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اختصاصــی قرن/حســین فرهــادی: تیــم قوی بــود و در 
قــد و قامــت تیــم کشــتی بزرگســاالن و نــام هــر کــدام 
کــه بــرده می شــد اهتــزاز پرچــم کشــورمان دور از انتظار 
نبــود ، از ســوی دیگــر نــور چشــمی هــای علیرضــا دبیر 
نیــز بــه عنــوان ســرمربی و مدیــر تیــم احتمال هــر گونه 
قهــر و غضــب و فشــار فدراســیون بــر تیــم را کمرنــگ 
می نمــود و از اینــرو پیــش بینــی هــا نشــان از قهرمانــی 
 تیم ملــی کشــتی آزاد امیــد در مســابقات جهانــی

 اسپانیا می داد.
ــی تدبیــری موجــب شــد  امــا یــک اشــتباه و یــک ب
ــک  ــد . ی ــوان دور بمان ــن عن ــد از ای ــی امی ــا تیم مل ت
ــه از  ــک ! و البت ــر و یک پزش ــتی گی ــک کش ــرم و ی س
ایــن دالیــل پررنــگ تــراز اینهــا،  مدیریــت بــود کــه در 

ــه چشــم نمیخــورد. ــم ب ــت گــری تی هدای
علیرضــا دبیــر در اظهــار نظــری عجوالنه قبــل هرگونه 
ــک  ــا ی ــتی و ب ــی کش ــه جهان ــری اتحادی ــم گی تصمی
ــتباهات  ــت از اش ــتای حمای ــو و در راس ــه جل ــرار روب ف
احتمالــی دوســتانش عامــل عــدم قهرمانــی تیــم ملــی 
ــار  ــرد و اظه ــام ک ــی اع ــجاد غام ــد را س ــتی امی کش
ــر  ــتی گی ــن کش ــم ای ــی ه ــه جهان ــر اتحادی ــت اگ داش
ــال  ــان را دو س ــخصا ایش ــودم ش ــد خ ــروم نکن را مح
ــق  ــم خل ــن تصمی ــه ای ــم ک ــروم میکن ــتی مح از کش
ــی  ــه جهان ــم اتحادی ــه تصمی ــل از هرگون ــاعه قب الس
ــز  ــث برانگی ــب و بح ــود جال ــوع خ ــتی و وادا در ن کش
ــای  ــه ج ــران ب ــتی ای ــیون کش ــس فدراس ــه رئی ــود ک ب
ــم  ــرد و حک ــی گی ــم م ــم تصمی ــی ه ــیون جهان  فدراس

صادر میکند؟!!!!
ــوب  ــود مغل ــدار خ ــن دی ــه در اولی ــی ک ــجاد غام س
ــار وارده  ــل فش ــه دلی ــد ب ــی ش ــر آمریکای ــتی گی کش
ــرم  ــه او س ــد ب ــم  میخواه ــک تی ــی از پزش ــت بدن و اف
تزریــق کنــد و پزشــک  نیــز بــا ایــن ادعــا کــه ورزشــکار 
عنــوان داشــت مدیــر تیــم در جریــان اســت اقــدام بــه 

ایــن عمــل نمــود .. در مســابقات دور بازنــده هــا مدیــر 
تیــم ملــی کشــتی یکــی از کشــورها بــا اطــاع از ایــن 
ــام  ــع از انج ــات داوران مان ــه هی ــام آن ب ــه و اع قضی
ــر،  ــتی گی ــن کش ــذف ای ــا ح ــت ب ــد و در نهای ــازی ش ب

ــی نیــز رنــگ باخــت. ــه قهرمان امیــد ب
امــا  ایــن کشــتی گیــر جــوان و بــی تجربــه تــا چــه 
میــزان در ایــن فرآینــد نقــش داشــته کــه علــی رضــا 
دبیــر رئیــس فدراســیون کشــتی بــه خــود ایــن اجــازه 
ــال  ــتحق دو س ــه وی را مس ــت ک ــار را داده اس و اختی
محرومیــت بدانــد و بــا اصــرار بــر ایــن مــورد در کمیتــه 
انضباطــی بــر ایــن حکــم ســعی در تغییــر نظــر دیگــران 

داشــته اســت؟!
بــه نظــر مــی رســد باتوجــه بــه اینکــه نتیجــه تیــم 
مــورد قبــول دبیــر نبــوده و نتوانســته تــوان مدیریتــی 
ــد  ــش بکش ــه رخ منتقدان ــود را ب ــای خ ــتان و رفق دوس
قصــد دارد بــا کمرنــگ کــردن قصــور سرپرســت، مدیــر 
و ســرمربی تیــم و بــا قربانــی کــردن یــک کشــتی گیــر 
باانگیــزه و باآینــده، فرافکنــی کــرده و خود و دوســتانش 

را تبرئــه ســازد .
ــر  ــش ب ــدت جلوس ــی م ــه در ط ــر ک ــا دبی علیرض
کرســی فدراســیون همــواره فدراســیون را ملتهــب و بــه 
ــت،  ــوده اس ــیم نم ــن تفس ــن و مقربی ــروه مغضوبی دو گ
ایــن بــار نیز بــا هوچــی گــری و قــدرت نمایــی اختیارات 
خــود و تصمیم گیــری بــه جــای اتحادیــه جهانــی کشــتی 
و ســازمان دوپینــگ )وادا(بــا مســتحق دانســتن ســجاد 
ــردن  ــه محرومیــت دوســاله ، ضمــن از بیــن ب غامــی ب
ایــن ســرمایه ورزشــی و اختنــاق در فدراســیون و جامعه 
ــه  ــیونی ب ــت فدراس ــر ای  هدای ــان داد ب ــتی  نش کش
ایــن مهمــی تدبیــر الزم و شــخصیت کاریزماتیــک دارای 
قــدرت حــل مســئله و رفــع بحــران را نــدارد و همچنــان 
ــتیو  ــیون کش ــات در فدراس ــداوم التهاب ــر ت ــد منتظ بای

پیامدهــای ســوء دیگــر نیــز بــود .
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درباره ی اظهار نظر دبیر درخصوص درباره ی اظهار نظر دبیر درخصوص 
موارد پیش موارد پیش آمده سجاد غامی در مسابقات آمده سجاد غامی در مسابقات 
کشتی امیدهای جهانکشتی امیدهای جهان

 آقای دبیر !  آقای دبیر ! 
کمی برای نشستن کمی برای نشستن 
بر کرسی فدراسیون بر کرسی فدراسیون 
جهانی زود نیست ؟!!جهانی زود نیست ؟!!
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ــش و  ــان، افتخارات ــگری محمدی ــه عس ــادی: عقب ــین فره ــی قرن/حس اختصاص

رفتــار و منــش پهلوانــی اش آن قــدر قــوی و پــرو پیمــان هســت کــه کســی نتوانــد 

عــزت و احتــرام وی را در میــان جامعــه ورزشــی اســتان  و کشــور کمرنــگ نمایــد. 

پــس از آنکــه شــایگان در میــان حمایــت صددرصــدی علیرضــا دبیــر بــر کرســی 

ــا از دور  ــرد ب ــور میک ــر تص ــت، دبی ــدران نشس ــتی مازن ــات کش ــتی هی سرپرس

خــارج کــردن عســگری محمدیــان ، عنــان کشــتی مازنــدران را بــه دســت گرفتــه و 

حاکــم مطلــق آن شــده اســت امــا ایــن تصــور بــا تجمــع مغضوبیــن علیرضــا دبیــر 

در هیــات کشــتی مازنــدران در حــد همــان تصــور باقــی مانــد و راهــی بــه ســوی 
عملیاتــی شــدن نیافــت ..

ــا  ــر ب ــا دبی ــه در دوران علیرض ــه هرآنک ــت ب ــارات و پس ــا دادن اختی ــایگان ب ش

ــود و  ــده ب ــارج ش ــیون خ ــکیالت فدراس ــات و تش ــه ی تصمیم ــب او  از چرخ غض

ایجــاد فضــای مســتقل مدیریتــی بــه دور از امــر و نهــی هــای ابالغــی فدراســیون  

ــگ ــدران تن ــتی مازن ــر در کش ــای دبی ــت ه ــت دخال ــه را جه ــر عرص ــار دیگ ب
کرده است ! 

فــارغ از بررســی عملکــرد قــوی و ضعیــف شــایگان و جــو پــس از انتصابــش در 

بیــن اهالــی کشــتی مازنــدران ، بــه نظر مــی رســد نمــی تــوان بــه تصمیمات،تدابیر 

و پیــش بینــی هــای مدیریتــی و گزینــه هــای مــورد حمایــت دبیــر چنــدان دلخوش 

کــرد و هــر بــار بایــد از میــان بــه اصطــالح تدابیــر وی منتظــر یــک فیتیلــه پیــچ 

اساســی و دادن امتیــاز بــه منتقــدان علیرضــا دبیــر بــود.

ــی  ــر در ط ــا دبی ــدد علیرض ــاعه متع ــق الس ــات خل ــوب و تصمیم ــارب نامطل تج

مــدت حضــورش در فدراســیون کشــتی همــواره بــا نتایجــی همــراه بــود کــه نــه 

ــا  ــه گوی ــود بلک ــت وی ش ــش ریاس ــی و عط ــدرت طلب ــد راه ق ــت س ــا نتوانس تنه

ــر ــال پرخطات ــن ح ــر و در عی ــص ت ــش حری ــر مدیریتی ــات تدبی ــت اثب وی را جه
نموده است. 

فیتیله پیچ آقای رئیس فدراسیون

فیتیله پیچ آقای رئیس فدراسیون 

 
 روي تشک هیات کشتی مازندران 

 روي تشک هیات کشتی مازندران 
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بی اعتمادی کشاورزان به جهاد کشاورزی

 بدعهدی جهاد کشاورزی در کشاورزی قراردادی

ــدی  ــرن: بدعه ــادی ق ــرویس اقتص ــی س اختصاص
وزارت جهــاد کشــاورزی تــا آنجــا بــاال گرفــت 
کــه نماینــدگان اســتان مجبــور شــدند وزیــر 
ــا  ــد ت ــرا بخوانن ــتان ف ــه اس ــاورزی را ب ــاد کش جه
راه حلــی بــرای ایــن مشــکل پیــدا کننــد امــا وزیــر 
جهــاد کشــاورزی بــا زیرکــی خاصــی و بــدون اینکــه 
ــد  ــه کن ــئله ارائ ــن مس ــرای ای ــی ب ــخ و راه حل پاس
ــدران ــتاندار مازن ــه اس ــود را ب ــارات خ ــی اختی  تمام

تفویض کرد.
یکــی از طرح هــای پنجگانــه وزیــر جهــاد کشــاورزی، 
کشــاورزی قــراردادی بــود کــه از آن بــه عنــوان یــک 
اصــل مهــم در کشــاورزی دنیــا نــام بــرد و خواســتار 
اجــرای آن در کشــور شــد؛ بــر همیــن اســاس نســبت 
بــه ابــاغ و اجرایــی کــردن آن در اســتان های کشــور 

اقــدام کرد.
قــرار  اســتان هایی  زمــره  در  نیــز  مازنــدران 
ــول  ــراردادی را در محص ــاورزی ق ــه کش ــت ک گرف
ــن  ــهم ای ــرد و س ــی ک ــج اجرای ــتراتژیک برن اس
اســتان از کشــاورزی قــراردادی ۲۵ هــزار هکتــار بــود 
کــه بــا مراجعــه بــه آمــار و ارقــام جهــاد کشــاورزی 
ــطح  ــر از س ــدران فرات ــه مازن ــت ک ــوان دریاف می ت
 اباغــی اقــدام کــرد و ۳۸ هــزار هکتــار با کشــاورزان

قرارداد بست.
بــر اســاس ایــن نــوع کشــاورزی، کشــاورزان 
نهاده هــای مــورد نیــاز را بــه صــورت امانــی از دولــت 
ــروش  ــگام ف ــای آن را هن ــد و به ــت می کنن دریاف
محصــول بــه دولــت می پردازنــد و از بهــای محصــول 

کســر می شــود.
جهــاد کشــاورزی در ایــن قــرارداد متعهــد شــد برنج 
تولیــدی کشــاورزان را ۵ درصــد باالتــر از قیمــت بازار 

ــد  ــداری کن ــاورزان خری ــی از کش ــورت توافق ــه ص ب
ــت  ــیده اس ــد آن فرارس ــان خری ــه زم ــون ک ــا اکن ام
دولــت و وزارت جهــاد کشــاورزی از خریــد آن امتنــاع 
ــال از  ــاورزان ماالم ــار کش ــالیکوبی ها و انب ــرده و ش ک

برنــج اســت و خریــداری بــرای آن نیســت.
ایــن بدعهــدی وزارت جهــاد کشــاورزی تــا آنجــا باال 
گرفــت کــه نماینــدگان اســتان مجبــور شــدند وزیــر 
ــا  ــد ت ــرا بخوانن ــتان ف ــه اس ــاورزی را ب ــاد کش جه
راه حلــی بــرای ایــن مشــکل پیــدا کننــد امــا وزیــر 
جهــاد کشــاورزی بــا زیرکــی خاصــی و بــدون اینکــه 
ــد  ــه کن ــئله ارائ ــن مس ــرای ای ــی ب ــخ و راه حل پاس
ــدران  ــتاندار مازن ــه اس ــود را ب ــارات خ ــی اختی تمام
تفویــض کــرد و از تمامــی مســؤولیت ها شــانه خالــی 
کــرد و اســتاندار مازنــدران هــم بــدون هیچ واکنشــی 

پذیــرای ایــن مســؤولیت ســنگین شــد!
حــال اســتاندار مازنــدران پــس از تفویض اختیــار باید 
ــتان  ــاورزان در اس ــات کش ــی مطالب ــخگوی تمام پاس
باشــد چراکــه کشــاورزان کســی را می خواهنــد کــه 
در عمــل مشــکات آنــان را حــل کنــد نــه در حــرف 

و روی کاغــذ.
برنج هــای  و  مانده انــد  کشــاورزان  اکنــون 
و  اقتصــادی  از مشــکات  انبوهــی  و  بی خریــدار 
تســهیات و قســط و قــرض و مســؤولینی کــه 
ــرای  ــده ب ــاد ش ــد ایج ــرای تعه ــخی ب ــچ پاس  هی

کشاورزان ندارند.
ــه از  ــد ن ــرم ش ــی گ ــس آب ــدگان مجل ــه از نماین ن
ــه  ــاورزی، هم ــاد کش ــر جه ــه از وزی ــتاندار و ن اس
ــی مشــکات کشــاورز همچنــان  ــد و رفتنــد ول آمدن
در حــوزه مرکبــات و برنــج پابرجاســت و ایــن قصــه و 

ــه دارد. ــان ادام ــام همچن ــه ناتم غص
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۷مــدال آســیایی ،کشــوری واســتانی توســط ورزشــکاران 
جانبازومعلــول نــور در ســال جــاری کســب شــد

ــاس  ــور عب ــا حض ــرن: ب ــی ق ــرویس ورزش ــی س اختصاص
ــن  ــازان ومعلولی ــهای جانب ــات ورزش ــس هی ــادی رئی کردآب
افتخــارات و تحــوالت بســیاری بــرای شهرســتان نــور 
ــی  ــرای جزائ ــجوی دکت ــت.کردآبادی دانش ــراه داش ــه هم ب
وحقوقــی جــرم شناســی کــه خــود جانبــاز ۵۰ درصــد دفــاع 
 مقــدس بــوده در دوران قهرمانــی از مــدال آوران رشــته 

وزنه برداری و باستانی و پهلوانی می باشد.
رئیــس حــال حاضــر ورزشــهای جانبــازان و معلولیــن عالوه 
بــر کســب عناویــن مختلــف در مســابقات کشوری،اســتانی و 
ــابقات  ــه در مس ــی در قونی ــن الملل ــابقات بی ــک دوره مس ی
کشــوری اســب ســواری  جانبــازان در بنــدر ترکمــن مقامهــای 
ــواری  ــه س ــته دوچرخ ــی و رش ــب قهرمان ــی و نای قهرمان
 کشــوری و اســتانی نیــز مقــام قهرمانــی را در کارنامــه

خود دارد.
رئیــس هیــات ورزشــهای جانبــازان و معلولیــن شهرســتان 
ــرد: ۷  ــالم ک ــی اع ــگار تیترآن ــا خبرن ــه ب ــور در مصاحب ن
ــکاران  ــط ورزش ــتانی توس ــوری واس ــیایی ،کش ــدال آس م
جانبازومعلــول شهرســتان نــور در ســال جــاری کســب شــد.
عبــاس کردآبــادی بیــان داشــت:در ســال جــاری دو 
ــکاران  ــواب ورزش ــتمی ون ــر رس ــط یاس ــی توس ــدال جهان م
ــور در رشــته فوتبــال ۷ نفــره  ــی اهــل شهرســتان ن  مازندران

کسب شد.
وی درادامــه افــزود: هیــات ورزشــهای جانبــازان و معلولیــن 
شهرســتان نــور از ســال ۱۳۷۵ فعالیــت خــود را آغــاز کــرده 
وهــم اکنــون بــه خانــواده بزرگــی بــا بیــش از  ۳۰۰  ورزشــکار 
ــه  و اعضــای وابســته تبدیــل شــده کــه در رشــته هــای وزن
ــوردی،  ــی ، همگانی،کوهن ــتانی پهلوان ــال ،باس ــرداری،  فوتب ب

فعالیــت  مشــغول  و…  وبدنســازی  ری  ســوا  دوچرخــه 
ــن  ــازان ومعلولی ــهای جانب ــات  ورزش ــد.رئیس هی ــی باش م
ــگ  ــه اینکــه تاکنــون حــدود ۲۰۰ مــدال رنگارن نوربااشــاره ب
ــی  ــن الملل ــابقات بی ــات درمس ــن هی ــکاران ای ــط ورزش توس
جهانــی وکشــو ری وپارالمپیــک توســط ورزشــکاران جانبــاز 
و معلــول همچــون جنگجــو ،خــراط، رســتمی ونــواب کســب 
شــده اســت،گفت:این عناویــن و افتخــارات حاصــل زحمــات 
ــم  ــید ابراهی ــتانی س ــد باس ــد مرش ــان مانن ــی از مربی جمع
ــاس  ــی و عب ــوان رجای ــی ، بان ــماعیلی ،رحمدل ــینی، اس حس
زاده و اعضــای هیــات  همچــون نقــی مهــدوی رئیــس 
ــکاران  ــتان وهم ــن اس ــازان ومعلولی ــهای جانب ــات ورزش هی
ــم ســجا دیانوظهیــری  محترمشــان اصغــری  ،درگزینــی وخان

ــم. ــی کن ــی م ــان قدردان ــه از تالشهایش ــوده ک ب
ــا   ــات ب ــی هی ــکیالت اصل ــه تش ــان اینک ــا بی ــادی ب کردآب
محوریــت ۵ عضــو شــامل عبــاس کردآبــادی رئیــس هیــات، 
ســکینه رجایــی نایــب رئیــس ،ســید ابراهیــم حســینی دبیــر 
، معصومــه رضایــی خزانــه دار وســیدصاحب حســینی روابــط 
ــکاری  ــت: ازهم ــود،عنوان داش ــی ش ــات  اداره م ــی هی عموم
وحمایتهــای  مســتمر و ویــژه احمــد توکلــی فرمانــدار، 
ــتان  ــان شهرس ــس اداره و رزش وجوان ــج رئی ــان کلی قهرم
ــات  ــداف هی ــبرد اه ــواره در پیش ــه هم ــوده ک ــکر نم نورتش

ــد. ــوده ان ــان ب همراهم
ــور در  ــتان ن ــن شهرس ــازان و معلولی ــات جانب ــس هی رئی
پایــان بابیــان اینکــه تمرینــات ورزشــکاران  ایــن هیــات بــه 
صــورت متنــاوب در روزهــای زوج بــرای آقایــان و در روزهــای 
فــرد بــرای بانــوان برگــزار میشــود،گفت:با توجــه بــه اهمیــت 
ورزش و جایــگاه ویــژه آن در پرورش روح و جســم ورزشــکاران 
ــژه  ــای وی ــر حمایته ــن قش ــتی از ای ــول بایس ــاز و معل جانب

صــورت پذیــرد.

روزهای درخشان روزهای درخشان 
 ورزش جانبازان  ورزش جانبازان 
و معلولین نور با و معلولین نور با 

حضور کردآبادیحضور کردآبادی
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عکس  اختصاصی هفته

راهپیمـایـی یـوم اهلل راهپیمـایـی یـوم اهلل ۱۳۱۳ آبـان در سـاری آبـان در سـاری



چراکودکانخالقبهدانشآموزانبیاستعدادتبدیلمیشوند؟
خالقیــت، از ســن دوســالگی در کــودکان ظاهر 
ــود  ــه اوج خ ــالگی ب ــود و در ســن 10 س می ش
ــه،  ــه مدرس ــودکان ب ــا ورود ک ــا ب ــد ام می رس
ــد  ــا کاهــش می یاب ــج خالقیــت در آن ه به تدری
امــا ســؤال اساســی ایــن اســت کــه چــرا ایــن 
کــودکان بااســتعداد و خــالق بــه دانش آموزانــی 
ــر  ــری تفک ــه از به کارگی ــوند ک ــل می ش تبدی
ــد؟  ــذت نمی برن ــود ل ــت خ ــمند و خالقی هوش
ــه  ــودکان چ ــت در ک ــد خالقی ــان در رش معلم

نقشــی دارنــد؟
موضــوع تقویــت خالقیــت در دانــش آمــوزان 
از موضوعــات بســیار مهمــی اســت کــه بــدون 
ــوزان  ــش آم ــت دان ــده و سرنوش ــک در آین ش
ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــد داش ــی خواه ــر مثبت تأثی
اهمیــت ایــن مســئله، اگــر نگوییــم همــه، اکثــر 
ــا  ــان به صــورت صنعتــی، ی ــا همچن مــدارس م
ــه اداره می شــوند؛ کــودکان  ماننــد یــک کارخان
بــر اســاس ســن و توانایی هایشــان ماننــد یــک 
ــرار داده می شــوند  ــا ق ــد در کالس ه خــط تولی
و روزانــه به صــورت ســازمان یافته و منظــم، 
مطالــب درســی را آمــوزش می بیننــد کــه بعیــد 
اســت خیلــی از آن مطالــب، در زندگــی آینــده 

چنــدان بــه کار بیاییــد.
ــتعدادها و  ــرورش اس ــه »پ ــه آنک ــه ب ــا توج ب
کمــک بــه تقویــت خالقیــت« یکــی از اهــداف 
ــا در  ــرورش محســوب می شــود ام ــوزش و پ آم
اکثــر مــوارد، مــدارس بــه صــورت خــودآگاه یــا 
ــع  ــی تضیی ــف و حت ــودآگاه موجــب تضعی ناخ
خالقیــت می شــوند. ایــن در حالــی اســت 
کــه خالقیــت در آموزش وپــرورش به انــدازه 
ــه همــان  ــه آن، ب ــد ب ســواد اهمیــت دارد و بای
ــرا هــر کودکــی دارای  ــدازه توجــه داشــت زی ان
پتانســیل ذاتــی خالقیــت اســت امــا ایــن 
مســئله خودبه خــود اتفــاق نمی افتــد بلکــه 
نیــاز بــه آمــوزش و جهت گیــری مناســب دارد. 
بــا توجــه بــه شــروِع پــرورش خالقیــت از کالس 
درس، معلمــان نقــش بســیار مهمــی در ایجاد و 

ــد. ــا می کنن ــد ایف ــن فراین ــت ای تقوی
ــنی  ــروه س ــه گ ــت در چ ــوغ خالقی نب

ــت؟ ــتر اس بیش
ــن )پژوهشــگر  ــث ژرم ــد و ب ــر جــورج لن دکت
حــوزه خالقیــت( در ســال 1968، بــه مــدت دو 
دهــه، بــرای آزمایــش خالقیــت بــر روی 1600 
ــدای  ــد. در ابت ــام دادن ــی انج ــودک تحقیقات ک
مطالعــه، کــودکاِن پنــج ســال، مــورد آزمایــش 
قــرار گرفتنــد و در مرحلــه بعــد، همــان ســطح 
ــورد  ــال م ــودکان 10 و 15 س ــت، در ک خالقی

آزمایــش گرفــت.
ایــن  در  خالقیــت  نبــوغ  ســطح  نتایــج 
دانــش آمــوزان به تناســب ســن نشــان داد 
کــه خالقیــت در میــان کــودکان 5 ســاله 
ــد  ــاله ها 30 درص ــن 10 س ــد، در بی 98 درص
و در میــان نوجوانــان 15 ســاله 12 درصــد 
اســت. دکتــر لنــد، آزمایــش مشــابهی را بــرای 
ــنی 31  ــن س ــا میانگی ــال ب 280000 بزرگ س
ســال انجــام داد امــا ســطح خالقیــت آن هــا بــه 

ــت. ــش یاف ــد کاه 2 درص
خالقیت را در دانش آموزان توسعه دهید

کــودکان در ســنین مدرســه معمــوالً بــه 

ــان  ــادی نش ــه زی ــه عالق ــای خالقان فعالیت ه
ماننــد  خالقانــه  فعالیت هــای  می دهنــد. 
نقاشــی، آواز، نمایــش، هنــر و صنایع دســتی 
ــش  ــل، افزای ــت و تخی ــعه خالقی ــث توس باع
افــکار و  اعتمادبه نفــس، بیــان احساســات- 
عقایــد به صــورت کالمــی و غیرکالمــی، تمریــن 
و بهبــود مهارت هــای اجتماعــی، تمریــن حــل 
مســئله و تفکــر انتقــادی و توســعه مهارت هــای 
فیزیکــی و حرکتــی در دانــش آمــوزان می شــود. 
عــالوه بــر ایــن، دیــدن ســایر دانــش آمــوزاِن در 
حــال انجــام کارهــای خالقانــه می توانــد انگیــزه 
دانش آمــوزان را بــرای خالقیــت بیشــتر افزایــش 

دهــد.
در  را  خالقیــت  می تواننــد  معلمــان 

ــد؟ ــرورش دهن ــوزان پ ــش آم دان
ــه  ــته ب ــادی دارد و بس ــف زی ــت تعاری خالقی
دیــدگاه فــرد، بــرای هرکســی می توانــد معانــی 
ــای  ــی از تعریف ه ــد. یک ــته باش ــی داش مختلف
خــالق، داشــتن توانایــی تبدیــل ایده هــای 
تخیلــی جدیــد بــه واقعیــت اســت. وقتــی 
دانش آمــوز جایــی بــرای شــکوفایی کنجــکاوی 
باشــد،  و تفکــرات تخیلــی خــود نداشــته 
اســتعداد بالقــوه خــود را از دســت می دهــد امــا 
بــرای شــکوفایی اســتعداد و خالقیــت در دانــش 
آمــوزان، معلمــان نقــش بســیار مهمــی را ایفــا 
ناخواســته  به طــور  آمــوزان  می کنند.دانــش 
بــه کوچک تریــن جزئیــات ماننــد واکنــش 
ــا بازخــورد  معلــم در هنــگام ارتــکاب اشــتباه ی
معلــم هنــگام طــرح یــک ایــده یــا انجــام یــک 
وظیفــه توجــه می کننــد. یــک برخــورد اشــتباه 
از طــرف معلــم مثــل نادیــده گرفتــن، داد زدن، 
تحقیــر و... می توانــد حــس خالقیــت و اســتعداد 
در دانش آمــوز را نابــود کنــد. در مقابــل، ارتبــاط 
ــد  ــوز می توان ــم و دانش آم ــن معل ــح بی صحی
ــوز  ــت در دانش آم ــد خالقی ــروز و رش ــه ب زمین
را تقویــت کنــد امــا ایــن امــر مســتلزم رعایــت 
نکاتــی اســت کــه معلمــان بــا توجــه بــه 
ــتعداد  ــوز بااس ــک دانش آم ــد ی ــا می توانن آن ه
ــرای  ــه داده و او را ب ــل جامع ــالق را تحوی و خ

ــد. ــاده کنن زندگــی آینــده آم
بــه دانش آمــوزان حــس اســتقالل 

ــد دهی
در  دانش آمــوز  بــه  اســتقالل  حــس  دادن 
فراینــد یادگیــری باعــث می شــود تــا او در 
قبــال وظایــف خــود احســاس مســئولیت کنــد 

ــت  ــه موفقی ــل ب ــه خــود، می ــر به نوب ــن ام و ای
در دانش آمــوز را ایجــاد می نماینــد. همچنیــن، 
ــث  ــوز باع ــه دانش آم ــتقالل دادن ب ــس اس ح
ــا از  ــز شــود ت ــا او مصمــم و متمرک می شــود ت
ــد و در  تمــام پتانســیل های خــود اســتفاده کن
ایــن صــورت دانش آمــوز انگیــزه پیــدا می کنــد 
تــا بهتریــن کارهــا را انجــام دهــد؛ در ایــن زمان 
بــه  او  ایده هــای  کــه خالقانه تریــن  اســت 

ــد. ــور می رس ــه ظه منص
از قضاوت عجوالنه اجتناب کنید

ــت را  ــه خالقی ــدرت را دارد ک ــن ق ــم ای معل
ــور  ــد. به منظ ــود کن ــا ناب ــاد ی ــودک ایج در ک
تقویــت خالقیــت در دانش آمــوز، معلمــان بایــد 
از قضــاوت در مــورد کاری کــه دانش آمــوز انجام 
ــد  ــم بای داده، خــودداری کننــد. همچنیــن معل
ــرد ،  ــه کار می ب ــه ب ــد ک ــی باش ــب کلمات مراق
انتقــاد ســازنده را فقــط در مــوارد ضــروری انجام 
دهــد و زمانــی کــه دانش آمــوز کار خوبــی 

ــد. ــی کن ــد از او قدردان ــام می ده انج
ریســک پذیری را در دانــش آمــوزان 

ــد ــت کنی تقوی
ــد  ــودن، بای ــالق ب ــرای خ ــوزان ب ــش آم دان
شــهامت امتحــان کــردن چیزهــای جدیــد 
داشــته  را  مختلــف  ایده هــای  آزمایــش  و 
باشــند. خالقیــت، نیــاز بــه تحقیــق، شــجاعت، 
ــوزان  ــش آم ریســک پذیری و پشــتکار دارد. دان
بترســند،  انتقــاد  یــا  اشــتباهات  از  نبایــد 
بلکــه بایــد آن هــا را فرصتــی بــرای رشــد 
ــی  ــان کاف ــا دادن زم ــد ب ــان بای ــد. معلم بدانن
ــان و  ــرای کشــف افکارش ــوزان ب ــش آم ــه دان ب
ارائــه راه حل هــای نوآورانــه در مــورد طیــف 
گســترده ای از امــور، آن هــا را تشــویق کننــد تــا 
بــرای بــه ظهــور رســاندن خالقیتشــان، ریســک 

ــد. کنن
ــا  ــد ت ــویق کنی ــوزان را تش  دانش آم

ــد ــده دهن ای
ــت شــود کــه  ــه ای تقوی ــد به گون خالقیــت بای
ــد  ــا بتوانن ــد ت ــازه ده ــوزان اج ــش آم ــه دان ب
ــا  ــرس از قضــاوت ی ــدون ت ایده هــای خــود را ب
ــویق  ــا را تش ــذا آن ه ــد ل ــف کنن ــخر کش تمس

ــد. ــه کنن ــدی ارائ ــای جدی ــا ایده ه ــد ت کنی
ــرای ایجــاد جرقــه ایــده پــردازی و  معلمــان ب
ــش  ــن دان ــه در ذه ــای خالقان ــه راه حل ه ارائ
ــیدن  ــا پرس ــرروز ب ــا را ه ــد آن ه ــوزان، بای آم
ســؤاالتی بــه چالــش بکشــند؛ به عنوان مثــال، از 

آن هــا بپرســید که امــروز برای داشــتن کالســی 
فعــال و پویــا چطــور می توانیــم رونــد تدریــس و 
پرســش و پاســخ را تغییــر دهیــم؟ چــه اتفاقــی 
ــا  ــن تمرین ه ــر...؟ ای ــد اگ ــت بیفت ــن اس ممک
بــا بــه چالــش کشــیدن خالقیــت روزانــه، 
فرصت هایــی را بــرای دیدگاه هــای تــازه  فراهــم 
می کنــد و بــه پــرورش مهارت هــای حــل 

ــد. ــک می نمای ــالق کم ــئله خ مس
ــان  ــورد نش ــده بازخ ــر ای ــورد ه در م

ــد دهی
بهبــود  و  رشــد  بــرای  آمــوزان  دانــش 
ــاز  ــه بازخــورد نی ــه خــود ب ــای خالقان فرآینده
دارنــد. کیفیــت خالقیــت فــرد، اغلــب بــا 
ــا  ــتباهات ی ــری از اش ــرای یادگی ــی او ب توانای
انتقــاد و اســتفاده از آن هــا به عنــوان راهــی 
بــرای توســعه ایده هــای قوی تــر در آینــده 
مشــخص می شــود. ارائــه بازخــورد مســتقیم در 
ــوزان  ــه دانش آم ــده، ب ــده ارائه ش ــر ای ــورد ه م
کمــک می کنــد تــا تشــخیص دهنــد کــه کــدام 
ــد  ــام داده ان ــی انج ــان را به خوب ــش از کارش بخ
تــا توجــه بیشــتری را روی آن متمرکــز کننــد. 
ــاز،  ــادات ســازنده در صــورت نی ــن انتق همچنی
ــه  ــا زمین ــد ت ــک می کن ــوزان کم ــه دانش آم ب

ــد. ــم آورن ــه را فراه ــود در آن زمین بهب
ــه  ــه ب ــدون توج ــد ب ــا بای ــی، م ــوان مرب به عن
اینکــه نظراتمــان چقــدر چالش برانگیــز بــه نظر 
می رســند، مایــل بــه ارائــه بازخوردهــای مثبــت 
و منفــی باشــیم، زیــرا بازخوردهــا، نه تنهــا باعث 
ــود  ــوزان می ش ــش آم ــت در دان ــت خالقی تقوی
بلکــه در طــول زمــان بــه آن هــا می آمــوزد کــه 
چگونــه متفکــران انتقــادی و حل کننده مســائل 

باشــند تــا بتواننــد رشــد کننــد.
را  آمــوزان  دانــش  همــه  ایــده 

دهیــد قــرار  موردبررســی 
ــرار دادن  ــه اشــتراک گذاری و موردبررســی ق ب
ایده هــای خالقانــه بــا کل کالس می توانــد 
ــف را در  ــای مختل ــرا دیدگاه ه ــد زی ــد باش مفی
ــن  ــد. ای ــش می ده ــوع افزای ــک موض ــورد ی م
روش همچنیــن می توانــد بــه بهبــود بهــره وری 
کل کالس به طــور هم زمــان کمــک کنــد؛ 
وقتــی یــک معلــم رویکردهــا و ایده هــای 
همــه دانــش آمــوزان را توضیــح می دهــد، هــر 
ــه  ــد ک ــت خــود می مان ــوز منتظــر نوب دانش آم
ــت در  ــس رقاب ــاد ح ــه ایج ــر ب ــر منج ــن ام ای
ــوزان  شــده و باعــث می شــود  ــش آم ــن دان بی
آن هــا مشــتاق تر و کنجکاوتــر شــوند. درنهایــت، 
ایــن روش منجــر بــه  رشــد خالقیــت در دانــش 

آمــوزان خواهــد شــد.
ــش  ــه دان ــند ک ــته باش ــه داش ــان توج معلم
آمــوزان امــروز، آینــده ملــت هســتند و ایــن در 
کنتــرل یــک معلــم خــوب اســت کــه بــه آن هــا 
کمــک کنــد تــا بهتریــن نســخه از خــود شــوند. 
ــا  ــه نه تنه ــد ک ــدرت را دارن ــن ق ــان ای معلم
ــی سرنوشــت هــر دانش آمــوز را تغییــر  به تنهای
دهنــد، بلکــه سرنوشــت کل کشــور را نیــز 
تغییــر دهنــد؛ بنابرایــن، بســیار حیاتــی اســت 
کــه معلمــان تمــام تــالش خــود را به کارگیرنــد 
و بــه دانــش آمــوزان خــود کمــک کننــد تــا بــه 

بهتریــن نســخه از خودشــان تبدیــل شــوند.
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ــای  ــود فض ــی و نب ــع فرهنگ ــاله مجتم ــود ۱۸ س  رک
مناســب اجــرای برنامــه هــای هنــری، فعــاالن فرهنــگ 
و هنــر در غــرب مازنــدران از جملــه رامســر را خانــه بــه 

ــرده اســت. دوش ک
۱۸ ســال از آغــاز ســاخت مجتمــع فرهنگــی رامســر در 
بــاغ ۳۳ هکتــاری می گــذرد و بــه رغــم آنکــه طــی ایــن 
ــرای آن هزینــه شــده امــا همچنــان  ســال ها اعتبــاری ب
ــاختمان  ــب س ــث تخری ــون بح ــده و اکن ــه کاره مان نیم

مطــرح اســت.
نبــود مجتمــع فرهنگــی مناســب در شهرســتان رامســر 
قطــب فرهنگــی و گردشــگری مازنــدران در حالــی اســت 
کــه رامســر مفاخــر و علمــای زیــادی را در خــود جــای 
ــی و  ــای فرهنگ ــع نیازه ــرای رف ــژه ب ــه وی داده و توج
هنــری مــردم منطقــه امــری ضــروری بــه نظــر می رســد.
ــتان  ــندگان شهرس ــاعران و نویس ــی از ش ــا رضوان ذلیخ
ــاد ضمــن تشــریح کمبودهــا در عرصــه شــعر  عبــاس آب
ــی در  ــی فرهنگ ــرانه فیزیک ــل س ــود حداق و ادب، از نب
بخش هــای مختلــف آن ســخن گفــت و بــا بــر شــمردن 
ــدران در بخــش  ــرب مازن ــی غ ــای انســانی غن ظرفیت ه
فرهنــگ و هنــر و رســانه افــزود: بیشــتر ایــن هنرمنــدان 
بــه دلیــل عــدم حمایــت مالــی دولــت، مجبــور به گوشــه 
نشــینی شــده اند و ایــن در حالــی اســت کــه اگــر توجــه 
ــر و  ــه نقــش مؤث ــت را داشــته باشــند، ب ــت دول و حمای
کارکــرد اصلــی خویــش در جهــت اعتــای جامعــه 

ــد پرداخــت. خواهن

ــری  ــی و هن ــای فرهنگ ــر فض ــک مت ــود ی  نب
در رامسر

یــزدان موســی پــور از هنرمنــدان عرصــه تئاتــر رامســر 
ــر  ــک مت ــود ی ــر از نب ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــز در گفتگ نی
فضــای فرهنگــی در عــروس شــهرهای ایــران گایــه کرد 
و افــزود: اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی رامســر مســتأجر 

بــوده و از نبــود ســاختمان در رنــج اســت.
ــه حــدود ۲۰ ســال رکــود در ســاخت و  ــور ب موســی پ
تکمیــل مجتمــع فرهنگــی رامســر اشــاره کــرد و افــزود: 

ایــن مســئله ســبب ناامیــدی هنرمنــدان شــده اســت.
ــز  ــر نی ــان رامس ــن خوشنویس ــو انجم ــن عض ــک بی نی
ــکان  ــد نداشــتن م ــا مانن ــه برخــی کمبوده ــا اشــاره ب ب
فیزیکــی بــرای برپایــی نمایشــگاه و دورهمــی هنرمندان، 
مختلــف  رشــته های  از  دولتمــردان  حمایــت  نبــود 
ــه کــرد  ــار فاخــر خوشنویســی گای ــه آث هنــری از جمل
ــته های ــدان رش ــه هنرمن ــتر ب ــه بیش ــتار توج  و خواس

 مختلف شد.
ــتن  ــه نداش ــاره ب ــا اش ــانه ب ــال رس ــدی فع ــورا محم ن
انــدک  بســیار  درآمــد  و  بیمــه  نداشــتن  مســکن، 
خبرنــگاری و نداشــتن حقــوق ثابــت، خواســتار تســهیل 
ــا  ــد و ب ــدان ش ــدوق هنرمن ــت در صن ــوه عضوی در نح
ــگ و  ــانه ای وزارت فرهن ــی رس ــز زدای ــر تمرک ــد ب تاکی
ــرار اســت از  ــر ق ــزود: اگ ارشــاد اســامی از پایتخــت، اف
محاصــره تبلیغاتــی خــارج شــویم، راهــکار آن توجــه بــه 

مطبوعــات و رســانه های محلــی اســت.
حجــت االســام محمــود علیخانــی امــام جمعــه 
ــان  ــا بی ــاره و ب ــدران اش ــان روز مازن ــه ۱۴ آب ــر ب رامس
اینکــه اســام اهــل بیــت اســام صلــح و ســازش اســت، 

ــزود: شــهر رامســر نقطــه ثقــل فرهنگــی اســتان های  اف
شــمالی کشــور بــه شــمار مــی رود امــا بــا ایــن حــال از 

ــرد. ــج می ب ــی رن کمبودهای

رامسر نیازمند اداره فرهنگی است
وی در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر بــا بیــان اینکــه 
شهرســتان رامســر علمــای فاخــری نظیــر فلســفی 
واعــظ، آیــت الهیــان دارد و بــا داشــتن منطقــه ۴۰ 
ــام  ــهدای واالمق ــم ش ــوه و تقدی ــه مارک ــهیدان، قلع ش
نمــاد مقاومــت بــه شــمار مــی رود، افــزود: رامســر دارای 
فرهنــگ اصیــل و مردمــان متدیــن اســت و ایــن شــهر و 
ایــن فرهنــگ نیازمنــد اداره فرهنــگ و ارشــاد در شــأن 

ــد. ــتان دارن شهرس
ــب در  ــاختمان مناس ــتن س ــر نداش ــه رامس ــام جمع ام
ــای  ــدان و انجمن ه ــی هنرمن ــبب پراکندگ ــهر را س ش
فرهنگــی دانســت و خواســتار تکمیــل مجتمــع فرهنگــی 
رامســر شــد و گفــت: بــا توجــه بــه ایــن دشــمن 
روی جوانــان کار کــرده اســت کانون هــای مســاجد 
ــه از  ــم آنک ــه رغ ــر ب ــتان رامس ــال شود.شهرس ــد فع بای
امکانــات فرهنگــی و هنــری محــروم اســت امــا تاکنــون 
جشــنواره های مختلفــی در ایــن شهرســتان ثبــت شــد و 

ــد. ــش دارن ــور درخش ــطح کش ــش در س هنرمندان

ارشاد رامسر مستأجر است
عبدالرضــا رشــیدی رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد 
ــگار مهــر نداشــتن  ــا خبرن اســامی رامســر در گفتگــو ب
ــودن اداره  ــتیجاری ب ــری و اس ــی و هن ــع فرهنگ مجتم
ــود،  ــا ش ــد جابج ــار بای ــک ب ــال ی ــر چندس ــه ه را ک
ــی  ــای فرهنگ ــزاری برنامه ه ــرای برگ ــارات ب ــدم اعتب ع
ــت:  ــرد و گف ــر ک ــکات ذک ــه مش ــری را از جمل و هن
ــال ــی در ح ــت خال ــا دس ــرت و ب ــدان دارای غی  هنرمن

 تاش هستند.
ــه  ــا بیــان اینکــه هنرمنــدان شهرســتان رامســر ب وی ب
جایگاهــی را نیــاز دارنــد، افــزود: نیــاز مبــرم بــه تأســیس 
گالــری و بازارچــه هنــری داریــم تــا هنرمنــدان آثارشــان 

را بــه نمایــش گذارنــد.
ادارات  در حــوزه  را  تخصصــی  نیروهــای  نبــود  وی 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی از دیگــر مســائل ذکــر کــرد 
و گفــت: بســیاری از نیروهــای یــا بازنشســت شــدند و یــا 

ــتند. ــت هس ــال بازنشس در ح
رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی رامســر ضعــف 
ــی  ــرورت جایگزین ــی اداره و ض ــزات الکترونیک در تجهی
ــان  ــارد توم ــل دو میلی ــال قب ــرد: در دو س ــه ک آن اضاف
ــد و  ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــاغل خانگ ــرای مش ــار ب اعتب
ــدان  ــه از هنرمن ــیل آن دارد ک ــتان پتانس ــن شهرس  ای

حمایت کنند.
رشــیدی گفــت: چنــد جشــنواره ملــی از جملــه نمایــش 
رادیویــی بــا حضــور ۳۷ اثــر از سراســر اســتان ها، 
نمایشــنامه خوانــی، اولیــن جشــنواره هنرهــای تجســمی 

ــرد. ــر ک ــا ذک ــه برنامه ه ــاز را از جمل گلیم
ــا  ــودکان ب ــیقی ک ــنواره موس ــن جش ــت: اولی وی گف
ــوده و اولیــن جشــنواره  ــن در دســتور کار ب عنــوان گلوب
ــود،  ــزار می ش ــال برگ ــر ۱۰ س ــودکان زی ــیقی ک موس
ــا  ــاد ب ــرگ و ب ــات ب ــعر و ادبی ــنواره ش ــن جش همچنی

ــد. ــرا ش ــز اج ــی نی ــائل اجتماع ــی مس ــدف بررس ه
شــمس الدیــن حســینی نماینــده مــردم رامســر، تنکابن 
و عبــاس آبــاد در مجلــس نیــز بــا بیــان اینکــه دغدغــه 
ــی طراحــی شــد،  ــکان ســاختمان خوب ــا در تن ــی م اصل
ــت  ــن اس ــن رفت ــال از بی ــاختمان در ح ــن س ــت: ای گف
ــات داد. ــوان آن را نج ــان می ت ــارد توم ــد میلی ــا چن و ب

وی بــا بیــان اینکــه چنــد ســینمای شهرســتان تنکابــن 
ــد  ــر بای ــع رامس ــاره مجتم ــت: درب ــد، گف ــل ش تعطی
وزارتخانه هــای میــراث فرهنگــی و ارشــاد تصمیــم 

ــد. ــف کنن ــن تکلی ــد و تعیی بگیرن
وی بــا اشــاره بــه اینکــه قریــب ۱۳ ســال از شهرســتان 
ــاد می گــذرد، گفــت: هنــوز بســیاری از ادارات  عبــاس آب
در آن کامــل مســتقر نشــدند و بایــد توجــه ویــژه ای بــه 

اداره ارشــاد صــورت گیــرد.
حســینی بــا تاکیــد بــر شــکوفا شــدن اقتصــاد فرهنــگ 
ــگ  ــر اقتصــاد گردشــگری و فرهن ــت: اگ ــه گف در منطق

ــم. ــره الزم بری ــم از آن به ــورد می توانی ــره بخ گ
بــه رغــم آنکــه تاکنــون جشــنواره های مختلفــی 
ــتان ۲۰۰  ــن شهرس ــت و ای ــده اس ــت ش ــر ثب در رامس
ــد،  ــاب تألیــف کرده ان ــد کت نویســنده دارد کــه ۵۰۰ جل
ــه  ــر ب ــری در رامس ــی و هن ــای فرهنگ ــرای برنامه ه اج
دلیــل نبــود فضــای فرهنگــی و هنــری بــا مشــکل روبــرو 
 شــده اســت و هنرمندانــش بــه شــهرهای همجــوار 

کوچ کرده اند.



 رونق اقتصادی مازندران با کاهش شکاف
از مسافرپذیری به صنعت گردشگری

ــاظ  ــه لح ــی ب ــن و غن ــاری که ــوان دی ــه عن ب
هنــری   ، فرهنگــی   ، طبیعــی  داشــته های 
بــه  را  جذابیتــش  درمســافرپذیری  همــواره 
ــه  ــه ب ــی ک ــت های ــانده اســت، ظرفی ــات رس اثب
ــه صنعــت  ــرای رســیدن ب اعتقــاد کارشناســان ب
ــافر  ــد از مس ــادی بای ــق اقتص ــگری و رون گردش
پذیــری محــض فاصلــه بگیریم.صدهــا ســال 
ــی  ــافر از اقص ــان مس ــدران میزب ــه مازن ــت ک اس
نقــاط جهــان اســت. از اثرگــذاری ایــن منطقــه بر 
جــاده ابریشــم تــا خــوش نشــینی هــای شــاهان 
ــش  ــدران گردشــگری را پی ــران، مازن ــوران و ای ت
از پیدایــش بســیاری از پایتخــت هــای گردشــگر 
پذیــر جهــان آغــاز کــرده اســت.این مســاله 
نشــان مــی دهــد برخــورداری از روز مازنــدران در 
تقویــم ملــی گذشــته از نمادیــن بــودن آن، بــرای 
ــود.باید  ــی ش ــوب م ــک گام محس ــگری ی گردش
مدعــی شــد کــه ظرفیــت مازنــدران چیــزی فراتر 
از مرزهــای جغرافیایــی اســت و بــه تنهایــی مــی 
توانــد بــه عنــوان قطــب گردشــگری منطقــه بــه 

ــود. ــل ش ــه تبدی ــعت خاورمیان وس
 عنوانــی کــه امــروزه شــهرهای جنوبــی خلیــج 
همیشــه فــارس همچــون دبــی و ابوظبــی تنهــا 
ــود  ــانی خ ــر پیش ــی ب ــای مصنوع ــازه ه ــا س ب
چســبانده انــد.۴۰۰ کیلومتــر ســاحل ماســه 
ای بــدون ذره ای صخــره مزاحــم، حــدود ۲ 
میلیــون هکتــار عرصــه جنگلــی و مرتعــی، ۵۵۰ 
ــع  ــا مرتف ــتانی ب ــی کوهس ــط طول ــر خ کیلومت
ــه، حــدود ۲۳۰  تریــن قلــل موجــود در خاورمیان
هــزار هکتــار اراضــی شــالیزاری، دنیایــی از آداب 
ــد از  ــتی بلن ــایی، فهرس ــن و تماش ــوم که و رس
غذاهــای محلــی کــه تــوان مقاومتــی در برابــر آن 
نیســت، تنهــا گوشــه ای از تــوان ایــن جغرافیــا و 
ــگری  ــت گردش ــترش صنع ــرای گس ــش ب مردم
بــه عنــوان  اقتصــاد غیرنفتــی اســت.با ایــن 
وجــود اعــداد و ارقــام مســافران در برابــر وســعت 
ظرفیــت هــا، بســیار انــدک اســت .اســتانی کــه 
ــر  حداقــل در ۲ دهــه اخیــر بجــای قرارگیــری ب
روی ریــل گردشــگرپذیری بیشــتر مهاجرپذیر بود 
و روســتاهای اصیلــش مملــو از خانه هــای لوکس 

ــی شــد. ــا تجمل ــواره ام ــی ق و ب
ــگران  ــمار گردش ــوع ش ــاید در مجم ــه ش البت
مازنــدران بیــش از ایــن باشــد، زیــرا طبــق 
ــدود ۳۰  ــاله ح ــر س ــمی ه ــای رس ــزارش ه گ
ــه عنــوان مقصــد  میلیــون نفــر ایــن اســتان را ب
ســفر خــود انتخــاب می کننــد کــه ۹۹.۵ درصــد 
ــه  ــی ک ــتند. جمعیت ــی هس ــافران داخل آن مس
ــه  ــر اقتصــاد اســتان ب ــی ب ــر مثبت توانســته تاثی
ــدران  ــی مازن ــز و غرب ــق مرک ــوص در مناط خص
ــت  ــن اس ــم ای ــوال مه ــا س ــد. ام ــته باش داش
ــتانی  ــه اس ــدران را ب ــئله مازن ــن مس ــا ای ــه آی ک
دارای گردشــگر توســعه یافتــه یــا صنعــت 
گردشــگری تبدیــل کــرده اســت؟ منظــور از 
صنعــت گردشــگری نیــز توســعه تمامــی زنجیــره 
گردشــگری شــامل اقامــت، حمــل و نقــل، محیط 
ــن  ــری ای ــرار گی ــی و ق ــای اجرای زیســت، نهاده

بخــش هــا در خدمــت گردشــگر اســت تــا ایــن 
حــوزه را از نــگاه اقتصــادی و درآمدزایــی ببینــد. 
پاســخ این ســوال را باید کارشناســان و مســووالن 
بدهند.لــزوم تغییــر نگــرش در حوزه گردشــگری؛ 
ــنتی ــگری س ــوچ از گردش ــد ک ــدران نیازمن مازن
ــا  ــدران ب سالهاســت کــه تنــور گردشــگری مازن
ــد  ــه نبای ــت و البت ــرم اس ــتانی گ ــافران اس مس
ــه از  ــن وج ــروز همی ــه ام ــا ب ــه ت ــد ک ــر ش منک
ــه  ــی ب ــق خوب صنعــت گردشــگری توانســته رون
برخــی مناطــق و البتــه آســیب بســیاری نیــز از 

ــد. ــا وارد کن ــازی ه ــر و ویالس ــت مهاج جه
از  ســبک  ایــن  کارشناســان  برخــی  امــا 
گردشــگری را کافــی ندانســته و صنعــت توریســم 
ــش  ــر دان ــم کله ــد. مری ــی بینن ــاوت م را متف
آموختــه ارشــد رشــته جهانگــردی در گفــت 
ــدران  ــه مازن ــت ک ــد اس ــا معتق ــا ایرن ــو ب و گ
ــت ــنتی در صنع ــر س ــت از تفک ــد گسس  نیازمن

 گردشگری است.
ــی  ــون و ط ــنتی اکن ــر س ــن تفک ــزود: ای وی اف
ــت  ــتان را وارد وضعی ــن اس ــده ای ــالهای آین س
بحرانــی خواهــد کرد.بــه گفتــه کلهــر، علــم 
گردشــگری بــرای تمامــی مســافران یــک تعریــف 
مشــخص دارد، امــا در واقعیــت آنچــه باعــث رونق 
ــی  ــگری و زندگ ــد گردش ــک مقص ــای ی و ارتق
بومیــان مــی شــود، تکیــه بــر ورود ســرمایه هایی 
ــه  ــود. ب ــی ش ــه م ــفر هزین ــرای س ــه ب اســت ک
طــور دقیق تــر طــی چنــد دهــه اخیــر مازنــدران 
بیــش از اینکــه شــاهد رونــق زیرســاختی از 
ــان  ــد، میزب ــگری باش ــای گردش ــل درآمده مح
از  ارتــزاق  و  روزمرگــی  و  پذیــری  مســافر 
ــی  ــن جمعیت ــر ای ــالوه ب ــود. ع ــل ب ــن مح ای
ــد وارد  ــوان ســاکنان جدی ــه عن ــز ب ــی نی  غیربوم

مازندران شدند. 
وی توضیــح داد: بــرای مثــال آنچــه امــروز 
ــاهد  ــرقی ش ــوب ش ــیای جن ــورهای آس در کش
ــودار  ــم برخ ــم مناطــق ک هســتیم،تحوالت عظی
بــه واســطه جــذب گردشــگر خارجــی و میلیاردها 
دالر درآمــد ارزی اســت. در حالــی کــه آنچــه در 
مازنــدران بیــش از ترافیــک مســافران بــه چشــم 
مــی خــورد، تغییــر بافــت روســتاها از  ویالســازی 
غیربومیــان، تغییــر شــهرهای ســاحلی به واســطه 
ــد  ــی و تولی ــادر خواب ــکونی، چ ــای مس ــرج ه ب
انبــوه زبالــه اســت و ایــن یــک انحــراف در علــم 
ــناس  ــود.این کارش ــی ش ــوب م ــم محس توریس
گفــت: تکیــه مازنــدران بــر مســافران داخلــی کــه 
عمدتــاً ایــن اســتان را بــه عنــوان پارکــی تفریحی 
مــی داننــد و نــه یــک مقصــد ســفر، باعــث شــده 
حتــی بافت هــای فرهنگــی و جغرافیــای آن 
تغییــر کنــد در حالــی کــه صنعــت گردشــگری بر 
بافــت هــای اصیــل مقصــد اســتوار اســت. امــروز 
کمتــر روســتایی بــه خصــوص در مناطــق غربــی 
مازنــدران وجــود دارد کــه حتــی شــکل ظاهــری 
خــود را حفــظ کــرده باشــد. ایــن درحالــی اســت 
کــه بســیاری از مقاصــد گردشــگری مشــهور دنیا 
حتــی در هتــل ســازی نیز شــکل ســنتی و هویت 

ســنتی را حفــظ مــی کنند.کلهــر ادامــه داد: بــه 
طــور کل ابتــدا و پیــش از هــر اقــدام و شــعاری 
بایــد مدیریــت کالن در هــر ســطحی نــگاه خــود 
را از گردشــگری یــا همــان مســافرپذیری ســنتی 
نجــات دهــد و بــازار هدفــش را مشــخص ســازد. 
امــروزه بهتریــن بــازار هــدف گردشــگر خارجــی 
اســت که نــه تنهــا دارای ســرمایه سرشــار اســت، 
ــه نیــاز ارزی  ــا توجــه ب ــرای کشــور مــا ب بلکــه ب

نیــز حیاتــی خواهــد بــود.
ــال  ــت: در س ــگری گف ــناس گردش ــن کارش ای
ــارد دالر  ــدود ۲۵ میلی ــه ح ــور ترکی ۲۰۲۱ کش
از محــل گردشــگر خارجــی درآمــد کســب کــرد. 
ــد کشــوری مثــل  درآمــدی کــه حتــی مــی توان
ــاز از فــروش نفــت کنــد. حتــی  ــی نی ــران را ب ای
ایــن کشــور در ســال ۲۰۱۹ در اوج همــه گیــری 
ــه  ــا ب ــت گردشــگری کشــور م ــه صنع ــا ک کرون
ــش از ۵۰  ــرای بی ــود پذی ــل ب ــی تعطی ــور کل ط
ــد ۳۰  ــود و درآم ــی ب ــت خارج ــون توریس میلی
ــرد. ــود وارد ک ــاد خ ــه اقتص ــارد دالری را ب میلی

اقدامات خوب اما ناکافی
ایــن کارشــناس ارشــد جهانگــردی بــه اقدامــات 
انجــام شــده طــی ســالهای اخیــر نیــز اشــاره کرد 
ــد  ــی چن ــه ط ــرد ک ــراف ک ــد اعت ــت: بای و گف
ــش  ــه کاه ــی از جمل ــات خوب ــر اتفاق ــال اخی س
موانــع ســرمایه گــذاری، کیفــی ســازی اقامتــگاه 
ــگران  ــر گردش ــا ب ــل ه ــذاری هت ــدف گ ــا، ه ه
خارجــی و همچنیــن همســو شــدن دســتگاه هــا 
بــا مجمــوع مدیریــت گردشــگری رخ داده اســت 
کــه در جــای خــود گام هــای موثــری هســتند.
کلهــر معتقــد اســت کــه ایــن مســئله ناکافــی 
ــود.  ــته ش ــری برداش ــای موث ــد گام ه ــوده و بای ب
بــه گفتــه او، توســعه زیرســاخت هــا بــه خصوص 
ــن  ــای بی ــس ه ــا آژان ــی ب ــل، رایزن ــل و نق حم
المللــی، مشــوق هــای ســفر، کاهــش بروکراســی 
ــی از  ــذاران و اقدامات ــرمایه گ ــر س اداری در براب
ایــن قبیــل مــی توانــد بســیار اثرگــذار باشــد کــه 
ــاز هــم منــوط بــه نــگاه کالن اســت.وی  البتــه ب
قرارگیــری مازنــدران در تقویــم ملــی و همچنیــن 
برخــوداری ایــن اســتان از یــک روز ملــی را گامی 
بســیار مهــم توصیــف کــرد و گفــت: ایــن مســئله 
مــی توانــد در ســطح ملــی بــرای اســتان مازندران 
در تصمیم ســازی های حــوزه گردشــگری و چانــه 
زنــی هــای اعتبــاری بســیار اثرگــذار باشــد و آن را 

همــواره در محــور صنعــت توریســم قــرار دهــد.
آغاز تغییر از حوزه ساخت و ساز

ــور  ــوان مح ــه عن ــگری ب ــرش گردش پذی
ــادی اقتص

معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی، 
ــن  ــم تری ــز مه ــع دســتی نی گردشــگری و صنای
نیــاز اســتان را پذیــرش گردشــگری بــه معنــای 

قــرار گیــری آن در مرکــز تمامــی امور دانســت و و 
گفــت: مازنــدران از لحــاظ ظرفیــت و داشــته های 
گردشــگری در ســطح باالیــی قــرار دارد، امــا هنوز 
اهمیــت صنعت گردشــگری بــه معنــای واقعی در 
بیــن نهادهــای اجرایــی بــه عنــوان یــک اولویــت 

مــورد پذیــرش قــرار نگرفتــه اســت. 
ــت  ــرش اهمی ــه داد: پذی ــنی ادام ــران حس مه
گردشــگری از ســوی برخــی از نهادهــا نیــز 
ــه مرحلــه عمــل  ــوده و هنــوز ب تنهــا در شــعار ب
ــا وجــود اینکــه مــردم  واقعــی نرســیده اســت. ب
ــی  ــاز اساس ــک نی ــوان ی ــه عن ــگری را ب گردش
پذیرفتــه انــد، امــا هنــوز شــاهد مقاومــت برخــی 
ــه  ــتیم. ب ــت هس ــن صنع ــره ای ــا در زنجی نهاده
گفتــه او، رفــع مشــکالت و موانــع در گردشــگری 
بایــد در درون دســتگاهها بــه یــک نیــاز، و تکلیف 
تبدیــل شــود و بپذیرنــد کــه ایــن صنعــت رکــن 
ــی  ــی توســعه اســتان اســت. البتــه همصدای اصل
ــی طــی ســالهای اخیــر ایجــاد شــده  هــای خوب
ــه  ــتیم ک ــن هس ــاهد ای ــوز ش ــا هن ــت، ام اس
ــر  ــل انکارناپذی ــک اص ــوان ی ــه عن ــگری ب گردش

ــه نمــی شــود. اقتصــادی پذیرفت
محرومیت از داده های آماری

ارکان  از  دیگــر  یکــی  گردشــگری  معــاون 
مدیریــت گردشــگری را داده هــای آمــاری قابــل 
ــن  ــوز در ای ــزود: متاســفانه هن ــکا دانســت و اف ات
ــتیم.  ــرو هس ــددی روب ــا مشــکالت متع ــوزه ب ح
از میــزان درآمــد  هنــوز هیــچ داده آمــاری 
گردشــگری اســتان و حتــی کشــور بــرای تجزیــه 

ــدارد.  ــود ن ــل وج و تحلی
حســنی برخــوداری کشــور و حتــی اســتانها از 
چنیــن داده هایــی را ضــروری دانســت و افــزود: 
ایــن مســئله در تامیــن اعتبــارات کــه نیــاز 
ضــروری مناطــق گردشــگری پذیــر بــرای معرفی 
 و توســعه زیــر ســاخت هــا محســوب مــی شــود، 

در دست نیست. 
ــا را حســاب  ــود از درآمده ــار موج ــا آم وی تنه
ــر  ــه ب ــت: تکی ــرد و گف ــوان ک ــای اقمــاری عن ه
ــه  ــچ وج ــه هی ــل ب ــه و تحلی ــن روش تجزی ای
دقیــق نیســت و نمی تــوان برنامه ریــزی درســتی 
ــه  ــزی ک ــه ری ــت داشــت. برنام ــن صنع ــرای ای ب
ــل  ــک اص ــم ی ــت توریس ــت صنع ــرای مدیری ب
الزامــی محســوب مــی شــود. حــال مازنــدران بــا 
ــائل  ــیاری از مس ــتن بس ــت سرگذاش ــود پش وج
ــد از  در مســیر صنعتــی شــدن گردشــگری، نبای
موانــع بزرگــی عبــور کنــد. موانعــی کــه بیشــتر 
شــناختی و ادراکــی اســت تــا نامــه نــگاری اداری. 
ــا در  ــه تنه ــد ن ــی توان ــت م ــن صنع ــه ای ــاور ب ب
آینــده مازنــدران کهــن، بلکــه در رونــق اقتصــادی 
ــده  ــی  آین ــی و بوم ــای طبیع ــت ه ــظ باف و حف

ــا  ــر گــذار باشــد. / ایرن کشــور اث
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مجله سراسری دو زبانه 

 نفـس صیـد و صیـاد 
به شمـاره افتـاد

ــی  ــت کنون ــادان از وضعی ــال و روز صی  ح
خــزر و رودخانــه هــای منتهــی بــه آن بدتــر 
بــوده و تورهایشــان مثــل همیشــه خالــی از 

صیــد اســت.
تــب و تــاب رفتــن بــه دریــا صیــادان را بــی 
ــا گذشــت یــک مــاه از  قــرار کــرده بــود و ب
فصــل صیــد و صیــادی تورهایشــان پــر 
ماهــی نیســت و حــال و روزشــان ماننــد این 
ــه  روزهــای خــزر و رودخانه هــای منتهــی ب

آن خــوش نیســت.
نشــدن  الیروبــی  صیــد،  کاهــش 
رودخانه هــا، تخریــب بســتر و زیســتگاه های 
آبزیــان، آلودگــی دریــا، صیــد غیرمجــاز 
ــرده  ــل ک ــی از قب ــادان را خال ــای صی توره
ــرای ادامــه صیــد و  ــان را ب اســت و رمــق آن

ــت. ــرده اس ــن ب ــادی از بی صی
هزینه هــای  افزایــش  دیگــر  ســوی  از 
ــودن  ــاال ب ــور و ادوات، ب ــی ت ــادی، گران صی
ــان آور نشــدن  ــه و ســخت و زی ــه بیم تعرف
ــدان  ــکالتش را دو چن ــادی مش ــغل صی ش
ــد و  ــا صی ــده ت ــبب ش ــت و س ــرده اس ک

صیــادی نفس هــای آخــر را بکشــد.
موســوی پیرمــردی کــه ســال ها در شــغل 
ــری مشــغول کار اســت،  ــادی و ماهیگی صی
ــد را از  ــی و کاهــش صی ــع مال ــود مناب کمب
ــت:  ــرد و گف ــر ک ــادان ذک ــای صی دغدغه ه
هزینه هــای خریــد تــور و ادوات صیــادی 
می شــود  قبــل  از  گران تــر  ســال  هــر 
ــه روز  ــادان روز ب ــد صی ــه درآم ــی ک درحال

کمتــر می شــود.

تعاونی هــای صیــادی ورشکســته 
ــتند هس

ــان  ــر بابی ــگار مه ــا خبرن ــو ب وی در گفتگ
ــکا  ــن و ن ــرود، تج ــه گرگان ــه رودخان اینک
هســتند  شــیالتی  مهــم  رودخانه هــای 
ــت  ــتیکی در باالدس ــد الس ــاخت س ــا س ام
و نزدیــک بــه دریــا ذخایــر را از بیــن 
ــا ۶۲۰  ــل ب ــال قب ــزود: س ــت، اف ــرده اس ب
هــزار تومــان بــه خانه هایمــان رفتیــم و 
کاهــش منابــع مالــی ســبب شــده تــا اکثــر 
شــرکت های تعاونــی ورشکســته شــود.

ــن  ــاز، تأمی ــد غیرمج ــر صی ــن ماهیگی ای
ســوخت و باالبــودن تعرفــه بیمــه را از دیگــر 

ــمرد. ــادان برش ــکالت صی مش

ــار  ــا چه ــر ب ــی از رامس ــرکت تعاون ۵۴ ش
ــادی مشــغول  ــرکت در صی ــزار و ۲۰۰ ش ه
ــد  ــای صی ــر ماهی ه ــتند و اکث ــال هس فع
ــوده  ــور ب ــال و کپ شــده شــامل ســفید، کف
و عــالوه بــر صیــد ماهــی اســتخوانی ماهــی 
غضروفــی نیــز بــرای بازســازی ذخایــر صیــد 

می شــود.
مهــرداد قلــی پــور رئیــس اتحادیــه کیلــکا 
مازنــدران بــا بیــان اینکــه بیــش از ۳۳ هــزار 
ــامل  ــان ش ــوراک آبزی ــده، خ ــرورش دهن پ
ــکا تأمیــن می کننــد،  ــودر ماهــی را از کیل پ
ادامــه داد: بیــن ۱۵ تــا ۲۰ درصــد کیلــکا بــه 

ــود. ــانی می ش ــرف انس مص
ــرود  ــه بابل ــا از جمل ــی رودخانه ه وی الیروب
ــت:  ــرد و گف ــر ک ــی ذک ــئله مل ــک مس را ی
ــی  ــرای الیروب شــهرداری ها بودجــه الزم را ب
ــرای  ــه ب ــتیم ک ــد آن هس ــد و نیازمن ندارن
بنــدر و رودخانــه بابلســر یــک الیــروب 

ــیم. ــته باش داش

وضعیــت بابلــرود بحرانــی و نیازمنــد 
ــت الیروبی اس

قلــی پــور بــا عنــوان اینکــه خریــد الیــروب 
ــوان شــهرداری  ــاال از ت ــل قیمــت ب ــه دلی ب
خــارج اســت، گفــت: بایــد همــه ســازمان ها 
از جملــه بنــادر و دریانــوردی و غیــره بســیج 
شــوند و بــرای الیروبــی رودخانــه اقــدام 

کننــد.
ــه  ــان اینک ــا بی ــکا ب ــه کیل ــس اتحادی رئی
از شــرکت های صیــادی نیــز ۳۰ تــا ۵۰ 
میلیــون تومــان بــرای الیروبــی جمــع 
مشــارکت  بــا  گفــت:  کردیــم،  آوری 
هســتیم  تــالش  در  بابلســر  شــهرداری 
رودخانــه مســیر  الیروبــی  از   بخشــی 

 انجام شود.
وی بــا اظهــار اینکــه میلیون هــا مترمکعــب 
گل و الی در رودخانــه بابلرود انباشــته شــده 
ــی  ــه الیروب ــبت ب ــر نس ــت: اگ ــت، گف اس
اقــدام نشــود مطمئنــاً بــا یــک بحــران روبــرو 

می شــویم.
ــی  ــتانی و مل ــئوالن اس ــور از مس ــی پ قل
از  رودخانه هــا  الیروبــی  بــرای  خواســت 
جملــه بابلــرود ورود پیــدا کننــد، گفــت: این 
رودخانــه عــالوه بــر جاذبــه شــیالتی، جاذبــه 

ــت. ــد داش ــز خواه ــگری نی گردش

ــدن  ــان آورش ــخت و زی ــف س توق
ــادی ــغل صی ش

رئیــس اتحادیــه کیلــکا مازنــدران بــا بیــان 
اینکــه شــغل ســخت و زیــان آور بــودن 
ــادی از ســال ۸۷ مصــوب شــده اســت،  صی
گفــت: ایــن طــرح تــا ســال ۹۲ اجــرا 
می شــد امــا از ۹۲ تاکنــون ایــن طــرح 

ــت. ــده اس ــف مان متوق
قلــی پــور یــادآور شــد: متأســفانه صیــادان 
بــه عنــوان لنــج باربــری معرفــی می شــود در 
حالــی کــه در مازنــدران لنــج باربــری نداریم 
و براســاس ایــن نامــه جلــوی ســخت وزیــان 

آور بــودن ایــن شــغل گرفتــه می شــود.
رئیــس اتحادیــه کیلــکا بــا بیــان اینکــه بــا 
ــال ۹۳  ــی در س ــازمان بازرس ــه س ــک نام ی
جلــوی اجــرای قانــون گرفتــه شــد، با اشــاره 
ــر  ــاد و بابلس ــادی امیرآب ــدر صی ــه دو بن ب
ــه  گفــت: بیــش از ۴۵۰ ســهامدار در اتحادی
کیلــکا وجــود دارد و بیــش از هــزار فرصــت 
شــغلی در اســکله بابلســر ایجاد شــده اســت.

ــه نیازهــا  وی بازســازی شــناورها را از جمل
ذکــر کــرد و گفــت: محدودیتــی بــرای صیــد 
نداریــم و اگــر شــرایط جــوی مناســب باشــد 

اقــدام خواهیــم کــرد.

ــرای  ــاله ب ــاری ۲۵ س ــم انتظ چش
ــادی ــدر صی ــل بن تکمی

ــرود را  ــه بابل ــت رودخان ــور وضعی ــی پ قل
ــال  ــت: ۲۵ س ــرد و گف ــان ک ــب بی نامناس
منتظــر تکمیــل بنــدر صیــادی هســتیم تــا 
شــناورهای مــا وارد دریاچــه شــوند و بــا آن 
پیشــرفت فیزیکــی اســکله ۹۵ درصــد اســت 
امــا بــه دلیــل طلــب پیمانــکار هنــوز بنــدر 

ــل نشــده اســت. ــادی تکمی صی
وی الیروبــی نشــدن را ســبب بســته شــدن 
ــه  ــل آن ب ــرود و تبدی ــه بابل ــب رودخان مص

بحــران ذکــر کــرد.
ــد و  ــل صی ــروع فص ــش از ۲۵ روز از ش بی
صیــادی می گــذرد و صیــادان مازنــدران 
امســال ۱۸۰ هــزار تــن ماهــی بــه ارزش ۳۰ 
ــد کــه نســبت  ــارد تومــان صیــد کردن میلی
ــل کاهــش ۱۸  ــال قب ــدت مشــابه س ــه م ب

ــته اســت. درصــدی داش
زاده مدیــرکل شــیالت  قاســم کریــم   
ــش  ــل کاه ــه دالی ــاره ب ــا اش ــدران ب مازن
صیــد گفــت: کاهــش ذخایــر دریــای خــزر از 
جملــه دالیــل کاهــش اســت زیــرا یــک دهه 
ــردن  ــم و از بیــن ب ــی نداری وضعیــت مطلوب
زیســتگاه های طبیعــی دریــا و رودخانــه 
و ورود انــواع آالینده هــا شــرایط زیســت 

ــت. ــده اس ــران کنن ــی را نگ محیط

زیســتگاه های  بــردن  بیــن  از 
طبیعــی دریــا و رودخانــه و ورود انــواع 
آالینده هــا شــرایط زیســت محیطی را 

نگــران کننــده اســت
مدیــرکل شــیالت مازنــدران بــا بیــان اینکه 
۹۰ درصــد گونه هــای دریــای خــزر رودکــوچ 
هســتند و بــرای زیســت و زادآوری بایــد بــه 
ــه  ــتار توج ــد، خواس ــوچ کنن ــا ک رودخانه ه
بــرای بهســازی زیســتگاه ها شــد و گفــت: در 
ســال گذشــته در هشــت رودخانــه شــیالتی 
ــن اســتحصال تخــم  مســتقر شــدیم و دو ت
داشــتیم و ۶۵ میلیــون قطعــه ماهی ســفید، 
۱۲ میلیــون قطعــه کپــور و ۵۰۰ هــزار قطعه 
ماهــی خاویــاری تولیــد و رهاســازی کردیــم.
وی تعامــل بیــن دســتگاه های متولــی 
ــت و  ــه الزم دانس ــی رودخان ــرای الیروب را ب
گفــت: بایــد ماهــی بتوانــد بــرای زادآور بــه 

ــد. ــوچ کن ــه ک ــت و رودخان باالدس
ــادی  ــان آورشــدن شــغل صی ســخت و زی
بیــش از ۱۳ ســال روی میــز دولت هــا قــرار 
ــادان چشــم انتظــار  ــان صی ــا همچن دارد ام
تحقــق ایــن آرزوی دیرینــه هســتند، علــی 
باقــری مدیــرکل تعــاون مازنــدران بــا بیــان 
ــرح  ــمولیت ط ــرای مش ــادان ب ــه صی اینک
مشــاغل ســخت و زیــان آور بایــد فــرم 
مخصــوص را تکمیــل کننــد، گفــت: در 
کمیته بررســی و تشــخیص مشــاغل ســخت 
و زیــان آور ایــن درخواســت ها بررســی 
می شــود.وی بــا بــا بیــان اینکــه اگــر فرمــی 
تکمیــل و مطــرح شــود، بــر اســاس ماهیــت 
کار تأییــد می شــود، گفــت: تاکنــون صدهــا 
مــورد داشــتیم و بایــد بــرای بهــره منــدی از 
ســخت و زیــان آور بــودن، صیــادان مشــمول 

ــون کار باشــند. قان
باقــری گفــت: مــا تمایــل داریــم کــه 
ــان  ــخت و زی ــغل س ــت ش ــادان از مزی صی
ــت  ــد صالحی ــا تأیی آور برخــوردار شــوند ام
ــت. ــی اس ــن اجتماع ــا تأمی ــتگی ب بازنشس
نامناســب بــودن وضعیــت جــوی خــزر نیــز 
بــر انبــوه مشــکالت صیــادان افــزوده اســت 
ــزان  ــته می ــاه گذش ــک م ــدود ی ــی ح و ط
ــتخوانی در  ــان اس ــادان ماهی ــاروی صی دری
مازنــدران ۳۵ درصــد نســبت بــه مــدت 

ــر شــده اســت.  ــل کمت مشــابه قب
ــزار  ــار ه ــه چه ــی ک ــت درحال ــن وضعی ای
ــا  ــا اســت ت ــه دری ــه چشمشــان ب نفــر روزان
 از دل امــواج خروشــان آن روزی حــالل

 کسب کنند.
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مراســم معارفــه مدیــرکل جدیــد ورزش و جوانــان اســتان 
ــا حضــور مســئولین وزارت ورزش،  ــروز ب ــدران ظهــر ام مازن
 اســتانداری و روســای ادارات و هیــأت هــای ورزشــی

 برگزار شد.
ــتان های وزارت  ــور اس ــرکل ام ــری مدی ــور قم ــا حض ب
ورزش و مســؤوالن اســتانی و شهرســتانی، عــادل عالیشــان 
ــدران ــان مازن ــد ورزش و جوان ــرکل جدی ــوان مدی ــه عن  ب

معارفه شد.
پیــش از ایــن، حســن رنگــرز بــه مــدت دو ســال مدیــرکل 

ورزش و جوانــان مازنــدران بــود.
ــتان های وزارت ورزش  ــور اس ــرکل ام ــری مدی ــرو قم خس
ــا  ــه تنه ــدران ن ــتان مازن ــرد: اس ــار ک ــم اظه ــن مراس در ای
ــای ورزش  ــب ه ــان قط ــطح جه ــی در س ــا حت ــور م در کش

ــت. ــده اس ــناخته ش ش
وی ادامــه داد: اســتان مازنــدران اســتان نخبــه ما در کشــور 
ــا کشــتی آن میشناســند  ــدران را ب اســت، همــه ورزش مازن

امــا ایــن اســتان در تمامــی رشــته ها بهتریــن اســت.
قمــری ادامــه داد: افتخــار دارم در زمانــی که در فدراســیون 
دوچرخــه ســواری بــودم، یکــی از ارکان و رکــن ورزش کشــور 
ــود  ــی ب ــای مل ــتان در تیم ه ــن اس ــان ای ــور قهرمان حض
ــن  ــطح میادی ــران را در س ــان ای ــور عزیزم ــم کش ــه پرچ ک

ــد. ــراز در آوردن ــه احت ــی ب بین الملل
وی از تــاش بــرای فــرد شایســته بعــد از اســتعفای حســن 
رنگــرز گفــت و بیــان کــرد: بررســی های زیــادی اتفــاق افتــاد 
و از مدیرانــی مصاحبه هایــی انجــام شــد، ولــی نهایتــا قرعــه 
بــه نــام آقــای عــادل عالیشــان افتــاد و امیدواریــم ایشــان 

تــاش شــبانه روزی داشــته باشــند تــا موفقیت هــای ورزش 
مازنــدران بیشــتر و بیشــتر شــود.

ــی از  ــت: یک ــتان های وزارت ورزش گف ــور اس ــرکل ام مدی
خواســته های مــا در ایــن اســت کــه اعتباراتــی کــه در ســفر 
ــای  ــد پیگیری ه ــه بای ــورت گرفت ــور ص ــس جمه ــای رئی آق
خاصــی داشــته باشــند. امیدواریــم اســتان مازنــدران 
ــده،  ــص داده ش ــش تخصی ــه برای ــی ک ــاس اعتبارات ــر اس ب

ــد. ــته باش ــتری داش ــی بیش افتخارآفرین
وی افــزود: بحــث توســعه ورزش قهرمانــی و پهلوانــی 
موضــوع مهــم دیگــری اســت کــه توســعه ورزش قهرمانــی 
ــرد. ــورت گی ــتعدادیابی ص ــد اس ــت و بای ــت اس ــز اولوی ج

ــتان  ــم اس ــگاه داری ه ــوع باش ــه داد: در موض ــری ادام قم
ــف  ــای مختل ــف در لیگ ه ــته های مختل ــدران در رش مازن
دارد کــه بایــد نــگاه ویــژه ای بــه آن شــود. در حــوزه جوانــان 

هــم بایــد نــگاه ویــژه ای شــود.
عــادل عالیشــان سرپرســت اداره کل ورزش و جوانــان 
مازنــدران نیــز در مراســم معارفــه بعــد از دریافــت اباغــش، 
ــی برخــوردار  ــدران از اهمیــت باالی ــرد: ورزش مازن اظهــار ک
ــوع  ــا از ن ــت ام ــاد اس ــزود: کار در ورزش زی ــت.وی اف اس
ــزرگ  ــتان ب ــن اس ــس همی ــن از جن ــت. م ــیرین اس ش
 هســتم و در ادامــه از یکایــک دوســتان میخواهــم کــه بنــده 

را یاری کنند.
عالیشــان بیــان کــرد: پیشکســوتان جایــگاه وســیعی برای 
ــت و  ــودش را گف ــای خ ــه ه ــی از برنام ــد.وی بخش ــن دارن م
ــوزه  ــرد در ح ــار راهب ــه، چه ــث برنام ــرد: در بح ــار ک اظه

ــرد دارم.  ــج راهب ــان پن ــوزه جوان ورزش دارم و در ح
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