را در ردیف شغل قراردادن کار پسندیده ای نیست، 
گفت: وکالت را هم ردیف مشــاغل دیگر نباید قرار داد و این تفکر نادرســت 
نیست.وی خواستار تعامل بیشتر مجلس و کانون وکال شد و گفت: وکیل باید 

عالم به مبانی حقوق و غیره باشد و باید تعامل بیشتری وجود داشته باشد.
بابایی کانامی با اظهار اینکه مســئله امضای طالیی در حوزه های مختلف 

در کشور وجود دارد، گفت: حذف ماده ۴۸ بخشی از مطالبات کانون وکال برای 
رسیدگی به پرونده ها به شمار می رود و گفتمان سازی در این حوزه امری مهم 

و اساسی است.
این نماینده مجلس رویکرد کلی دولت و مجلس را مثبت بیان کرد و گفت: 
گوش شنوایی در کشور وجود دارد ولی احساسی عمل کردن برخی ها مسائل 

را با دشواری روبرو کرده است.
بابایی کارنامی بــا عنــوان اینکه در حــوزه تولید قوانین تســلط نداریم 
 و مشــورت محــور نیســتیم، خواســتار افزایــش تعامالت بیــن مجلس

 و کانون وکال شد.
وی با اظهار اینکه اشــتغال دستوری نیست بلکه ساختاری بوده و نیازمند 
تأمین زیرساخت ها اســت، گفت: باید مسائل مختلف و زیرساخت های مورد 

نیاز را ایجاد کنیم.
ســیدعلی باقری تبار رئیس کانون وکالی مازندران نیز با بیان اینکه اجازه 
ندهیم که دماوند که به النه ســیمرغ معروف اســت را کوه خــواران ببلعند، 
خواســتار توجه ویژه برای جلوگیری از ساخت وســاز و کوه خواری در این 

منطقه شد./مهر

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس:

معضل امضای طالیی در کشور

روزگاری مازندران ســرزمین طالی ســفید بود و اینک با سال های اوج و 
شکوفایی در پنبه زارها فاصله دارد.

اتخاذ سیاست های نامناسب طی دهه های گذشته نظیر واردات بی رویه و 
پایین بودن قیمت، تیشه به ریشه پنبه کاری در مازندران زد و هر سال از سطح 

زیرکشت این محصول کاست.
نبود ماشــین آالت مورد نیاز، ســنتی بودن تولید، حمایت نشدن، گرانی 
نهاده های کشــاورزی و غیره سبب شــده تا پنبه در رقابت با دیگر محصوالت 

کشاورزی ببازد و آرام آرام از صحنه کشت زارها کنار رود.
روزگاری مازنــدران مهد پنبــه ایران بــود و کارخانه های مختلف وش و 
ریسندگی در گوشه و کنار اســتان فعال و طالی سفید در دیمزارهای استان 
چشم نوازی می کرد اما اکنون گستره آن به چند روستا و یک شهر محدود شده 
است.قره تپه از روستاهای شرق مازندران و بهشهر به روستای پنبه ایران شهره 
اســت و اهالی آن سال های سال به کشــت این محصول می پردازند، هرچند 
طی ســال های اخیر، پنبه کاری در آن کمتر شده است. این روستای سه هزار 
نفری ۹ هزار هکتار مزرعه محصوالت گوناگون از جمله پنبه دارد. محمد افغان 
از اهالی روســتای قره تپه شمار جمعیت این روستا را ســه هزار نفر در قالب 
۶۰۰ خانوار ذکر کرد و درآمد بیشــتر اهالی را کشــاورزی و اشتغال به کشت 
گندم، کلزا و پنبه برشــمرد.وی با بیان اینکه پنبه کاری همچنان بین اهالی 
رواج دارد، کاهش بارندگی و حمایت نشــدن را سبب وضعیت نامناسب تولید 
این محصول در ســال زراعی جاری بیان کرد و گفــت: نرخ پنبه پس از هر بار 
بارندگی کاهش می یابد و از ۳۰ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان تقلیل یافته است.

کشاورزان در قیمت گذاری پنبه نقشی ندارند
وی نقش تاجــران و بازرگانان بومی و غیربومــی را در قیمت گذاری پنبه 
پررنگ توصیف کرد و گفت: تاجرانی از نکا و گرگان برای خرید وش مراجعه 
می کنند و نرخ ها نیز توسط آنها و در رقابت با یکدیگر تعیین می شود و کشاورز 

نقشی ندارد.
محمد کیلکی دیگر کشــاورز قره تپه ای که یــک هکتار از مزرعه اش را به 
کشت طالی ســفید اختصاص داده است، از اوضاع تولید ای نی محصول دل 
خوشی ندارد و می گوید: امسال وضعیت کشت به دلیل شرایط نامساعد جوی 
خوب نبود و بارندگی کم و بروز آفت شته عسلی سبب بروز خسارت شده است.

وی کیفیت نداشــتن سموم را از جمله مسائل و معضالت فراروی ذکر کرد 
و گفت: افزایش نرخ کود از دیگر دغدغه ها بوده و قیمت آن از کیســه ای ۲۰۰ 
هزار تومانی به ۵۰۰ هزار تومان رسیده است و به دلیل مشکل در تأمین کود و 

نهاده ها، پنبه کاری دیگر صرفه گذشته را ندارد.

این کشــاورز بارندگی کم را ســبب نامناسب بودن شــرایط کشت و کار 
کشــاورزی ذکر کرد و گفت: کشاورزان هرســال چشمشان به آسمان است و 
بارندگی کم و نامناســب سبب شده تا کشاورزی در این منطقه به صورت تک 

محصولی رواج داشته باشد.
کشــاورزان هرسال چشمشان به آسمان اســت و بارندگی کم و نامناسب 
ســبب شده تا کشــاورزی در این منطقه به صورت تک محصولی رواج داشته 
باشــدحمایت نشــدن، گرانی پنبه کاری درپی افزایش نرخ نهاده ها و نبود 
تجهیزات مناسب و به روز موجب شده تا اشتیاق جوانان به پنبه کاری کاهش 
یافته و این پدیده فروش مزارع را دامن زده اســت. شکری امامی از دیگر اهالی 
روستای قره تپه ســطح زیر کشت مزارع روستای قره تپه را ۹ هزار هکتار ذکر 
کرد و گفت: این روستا قطب محصوالتی نظیر گندم و پنبه به شمار می رود ولی 

به دلیل حمایت نشدن اقتصاد کشاورزی ضعیف است.
وی با بیان اینکه کشــاورزان رمقی برای خریــد نهاده ها با قیمت گران را 
ندارند، گفت: ضعف اقتصادی کشاورزان را به فروش زمین ترغیب کرده است 

و تــداوم این روند به اقتصاد کشــاورزی و محصوالتی نظیر کلزا، گندم و پنبه 
صدمه می زند.

وی با عنوان اینکه قیمت پنبه در مقابل گرانی نهاده ها ناچیز است، آن را در 
کاهش عالقه کشاورزان و جوانان به پنبه کاری مؤثر دانست.

مازندران در حالی قطب کشاورزی به شمار می رود و در روزگاران نه چندان 
دور این اســتان مهد پنبه بود و پنبه زارهای آن از شــرق تا غرب گسترده بود 
اما اکنون دامنه آن به چند روســتا و نهایتاً یک یا دو شــهر محدود شده است. 
پایین بودن قیمت، سنتی بودن برداشت و شرایط نامناسب جوی سبب شده تا 
هرسال از سطح پنبه زارها کاسته و این محصول استراتژیک در رقابت با دیگر 

محصوالت زودبازده از گردونه خارج شود.

برنامه خودکفایی پنبه کلید خورد /   لزوم ارائه بسته های حمایتی
سحر انصاری کارشناس پنبه جهاد کشاورزی مازندران نیز با اشاره به برنامه 
۱۰ ساله وزارت جهاد کشاورزی برای خودکفایی تولید پنبه گفت: این طرح از 

دو ســال قبل کلید خورد تا در راستای اجرای آن سطح پنبه زارهای استان در 
سال ۱۴۰۳ به هزار و ۵۰۰ هکتار برسد.

وی  با اظهار اینکه امسال هزار و ۱۸۱ هکتار از مزارع استان پنبه کاری شده 
است، گفت: ۹۵ درصد تولید پنبه مختص شهرستان بهشهر و روستای قره تپه 
اســت و برای رسیدن به خودکفایی برنامه ریزی شده تا کشت این محصول در 

شهرهای نکا، جویبار و میاندرود نیز صورت گیرد.
وی نبود مکانیزاســیون، قدیمی بودن دســتگاه های و نداشتن ردیف کار 
مناســب، تجهیزات نامناسب آبرسانی و غیره را از مشکالت فراروی کشاورزان 
پنبــه کار ذکــر کرد و گفت: برای رســیدن به ســال های اوج پنبــه کاری و 
خودکفایــی در این بخش بایــد کمک های بالعوض، بودجه های مناســب، 

بسته های تشویقیی و حمایتی درنظر گرفته شود.
وی نوسازی مکانیزاســیون و ممنوعیت واردات پنبه را راهکار اصولی برای 

رونق پنبه کاری ذکر کرد.

گرایش کشاورزان به کشت های جایگزین و اقتصادی
طبق نظر کارشناسان، اجرای برنامه اصالح الگوی کشت و تدوین برنامه های 
حمایتی هدفمنــد و جامع می تواند منجر به رونق دوباره کشــت محصوالت 
اســتراتژیک نظیر پنبه در استان ها از جمله مازندران شود و این طرح در سال 

جاری کلید خورد.
 احســان عباس پور معاون بهبود تولیدات گیاهی پنبه با تاکید بر توســعه 
زنجیــره تولیــد پنبه گفــت: این محصول در گذشــته جایگاه وســیعی در 
اقتصادی اســتان داشــت اما قیمت فروش و خرید در بازار سبب ورود لطمه 
 به سطح زیرکشــت پنبه زارها و گرایش کشــاورزان به کشت های جایگزین

 شده است.
وی گفت: دالیل مختلف از جمله نداشتن توجیه اقتصادی کشاورزان را به 

سمت محصوالتی کشاند که توجیه اقتصادی بیشتری داشت.
وی بــا عنوان اینکه به دلیل فنی و کارشناســی پنبه باید در تناوب ســایر 
محصوالت از جمله غالت کشــت شود، اصالح خاک و کشت تناوبی محصول 
پنبه ضروری دانســت و با اشاره به استقبال کم کشاورزان از پنبه کاری، گفت: 
اصالح الگوی کشته مطالبه دیرینه کشــاورزان است و طبق آن وضعیت بازار 
باید قبل از تولید ساماندهی و برنامه ریزی شود.به هر روی مازندران تا رسیدن 
به ســال های اوج پنبه کاری و قطب طالی سفیدشــدن فاصله زیادی دارد و 
ارائه مشــوق ها، تأمین تجهیزات، افزایش نرخ محصول و خرید تضمینی برای 
جلوگیری از جوالن دالالن برای اقتصادی شدن تولید نیاز کشاورزان پنبه زار 

محسوب می شود./مهر

گام رو به عقب پنبه کاری در سرزمین طالی سفید

معاون فرماندار چالوس از انتشار بوی تعفن در مناطق شهری 
انتقاد کرده است.

به گزارش هموالیتــی، اظهارات قابل تامــل معاون عمرانی 
فرمانــداری چالوس دربــاره بوی تعفن متصاعد شــده از دفن 
سنتی و غیر بهداشــتی زباله در برخی از روزها به ویژه غروب ها 
شهروندان این شــهر را رنج می دهد و گزارش هایی هم تاکنون 
به فرمانداری داشــتیم و باید با سرعت بیشتر این چالش زیست 

محیطی برطرف شود.
مصطفــی خواجه کجــوری افــزود : بیــش از ۲ دهه عرصه 

جنگلی بــرای تخلیه زباله تولیدی ســاکنان نقاط روســتایی 
و شــهری مناطق هچیرود ، بخش مرکزی ، روســتاهای تابعه و 
شــهر چالوس اختصاص داده شده که متاسفانه در بازدید از این 
عرصه مشاهده شد که گســتره زیادی از این عرصه به مساحت 
 حدود ۲۰ هکتار آلوده شده است و مسووالن باید پاسخگوی این 

معضل باشند.
وی بیان داشــت : باوجود آنکه فاصله این عرصه آلوده تا شهر 
زیاد است اما متاسفانه افزون بر بوی تعفن آزار دهنده بلکه سرریز 
شــیرابه آن تبعات زیســت محیطی دارد چرا که سبب آلودگی 

ســفره های زیر زمینــی و در نهایت به رودخانه حفاظت شــده 
چالــوس منتهی به دریای خزر می ریزد که این فاجعه زیســت 

محیطی است.
این مســوول فرمانداری تصریح کرد : افزون بر این چالش ها 
، متاســفانه زباله های عفونی مراکز بهداشــتی و درمانی بدون 
جداســازی در این عرصه جنگلی تخلیه می شود اینکه شنیده 
 می شــود عده ای از قادر به پرداخت عوارض ماهانه بابت امحای

 زباله های عفونی نیستند جای تامل دارد.
افتتاح نیروگاه زباله سوز در غرب استان مازندران قرار بود خط 

پایانی برای مشکل زباله در این منطقه از استان مازندران باشد.
اما این روزها خبر معضل پســماند در چالوس نشــان داد که 
پروژه زباله سوز در نوشهر نتوانســت مشکل زباله این منطقه را 
به صورت مناســب حل کند و برخی رسانه ها بعد از دو سال زمان 
بهره برداری توپ کم کاری را در زمین دولت قبل انداخته و اعالم 

کردند که این پروژه به صورت ناقص افتتاح شده است.
مشــکل زباله در چالوس نشان می دهد که همچنان در استان 
مازنــدران برای رفع بنیادیــن زباله اقدام خاصی انجام نشــده 
 و البته دولت فعلی میراث دار مشــکالت متولیــان امر در حوزه

 پسماند است.
بــا این حال مــردم از متولیان امر انتظار دارنــد که برای رفع 

پسماند در این استان واقعا چاره اندیشی شود.

پروژه زباله سوز نوشهر با همه مشکالت و چالش های که دارد 
به بهره برداری رسیده است اما نتوانست مشکالت این منطقه را 
حل و فصل کند و این روزها دوباره بحث مشکالت زباله پسماند 

از سوی رسانه دولتی ایرنا به گوش می رسد.
در زمان بهره برداری کارخانه زباله ســوز در نوشهر تعدادی از 
رســانه ها از ناقص بودن این پروژه مباحثــی را مطرح کردند اما 
گوش حســین زادگان اســتاندار وقت و حســن روحانی به این 
حرف ها بدهکار نبــوده و با آب و تاب درباره این پروژه صحبت به 

میان آوردند.
در حال حاضــر به جای تعریف پروژه های جدید برای زباله در 
استان مازندران برنامه ریزی برای گسترش و استفاده تمام ظرف 
از زباله ســوز نوشــهر در برنامه کوتاه مدت موثرترین اقدام برای 
چالش زباله در غرب استان مازندران و در عین حال مازندران نیاز 

به ارائه برنامه راهبردی در بحث زباله دارد.
در گزارشی خبرگزاری ایرنا از چالش زباله در چالوس منتشر 
کرده متولیان امر بنا دارند که پروژه جدید برای ساماندهی زباله 
در این منطقه تعریف کنند که مهمتــر از تعریف پروژه ضمانت 
اجرایی این پروژه است که متولیان دولتی باید متوجه باشند که 
مانند دو پروژه زباله ســوز استان مازندران کاله بر سرشان نرود و 
در عیــن حال زمینه تامین اعتبار مناســب پروژه را پیش از آغاز 

وعده های تکمیل پروژه آماده کنند.

 اینجـا بـوی زباله مـردم 
را کالفـه کـرده است

اختصاصی هموالیتی


