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اختصاصــی ســرویس سیاســی قــرن: ســال گذشــته 
کــه مازنــدران در میــان نفــس کشــیدن هــای 
اســتاندار شــدن عــده ای خــاص در تــب و تــاب بــود 
و همــگان چشــم انتظــار جلــوس یــک مازنــی خبــره 
بــر کرســی قــدرت بودنــد، در میــان شــگفتی همــگان 
ــوری در کمتــر از یــک هفتــه برســر  حســینی پــور ن
ــه ی  ــن هم ــا ای ــد. ام ــوب ش ــاد و منص ــا افت ــان ه زب
ــی دور  ــن مازن ــام ای ــد ن ــدی بع ــود!! چن ــرا نب ماج
ــه عنــوان گزینــه جــدی یکــی از  ــده از اســتان، ب مان
وزارتخانــه هــا مطــرح شــد و ار آن پــس هــر اتفاقــی 
در حــوزه نقــل و انتقاالت ســاختمان ســفید، بــه عنوان 
ــی وی اســتنباط مــی شــد. یکــی از  جانشــین احتمال
ایــن مــوارد، پســت متزلــزل معاونــت سیاســی امنیتی 
ــدی  ــیرازی تص ــه ش ــود ک ــتانداری ب ــی اس اجتماع
ــای  ــه ه ــام گزین ــت ! و تم ــده داش ــر عه ــور را ب ام
 پیشــنهادی ایــن پســت بــه معنــای اســتاندار بعــدی

 تلقی می گشتند..
ــه  ــلگی ب ــاه ۱۴۰۰ روح اهلل س ــن م ــی در بهم وقت
عنــوان گزینــه غیــر بومــی بــر ایــن مســتد جلــوس 
یافــت و بــه عنــوان معــاون سیاســی امنیتــی اجتماعی 
معارفــه شــد، همــگان ایــن انتصــاب را فراتــر از یــک 
معاونــت دانســته و اســتاندار بعــدی را در قــد و قامــت 

ــد!! وی تصــور کردن
ایــن شــایعات تــا زمــان تغییــرات وزارت کار، تعــاون 
و رفــاه اجتماعــی ادامــه داشــت ، تــا اینکــه حســینی 
ــز  ــود نی ــه خ ــوم ک ــی نامعل ــه دالیل ــوری ب ــور ن پ
تصــور نمــی کــرد از میــان گزینــه هــای پیشــنهادی 
ایــن وزارتخانــه حــذف شــد!! و تمــام ماجــرای 
 جنــگ قــدرت هــا در ســاختمان ســفید از همیــن روز 

آغاز گشت 
کلیــه تغییــرات در پســت معاونــت سیاســی امنیتی 
فرمانــداری هــا باالخــص در مرکــز اســتان، تغییــرات 

ــن  ــدی ای ــای کلی ــت ه ــی ادارت کل و پس در برخ
ــرات در ورزش  ــا، تغیی ــت ه ــه معاون ادارات کل از جمل
ــن  ــی مابی ــی ف ــر کل ــه مدی ــاد گزین ــان و تض و جوان
ــفاف  ــادات ش ــر انتق ــلگی و از آن مهمت ــتاندار و س اس
ــف  ــات مختل ــوری در جلس ــور ن ــینی پ ــان حس و پنه
از ایــن معاونــش، همگــی نشــان داد اوضــاع در 
ســاختمان ســفید چنــدان هــم روبــراه نبــوده و ایــن 
ــال  ــدران خی ــتانداری مازن ــم اس ــاه در اقلی دوپادش

ــد! ــدن ندارن گنجان
طــی چنــد روز اخیــر شــایعات تغییــر ایــن معــاون 
پررنــگ تــر شــد بــه نحــوی کــه شــنیده مــی شــود 
ــدان   ــه چن ــن قضی ــاع از ای ــا اط ــز ب ــران کل نی مدی
ــی محــل اعتنایــی  ــرای نظــرات ایــن معــاون همدان ب
ــر  ــب نظ ــان جل ــرات ش ــاک تغیی ــوده و م ــل نب قائ

ــت. ــتاندار اس اس
ــی در  ــر بوم ــاون غی ــن مع ــد ای ــی رس ــر م ــه نظ ب
مقابــل غــرب گرایــی حســینی پــور نــوری بــه دنبــال 
جلــب نظــر مدیرانــی ســت کــه چنــدان مــورد اقبــال 
ــا در  ــزل ی ــدرت ع ــه ق ــوده و از چرخ ــتاندار نب اس

ــد! ــرار دارن ــای عــزل شــدن ق اثن
ــن  ــور در ای ــرد وزارت کش ــر رویک ــوی دیگ از س
خصــوص نامفهــوم اســت و شــاید اســتاندار مازنــدران 
امیــد بــه برخــی گرایشــات مازنــی وزیــر باتوجــه بــه 
ــی دارد!  ــوم خویش ــی و ق ــای فامیل ــی پیونده برخ
شــاید از ایــن لحــاظ اســت کــه برخــی گزینــه هایــی 
منتســب بــه وزیــر کشــور همچنــان از دولــت قبلــی 
ــگاه  ــب جای ــرف کس ــا در ش ــده ی ــدرت مان در راس ق

ــتند. ــت هس مدیری
گرچــه آنچــه مبرهن اســت اختافــات در ســاختمان 
ــن  ــدن ای ــا دور ش ــی رود ب ــد م ــت و امی ــفید اس س
ــه  ــه زودی ب ــزاع ب ــن ن ــدرت، ای مســئول از حــرص ق

نفــع مــردم مازنــدران بــه اتمــام برســد.
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اختصاصــی قرن/حســین فرهــادی: بارهــا و بارهــا  از همیــن رســانه بــر دالیــل عــدم عــرق مقــام 

عالــی دولــت ســیزدهم در مازنــدران نوشــتیم و مســتندات و دالیــل آن راهــم ذکــر کردیــم 

اینــک کــه بیــش از یــک مــاه از کــوچ رنگــرز مــی گــذرد ،  ورزش و جوانــان اســتان در میــان زد 

و خوردهــای کرســی نشــینی مدیــر کلــی و بــی تفاوتــی اســتاندار دار زده میشــود و ایــن جامعــه 

ورزش اســتان اســت کــه چــون پــدری فرزنــد از دســت داده بــر ســر مــزار از دســت رفتــه ی خــود 
مویــه مــی کنــد!

از مــاه گذشــته کــه حســن رنگــرز  علــی رغــم میــل حســینی پــور نــوری و بــر حســب اصــرار 

وزارتخانــه از منصــب خــود برداشــته شــد عــده ای کــه گویــا ورزش اســتان ارثیــه آنــان از مدیریت 

ــی را  ــی مال ــه و فعــل و انفعاالت ــن اداره کل بهــره گرفت ــی سروســامانی ای ــوده اســت از ب رنگــرز ب

انجــام مــی دهنــد کــه ادامــه ی روال تخلفــات دوران رنگــرز بــوده و بــاز هــم هیــچ نهــاد و شــخصی 

بــرای ایــن تــاراج رگ عدالتخواهــی اش بــاال نمــی زنــد !!!!  و از ســوی دیگــر آنانــی کــه پیــش از این 

ســبقه ی مدیریتــی شــان در دولــت هــای قیلــی خــون بــه دل ورزش اســتان کــرده بــود  بــا فشــار 

بــر مجمــع نماینــدگان ســعی دادنــد یــک بــار دیگــر ویراتــه ی هنــر دســت رنگــرز را مخروبــه تــر 

کنند.اســتاندار مازنــدران بایــد بدانــد ورزش اســتان عقبگــرد ده ســاله نخواهــد داشــت و حمایتــش 

از  مدیرانــی کــه ســبقه فعالیــت شــان در ورزش اســتان حاصلــی جــز رکــود ورزش نداشــته، بــرای 

وی و دولــت ســیزدهم بــی شــک لکــه ننــگ و نقطــه تاریکــی خواهــد بــود و  ایــن فشــارها بــه 

وزارت ورزش جهــت ســپردن پرافتخارتریــن  اســتان کشــور در ورزش بــه افــرادی معلــوم الحــال، 

خیانتــی عظیــم خواهــد بــود کــه از حافظــه مازنــی هــا پــاک نخواهــد شــد.  

ورزش مازنــدران چنــد ســالی ســت کــه حیــاط خلوتــی بــرای مــردان حریــص سیاســت شــده و 

دیگــر از آن شــور و جوانمــردی در آن خبــری نیســت، شــاید بــه همیــن دلیــل اســت کــه رایحــه 

مدیــران ســتادی سیاســی اجتماعــی امنیتــی بــرای ســکان داری ایــن نهــاد بــه مشــام مــی رســد!

ــا ورزش اســتان  اینــک کــه اســتاندار در غــم از دســت دادن مدیــر کل هــم منطقــه ای خــود ب

قهــر نمــوده و خیالــی بــرای سروســامان دادن بــه آن نــدارد ، امیــد مــردم بــه نمایندگانــی ســت 

ــردم از ورزش و  ــب آرای م ــرای جل ــرداده و ب ــی س ــق خواه ــی و ح ــق طلل ــده ی ح ــه روزی وع ک

ورزشــکاران اســتان مایــه گذاشــتند !! همچنیــن انتظــار مــی رود وزیــر ورزش بــه عنــوان نماینــده 

عالــی دولــت در انتصابــات ورزش کشــور، بــا احتــرام بــه مطالبــات غنــی تریــن اســتان کشــور از 

حیــث منابــع انســانی ورزشــی و جانبــداری از حــق، مانــع لکــه دار شــدن دولــت مــردم شــود.
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شوک معاون استاندار به رسانه های مازندرانشوک معاون استاندار به رسانه های مازندران

ــی  ــرویس فرهنگ ــی س اختصاص
قــرن: دریافــت یــک میلیــارد 
ــر  ــک نف ــط ی ــی توس ــان آگه توم
آن هــم بــا رانــت موضوعــی اســت 
کــه بــرای نخســتین بــار در ادبیات 

ــت. ــده اس ــر ش ــانه ای منتش رس
مناســب  توزیــع  عــدم 
از  یکــی  دولتــی  آگهی هــای 
اســتان  در  جــدی  موضوعــات 
ســنوات  اســت.در  مازنــدران 
گذشــته کمتــر ایــن موضــوع 
 مــورد بحــث و بررســی قــرار 

می گرفته است.
بــه نظــر مــی رســد کــه آش رانت 
در مطبوعــات بــه حــدی داغ شــده 
ــدران  ــتاندار مازن ــاون اس ــه مع ک
ــرده  ــدا ک ــوزه ورود پی ــن ح در ای
ــه  ــرده ک ــرح ک ــی را مط و مطالب
در ســنوات گذشــته دربــاره آن 
ــت.دریافت  ــده اس ــت می ش صحب
یــک میلیــارد تومــان آگهــی 
ــا  ــم ب ــر آن ه ــک نف ــط ی توس
رانــت موضوعــی اســت کــه بــرای 
ــار در ادبیات رســانه ای  نخســتین ب

ــت. ــده اس ــر ش منتش
در ســنوات گذشــته ایــن موضــوع 
بــه صــورت گفــت و محــاوره 
بحــث  بــه  رســانه ها  بیــن  در 
می شــد  گذاشــته  بررســی  و 
ــتاندار  ــاون اس ــار مع ــن ب ــا ای ام

رســمی  جلســه  در  مازنــدران 
ــت. ــرده اس ــت ک ــاره آن صحب درب
طــرح ایــن موضــوع یعنــی اینکــه 
ظاهــرا قــرار اســت در اســتان 
مازنــدران نســبت بــه ایــن موضوع 

ــود. ــی ش ــاره اندیش چ
ــا  ــانه ه ــیاری از رس ــه بس اینک
از  نتواننــد  مجــازی  و  مکتــوب 
ــره  ــود دارد به ــه وج ــی ک ظرفیت
منــد شــوند و افــرادی بنا حــق و با 
اســتفاده از رانــت حجــم انبوهی از 
آگهــی هــا را دریافــت کننــد اقدام 
ــته  ــه در گذش ــت ک ــی اس ناثواب
ــت  ــار اس ــته و انتظ ــود داش وج
ــن  ــده ای ــاز کنن ــی آغ ــه محب ک
ــاند. ــرانجام برس ــه س ــد ب راه بتوان
توزیــع عادالنــه آگهــی هــا موضوع 
و دغدغــه جــدی اســت کــه عــدم 
ــه  ــده ک ــث ش ــاماندهی آن باع س
برخــی از مدیــران مســئول در 
ــه  ــبت ب ــد نس ــا نتوانن ــانه ه رس
خبرنــگاران  حقــوق  پرداخــت 
ــر  ــه منج ــد و در نتیج ــدام کنن اق
ــت. ــده اس ــا ش ــکاری آنه ــه بی ب

از  بســیاری  شــدن  خــارج 
ــری  ــابقه خب ــگاران دارای س خبرن
مناســب از مهمتریــن چالــش هــای 
ایــن روزهــا خبرنــگاران اســت کــه 
یکــی از دالئــل آن عــدم ضعــف در 
ــت  ــی اس ــا دولت ــی ه ــع آگه توزی

کــه برخــی هــا بــا اســتفاده از رانت 
بــه نــان و نوایــی رســیده و برخــی 
دیگــر هــم بــه انــدک حــق تعیین 
ــی  ــیده اند.محب ــه آن نرس ــده ب ش
در بخــش دیگــری از صحبــت های 
خویــش بحــث توزیــع آگهــی هــا 
در ارشــاد اســتان را مطــرح کــرده 
کــه ایــن موضــوع هــم واقعــا نیــاز 
ــدی دارد  ــی و واکاوی ج ــه بررس ب
ــتان  ــاد اس ــا در ارش ــه آی و اینک
شــده  اندیشــیده  تمهیداتــی 
ــد دیگــری  ــت جدی ــه ران  اســت ک

شکل نگیرد.
معــاون اســتاندار مازنــدران تنهــا 
ــت  ــت صحب ــورد از ران ــک م در ی
بــه میــان آورد و اگــر ســایر مبالــغ 
دریافــت شــده در هــم بــه صــورت 
مناســب مــورد بررســی قــرار 
ــرادی کــه  گیــرد ممکــن اســت اف
ــرار  ــی ق ــت آگه ــدی دریاف رده بع
 دارنــد از رانــت موجــود بــی بهــره

 نمانده باشند.
کاش زمینــه ای ایجــاد شــود کــه 
فعــاالن رســانه ای و مطبوعاتــی 
اســتان مازندران در ســهم مناســب 
و بــر اســاس ضریــب نفوذ رســانه و 
کارکــرد خبــری خویــش از دریافت 
شــوند  منــد  بهــره  آگهی هــا 
ــتان  ــده اس ــه زیبن ــت ک ــه ران  ن

مازندران نیست!
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ــم و  ــیار مه ــت بس ــدران از ظرفی ــرن: مازن ــی ق اختصاص
ــت. ــوردار اس ــانه برخ ــوزه رس ــی در ح اثربخش

ــگاران  ــه گــزارش قــرن، در روزهــای اخیــر حضــور خبرن ب
ــاب  ــای آب و فاض ــد از پروژه ه ــرای بازدی ــین ب ــت نش پایتخ
روی خروجــی ســایت اطــاع رســانی آب و فاضــاب شــهری 
مازنــدران قــرار گرفتــه اســت.فارغ از درســت یا اشــتباه بودن 
ــا  ــم می خــورد، بن ــه هرازگاهــی در اســتان رق ــدام ک ــن اق ای
ــانه در  ــوزه رس ــای ح ــا و توانمندی ه ــاره قابلیت ه دارم درب

اســتان مطالبــی را مطــرح کنــم.
ــوزه  ــی در ح ــم و اثربخش ــیار مه ــت بس ــدران از ظرفی مازن
ــگار و  ــش از ۷۰۰ خبرن ــتن بی ــوردار است.داش ــانه برخ رس
ــران و  ــه مدی ــت ک ــی نیس ــت کم ــانه ای ظرفی ــال رس فع
ــدن از  ــده ش ــر دی ــرای بهت ــاب ب ــدگان آب و فاض گردانن
ــزارش  ــه گ ــرای ارائ ــتان ب ــارج از اس ــگاران خ ــت خبرن ظرفی
ــای  ــت خبرگزاری ه ــتفاده کردند.فعالی ــش اس ــرد خوی عملک
ــران  ــه مدی ــت ک ــی اس ــیار بزرگ ــت بس ــک ظرفی ــمی ی رس
ــان  ــه در زم ــرده ک ــی ب ــا پ ــت آنه ــه قابلی ــا ب وزارتخانه ه
ــرای  ــانه ها ب ــن رس ــگاران ای ــت خبرن ــور وزرا از ظرفی حض

پوشــش برنامه هــا اســتفاده می کننــد.
در چنــد ســفر اخیــر رئیــس جمهــور، رئیــس دســتگاه قضا 
مدیــران خبرگــزاری در ســطح کشــور ترجیــح دادنــد کــه از 
ظرفیــت خبرنــگاران بومــی اســتان اســتفاده کننــد و خبرهای 
ــای  ــانه ای روی خروجی ه ــاالن رس ــن فع ــده ای ــد ش تولی
صفحــه اصلــی قــرار گرفتــه اســت.از طرفــی دیگــر بســیاری 
ــرا  ــانه ای ف ــش رس ــای پوش ــتانی قابلیت ه ــایت های اس از س

اســتانی و حتــی ملــی دارنــد.
حتــی بســیاری از روزنامه هــا و هفته نامه هــا و حتــی 
ــورت  ــه ص ــع ب ــش وقای ــار پوش ــتانی در کن ــای اس ماهنامه ه
مکتــوب ســایت خبــری خویــش را بــه روز کــرده تــا از دنیــا 

ــد. ــب نمانن ــانه  عق ــر و رس ــم خب ــر تاط پ

در کنــار ایــن موضــوع همــه نشــریات معتبــر و برجســته 
ــگار  ــی و خبرن ــدران داری نمایندگ ــتان مازن ــور در اس کش
ــانه ای و  ــش رس ــرای پوش ــبی ب ــت مناس ــه ظرفی ــوده ک ب
ــای  ــر آبف ــور مدی ــه ط ــال چ ــت، ح ــانی هس ــاع رس اط
مازنــدران بــدون توجــه بــه ایــن همــه قابلیت هــا از ظرفیــت 
خبرنــگاران خــارج از اســتان بــرای پوشــش رســانه ای 
ــه آب  ــر اینک ــه دیگ ــت اهلل و اعلم!نکت ــرده  اس ــتفاده ک اس
ــه  ــن برنام ــش ای ــرای پوش ــدران ب ــتان مازن ــاب اس و فاض
چقــدر هزینــه کــرده جــای تامــل دارد امــا بحــث اینجاســت 
ــت  ــث پرداخ ــه بح ــی ک ــا زمان ــان آبف ــران و متولی ــه مدی ک
ــی در  ــد پول ــان می آی ــه می ــتانی ب ــریات اس ــای نش بدهی ه
ــتان دوال  ــارج از اس ــگاران خ ــرای خبرن ــا ب ــد ام ــه ندارن خزان

ــد. ــه می کنن ــا هزین پهن
ــی  ــاه و حت ــن م ــتانی چندی ــگاران اس ــای خبرن فاکتوره
ــود  ــه خ ــول را ب ــگ پ ــال رن ــک س ــش از ی ــا بی برخی ه
ــان آب و  ــی و متولی ــط عموم ــر رواب ــرا مدی ــا ظاه ــد ام ندیدن
فاضــاب بــا خبرنــگاران تهرانــی نقــدی حســاب کردنــد کــه 

ــتند. ــه داش ــن برنام ــان در ای ــرو پیم ــور پ حض
ــاب  ــی در آب و فاض ــط عموم ــان رواب ــه متولی ــاال ک ح
خبــر حضــور فعــاالن رســانه ای پایتخــت نشــین را در 
ــه  ــل الش ــد؛ حداق ــرار دادن ــان ق ــایت خودش ــی س خروج
خبرهــای تولیــد شــده خبرنــگاران مدعــو از اســتان 
ــد  ــر تولی ــای خب ــزان بازخورده ــاره می ــز درب ــران و نی ته
ــه میــان بیاورند؛کــه اگــر نواقصــی در  شــده هــم صحبتــی ب
ــتان  ــانه ای اس ــاالن رس ــری فع ــش خب ــگارش و پوش ــوه ن نح
ــگاران  ــا خبرن ــود ت ــع ش ــدی رف ــای بع ــت در برنامه ه هس
ــان  ــری متولی ــه خب ــا ذائق ــدران ب ــانه ای مازن ــاالن رس و فع
ــزی را  ــان چی ــوند و هم ــنا ش ــاب آش ــر در آب و فاض ام
ــران ــین در ته ــت نیش ــگاران پایتخ ــه خبرن ــند ک  بنویس

 برایشان نوشتند!

وقتی حنای رسانه های مازندران برای آب و فاضالب رنگی نداردوقتی حنای رسانه های مازندران برای آب و فاضالب رنگی ندارد
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عکس  اختصاصی هفته

هفته دوم لیگ برتر کشتی آزاد در سالن سید رسول حسینی ساریهفته دوم لیگ برتر کشتی آزاد در سالن سید رسول حسینی ساری



غفلت از جذابیت گردشگری آبگرم زیارت
چشــمه آب گــرم روســتای »زیــارت« 
گــرگان از جملــه جاذبــه هــای منحصــر به 
فــرد بــوده کــه بــه ســبب نبــود ســرمایه 
گــذاری مناســب و فقــدان خدمــات مدرن 
نتوانســته بهــره وری حداکثــری بــرای 

ــد. ــته باش ــان داش بومی
از  برخــورداری  دلیــل  بــه  گلســتان 
اقلیمــی  جغرافیایــی،  ویژگی هــای 
جاذبه هــای  از  شــناختی  زمیــن  و 
بکــر  گردشــگری  مناطــق  و  طبیعــی 
متعــددی برخــوردار اســت. ده هــا آبشــار، 
جنگل هــای  کوهســتان،  رودخانــه، 
هیرکانــی، و تاالب هــای متعــدد بیــن 
ــای  ــق و جاذبه ه ــه مناط ــی از جمل الملل
ــه  ــک ب ــوده کــه هــر ی طبیعــی اســتان ب
البتــه  و  ذاتــی  ظرفیت هــای  فراخــور 
زیرســاخت های خدماتــی موجــود بــه 
طــور معمــول میزبــان هــزاران گردشــگر و 

مســافر بومــی و غیربومــی اســت.
ــه  ــه ب ــتان ک ــای گلس ــی از جاذبه ه یک
آب  وجــود چشــمه  شــده،  کمتــر  آن 
گــرم روســتای ییالقــی »زیــارت« اســت، 
ــتان  ــدود از اس ــه مح ــد در دو نقط هرچن
ــود  ــرم وج ــرد و آب گ ــمه های گوگ چش
دارد امــا پرآب تریــن و البتــه در دســترس 
ــارت  ــرم زی ــمه ها، آب گ ــن چش ــن ای تری
کیلومتــری  فاصلــه ۲۰  در  کــه  بــوده 
ــت.آب  ــده اس ــع ش ــرگان واق ــوب گ جن
ــرقی  ــم ش ــاور حری ــارت در مج ــرم زی گ
ــزاده  ــارت و در محــدوده امام ــه زی رودخان
ــرار دارد و از  ــتا ق ــن روس ــداهلل )ع( ای عب
ــن  ــد رختک ــی مانن ــاخت های اندک زیرس
و  و چنــد حوضچــه آب گــرم و دوش 
ســرویس بهداشــتی برخــوردار اســت.

ســاختمان آبگــرم زیــارت، نمــای بیرونــی 
ــی ســاده ای داشــته و در فصــول  و اندرون
مختلــف بــه ویــژه در تابســتان شــمار 
قابــل توجهــی از مــردم را بــه ســمت خــود 

جــذب می کنــد.
ــای  ــا آبگرم ه ــاس ب ــرم در قی ــن آبگ ای
مطــرح کشــور امکانــات زیــادی نداشــته و 
ــناخته  ــتان ناش ــی در اس ــور و حت در کش
اســت و بســیاری از وجــود آن بــی اطــالع 
هســتند. بــه طــور حتــم بــا بهبــود 
امکانــات و بهســازی محیطــی، آبگــرم 
جاذبــه  یــک  بــه  می توانــد  زیــارت، 

ــود. ــل ش ــگری تبدی ــاخص گردش ش
بــه زعــم کارشناســان در حالــی کــه 
ــی کشــور  ــران ارشــد گلســتان و حت مدی
و  ســاخت  کــردن  متوقــف  فکــر  بــه 
هســتند  زیــارت  غیرمجــاز  ســازهای 
بــا توســعه کســب و کارهــای همســو 
پتانســیل  از  اســتفاده  و  طبیعــت  بــا 

جاذبه هــای طبیعــی از جملــه آبگــرم 
می تــوان زمینــه جــذب گردشــگر متعــدد 
بــه ایــن روســتا را فراهــم کــرد تــا صنایــع 
ــی آن  ــای طبیع ــر جاذبه ه ــتی و دیگ دس

ــرد. ــق بگی ــم رون ه
ــی  ســاخت و ســاز غیرمجــاز محصــول ب

ــگری ــای گردش ــه ظرفیت ه ــی ب توجه
ــتری  ــس کل دادگس ــه رئی ــی ک موضوع
گلســتان هــم بارهــا بــه آن تأکیــد کــرده 
اســت. حیــدر آســیابی در جلســات متعدد 
عنــوان کــرد کــه بــرای پیشــگیری از 
ــارت  ــاز در زی ــازهای غیرمج ــاخت و س س
 بایــد جنبــه گردشــگری ایــن روســتا 

فعال شود.
ــازها  ــاخت و س ــف س ــا توق ــان ب همزم
گردشــگری  رونــق  بــرای  کارگروهــی 

زیــارت آغــاز بــه کار کــرده اســت
دارای  زیــارت  کــرد:  بیــان  وی 
ــار،  ــون آبش ــددی همچ ــای متع جاذبه ه
ــه  ــت ک ــرم اس ــی و آبگ ــای تاریخ خانه ه
ــا  ــرده و ت ــه ک ــه آن توج ــی ب ــر کس کمت
ــازی  ــاختمان س ــد، س ــم کار می کن چش

ــت. ــاده اس ــاق افت اتف
آســیابی عنــوان کــرد: تقریبــاً بعــد از ۲۰ 
ــده و  ــف ش ــازها متوق ــاخت و س ــال س س
ــح  ــه حمــل مصال نظــارت خــوب در زمین

ــود. ــام می ش انج
رئیــس کل دادگســتری گلســتان اضافــه 
ــده و  ــرل ش ــازها کنت ــاخت و س ــرد: س ک
ــاخته  ــاختمان های س ــف س ــن تکلی تعیی

شــده هــم در دســت انجــام اســت.
ــف  ــا توق ــان ب ــرد: همزم ــوان ک وی عن
ســاخت و ســازها، کارگروهــی بــرای رونــق 
ــرده  ــه کار ک ــاز ب ــه آغ ــگری منطق گردش
ــر،  ــن ام ــیدیم ای ــه رس ــن نتیج ــه ای و ب
ــای  ــه ظرفیت ه ــی ب ــی توجه ــول ب محص

ــت. ــوده اس ــتا ب ــگری روس گردش
آســیابی متذکــر شــد: بایــد برنامــه 
گردشــگری جامعــی بــرای ایــن روســتا در 
نظــر گرفتــه شــده و جــاده دسترســی بــه 
آبشــار زیرســازی و همچنیــن از ظرفیــت 

ــود. ــتفاده ش ــرم آن اس آبگ
وی گفــت: اگــر ظرفیت هــای گردشــگری 
منطقــه زیــارت را فعــال نکنیــم نمی تــوان 
انتظــار داشــت در دراز مــدت مشــکل 

ســاخت و ســازها حــل شــود.
ایجــاد تأسیســات جدید در دســتور 

کار است
دهیــار روســتای زیــارت گــرگان هــم در 
ــگار مهــر گفــت:  ــه خبرن ایــن خصــوص ب
آب گــرم زیــارت در حــال حاضــر در 
ــا  ــوده و توســط آنه ــا ب ــأت امن دســت هی

مدیریــت می شــود.
ــی  ــا زمان ــزود: ت ــی اف ــداد نظرعباس مق
ــود  ــف ش ــن تکلی ــرم تعیی ــن آبگ ــه ای ک
ــد آن  ــوده و درآم ــاف ب ــا اوق ــت ب مدیری
هــم بــرای امامــزاده هزینــه می شــود.
تابســتان  فصــل  کــرد:  بیــان  وی 
اســتقبال خوبــی از ایــن آبگــرم شــده 
امــا هــم اکنــون بــه طــور میانگیــن شــاید 
ــرم ــن آبگ ــه ای ــم در روز ب ــر ه ــج نف  پن

 مراجعه نکنند.
آبگــرم،  ایــن  داد:  ادامــه  نظرعباســی 
ســرویس  قبیــل،  از  الزم  حداقل هــای 
و  سرمایشــی  سیســتم  بهداشــتی، 
ــتم  ــوض و سیس ــی، دوش، دو ح گرمایش
تهویــه هــوا را داشــته و بــه شــکل ســنتی 

ــت. ــدرن اس ــه م رو ب
وی گفــت: هــر شــب آب ایــن حوض هــا 
عــوض شــده و در حــال پیگیــری هســتیم 
کــه بعــد از تعییــن تکلیــف آن، تأسیســات 
ــرای آبگــرم  ــد ب مــدرن و ســاختمان جدی

ــا  ــرد: ب ــه ک ــی اضاف ــاد شود.نظرعباس ایج
ــذب  ــد و ج ــاختمان جدی ــدازی س راه ان
گردشــگر، ایــن امــر بــر درآمــد مــردم اثــر 
گذاشــته و همــه گروه هــا از جملــه مغــازه 
دارهــا، هنرمنــدان، رانندگان و غیــره از آن 

ــوند. ــع می ش منتف
دهیــار روســتای زیــارت افــزود: بــا ایجــاد 
ــل  ــرم حداق ــن آبگ ــق ای ــاختمان و رون س
ــتقیم و  ــورت مس ــه ص ــر ب ــرای ۱۳۰ نف ب
غیرمســتقیم شــغل ایجــاد خواهــد شــد.

وی گفــت: روســتای زیــارت صنایــع 
دســتی مطــرح داشــته و جاجیــم آن ثبــت 
ــگر،  ــا ورود گردش ــت و ب ــده اس ــی ش مل
رونــق  هــم  محصــوالت  ایــن  بــازار 

بــد. می یا
طــرح جامع گردشــگری زیــارت در 

دســت بررســی است
میــراث  اداره کل  گردشــگری  معــاون 
ــتی  ــع دس ــگری و صنای ــی، گردش فرهنگ
گلســتان هــم در ایــن خصــوص بــه 
طــرح  بــرای  گفــت:  مهــر  خبرنــگار 
طــرح  زیــارت  روســتای  گردشــگری 
بــوده کــه  اقــدام  جامعــی در دســت 
ــات انجــام شــده اســت. بخشــی از مطالع
یاســر قندرهــای افــزود: ایــن طــرح، 
محوطــه آبشــار، آبگــرم، امامــزاده عبــداهلل 
ــع دســتی  ــای تاریخــی، صنای )ع(، خانه ه

و غیــره را در بــر می گیــرد.
وی بیــان کــرد: تاکنــون دو بــار بــا 
برگــزار  جلســه  متولــی  دســتگاه های 
ــم جلســه ای  ــاری ه ــه ج ــده و در هفت ش
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــت و ب ــم داش خواهی
اســتاندار  تأکیــد  مــورد  ایــن مســأله 
ــری  ــرعت پیگی ــا س ــوده، آن را ب ــم ب ه
ــعه  ــرد: توس ــه ک ــاری اضاف می کنیم.قنده
زیرســاخت ها، تأسیســات، معرفــی بیشــتر 
ــره  ــگر و غی ــذب گردش ــرای ج ــتا ب روس
ــرای  ــا زمینــه ای ب در دســتور کار اســت ت
اشــتغال و بهبــود معیشــت مــردم فراهــم 

ــود. ش
میــراث  اداره کل  گردشــگری  معــاون 
ــتی  ــع دس ــگری و صنای ــی، گردش فرهنگ
ــه  ــون ب ــم اکن ــرم ه ــت: آبگ گلســتان گف
ــای روســتا و شــرکت  ــأت امن صــورت هی

تعاونــی مدیریــت می شــود.
ــاخت  ــا س ــور ب ــارت در کش ــتای زی روس
ــده و  ــناخته ش ــاز ش ــازهای غیرمج و س
ظرفیت هــای گردشــگری آن در ســایه 
ــده  ــان ش ــد پنه ــاختمان های بلن ــن س ای
ــن  ــای ای ــن ظرفیت ه ــی از ای ــت، یک اس
روســتا، آبگــرم بــوده کــه بــا ایجــاد 
تأسیســات می توانــد، زمینــه ای بــرای 

ــد. ــتان باش ــالمت در اس ــم س توریس
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ویتریــن در  اســامی  و  پوشــیده  مانتوهــای   جــای 
 فروشــگاه هــا خالــی اســت و البســه غیرمتعــارف و قاچــاق 
خودنمایــی مــی کننــد و ســبب شــده تــا دانشــجویان بــرای 

خریــد مانتــوی مناســب تمــام شــهر را زیرپــا گذارنــد.
از  مملــو  فروشــگاه ها  ویتریــن  نیــا:  قربــان  صدیقــه   
ــت و  ــاز اس ــا و جلوب ــدن نم ــب، ب ــب و غری ــای عجی مانتوه
بــرای خریــد مانتوهــای اداری و اســامی بایــد تمــام شــهر را 
زیــر پــا بگذاریــم. هزینــه بــاالی مانتوهــای اداری جــای آن را 
بیــش از گذشــته در ویتریــن خالــی کــرده و ایــن خواســته 
و نیــاز در بــازار هــزار رنــگ مــد و لبــاس گــم شــده اســت.
بــرای پیــدا کــردن مانتــو مناســب بــا جیــب دانشــجو تمــام 
شــهر را زیــر پــا می گــذارم، ابتــدا از مانتوفروشــی های برنــد 
کــه در شــهرهای شــمالی نظیــر بابــل شــعبه دارنــد، شــروع 
می کنــم و بــه فروشــگاهی در پاســاژ بــزرگ شــهر وارد 
می شــویم، خانمــی کــه بــا پوشــش غیرمتعــارف از فروشــنده 
گایــه داشــت و می گفــت بــه دنبــال یــک مانتــوی مناســب 
بــرای دانشــگاه هســتم امــا چیــزی گیــر نمــی آورم، توجهــم 
را جلــب کــرد و بــه ســمتش رفتــم و خــودم را معرفــی کردم.
عصبانــی بــه نظــر می رســد و می گویــد: دانشــگاه می گویــد 
بایــد مانتــوی مناســب بپوشــم امــا آیــا مانتــوی پوشــیده و 
مناســب دانشــگاه بــا قیمــت جیــب دانشــجو طراحــی شــده 

اســت کــه از مــن پوشــش متعــارف را می خواهنــد.
ــی  ــد کم ــت می گوی ــه درس ــم ک ــر می کن ــود فک ــا خ ب
کــه آرام تــر شــد و عصبانیتــش فروکــش کــرد، ادامــه 
ــک  ــد ی ــرای خری ــذار ب ــت و گ ــده گش داد: دو روز کارم ش
مانتــوی جلــو بســته بــا قیمــت متعــارف امــا هرچــه بیشــتر 
ــاال  ــش ب ــا قیمت ــم، ی ــه می رس ــه نتیج ــر ب ــردم، کمت می گ
اســت و یــا انــدازه ام نمی شــود و مناســب دانشــگاه موجــود 
 نیســت و اگــر بخواهــم بــدوزم هزینــه اش بیشــتر از مانتــوی

 آماده است.
قیمت پایین تعیین کننده مد بازار است

ــه صبحــت هــای دختــر  از فروشــگاه بیــرون مــی آیــم و ب
دانشــجو فکــر می کنــم، مــدام حرف هــای دختــر را در 
ذهنــم مــرور می کنــم تــا شــاید پاســخی برایــش پیــدا کنــم 
ــو فروشــی می کشــاند  ــه ســمت مانت ــکار مــن را ب ــن اف و ای

کــه لباس هــای اداری می فروشــد.
فروشــندگان ایــن فروشــگاه از بیــکاری و نبــود مشــتری یــا 
ــائل روز  ــورد مس ــو در م ــپ و گفتگ ــا گ ــد ی ــرت می زدن چ
داشــتند، بــه مــن خــوش آمــدی می گوینــد و بــاز بــه گفــت 
و شــنود ادامــه می دهنــد، گویــی احســاس می کننــد بــرای 
تماشــا آمــدم و قیمــت چنــد مانتــو را مــی پرســم و دســت 
ــا  ــی مــی روم. یکــی از فروشــنده ها از مــن می خواهــد ت خال
مانتویــی را پـُـرو کنــم. از اوضــاع فــروش فروشــگاه می پرســم 
ــورم اقتصــادی و  ــد: ت ــازار می گوی ــه از کســادی ب ــا گای و ب
هزینــه گــزاف تولیــد مانتوهــای جلوبســته باعــث شــده کــه 
رغبــت بــرای خریــد چنیــن مانتوهایــی بســیار کاهــش یابــد.
ــد:  ــود، می گوی ــا می ش ــث م ــه وارد بح ــر ک ــنده دیگ فروش
رغبــت بــه خریــد البســه بــا قیمــت پاییــن باعث شــده اســت 
کــه مــردم بــه جــای نــگاه کــردن بــه مــدل و کیفیــت کار 
بیشــتر بــه قیمت هــا توجــه دارنــد و در ایــن بیــن متأســفانه 
ــندگان  ــمت فروش ــه س ــا ب ــکان انتقاده ــوک پی ــه ن همیش
اســت و بازرســان اداره اماکــن و اتحادیــه پوشــاک بــه خاطــر 
فــروش مانتوهــای جلوبــاز فروشــنده بیچــاره را جریمــه و یــا 
ــکل از  ــه مش ــی ک ــد در حال ــب می کنن ــگاهش را پلم فروش
تولیــد کننــدگان بــوده زیــرا بــازار خریــد چنیــن مانتوهایــی 

کشــش دارد.
ــه  ــی ک ــی روم، جای ــازار روز م ــمت ب ــه س ــهر ب ــاال ش از ب

قیمت هــا  بــودن  پایین تــر  علــت  بــه  فروشــگاه هایش 
معمــوالً شــلوغ تــر اســت. اســداللهی از جملــه فروشــندگان 
ــودن و کســادی  ــل از خلــوت ب ــازار روز شــهر باب مانتــو در ب
ســراغ  بــه  تــا  می خواهــد  و  می کنــد  گایــه  بــازار 
تولیدکننــدگان برویــم و ســری بــه مراکــز عمــده فــروش و 
پخــش مانتــو، بزنیــم تــا ببینیــم موجــودی تولیدی هــا چــه 

ــت؟ ــی اس ــوع مانتوهای ن
فروشــگاه  وارد  خریــداری  گفتگویمــان  و  گــپ  بیــن 
می شــود، هنگامــی کــه متوجــه موضــوع گــزارش می شــود 
ــهرابی دانشــجوی  ــودش را س ــود، خ ــکام می ش ــا هم ــا م ب
ــتر  ــد: بیش ــد و می گوی ــی می کن ــی معرف ــت بازرگان مدیری
ــه  ــرای رفتــن ب ــی ب ــه دنبــال مدهــای اســپرت هســتم ول ب

ــتم. ــجویی هس ــاده دانش ــی س ــال مانتوی ــه دنب ــگاه ب دانش
وی از نبــود مانتــوی مناســب ماننــد دیگــر خریــداران گلــه 
منــد اســت و ادامــه می دهــد: چــرا فروشــنده ها فکــر 
ــب  ــب و غری ــای عجی ــن مانتوه ــب ای ــردم طال ــد م می کنن
هســتند، ایــن بــازار نیــاز مــن مشــتری را تأمیــن نمی کنــد 
و بــه اجبــار مجبــور می شــوم از چنیــن مانتوهایــی اســتفاده 
ــاده را از  ــی و س ــای بوم ــدان طرح ه ــجو فق ــن دانش کنم.ای
ــفانه  ــت: متأس ــاس دانســت و گف ــد و لب ــازار م ــای ب خاءه
تولیدکننــدگان بــرای ســود بیشــتر توجهــی بــه ایــن موضوع 
ــد را کاهــش  ــای تولی ــه هزینه ه ــت آنک ــه عل ــد و ب نمی کنن
ــتفاده از  ــا اس ــی ب ــگ بوم ــه فرهن ــه ب ــدون توج ــد ب دهن
ــا تغییــر  ــر زمینــی و کپــی ب ــا زی طراحی هــای تکــراری و ی
جزئــی باعــث می شــوند کــه طرح هــای بیگانــه جلــوه گــری 
بیشــتری کننــد و پــر فــروش تــر از مدهــای بومــی شــود.

وی گفــت: از جملــه معایــب اســتفاده از مانتوهــای عجیب و 
غریــب ایجــاد بــی نظمــی اســت در حالــی کــه بــه راحتــی با 
الگــو بــرداری از فرهنــگ اصیــل ایرانــی می تــوان فرهنــگ و 

مــد ایرانــی را در جهــان بســط و گســترش داد.
نظارت حلقه گمشده مدسازی ها است

ــتان  ــای شهرس ــری دوزی ه ــه س ــینی از جمل ــم حس خان
ــت: متأســفانه  ــر گف ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــه در گفتگ اســت ک
ــده  ــث ش ــادی باع ــت های اقتص ــر سیاس ــال های اخی در س
ــال  ــد و ح ــاس باش ــد و لب ــده م ــن کنن ــت، تعیی ــه قیم ک
ــل  ــتر از قب ــارت بیش ــدان نظ ــوب، فق ــازار پرآش ــن ب در ای
ــازی  ــدل س ــد و م ــرد: م ــح ک ــود.وی تصری ــاس می ش احس
ــت  ــه و عل ــی را گرفت ــاس بوم ــد و لب ــای م ــف ج ــای جل ه
ایــن امــر قاچاق هــای بــی رویــه بســیاری از وارد کننــدگان 
ــای  ــه ج ــی ب ــای صنف ــه بســیاری از واحده ــوده اســت ک ب
حمایــت از تولیدکننــدگان داخلــی ویترینــی بــرای مدهــای 

ــده اند. ــه ش ــورهای بیگان کش
وی یــادآور می شــود: هزینه هــای گــزاف واحدهــای صنفــی 
همچــون اجــاره مغازه هــا، مالیــات و دیگــر مشــکات موجــود 
بــرای واحدهــای صنفــی باعــث ترغیــب شــدن فروشــنده ها 
بــرای ســود بیشــتر شــده اســت کــه بــه راحتــی بــا 
ــه تبلیغــات مدهــای  مدل ســازی هــا در پیج هــای اینســتا ب
بیگانــه می پردازنــد کــه هیــچ ســنخیتی بــا فرهنــگ بومــی 

و اســامی نداشــته اســت.
آخریــن مقصدمــان اتحادیــه خیاطــان اســت کــه تــا بتوانیم 
ــای  ــرده مده ــت پ ــتان پش ــا و دس ــازی ه ــدل س ــه راز م ب
ــاره  ــا اش ــان ب ــه خیاط ــس اتحادی ــم، رئی ــی ببری ــه پ بیگان
ــه  ــامی و آئین نام ــورای اس ــس ش ــوب مجل ــون مص ــه قان ب
ــه  ــت: وظیف ــار داش ــت اظه ــت دول ــوب هیئ ــی مص اجرای
ترویــج الگوهــای بومــی و ملــی مــد و لبــاس، هدایــت بــازار 
ــا  ــر اســاس طرح ه ــد و عرضــه البســه و پوشــاک ب ــه تولی ب
و الگوهــای داخلــی و نیــز ترغیــب عمــوم مــردم بــه پرهیــز 
ــوس در  ــر مأن ــه و غی ــای بیگان ــرف الگوه ــاب و مص از انتخ
توســعه و ترویــج ســبک زندگــی ایرانــی و اســامی در ســال 
ــون  ــن قان ــرای ای ــفانه اج ــا متأس ــد ام ــب ش ۱۳۸۸ تصوی

بســیار ضعیــف اســت.
چرخ خیاطان داخلی نمی چرخد

میثــم آقاجانپــور تصریــح کــرد: در حــال حاضــر بــا توجه به 
تورم هــای موجــود چرخــه اقتصــادی خیاطــان نمــی چرخــد 
ــی  ــد بوم ــی م ــر فرهنگ ــه فق ــث شــده ک ــل باع ــن عام و ای
ــت  ــد و دول ــم بیای ــه چش ــش ب ــش از پی ــگاه ها بی در فروش
می توانــد بــرای حــل ایــن معضــل بــا ارائــه تســهیات کــم 
بهــره چرخــه اقتصــادی تولیدکننــدگان داخلــی را پویا ســازد 
ــی در  ــی لباس ــای بوم ــتفاده از طراحی ه ــا اس ــد ب ــا بتوانن ت

شــأن مصــرف کننــدگان ایرانــی تولیــد کننــد.
ــازی  ــدل س ــتاوردهای م ــه دس ــرد: از جمل ــح ک وی تصری
ــگ  ــه فرهن ــتند ک ــودجویانی هس ــی دالالن و س ــای غرب ه
بومــی را قربانــی سودشــان نموده انــد کــه مطمئنــاً بــا 

ــدارد ــت ن ــی مطابق ــد مل ــت تولی حمای
ــان، رواج  ــت از طراح ــی در حمای ــای نظارت ــود قانون ه نب
از جملــه مســائلی  تولیدکننده هــا  بیــن  در  کپــی کاری 
ــود را از  ــزه خ ــان انگی ــا طراح ــده ت ــبب ش ــه س ــت ک اس
ــوی  ــت معن ــد و وجــود شناســه شــیما و مالکی دســت دهن
ــرد  ــا کارب ــذاری خاصــی نداشــته و تنه ــون تأثیرگ ــر تاکن اث
طرح هــای  و  طراحــان  تعــداد  شناســایی  شــیما،  کــد 
ــه صــورت ســالیانه اســت و هیــچ نقــش حفاظتــی  آن هــا ب

 از طرح ندارد.



 رژیم هـای فـوری؛
 آژیـر قرمـز شروع بیمـاری

دکتــر ســید ضیاءالدین مظهــری، متخصص تغذیه 
ــه  ــا یک مرتب ــی م ــد: »وقت ــی می گوی و رژیم درمان
بــدن را در مقابــل گرســنگی قــرار می دهیــم، بــا این 
ــی  ــواد معدن ــا و م ــویم ویتامین ه ــث می ش کار باع
بــه  کافــی  آنتی اکســیدان های  و  حیات بخــش 
بــدن نرســد؛ در چنیــن شــرایطی بــدن شــروع بــه 
ــه  ــص تغذی ــن متخص ــد.« ای ــل می کن  عکس العم
ــر  ــدن در براب ــه بررســی عکس العمــل ب در ادامــه ب

ــردازد. ــی می پ ــای غیراصول رژیم ه
آمــار چاقــی و اضافه وزن از آن دســته مشــکالت رو 
بــه رشــد در جهــان اســت؛ ایــن بیمــاری، بیــش از 
یــک میلیــارد نفــر ازجملــه 650 بزرگ ســال، 340 
میلیــون نوجــوان و 39 میلیــون کــودک در سراســر 
جهــان را درگیــر کــرده اســت. ایــن تعــداد همچنان 
در حــال افزایــش اســت. ســازمان بهداشــت جهانــی 
ــاً  ــال 2025، تقریب ــا س ــه ت ــد ک ــن می زن تخمی
167 میلیــون نفر-بزرگســال و کــودک- بــه دلیــل 
ــری  ــالمت کمت ــرط، س ــی مف ــا چاق ــه وزن ی اضاف

خواهنــد داشــت.
ــه  ــه دغدغ ــی، ب ــه وزن و چاق ــا اضاف ــن روزه ای
بســیاری از افــراد جامعــه تبدیــل شــده کــه حتــی 
گاهــی ایــن مســئله ســبب بــروز مشــکالت روحــی 
ــی  ــردن لباس ــدا نک ــود. پی ــز می ش ــمی نی و جس
کــه ســایزش مناســب باشــد یــا نداشــتن توانایــی 
ــا،  ــی و ورزش ه ــای فیزیک ــام فعالیت ه ــرای انج ب
ــار  ــوان از کن ــی بت ــه به راحت ــت ک ــواردی نیس م
ــر،  ــال اخی ــد س ــفانه در چن ــت. متأس ــا گذش آن ه
ــا عــده ای از هــر راه  ایــن دغدغه هــا باعــث شــده ت
غیراصولــی اقــدام بــه کاهــش وزن کننــد؛ برخــی به 
خــوردن داروهــا و قرص هــای الغــری مختلــف روی 
می آورنــد و بعضــی دیگــر، از شــبکه های اجتماعــی 
ــت  ــری دریاف ــم الغ ــر رژی ــایت های نامعتب و وب س
می کننــد، رژیمــی کــه می توانــد ســالمت افــراد را 
نیــز بــه خطــر بینــدازد. بــا ایــن رژیم هــای ســخت 
ــه  ــد ک ــدن رخ می ده ــی در ب ــی اتفاقات و غیراصول
دکتــر ســید ضیاءالدیــن مظهری، متخصــص تغذیه 
ــذا و  ــی غ ــن علم ــس انجم ــی و رئی و رژیم درمان
تغذیــه حامــی ســالمت ایــران در گفت وگویــی بــه 

ــردازد. ــا می پ ــی آن ه بررس
ــز  ــت قرم ــدن را در وضعی ــوری، ب ــم ف رژی

ــد ــرار می ده ق
کاهــش بیــش از نیــم تــا یــک کیلوگــرم در 
ــه  ــه اگرچ ــت ک ــریع اس ــش وزن س ــه کاه هفت
امــا  باشــد  وسوســه انگیز  و  جــذاب  می توانــد 
ایــن رژیم هــای ســخت روش مناســبی بــرای 
ــری  ــوارض جبران ناپذی ــتند و ع ــش وزن نیس کاه
ــری  ــر مظه ــد. دکت ــراه دارن ــه هم ــدن ب ــرای ب را ب
ــدن  ــاز ب ــخت، سوخت وس ــم س ــه رژی ــان اینک بابی
ــا  ــد: »م ــح می ده ــد، توضی ــش می کش ــه چال را ب
ــه  ــم ک ــدن داری ــتم های ب ــی در سیس ــک تعادل ی
ــتم  ــم، سیس ــرار دهی ــار ق ــدن را تحت فش ــر ب اگ
حفاظتــی و ایمنــی بــدن کــه بــه محافظــت در برابر 
بیماری هــا کمــک می کنــد، عملکــردش را از دســت 
می دهــد؛ به عنوان مثــال، بیمــاری چاقــی ناشــی از 
عــدم تعــادل دریافــت و مصــرف انــرژی اســت کــه 

ــا  ــد و نه تنه ــرفت می کن ــده ای پیش ــور خزن به ط
ــد بلکــه  ــدن را برهــم می زن عملکــرد ارگان هــای ب
باعــث بیمــاری جســم و افســردگی روح می شــود.«

ایــن متخصــص تغذیــه و رژیم درمانــی ادامــه 
ــا  ــارزه ب ــرای مب ــم ب ــا بخواهی ــر م ــد: »اگ می ده
ــدم  ــی ع ــان بســیار طوالن ــه حاصــل زم ــی ک چاق
ــریعاً  ــت، س ــرژی اس ــرف ان ــت و مص ــادل دریاف تع
اقــدام کنیــم، وزن و ســایز بــدن خیلی ســریع پایین 
می آیــد امــا ایــن تغییــر وزن بــه مفهــوم دســتیابی 
به ســالمتی تلقــی نمی شــود چــون بــا فشــار ناشــی 
از یــک رژیــم ســخت و گرســنگی، بــدن در وضعیت 
قرمــز قــرار می گیرد.«مظهــری می گویــد بــدن 
ــل  ــوری عکس العم ــی و ف ــم غیراصول ــر رژی در براب
نشــان می دهــد: »وقتــی مــا یک مرتبــه بــدن 
ــن  ــا ای ــم، ب ــرار می دهی ــنگی ق ــل گرس را در مقاب
ــی  ــواد معدن ــا و م ــویم ویتامین ه ــث می ش کار باع
بــه  کافــی  آنتی اکســیدان های  و  حیات بخــش 
ــروع  ــدن ش ــرایطی ب ــن ش ــد؛ در چنی ــدن نرس ب
بــه  عکس العمــل می کنــد.« او بــا اشــاره بــه 
ــم ســخت  ــر رژی ــدن در براب ــن عکس العمــل ب اولی
ــد  ــا 35 درص ــخت، 30 ت ــم س ــا رژی ــد: »ب می گوی
ــن  ــال ای ــد؛ در قب ــش می یاب ــدن کاه ــوخت ب س
ــه  ــد ب ــه بتوان ــرای آنک ــدن ب ــرژی، ب ــش ان کاه
ــرژی الزم جهــت  ــد و ان ــده بمان ــی زن مــدت طوالن
ــار  ــرارادی را در اختی فعالیت هــای حیات بخــش غی
قلــب، مغــز، غــدد درون ریــز و تنظیــم حــرارت بدن 
قــرار دهــد، شــروع بــه اســتفاده از گلیکــوژن )انرژی 
ذخیــره بــدن( می کنــد. مصــرف ایــن انــرژی 
ذخیــره، خیلــی ســریع منجــر بــه تحلیــل و ضعــف 

عضــالت می شــود.«
هر کاهش وزنی سالمت ساز نیست

اغلــب افــراد زمانــی کــه تصمیــم می گیرنــد 
وزنشــان را کاهــش دهنــد، هــرروز وزن و سایزشــان 
را چــک می کننــد و روزشــماری می کننــد تــا 
ــند  ــان برس ــده آلش ــه وزن ای ــریع تر ب ــه س هرچ
ــوارض و  ــی ع ــریع و غیراصول ــش وزن س ــا کاه ام
ــاره  ــری دراین ب ــر مظه ــه دکت ــیب هایی دارد ک آس
می گویــد: »فــردی کــه به ســرعت در هفتــه چنــد 
ــری  ــه الغ ــو ب ــا 15-10 کیل ــد و ت ــر کن ــو الغ کیل
ــا پیــر شــدن چهــره، از  ــه تدریــج ب ادامــه دهــد، ب
دســت دادن تراکــم اســتخوان ها و تحلیــل عضــالت 
ــون در  ــه چ ــن نتیج ــا ای ــد ام ــد ش ــه خواه مواج
زمــان طوالنی تــری نســبت بــه آثــار ملمــوس 
ــراد از  ــن اف ــد، ای ــایز رخ می ده ــش وزن و س کاه
رژیم هــای ســخت اســتقبال می کننــد امــا در 
ــل  ــر قاب ــورت دیگ ــری ص ــا پی ــدت نه تنه بلندم
بازگشــت نیســت بلکــه افــراد را بــه کم خونی هایــی 
ــان نیســت.« ــی قابل درم ــه گاه ــد ک دچــار می کن
ــزان  ــالم در می ــش ناس ــری از کاه ــرای جلوگی ب
متابولیســم، مظهــری توصیــه می کنــد کــه دریافت 
ــری  ــر از 1000 کال ــه کمت ــد ب ــز نبای ــری هرگ کال
ــش 250، 500، 750  ــود: »کاه ــدود ش در روز مح
ــش وزن  ــه کاه ــر ب ــری در روز منج ــا 1000 کال ت
یــا کاهــش ســایز متعــادل و متناســب 1، 2، 3 و 4 
ــرای  کیلــو وزن در مــاه می شــود کــه البتــه ایــن ب

همــه افــراد تعمیــم پیــدا نمی کنــد، بــه دلیــل آنکه 
افــراد بایــد بــر اســاس ســن، جنســیت و وضعیــت 
فیزیولوژیکــی، رژیــم متناســب بــا زمــان حالشــان را 

دریافــت کننــد.«
بهتریــن رژیــم غذایــی بــرای کاهــش وزن 

ســالم چیســت؟
می شــود،  وزن  کاهــش  از  صحبــت  وقتــی 
مجــالت،  دارد.  وجــود  زیــادی  توصیه هــای 
کتاب هــا و وب ســایت ها وعــده می دهنــد کــه 
ــی  ــتورات خاص ــی و دس ــای اصول ــه روش ه ــا ارائ ب
می تواننــد فــرد را بــه هــدف اولیــه و اصلــی یعنــی 
الغــری برســانند؛ برخــی کلیــد الغــری را کمتر غذا 
خــوردن و بیشــتر ورزش کــردن می داننــد، برخــی 
ــد و  ــی می دانن ــا راه حــل را حــذف چرب ــر تنه دیگ
ــز  ــا را تجوی ــذف کربوهیدرات ه ــر ح ــده ای دیگ ع
نســخه  این همــه  در البــه الی  امــا  می کننــد؛ 
بــرای کاهــش وزن، کــدام روش بــرای کاهــش وزن 
ســالم توصیــه می شــود؟مظهری در پاســخ بــه ایــن 
ســؤال می گویــد: »حقیقــت ایــن اســت کــه هیــچ 
راه حــل ثابتــی بــرای کاهــش وزن ســالم و دائمــی 
وجــود نــدارد. چیــزی کــه بــرای یــک فــرد مؤثــر 
ــد،  ــد نباش ــما مفی ــرای ش ــت ب ــن اس ــت ممک اس
ــی  ــیگنال زمان ــرد س ــر ف ــش وزن در ه ــرا کاه زی
ــی، ســن،  ــن، چاق ــر ای ــالوه ب مخصوصــی دارد و ع
ــد  ــراد بای ــی اف ــت فیزیولوژیک ــیت و وضعی جنس
بررســی شــود.«این متخصــص رژیم درمانــی ادامــه 
ــرد  ــک ف ــواع و اقســام دارد؛ ی ــی ان ــد: »چاق می ده
ــز  ــر چی ــل از ه ــم، قب ــت رژی ــرای دریاف ــاق ب چ
بایــد موردبررســی قــرار بگیــرد کــه آیــا چاقــی بــه 
ــدد  ــا غ ــی اســت؟، آی ــی وارث ــه ژنتیک ــل زمین دلی
درون ریــز فعــال اســت؟، آیــا فــرد کــم کاری تیروئید 
دارد یــا خیــر؟، آیــا در رابطــه بــا مــواد غذایــی کــه 
تغذیــه روزمــره آن هــا را تشــکیل داده، تناســب الزم 
ــا،  ــل پروتئین ه ــای الزم مث ــد مغذی ه ــن رش بی
ــظ   ــی حف ــادل فیزیولوژیک ــا و تع ــا، قنده چربی ه
شــده یــا خیر؟«بــه اعتقــاد مظهــری، مســئله الغــر 
ــر: »متأســفانه  ــم هن ــم اســت و ه ــم عل ــردن ه ک
برخــی افــراد ناکارآمــد و ســودجو ســعی می کننــد 
بــدون هیچ گونــه دانــش الزم در ایــن زمینــه، 
ــه  ــی ب ــود کالن ــا س ــک الغری ه ــف کم ــا تکلی ب
ــرد  ــد و ســالمت جســمی و روحــی ف دســت آورن
ــت  ــا جــز خیان ــد. این ه ــرار دهن ــر ق را تحــت تأثی
ــام  ــه انج ــی ب ــچ کمک ــدگان هی ــه مراجعه کنن ب

نمی رســانند.«
ــه  ــه چ ــری ب ــرای الغ ــده ب ــلیو مع اس

می شــود؟ توصیــه  افــرادی 
بــه گفتــه مظهــری، چاقــی یــک بیمــاری 
ــا  ــد ی ــع بیش ازح ــا تجم ــه ب ــت ک ــده ای اس خزن
ــدن را  ــالمتی ب ــد س ــی می توان ــی چرب غیرطبیع
مختــل کنــد. تعریــف چاقــی در پزشــکی برحســب 

شــاخص تــوده بدنــی )BMI( محاســبه می شــود،  
ــه واحــد کیلوگــرم،  یــک فرمــول کــه در آن وزن ب
تقســیم بر مجــذور )تــوان دوم( قــد بــه واحــد متــر 
 BMI افــراد دارای می شــود.مظهری می گویــد 
40 یــا باالتــر دچــار ابتــال بــه چاقی هــای کشــنده 
هســتند کــه ریســک چاقــی در ایــن افــراد باالتــر از 
عمــل اســلیو معــده اســت: »طبــق پروتــکل درمــان 
ــد  ــدون تهاجــم، رون ــد ب ــرد بتوان ــی کــه ف ــا زمان ت
افزایــش وزن را پیشــگیری یــا درمــان نمایــد، بایــد 
ایــن رونــد را بــه گونــه ای پشــت ســر بگــذارد کــه 
ــه مســئله یویــو افکــت و بازگشــت چاقــی پــس  ب
ــک و  ــر ریس ــا اگ ــود ام ــار نش ــش وزن دچ از کاه
خطــرات چاقــی بــرای ادامــه زندگی بیشــتر باشــد، 
در ایــن صــورت جراحــی آخریــن اقدامــی اســت که 

بایــد انجــام شــود.«
دمنوش ها تأثیری در الغری ندارد

متأســفانه بــا افزایــش تقاضــا بــرای کاهــش وزن، 
ــه  ــده ب ــات فریبن ــا تبلیغ ــراد ســودجو ب برخــی اف
ــرض  ــی در ع ــد کیلوی ــری چن ــده الغ ــردم وع م
یــک هفتــه یــا یــک مــاه را مــی دهنــد؛ مظهــری 
ــش وزن  ــی، کاه ــر علم ــد ازنظ ــاره می گوی دراین ب
بــا دمنــوش امکان پذیــر نیســت: »دمنوش هــا 
کاری جــز افزایــش ادرار و دفــع آب بــدن ندارنــد و 
مقــداری از دمنوش هــا تغییراتــی در ســوخت انجــام 
می دهنــد. همچنیــن نتیجــه ای کــه از دمنوش هــا 
ــر  ــه ب ــت و چنانچ ــدار اس ــود، ناپای ــل می ش حاص
ــی  ــود حت ــتفاده نش ــح اس ــول صحی ــاس اص اس

ــد.« ــاری زا باش ــد بیم می توان
ــوش در  ــر دمن ــد رد تأثی ــری به منظــور تأیی مظه
ــان  ــن محقق ــکا بزرگتری ــد: »آمری ــری می گوی الغ
ــور  ــن کش ــراد ای ــد از اف ــه را دارد و 60 درص تغذی
ــه در  ــتند ک ــی هس ــای قابل توجه ــار چاقی ه دچ
ــان  ــرج درم ــارد دالر خ ــزار میلی ــن ه ــال چندی س
ایــن افــراد می شــود؛ مســلماً اگــر دمنــوش تأثیــری 
ــن  ــتاز در ای ــور پیش ــن کش ــت، ای ــری داش در الغ
مســیر بــود؛ پــس دمنــوش هیــچ تأثیــری در 
الغــری نــدارد و در ایــن خصــوص توصیــه می کنــم 
ــراد  ــب اف ــری فری ــان الغ ــرای درم ــوان ب به هیچ عن
ســود جــود در تبلیــغ دمنوش هــا را نخورید.«ایــن 
متخصــص تغذیــه و رژیم درمانــی در پایــان تأکیــد 
رژیم هــای  از  وزن،  کاهــش  »بــرای  می کنــد: 
ــد و  ــاب کنی ــی خودســرانه و غیرعلمــی اجتن غذای
بــرای دریافــت برنامــه رژیــم الغــری حتمــاً بــا یــک 
متخصــص تغذیــه باتجربه و دلســوز مشــورت کنید 
چــون متخصصــان تغذیــه اغلــب با بررســی مســائل 
پزشــکی کــه ممکــن اســت بــر وزن تأثیــر بگــذارد، 
اقــدام بــه ارائــه برنامــه غذایــی می کننــد و بررســی 
مســائل پزشــکی و جســمی می توانــد بــه رونــد کار 
ــرای کاهــش وزن ســالم و برگشــت ناپذیر کمــک  ب

کند.«/ایرنــا
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 همان باشید که می خواهید 
فرزندتان باشد!

ــازه ای نیســت  ــب و ت ــده عجی ــن پدی ای
بــا  رقابــت  در  خوانــدن  کتــاب  کــه 
برنامه هــای  و  رایانــه ای  بازی هــای 
ــراه،  ــن هم ــرگرم کننده تلف ــوع و س متن
بازنــده ماجــرا باشــد. امــا گاهــی خالفــش 
ــن  ــوز والدی ــده اســت؛ هن ــت ش ــم ثاب ه
فرزندان شــان  کــه  هســتند  زیــادی 
کتــاب را بــه هــر انتخــاب دیگــری ترجیح 
می دهنــد. امــا چطــور می توانیــم بــه 

ــیم؟ ــی برس ــن موفقیت چنی
قــرار نیســت کتابخــوان شــویم تــا 
فقــط قصــه بخوانیــم و از سرنوشــت 
درس  داســتان،  شــخصیت های 
یــک  کتاب خوانــی  بگیریــم.  عبــرت 
ــازش در  ــا نی ــه تقریب ــت ک ــارت اس مه
ــاس  ــه احس ــراد جامع ــه اف ــی هم زندگ
می شــود؛ مهارتــی کــه می توانــد بــه 
ــی  ــر راه ــه در ه ــد ک ــک کن ــما کم ش
دربــاره اش  برمی داریــد،  قــدم  کــه 
ــراد  ــد. چــه بســا اف اطالعــات کســب کن
ــه  ــرار اســت حرف ــادی هســتند کــه ق زی
و فعالیتــی تــازه را شــروع کننــد امــا 
ــی  ــدن کتاب ــدا کــردن و خوان ــی پی توانای
)خــواه کاغــذی و خــواه الکترونیکــی( 
آن هــا  ندارنــد.  را  حرفــه  آن  دربــاره 
دســته بندی  را  ذهن شــان  نمی تواننــد 
ــان را  ــای بدست آمده ش ــد و و داده ه  کنن

مدیریت کنند. 
ــرای بدســت  ــد نیســتند کــه ب آن هــا بل
آوردن یــک اطالعــات مفیــد دربــاره 
ــد  ــور بای ــد، چط ــاز دارن ــه نی ــه ک آنچ
کننــد.  جســتجو  را  کتــاب  فهرســت 
حتــی آن هــا توانایــی ایــن را ندارنــد 
چکیــده  و   مقدمــه  عنــوان،  از  کــه 
آیــا  کــه  بدهنــد  تشــخیص  کتــاب، 
 ایــن اطالعــات بــه کارشــان می آیــد

یا نه!
 ایــن همان چیــزی اســت کــه کتابخــوان 
بــودن را بــا اهمیــت کــرده اســت؛ اینکــه 
بتوانیــم روزهــای کودکــی  و نوجوانی مــان 
ــی بگذرانیــم  ــا شــخصیت های متفاوت را ب
در  و  کنیــم  بــزرگ  را  دنیای مــان  و 
ــه  ــالی، هرآنچ ــی و بزرگس ــای جوان روزه
ــه الی  ــم را در الب ــاز داری ــه آن نی ــه ب ک

ــم. ــدا کنی ــته ها پی نوش

ــان  ــاری کودک ت ــوی رفت ــما الگ ش
هستید

ایــن تجربــه ثابت شــده ای اســت؛ اینکــه 
بچه هــا آن چیــزی را تکــرار می کننــد 
کــه بــه دفعــات دیــده و شــنیده باشــند. 
پــس اگــر والدیــن زرنگــی باشــید، ســعی 
ــان  ــت دلخواهت ــه آن تربی ــد هم می کنی
ــه کــودک  را بیشــتر از دیگــر منابعــی ک
بــه آن دسترســی دارد، ماننــد دوســتانش، 
فامیــل و تلویزیــون بــه او نشــان بدهیــد.  
ــتفاده از  ــه اس ــبیه ب ــزی ش ــت چی درس
ــا  ــه تقریب ــراه ک ــن هم ــا تلف ــت و ی تبل
ــه  ــبت ب ــه نس ــت ک ــه ای اس ــر بچ کمت
اســتفاده از آن تمایــل نشــان ندهــد؛ 
ــه  ــده اســت ک ــرا؟ چــون همیشــه دی چ
پــدر و مــادرش همیشــه سرشــان بــا 
آن گــرم اســت و نســبت بــه آن واکنــش 
نشــان می دهنــد. برخــی مواقــع بــا دیدن 
آن می خندنــد و گاهــی هــم هرآنچــه کــه 
ــه  ــده اســت را ب ــب آم ــه نظرشــان جال ب
طــرف دیگــر نشــان می دهنــد و برایــش 
ــی  ــد. آن وقــت چــه اتفاق ــف می کنن تعری
ــه آن  ــبت ب ــم نس ــودک ه ــد؟ ک می افت
وســیله هیجان انگیــز کــه هــم صــدا دارد، 
هــم تصویــر؛ هــم باعــث خنــده می شــود 
و هــم ســرمان را گــرم می کنــد، احســاس 
نیــاز می کنــد و خــدا نکنــد کــه او بفهمــد 
کــه بــا چــه ابــزاری مواجــه اســت! دیگــر 
تلفن همــراه،  و  کــودک  کــردن  جــدا 

ــود. ــد ب ــن خواه ــخت ترین کار ممک س
تاثیرگذار باشید

حــاال بایــد بتوانیــم کتــاب را ماننــد 
تلفن همــراه بــرای بچه هــا هیجــان انگیــز 
ــز  ــه هیجان انگی ــه ک ــم؛ البت نشــان بدهی
هــم هســت! کــدام تلفــن همــراه و تبلتی 
ــاوت و  ــی متف ــه دنیای ــا را ب ــد م می توان
ــارغ از  ــرد؟ ف ــدی بب شــخصیت های جدی
ــک  ــا ی ــی، تنه ــای موبایل ــه بازی ه اینک
داســتان تکــراری را بــا تصاویــر رنگــی بــه 
کــودک نشــان می دهنــد، امــا هــر کتــاب 
ــد برایمــان  ــد یــک داســتان جدی می توان
ــزی  ــن همان چی ــا ای ــد. ام ــته باش داش
ــاور  ــه آن ب ــان ب ــر خودم ــه اگ ــت ک اس
داشــته باشــیم، می توانیــم ایــن احســاس 
را بــه فرزندمــان هــم منتقــل کنیــم. ایــن 

را مریــم افضلــی، روانشــناس می گویــد و 
معتقــد اســت کــه پیــش از هرچیــز، بایــد 
احســاس مان  صادقانه تریــن  بتوانیــم 
را بــه کــودک انتقــال بدهیــم؛ پــس 
ــت  ــاب را دوس ــا کت ــان واقع ــر خودم اگ
ــرای  ــم ب ــا بخواهی نداشــته باشــیم و تنه
کتابخــوان شــدن فرزندمــان، ادایــش 
را در بیاوریــم، شــک نکنیــد کــه بــه 
نتیجــه دلخواهتــان نخواهــد رســید و 
ــت:  ــد داش ــوان نخواهی ــدی کتابخ فرزن
ــه  ــادی ک ــراد زی ــه هســتند اف ــه ک »البت
پــدر و مــادری کتابخــوان نداشــته اند امــا 
آن هــا کتابخــوان شــده اند؛ احتمــاال از 
ــد مدرســه  ــر دسترسی هایشــان مانن دیگ
و تلویزیــون و دوســتان و ... بــه ایــن 
موضــوع عالقه منــد شــده اند امــا اگــر 
بخواهیــم بــر روی روشــی منطقــی پیــش 
ــن اولیــن کســانی هســتند  ــم، والدی بروی
ــود  ــه می ش ــا مواج ــا آن ه ــودک ب ــه ک ک
آن هــا  از  را  تاثیرپذیری هــا  اولیــن  و 
ــر  ــان ب ــذاری ت ــه تاثیرگ ــس ب ــد؛ پ دارن
شــخصیت و زندگــی بــاور داشــته باشــید 
ــد.« ــاور کن ــان هــم شــما را ب ــا کودکت ت

.مزیتی به نام همدلی
تــا دلتــان بخواهــد، فوایــد نوشــته شــده 
ــدن کــودکان؛  ــاره کتــاب خوان اســت درب
از آمــوزش و رشــد اجتماعــی و شــناختی 
ســالمت  و  رفــاه  ارتقــا  تــا  کــودک 
و  کارشناســان  واقــع  در  آن هــا.  روان 
ــدن  ــد کــه کتــاب خوان محققــان معتقدن
ــه هرجایــی از ایــن ــد بچه هــا را ب  می توان

 دنیا ببرد. 
وارد  را  آن هــا  می توانــد  کــه  آنقــدر 
دنیــای بزرگتــری کنــد و کــودک خودش 
ــذارد؛  ــاب بگ ــخصیت های کت ــای ش را ج
ــی  ــاس همدل ــه احس ــت ک ــت اس آن وق
ــه ای  ــن تجرب ــخصیت ها، بهتری ــا آن ش ب
از خوانــدن کتاب هــای  او  اســت کــه 

ــت. ــد داش ــوان خواه ــودک و نوج ک
امــا چطــور می توانیــم از مزیت هــای 
احســاس همدلــی کــه در نتیجــه کتــاب 
می شــود  ایجــاد  برایــش  خوانــدن 
ــه  ــه قص ــد ک ــی می گوی ــم؟ افضل بگویی
خوانــدن بــرای کــودک در روزهایــی 
کــه او هنــوز توانایــی خوانــدن و نوشــتن 
کتاب خوانــی  بــه  را  او  کمــی  نــدارد، 
ــادر و  ــه م ــی ک ــد: زمان ــک  می کن نزدی
ــرای فرزندشــان قصــه می گوینــد،  پــدر ب
غــم و شــادی موجــود در قصــه را بــا 
بیــا  موقعیــت  آن  مخصــوص  لحــن 

ــا  ــودش را ب ــم خ ــودک ه ــد و ک می کنن
آن هــا همــراه می کنــد؛ یعنــی از شــادی 
هــای شــخصیت ها می خنــدد و بــرای 
حــاال  می خــورد.  غصــه  غم هایشــان، 
اگــر بــه دســت همیــن کــودک کــه 
خــودش در خوانــدن، توانــا شــده اســت، 
ــرای  ــم بخــوان، ب ــم و بگویی ــاب بدهی کت
تجربــه  کــه  دلنشــینی  همدلی هــای 
ــاب را امتحــان خواهــد  کــرده اســت، کت

ــرد. ک
دربــاره کتــاب خوانــده شــده 

گفتگــو کنیــد
»نمایشــگاه کتابــی نیامــد و نرفــت کــه 
ــن را  ــیم.« ای ــه باش ــرم نرفت ــن و پس م
مــادری می گویــد کــه حــاال پســرش 
ــن  ــردی شــده و چندی ــرای خــودش م ب
چنــد کتــاب نوشــته اســت؛ مــادری 
ــی  ــان کودک ــد اســت او از هم ــه معتق ک
ــرم  ــد:»  پس ــزرگ ش ــاب ب ــه الی کت الب
ــود؛  ــت ب ــاه اردیبهش ــق م ــه عاش همیش
ــاه، نمایشــگاه  ــن م می دانســت کــه در ای
کتــاب برگــزار می شــود. نمایشــگاهی 
ــای  ــد، کتاب ه ــازی می کن ــه در آن ب ک
ــه اش را می خــرد، دوســتانش  مــورد عالق
را می بینــد و در مســابقات مختلفــی کــه 
می کنــد.«  شــرکت  می شــد،  برگــزار 
و  کتــاب  کــه  بگویــد  می خواهــد  او 
و  جــذاب  برایــش  بایــد  کتابخوانــی 
شــیرین باشــد؛ نــه صرفــا یــک کار 
ــه الزم  ــر و خســته کننده ک حوصله ســر ب

ــد! ــش بدهن ــه انجام ــت هم اس
 ایــن را قریــب بــه اتفــاق والدینــی 
فرزندانــی  حــاال  کــه  می گوینــد 
ــی  ــه زمان ــی ک ــد؛ فرزندان کتابخــوان دارن
داســتان  جــذاب  قســمت  بــه  کــه 
می رســند،می توانند آن را بــرای پــدر و 
ــه  ــد:» اینک مشــتاق و همراهشــان بخوانن
بخش هایــی از کتــاب را بــا هــم بخوانیــد 
یــا اینکــه بعــداز تمام شــدنش، دربــاره آن 
ــه  ــخصیت ها و هرآنچ ــاره ش ــاب، درب کت
کــه در آن گذشــته اســت حــرف بزنیــم، 
ــوق  ــه ش ــت ک ــی اس ــی از آن دالیل یک
ــد.«  ــا می ده ــه بچه ه ــدن ب ــاب خوان کت
ایــن را خانــم افضلــی می گویــد کــه 
معتقــد اســت نمی شــود از بچه هــا توقــع 
ــه  ــی ک ــت در حال ــدن داش ــاب خوان کت
ــرای  خودمــان حوصلــه نداشــته باشــیم ب
ــم و  ــودک بدهی ــه دل ک ــی، دل ب دقایق
ــاب  ــه در کت ــاره آنچــه ک احساســش درب

بشــنویم./ایرنا را  خوانده ایــم 
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ــورای  ــس ش ــدورود در مجل ــاری و میان ــردم س ــده م نماین
ــا اعــام انزجــار از ایــن جنایــت ددمنشــانه و ضــد  اســامی ب
انســانی، گفــت: بــا اینگونــه جنایت هــا و اقدامــات تروریســتی 
،ملــت بــزرگ ایــران و جمهــوری اســامی در مســیر پیشــرفت 

ــد. ــد ش ــف نخواه ــی، متوق و آرمان خواه
نخســتین  بابایی کارنامــی  علــی  قــرن،  گــزارش  بــه 
ــه  ــبت ب ــه نس ــود ک ــدران ب ــتان مازن ــی در اس ــره سیاس چه
ــت و  ــان داده اس ــش نش ــیراز واکن ــتی در ش ــه تروریس حادث
ــانه ها ــی رس ــری روی خروج ــس خب ــده مجل ــن نماین  از ای

 قرار گرفته است.
ــرم  ــر در ح ــات اخی ــه جنای ــاره ب ــا اش ــی ب ــی کارنام بابای
ــه  ــی آن ب ــاهچراغ و در پ ــی)ع( ش ــن موس ــد ب ــرت احم حض
ــم از  ــرم اع ــن ح ــاوران ای ــران و مج ــیدن زائ ــهادت رس ش
ــه  ــا تســلیت ب ــان مســلمان و حتــی کــودکان و ب مــردان و زن
ــی  ــت اهلل العظم ــرت آی ــاب حض ــان انق ــم الش ــری عظی رهب
ــدار  ــای داغ ــی( و خانواده ه ــه العال ــه ای )مدظل ــام خامن االم
ــرد:  ــار ک ــامی، اظه ــران اس ــرافراز ای ــزرگ و س ــت ب و مل
ــتی  ــه تروریس ــت در حادث ــن جنای ــان ای ــان و طراح عام
ــوری ــکن جمه ــده و دندان ش ــخ کوبن ــر پاس ــاهچراغ منتظ  ش

 اسامی باشند. 
فتنه انگیزی هــای  و  برنامه ریزی هــا  بــه  اشــاره  بــا  وی 
کشــورهای اســتکباری به ویــژه دولــت تروریســت پــرور 
ایــاالت متحــده آمریــکا و رژیــم کودک کــش و غاصــب 
اخیــر کشــور،  ناامنی هــای  و  اتفاقــات  در  صهیونیســتی 
ــان و  ــان آن ــی هم پیمان ــتکباری و برخ ــورهای اس ــزود: کش اف
ــون  ــن خ ــه ریخت ــان ب ــی دست ش ــع عرب ــای مرتج دولت ه
شــهدای ایــن ایام آغشــته اســت و در برخــی مســائل جمهوری 

ــا  ــا ب ــن توطئه ه ــا ای ــه قطع ــد ک ــه می کنن ــامی مداخل اس
تدبیــر و درایــت هوشــمندانه رهبــری معظــم انقــاب حضــرت 
آیــت اهلل العظمــی االمــام خامنــه ای )حفظــه اهلل( و بصیــرت و 
هوشــیاری ملــت بــزرگ و شــریف ایــران بــه شکســت خواهــد 
انجامیــد و پاســخ اقدامــات مداخلــه جویانــه خــود را در منطقه 

ــت. ــد گرف ــی خواهن ــای بین الملل ــی در عرصه ه و حت
نماینــده مــردم ســاری و میانــدورود در مجلــس بــا تاکیــد بــر 
توجــه بیشــتر دســتگاه های امنیتــی، نظامــی و انتظامــی در این 
شــرایط ، خاطرنشــان کــرد: در بیــش از چهــل و دو ســال عمــر 
ــت  ــن دس ــواره از ای ــور هم ــامی، کش ــاب اس ــت انق ــا برک ب
مســائل و مشــکات بــه خــود کــم ندیــده اســت و بــا توجــه 
ــوری  ــدس جمه ــام مق ــی نظ ــال زدن ــت مث ــدار و امنی ــه اقت ب
ــد  ــان بای ــی جه ــه و حت ــورهای منطق ــن کش ــامی در بی اس
ــود  ــل خ ــای عوام ــه انگیزی ه ــا و فتن ــن بحران ه ــرای ای ب
فروختــه داخلــی و خارجــی همــواره آمادگــی الزم را داشــت .
ایــن عضــو کمیســیون اجتماعــی مجلــس شــورای اســامی 
در بخــش پایانــی ســخنان خــود بــا اشــاره بــه پاســخ کوبنــده 
جمهــوری اســامی در برابــر ایــن جنایــت ددمنشــانه و عامــان 
و طراحــان آن، گفــت: مســتکبران عالــم و هــم پیمانــان آنــان 
ــود  ــبات خ ــل و محاس ــد در تحلی ــه بدانن ــان و منطق در جه
ــران  ــل ای ــت در مقاب ــه گذش ــالی ک ــل و دوس ــن چه ــد ای مانن
ــد  ــاری خداون ــه ی ــامی ب ــاب اس ــد و انق ــرده ان ــتباه ک اش
و  انقــاب  معظــم  رهبــری  بی بدیــل  هدایت هــای  بــا  و 
ــیر  ــواره در مس ــامی هم ــران اس ــاوم ای ــرافراز و مق ــت س مل
پیشرفت،توســعه و آرمــان هــای متعالــی ایــن نظــام ایســتاده 
اســت و قطعــا بــا وعده هــای الهــی پیــروزی بــا ملــت بــزرگ 

ــت. ــامی اس ــران اس ای
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