


مجله سراسری دو زیانه 

GHARN
2

سال نهم - شماره 98- سه شنبه 8 آذر1401

 صیـد ماهـی استخوانـی  صیـد ماهـی استخوانـی 
در سواحـل بابلسـردر سواحـل بابلسـر



مجله سراسری دو زبانه  

مجله سراسری دو زبانه مجله سراسری دو زبانه 

GHARN

سال نهم 
شماره 98

سه شنبه 8 آذر 1401
16صفحه -10000 تومان 

فهرست مطالبفهرست مطالب  

صاحــب امتیــاز: ســید رمضان 

شجاعی کیاسری

مدیرمسئول: حسین فرهادی

آدرس: تهــران - میــدان ولی 

عصر- کوچه شقایق -پالک 17- 

طبقه اول- واحد4 

دفتر منطقه شمال

بین  ســاری - خیابان قــارن - 

مجتمع  و 10-روبــروی  قارن 8 

پزشکی شهریار- ساختمان موقوفه 

کربالیی مریم- طبقه اول

تلفن: 011-33321090

چاپخانه :تابان

 *لطفا یک تعمیرکار آسانسور 
به استانداری معرفی کنید

*راه آهن شمال،فرصت ناب برای 
رونق گردشگری داخلی و خارجی

*۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای 
تعاونی های زنان در نظر گرفته شد

*تکمیل ورزشگاه کشتی جویبار با تزریق 
اعتبار ۴۰ میلیارد تومانی شتاب گرفت

*چراغ دل محرومان روشن
 خانه هایی که رنگ امید گرفت

 *مخالفت پرستاران با تصمیم 
عجوالنه وزارت بهداشت

 *بدغذایی در کودکان
 نگران کننده است؟

 *هشتم آذر؛ میکس حماسه ملبورن
 و نبرد لیون

55

77

66

1010

1111

1212

1313

1616

3
GHARN

سال نهم - شماره 98- سه شنبه 8 آذر1401



4

سال نهم - شماره 98- سه شنبه 8 آذر1401

اختصاصــی ســرویس سیاســی قرن:  فلســفه ی اینکــه هرکســی کــه ســکان 
ــر  ــده ت ــدن برازن ــر ش ــرای وزی ــه ب ــد ک ــادش آم ــد ی ــدران ش ــتانداری مازن دار اس
ــر  ــازی ترامپولیــن کــودکان اســت کــه هــر چقــدر باالت ــا اســتانداری، مثــل ب اســت ت
ــال درآوردن و مــی تواننــد  ــا ب ــر شــده ی ــد گمــان مــی کننــد قدشــان بلندت  مــی رون

پرواز کنند!!
خاطــره ی حضــور چنــد ماهــه ی اســامی اســتاندار دولــت روحانــی آنقــدر خنــده دار 
بــود کــه گمــان نمــی کردیــم ایــن تلخنــد قــرار باشــد در دولــت ســیزدهم نیــز تکــرار 
گــردد!!! امــا آمــدن غیرمنتظــره ی حســینی پــور نــوری آنقــدر عجیــب نبــود کــه دوماه 
بعــد از آمــدن، شــایعه ی رفتنــش بــه وزارت کار تعــاون و رفــاه اجتماعــی تعجــب انگیــز 

بــود!! رفتــن اســتاندار تــازه بــه وزارتخانــه کــه لغــو شــد،
 نوبــت بــه وزارتخانــه هــا و اســتانداری  اســتان هــای دیگــر کشــید!! دســت بــر قضــا 
ــرای در  ــوری و هوادارانــش ب ــور ن هــر چــه شــایعات تقویــت شــد، آغــوش حســینی پ
ــن  ــه در ای ــدی ک ــا ح ــد!! ت ــر ش ــاده ت ــدی ، گش ــام بع ــب و مق ــیدن منص ــوش کش  آغ
فقــره ی آخــر شــنیده هــا حاکــی از آن اســت که  حتــی قــوم و خویــش هــای او نیــز 
بــرای کــوچ کشــی بــه یکــی از دســتگاههای مهــم اســتان مــورد خدمــت بعــدی وی نیــز 

خــود را آمــاده ســاختند!!
فــارغ از درســت و غلــط بــودن شــایعات، اینکــه تعصــب و عــرق اســتاندار مازنــدران 
بــه اســتان محــل تولــد و خدمتــش آنقــدر متزلــزل و کمرنــگ اســت کــه بــا هــر پســت 
ــه  ــر کرســی آن پســت، دســتپاچه ب ــه جلــوس ب ــا تعــارف ب ــی شــده . ب و منصــب خال

ســمت آن جایــگاه خیــز برمیــدارد، جــای بســی تاســف و نگرانــی دارد.
ــعه ی  ــمت توس ــه س ــن ب ــرای رفت ــدران ب ــه مازن ــیده ک ــان آن نرس ــوز زم ــا هن گوی
ــق  ــن تعل ــه همچنی ــرح و برنام ــگ و دارای ط ــش دان ــکان داری ش ــود س ــدار ، از وج پای

خاطــر بهــره ببــرد.
ــفید و  ــاختمان س ــی س ــدم کارای ــا از ع ــا و باره ــانه باره ــن رس ــز از همی ــتر نی پیش
ســکاندارش نوشــته بودیــم کــه در آخریــن یادداشــت بــا نــام » آقــای اســتاندار از تایــم 
ــم تحــت  ــدران و تی ــه کوتاهــی هــای اســتاندار مازن ــه شــما گذشــته!!« نســبت ب گای

ــه صــورت مصداقــی و تخصصــی، اشــاره شــد. امــرش ب
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ــه  ــود ک ــاه ب ــم مهرم ــرن: هفت ــزارش ق ــه گ ب
خبــر حادثــه آسانســور در اســتانداری مازنــدران 

ــد. ــانه ای ش رس
از زمــان حادثــه تاکنــون حــدود دو مــاه 
ــر  ــازی تعمی ــری از بهس ــوز خب ــا هن ــته ام گذش
آسانســورهای اســتانداری مازنــدران نیســت 
و هــر وقــت کــه بــه اســتانداری مراجعــه 
ــت ــراب اس ــور خ ــب ُآسانس ــا برچس ــود ب  می ش

 مواجه می شویم.
بمانــد کــه در روز حادثــه هــم آسانســور خــراب 
ــور  ــه قص ــن زمین ــر در ای ــان ام ــوده و متولی ب
کــرده و آسانســور خــراب و بالاســتفاده را بــدون 

ــد. ــا کرده ان ــی ره ــای ایمن ــب ه برچس
کلیــت قضیــه ایــن اســت کــه اتفاقا مســئوالن 
ــن  ــی ای ــه متول ــی ک ــژه کس ــه وی ــتانی ب اس
ــاره علــت  ــه رســانه  هــا درب ســاختمان هســت ب

ــرد. ــانی می ک ــالع رس ــد اط ــه بای حادث
دربــاره جزئیــات ماجــرا بــا مــردم و رســانه  ها و 
گفــت و گــو می کــرد و اگــر قصــوری هــم در ایــن 

زمینــه متوجــه کســی هســت بایــد تقــاص ایــن 
ــنگین را بدهد. ــتباه س اش

از طرفــی چــرا بعــد از ایــن مــدت چــرا نســبت 
بــه تعمیــر آسانســورها اقــدام نمــی شــود.

ــار  ــدران انتظ ــتانداری مازن ــاختمان اس در س
ــا  ــردم ب ــود و م ــت ش ــتانداردها رعای ــت اس اس
ــاختمان  ــن س ــان در ای ــر و اطمین ــب خاط  طی

قدم بگذارند.
ــت  ــه صحب ــه ک ــاره حادث ــر درب ــان ام متولی
آسانســور  بهســازی  و  تعمیــر  نمی کننــد 
 حداقــل کاری اســت کــه در ایــن مجموعــه

 انجام نمی شود.
ــان اســتانداری اقدامــی  ــم کــه متولی ــا دیدی م
بــرای بهســازی ایــن آسانســور انجــام نمــی دهند 
گفتیم شــاید در ســطح شــهر تعمیرکار آسانســور 
نتوانســتند جــذب کننــد کــه پیــش قــدم شــدیم 
و در رســانه رســمی اعــالم مــی کنیــم کــه اگــر 
کســی تعمیــرکار آسانســور هســت به اســتانداری 

بــرای تعمیــر آسانســور کمــک کنــد.

لطفا یک تعمیرکار آسانسور به استانداری معرفی کنید
لطفا یک تعمیرکار آسانسور به استانداری معرفی کنید
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۲۲هزارمیلیاردتوماناعتباربرایتعاونیهایهزارمیلیاردتوماناعتباربرایتعاونیهای
زنانمازندراندرنظرگرفتهشدزنانمازندراندرنظرگرفتهشد

اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  مدیــرکل 
بانــک  بــا  تفاهنامــه  امضــای  از  مازنــدران 
توســعه تعــاون بــرای پرداخــت تســهیالت بــه 
ــع  ــل مناب ــت: از مح ــر داد و گف ــا خب تعاونی ه
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــک، امســال ۲ ه ــن بان ای
اعتبــار در قالــب پرداخــت تســهیالت بــه 
تعاونی هــای زنــان ایــن اســتان در نظــر گرفتــه 

ــت. ــده اس ش
ــا  ــو ب ــت و گ ــه در گف ــری روز جمع ــی باق عل
خبرنــگار ایرنــا بــا بیــان اینکــه بــرای پرداخــت 
ــان  ــای زن ــه تعاونی ه ــاز ب ــورد نی تســهیالت م
ــزود:  ــدارد، اف ــود ن ــی وج ــه محدودیت هیچگون
ــده، از  ــه ش ــر گرفت ــار در نظ ــوع اعتب از مجم
ــان  ــای زن ــون تعاونی ه ــال تاکن ــدای امس ابت
ــون  ــت ۸۰۰ میلی ــه دریاف ــق ب ــدران موف مازن
تومــان تســهیالت مــورد نیــاز بــه عنــوان 
ــزد ۱۸ درصــد و  ــا کارم ــردش ب ســرمایه در گ

ــدند. ــاله ش ــت یکس ــا بازپرداخ ب
اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  مدیــرکل 
مازنــدران، شــمار تعاونی هــای زنــان در اســتان 
ــت:  ــرد و گف ــالم ک ــال اع ــی فع را ۲۸۰ تعاون
طبــق قانــون ۲۰ درصــد ســهامداران ایــن 
ــه  ــند و ب ــان باش ــد زن ــا بای ــرکت تعاونی ه ش
طــور میانگیــن هــر یــک شــرکت تعاونــی بیــن 

ــو دارد. ــا ۱۰ عض ــت ت هف
زنــان  تعاونی هــای  کــرد:  بیــان  باقــری 
صنعــت،  خدمــات،  بخــش  در  مازنــدران 

هســتند. فعــال  پوشــاک 

وی ادامــه داد: همچنیــن از محــل منابــع بانک 
ــج  ــال پن ــتان، امس ــالت اس ــنه رس قرض الحس
ــهیالت  ــب تس ــار در قال ــان اعتب ــارد توم میلی
ــزد  ــا کارم ــدران ب ــان مازن ــای زن ــه تعاونی ه ب
ــر  ــاله در نظ ــج س ــت پن ــد و بازپرداخ ۲ درص
گرفتــه شــد کــه تاکنــون ۵۰۰ میلیــون تومــان 

پرداخــت شــد.
اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  مدیــرکل 
ســواد  ســطح  بــودن  پاییــن  مازنــدران، 
اقتصــادی اعضــا، نداشــتن آگاهــی و نبــود 
ــود  ــازار، نب ــلیقه ب ــا س ــب ب ــی متناس بازاریاب
و  مرتبــط  مقــررات  و  قوانیــن  از  آگاهــی 
کمبــود نقدینگــی را از عمــده تریــن مشــکالت 
فــراروی تعاونی هــای زنــان عنــوان کــرد و 
ــت  ــه عل ــان ب ــای زن ــتر تعاونی ه ــت: بیش گف
ــن،  ــوان ضام ــه عن ــی ب ــند ملک ــتن س نداش
ــا مشــکل  ــی ب ــت تســهیالت بانک ــرای دریاف  ب

مواجه هستند.
باقــری بــا بیــان اینکــه بســتر مناســب بــرای 
عرصه هــای  در  بانــوان  فعالیــت  و  حضــور 
اقتصــادی کشــور بــه طــور کامــل فراهــم 
نیســت و علــت آن نیــز فقــر فرهنگــی در 
جامعــه اســت، تصریــح کــرد: بســتر فرهنگــی 
ــوان در  ــادی بان ــای اقتص ــام کاره ــرای انج ب
بخــش خصوصــی فراهــم نیســت بــه گونــه ای 
ــه  ــرای تهی ــان ب ــای زن ــه بســیاری تعاونی ه ک

ــد. ــکل مواجهن ــا مش ــود ب ــب خ ــل کس مح
وی، رویکــرد اصلــی دولت ســیزدهم را توســعه 

بخــش تعــاون و حمایــت از کســب و کارهــای 
ــش  ــرد و از افزای ــوان ک ــک عن ــرد و کوچ خ
صــدور مجوزهــای مربــوط بــه مشــاغل خانگــی 
در طــی ســال های اخیــر خبــر داد و بیــان 
ــزارو  ــال ۹۹، یکه ــه در س ــی ک ــرد: در حال ک
۲۱۷ و در ســال ۱۴۰۰ نیــز ۲ هــزار و ۳۹۷ 
مجــوز مشــاغل خانگــی در ایــن اســتان صــادر 
شــد امــا در ســایه حمایــت هــای دولــت 
ســیزدهم تنهــا در پنــج ماهــه نخســت امســال، 
یکهــزار و ۲۴۵ مجــوز مشــاغل خانگــی در 
ــر  ــر بیانگ ــن ام ــه ای ــد ک ــادر ش ــدران ص مازن
ــب و  ــت از کس ــت در حمای ــدی دول ــزم ج ع

ــت. ــک اس ــای کوچ کاره
از مجمــوع ۱۴ هــزار و ۶۳۰ تعاونــی تشــکیل 
شــده در مازنــدران، هفــت هــزار و ۸۰۶ تعاونــی 
ــاورزی،  ــه کش ــف از جمل ــای مختل در بخش ه
صنعتــی، خدماتــی، تولیــدی، توزیعــی، مســکن 
فعالیــت  مشــغول  مازنــدران  در  عمــران  و 

هســتند و بقیــه غیرفعــال و راکــد هســتند.
ــتان  تعــداد اعضــای تعاونی هــای فعــال اس
۱۲۲ هــزار و ۴۰۳ نفــر اســت کــه در مقایســه 
ــا ۲  ــات ب ــش خدم ــرکت ها، بخ ــایر ش ــا س ب
ــزار و ۱۶۲،  ــا ۲ ه ــاورزی ب ــزار و ۶۹۶، کش ه
بخــش صنعــت بــا یکهــزار و ۳۹۷، مســکن بــا 
۳۵۵، تامیــن نیــاز مصــرف کنندگان بــا ۱۹۱ و 
تامیــن نیــاز تولیــد کننــدگان بــا ۱۵۲ شــرکت، 
ــت  ــال و ثب ــای فع ــداد تعاونی ه ــترین تع بیش

ــد. ــکیل می دهن ــدران تش ــده را در مازن ش
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مجله سراسری دو زبانه 

 قطــار گردشــگری شــمال کــه بــه عنــوان ایــده و فصلــی تــازه در صنعــت گردشــگری خطــه 
ســبز مازنــدران پــا بــه عرصــه ســفر گذاشــته بــود، ایــن روزهــا بــرای رونــق بخشــی نیازمنــد 

توجــه و بازبینــی جــدی بــرای رفــع بعضــی از محدودیــت هاســت.
مســیر ریلــی راه آهــن شــمال ۳۸۲ کیلومتــر طــول دارد کــه بــا ۹۵ پــل و بیــش از ۱۴۰۰ آبرو 
از مناطــق جلگــه ای گلســتان و همچنیــن مناطــق جنگلــی و کوهســتانی مازنــدران می گــذرد. 
ایــن خــط ریلــی بــه خاطــر جاذبه هــای فــراوان گردشــگری بــه طــور معمــول مــورد توجــه 

گردشــگران خارجــی قــرار می گیــرد.
قطــار گردشــگری یکــی از پــروژه هــای بومــی بــود کــه بــرای تحــول و تنــوع در ســفره صنعت 
توریســم مازنــدران در ســال ۱۳۹۷ بــه حرکــت درآمــد. ایــن پــروژه کــه طــی ســال نخســت 
خــود بــا فــراز و فرودهایــی مواجــه بــود و بــرای مقطعــی نیــز متوقــف شــد، بــه گفتــه قاطبــه 
مســئوالن و متولیــان بــا اســتقبال خوبــی از ســوی گردشــگران و همچنیــن ســاکنان محلــی 
ــر  ــدران ب ــه شــد قطــار گردشــگری مازن ــه گفت ــه اســت.همانطور ک ــرار گرفت مســیر قطــار ق
روی مســیر ریلــی راه آهــن شــمال یکــی از جاذبه هــای نوظهــور گردشــگری اســتان بــود کــه 
توانســته در مــدت کوتــاه اجــرا، عالقــه منــدان بســیاری بــه خــود جــذب کنــد و خانواده هــای 
ــه گشــت و گــذار بکشــاند.قطار  بســیاری از سراســر کشــور را در دل رشــته کوه هــای البــرز ب
گردشــگری شــمال ابتــدا در ۲ مســیر ســاری بــه ســوادکوه و ســاری بــه اینچــه برون در اســتان 
گلســتان انجــام می شــد کــه از نــوروز ۹۸ مســیر تهــران بــه ســوادکوه نیــز بــه آن اضافــه شــد، 
مســیری کــه بــه گفتــه شــاهدان عینــی و مســئوالن گردشــگری و راه آهن اســتان، از اســتقبال 

خوبــی برخــوردار شــد.
تورهــای قطــار گردشــگری مازنــدران یــک روزه بــود کــه هــر بــار قابلیــت جابجایــی و گشــت 
و گــذار ۳۷۰ گردشــگر را داشــته و دارد تــا آنهــا را از جاذبــه هــای طبیعــی خطــه ســبز و بکــر 
مازنــدران بهــره منــد کنــد. اگــر چــه آمــاری دقیقــی از میــزان جابجایــی گردشــگر از طریــق 
قطــار گردشــگری مازنــدران وجــود نــدارد امــا بــه گفتــه مســئوالن راه آهن شــمال، اســتقبال از 
طــرح قطــار گردشــگری تــا انــدازه ای چشــمگیر بــوده اســت کــه ســازمان ها و نهادهــای زیــادی 
ــرای نیروهــای  ــدران ب در اســتان متقاضــی اســتفاده از تــور یــک روزه قطــار گردشــگری مازن
خــود شــدند.با ایــن حــال چنــد صباحــی اســت کــه حرکــت ایــن پــروژه کــه قــرار بــود نگینــی 
بــرای گردشــگری مازنــدران باشــکوه باشــد آهســته شــده اســت و در برخــی مواقــع نیــز متوقف 
ــرداری از قطــار  ــدران در حــال حاضــر بهــره ب شــد. طبــق اظهــارات مســئوالن راه آهــن مازن
گردشــگری بــه صــورت پراکنــده شــده و بــه طــور تقریبــای شــاهد کــم فروغــی ایــن پدیــده 

ــگری هستیم. گردش

جای خالی شرکت های متنوع گردشگری
همانطــور کــه گفتــه شــد ایــن روزهــا قطــار گردشــگری مازنــدران بــه طــور تقریبــی متوقــف 
شــده و گذشــته از کــم شــدن ترددهــا، بایــد اظهــار کــرد کــه در آســتانه خامــوش قــرار گرفتــه 
اســت.متولیان حــوزه راه آهــن آســیب شناســی ایــن مســاله را مربــوط بــه مدیریت گردشــگری 
مــی داننــد امــا در عیــن حــال معتقــد هســتند کــه فقــدان تنــوع در شــرکت هایی گردشــگری 

بزرگتریــن چالــش ایــن پــروژه محســوب مــی شــود.
سرپرســت اداره کل راه آهــن شــمال در همیــن بــاره بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت: بهــره بــرداری از 
قطــار گردشــگری دارای چنــد ضعــف اســت کــه مــی تــوان بــه ارتبــاط ضعیــف بیــن راه آهن و 
مدیریــت گردشــگری بــرای برنامــه ریــزی مــدون و ارائــه راهــکار و طــرح هــای موردنیــاز اشــاره 
کــرد. رحمــان معصومــی ادامــه داد: متاســفانه تاکنــون ایــن ارتبــاط برقرار نشــده اســت و شــاید 
تقســیر بــر دوش هــردو باشــد و الزم اســت نســبت بــه ایــن مســاله تغییر رویه را شــاهد باشــیم 

و گام هایــی بــه ســمت یکدیگــر برداریم.
وی همچنیــن بــا تاکیــد بــر ظرفیــت کافــی و کیفیت مطلــوب قطار گرشــگری در دوســوی راه 
آهــن شــمال گفــت: از دیگــر ضعــف هــای مهــم در ایــن حــوزه بایــد بــه فقــدان شــرکت هــای 

گردشــگری بهــره بــردار و تنــوع ایــن شــرکت هــا اشــاره کرد. 
ــت ــد و الزم اس ــک باش ــه متمس ــک مجموع ــه ی ــگری( ب ــار گردش ــن ظرفیت)قط ــد ای  نبای

 مجموعــه هــای مجموعــه هــای متعــدد گردشــگری در قالــب یــک شــرکت و یــا شــرکت های 
مختلف پــای کار باشــند.

ــت و  ــی اس ــادی خدمات ــن نه ــت: راه آه ــار داش ــمال اظه ــن ش ــت اداره کل راه آه سرپرس
ارتبــاط چندانــی بــا فعــاالن حــوزه گردشــگری نــدارد و بایــد گفــت کــه ایــن بخــش در حیطــه 
مســئولیت مدیریــت گردشــگری اســت امــا بــا ایــن حــال راه آهــن شــمال از هرگونــه پــروژه و 
مجموعــه ای بــرای اســتفاده از قطــار گردشــگری اســتقبال مــی کنــد و آمادگــی کامــل بــرای 

ارائــه خدمــات دارد.

تغییر مسیر به دالیل نامعلوم
بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره شــود که قطــار گردشــگری طرحــی نوپاســت و بایــد از گردنــه های 
آزمودنــی هــای بســیاری عبــور کنــد. البتــه نبایــد ایــن مســاله را نیــز از ذهــن دور کــرد کــه 
امــروز صنعــت گردشــگری بــه ســرعت در حــال توســعه اســت بــه طــوری کــه نــه تنهــا عرصــه 
رقابــت در بیــن کشــورها داغ شــده بلکــه در داخــل هر ســرزمین نیز گرمــای رقابت گردشــگری 
بــه اســتانها نیــز رســیده و کوچــک تریــن غفلــت مــی توانــد بــه تغییــر مســیر ذایقــه گردشــگر 
منجــر شــود و مازنــدران را بــه ســمت نقاطــی دیگــر متمایــل شــود.در گــواه ایــن ادعــا معــاون 
گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی مازنــدران اظهــار داشــت 
کــه در زمــان حاضــر نیمــی از قطارهــای گردشــگری کــه پیشــتر مازنــدران را مقصــد ســفر می 

پیمودنــد اکنــون بــه ســمت اســتان هــای دیگــر در حرکــت هســتند.
مهــران حســنی بــا اشــاره بــه نامنظــم شــدن بهــره بــرداری از قطارهــای گردشــگری مازندران 
افــزود: طبــق تــازه تریــن اطالعــات اکنــون تنهــا بهــره بــردار ایــن پــروژه کــه آژانــس مســافرتی 
مســتقر در تهــران اســت، نیمــی از ســفرهای خــود را بــه ســمت اســتان لرســتان تغییــر داده 
اســت.به گفتــه او، ایــن مســاله نیازمنــد برخــی آســیب شناســی هــای داخلــی اســت کــه مــی 
توانــد طیــف گســترده ای از عوامــل چــه در حــوزه خدمــات ســفر و چــه در عوامــل اجرایــی و 
دســتگاه هــای متولــی را شــامل شــود. در گذشــته نیــز قطــار گردشــگری مازنــدران بارهــا بــا 
چالــش هــای متعــددی مواجــه شــده اســت کــه در مقطعــی دلســردی گردشــگران و مجموعــه 
هــای مســافرتی فعــال در ایــن حــوزه را بــه همــراه داشــت.معاون گردشــگری اشــاره ای بــه این 
مشــکالت نکــرد امــا در گذشــته در برخــی مناطــق ماننــد شهرســتان ســوادکوه کــه مهمتریــن 
مقصــد قطــار گردشــگری بــود، شــاهد اتفاقاتــی از قبیل مخالــف دادســتانی و نهادهــای انتظامی 
بــا تــردد ایــن قطــار و گردشــگران آن بودیــم. امــا اکنــون همانطــور کــه در گفتــه هــای معاونت 

گردشــگری پیداســت عامــل دلســردی ممکــن اســت یکــی از عوامــل باشــد.

سنگینی محدودیت ها بر ظرفیت
حســنی در ادامــه بــه برخــی دیگــر از موانــع بــه عبارتــی محدودیت هــای قطار گردشــگری در 
مازنــدران اشــاره کــرد و گفــت: متاســفانه قطــار گردشــگری برخــالف ســفر بــه صــورت مینــی 
ــه محدودیــت در توقــف، گردشــگر،  ــوان ب َون هــا، دارای محدودیــت هایــی اســت کــه مــی ت
طوالنــی بــودن زمــان جابجایی)رفــت و برگشــت( و کوتــاه بــودن مــدت ســفر و اقامــت اشــاره 
کــرد. وی بــا بیــان اینکــه قطارهــا مســیری مشــخص دارنــد، افــزود: برخــالف قطارهــا اتوبــوس 
هــا و مینــی ون هــا دارای انعطــاف پذیــری بیشــتری هســتند کــه مقاصــد متنوعــی را در ســبد 

تورهــای گردشــگری بــرای بازدیــد قــرار مــی دهــد.
معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی مازنــدران همچنیــن بــه کوتــاه بــودن مــدت 
یکــروزه تورهــای قطــار گردشــگری اشــاره کــرد و گفــت: ســفر یکــروزه بــا قطــاری کــه بــه طور 
تقریبــای هشــت ســاعت رفــت و هشــت ســاعت بازگشــت در مســیر قــرار دارد، ســفری کوتاه و 

خســته کننــده محســوب مــی شــود.
البتــه حســنی ایــن مســائل را تنهــا عامــل و عوامــل قطعــی ندانســت و اظهارداشــت: بایــد 
بــا بهــره بــردار صحبــت شــود تــا علــت هــای کاهــش حرکــت قطــار گردشــگری مازنــدران 
و شــمال بررســی شــود. بــه طــور حتــم در ســریع تریــن زمــان ایــن مســاله بررســی خواهــد 
ــه  ــاره و اضاف ــرح اش ــن ط ــی ای ــر ناپختگ ــه ب ــود. وی در ادام ــی ش ــانی م ــالع رس ــد و اط  ش
کــرد : بایــد بــرای رســیدن بــه بلــوغ برخــی موانــع و محدودیــت هــا برداشــته شــود و ایــن 
ــرداران و  ــاری گرفتــن از نظــرات بهــره ب ــا همراهــی بیــن دســتگاهی و ی اتفــاق هــم فقــط ب

گردشــگران میســر اســت.

راه آهن شمال،فرصت ناب برای رونق گردشگری داخلی و خارجیراه آهن شمال،فرصت ناب برای رونق گردشگری داخلی و خارجی
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تکمیل ورزشگاه کشتی جویبار 
با تزریق اعتبار ۴۰ میلیارد 

تومانی شتاب گرفت

 زخــم ورزشــگاه کشــتی پنــج هــزار نفری 
ــه  ــته ب ــال های گذش ــه در س ــار ک جویب
ــی ملــی  ــع مال دلیــل تامیــن نشــدن مناب
ــه  ــه گفت ــود، ب ــرده ب ــرباز ک ــتانی س و اس
مســووالن ، ایــن روزهــا بــا تخصیــص 
۴۰ میلیــارد تومــان اعتبــار جدیــد از 
محــل ســفر اســتانی رئیــس جمهــور 
پیشــرفت درصــد   ۴۵ مازنــدران   بــه 

 فیزیکی دارد.
 تکمیــل ورزشــگاه نیمه تمــام پنــج هــزار 
نفــری جویبــار پــس از کســب مدال هــای 
ــزاری  ــرای برگ ــتی گیران ب ــگ کش رنگارن
ــی  ــی و بین الملل ــی مل ــای ورزش رویداده
ــن  ــی ای ــا ط ــاد، ام ــا افت ــر زبان ه ــه س ب
ســال هــا بــه دلیــل نبــود اراده در دولــت 
ســابق بــرای تکمیــل آن، رنجــش کشــتی 
گیــران و ورزش دوســتان را درپــی داشــت و 
آنــان تحقــق اجــرای ایــن طــرح را »وعــده 

ــد. ــرخرمن« می خواندن س
ــوان  ــه عن ــار ب ــگاه جویب ــاخت ورزش س
پایتخت کشــتی ایــران و جهــان مطالبه ای 
ــس  ــرانجام پ ــه س ــود ک ــه ای ب ــد ده چن
و   ۲۰۱۶ ریــو  المپیــک  بازی هــای  از 
ــی در آن رقابت هــا  ــی حســن یزدان قهرمان
کــه مــدال طــای کشــتی آزاد را پــس از 
ــه  ــود، ب ــرده ب ــران ک ــب ای ــال نصی ۱۶ س
ــم  ــد و در مراس ــک ش ــق نزدی ــرز تحق م
تجلیــل از ایــن کشــتی گیــر کــه شــهریور 
۱۳۹۵ بــا حضــور وزیــر وقــت ورزش و 
ــزار شــد، کلنــگ  ــار برگ ــان در جویب جوان
 ســاخت آن بــدون پشــتوانه مالــی بــه 

زمین زده شد.
کشــتی  نفــری  هــزار  پنــج  ســالن 
ــظ و  ــدف حف ــا ه ــار ب ــتان جویب شهرس
ارتقــاء کشــتی در ایــن دیــار پهلــوان پــرور 
بــه زمیــن زده شــد تــا افتخــارات پهلوانــان 
ــوب  ــده ای همچــون یعق ــی ارزن و قهرمانان
نجفــی جویبــاری، ســبحان روحــی، مهدی  
حاجــی زاده، رضــا یزدانــی، کمیل قاســمی، 
ــری  ــزت اهلل اکب ــماعیل پور، ع ــعود اس مس
کــه در میادیــن جهانــی و المپیــک بــرای 
ــد،  کشــورمان افتخارآفرینــی کســب کردن
اســتمرار یابــد امــا در دولــت ســابق 
ســاختمان نیمــه تمــام آن بــه مهــم تریــن 

دغدغــه ورزشــکاران و کشــتی گیــران ایــن 
ــود. ــل شــده ب شهرســتان تبدی

روزی کــه مســووالن دولــت یازدهــم 
بــه زمیــن  را  ایــن ورزشــگاه  کلنــگ 
اعــام  حاضــران  جمــع  در  می زدنــد، 
ــار  ــا اعتب ــن طــرح ب ــه ای ــد ک ــرده بودن ک
۳۰ میلیــارد تومانــی در بــازه زمانــی ۲ 
ــد رســید،  ــرداری خواه ــره ب ــه به ــاله ب س
ــه  ــان بودج ــت زم ــا گذش ــون ب ــا اکن ام
مــورد نیــاز بــرای تکمیــل ۶۵ درصــد باقی 
مانــده ورزشــگاه ۱۰۰ میلیــارد تومــان 

می شــود. بــرآورد 
رونــد تکمیــل ورزشــگاه پنــج هــزار نفری 
ــاخت  ــاز س ــال از آغ ــد از ۲ س ــار بع جویب
آن در ســال ۱۳۹۷ بــا ۱۵ درصد پیشــرفت 
فیزیکــی متوقــف شــد تــا رنــج شــهروندان 
جویبــاری را از بی توجهــی بــه وعــده هــای 

داده شــده، دوچنــدان کنــد.
بــا وجــود بــی رغبتی هــای صــورت 
گرفتــه بــرای تکمیــل ایــن طــرح، همزمان 
بــا ســفر اســتانی رئیــس دولــت ســیزدهم 
ــه  ــان ب ــر ورزش و جوان ــدران، وزی ــه مازن ب
ــس  ــار رئی ــام االختی ــده ت ــوان نماین عن
جمهــور در مــکان ســاخت ایــن ورزشــگاه 
حاضــر شــد و بــا تعییــن ۷۰ میلیــارد 
ــت  ــب آن در نشس ــار و تصوی ــان اعتب توم
بعــد از ظهــر همــان روز در شــورای اداری 
بــه ریاســت آیــت اهلل رئیســی، قفــل 
ــرح  ــن ط ــل ای ــی تکمی ــال ها باتکلیف س

ــاز شــد. ب
ــدران، از  ــتانداری مازن ــار اس ــاس آم براس
ایــن میــزان اعتبــار در نظــر گرفتــه شــده 
ــر از  ــان در کمت ــارد توم ــدود ۲۰ میلی ح
۱۰ روز پــس از ســفر رئیــس جمهــور بــه 
ــال ۱۴۰۰  ــان س ــل از پای ــدران و قب مازن
ــه صــورت  ــم ب ــه آن ه جــذب شــد و بقی
دوره ای و بــا پیشــرفت فیزیکــی پرداخــت 
ــدود  ــت ح ــا گذش ــت.اکنون ب ــده اس ش
۹ مــاه از پایــان ســفر اســتانی رئیــس 
ــورت  ــه ص ــی ب ــووالن محل ــور، مس جمه
ــج  ــد ســاخت ورزشــگاه پن مســتمر از رون
هــزار نفــری جویبــار بازدیــد مــی کننــد و 
در ســفر شهرســتانی اخیــر ســید محمــود 
بــه  مازنــدران  اســتاندار  حســینی پور، 

ــد  ــکار رون ــار پیمان ــاس آم ــار براس جویب
تکمیــل ایــن طــرح از ۱۵ درصــد بــه 
ــت. ــه اس ــش یافت ــد افزای ــدود ۴۵درص ح

ساخت باجدیت ادامه دارد
ــه در  ــش از هم ــه بی ــرادی ک ــی از اف یک
ســال هــای اخیــر بــه خاطــر رهــا شــدن 
ــا پرســش شــهروندان مواجــه  ورزشــگاه ب
نداشــته،  برایشــان  پاســخی  و  شــده 
شهرســتان  کشــتی  هیــات   رییــس 
ــه از  ــادری ک ــلمان ق ــت. س ــار اس جویب
ــران حــوزه ورزش هــم شــناخته مــی  خّی
وزیــر ورزش و جوانــان  شــود، گفــت: 
ــگاه  ــی، ورزش ــگ زن ــن کلن ــت در آیی وق
پنــج هــزار نفــری را بــه قهرمانــان و 
ــار  ــان جویب ــک و جه ــدال آوران المپی م
تقدیــم کــرد، امــا بــا گذشــت هفــت 
ــل  ــده تکمی ــن وع ــق نیافت ــال و تحق س
ــده  ــکاران آین ــردم و ورزش ــرح، م ــن ط ای
شــرایط  ایــن  از  شهرســتان  ایــن   دار 

گایه داشتند.
ــرح  ــن ط ــکار ای ــرد: پیمان ــه ک وی اضاف
ــا  ــوان ت ــد ت ــار در ح ــود اعتب ــود نب باوج
را  ورزشــگاه  ســاخت  پیــش  ســال   ۲
پیــش بــرد، امــا بــه دلیــل تزریــق نشــدن 
اعتبــارات در ســال ۱۳۹۷ مســکوت مانــد.
ــوان  ــچ عن ــه هی ــح کــرد: ب ــادری تصری ق
شایســته نبــود کــه شــهر قهرمــان پــروری 
ماننــد جویبــار کــه قهرمانــان بزرگــی را بــا 
کمتریــن امکانــات بــه ورزش ایــران معرفی 
کــرده، مــورد بــی توجهــی مســئوالن قــرار 
ــیار  ــتی گیران بس ــهر کش ــن ش ــرد. ای گی
ــد  ــدام می توانن ــر ک ــه ه ــادی دارد ک زی
ــن باشــند،  ــران افتخارآفری ــرای ورزش ای ب
امــا در عمــل توجهــی بــه وضعیــت 
ــت  ــهر در دول ــن ش ــی ای ــات ورزش امکان
قبــل نشــد. امــا در دولــت ســیزدهم ایــن 
رویــه ناپســند دولــت قبــل در ناتمــام 
گذاشــتن طرح هــای عمرانــی برچیــده 
ــی  شــد و اکنــون مســووالن اســتانی و مل
ــج  ــل ورزشــگاه پن ــر تکمی ــت پیگی باجدی

ــار هســتند. ــری جویب ــزار نف ه
کشــتی گیران  جویبــار   : افــزود  وی 
ــی  ــه از بی توجه ــادی دارد ک ــده دار زی آین

مســووالن گایــه داشــتند و خواســتار 
ــارات  ــه افتخ ــه ب ــا توج ــر ب ــگاه ویژه ت ن
ایــن در  کشــتی  بــاالی  ظرفیــت   و 

 شهر هستند. 
ــای ورزش  ــتاق تماش ــا مش ــاری ه جویب
ــی  ــته ورزش ــن رش ــتند و ای ــتی هس کش
ــت و  ــاری اس ــان ج ــون و رگ هایش در خ
پیــش از ایــن شــاهد برگــزاری رقابت هــای 
باشــگاه های  جــام  ماننــد  بین المللــی 
جهــان در ایــن شــهر بودیــم امــا بــه دلیــل 
نبــود امکانــات مناســب، بســیاری از عاقــه 
منــدان بــه کشــتی پشــت درب هــای 
ســالن قدیمــی شــهر ماندنــد و مشــکات 

ــود. ــده ب ــه وجــود آم ــادی ب زی
مازنــدران  کشــتی  هیــات  رئیــس 
ادامــه داد: در کنــار تخصیــص اعتبــار 
ــای  ــری ه ــا پیگی ــی، ب ــارد تومان ۷۰ میلی
ــارد  ــدود ۴۰ میلی ــدران ح ــتاندار مازن اس
بــرای تکمیــل  اعتبــار  تومــان دیگــر 
ــاس  ــت و براس ــص یاف ــرح تخصی ــن ط  ای
پیگیــری هــای انجــام شــده ایــن هیــات، 
ورزشــگاه پنــج هــزار نفــری جویبــار 
حداکثــر تــا خــرداد ســال ۱۴۰۳ بــه بهــره 

ــید. ــد رس ــرداری خواه ب
ــادری گفــت: پیش بینــی می شــود کــه  ق
ــی  ــالن ورزش ــن س ــی ای ــرفت فیزیک پیش
پایــان  تــا  حداکثــر  نفــری  پنج هــزار 
امســال بــه پیشــرفت ۷۰ درصــدی برســد 
و بــرای ســال آینــده بــا کمــک خیــران و 
دولــت امکانــات بــرای تجهیــز ایــن ســالن 

ــد شــد. ــداری خواه خری
 از ســال هــای گذشــته تاکنــون همــواره 
جویباری هــا بیشــترین ســهم از تیــم ملــی 
کشــتی آزاد را در اختیــار دارند. در المپیک 
۲۰۱۲ لنــدن از جویبــار بــه دلیــل حضــور 
رضــا یزدانــی، مســعود اســماعیل پور و 
کمیــل قاســمی در تیــم ملــی کشــتی آزاد 
ــان  ــهر جه ــن ش ــوان المپیکی تری ــه عن ب
ــط  ــا توس ــک ط ــه ی ــود ک ــده ب ــاد ش ی

کمیــل قاســمی کســب شــد.
در مســابقات کشــتی آزاد قهرمانــی جهان 
۲۰۲۲ بلگــراد صربســتان، جویباری هــا 
رقابت هــای  در  کشــتی گیر  چهــار 
ــتند. ــان داش ــتی آزاد جه ــی کش قهرمان
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ــی  ــان ط ــرای محروم ــکن ب ــاخت مس  س
ــا حضــور و مشــارکت  ســال هــای اخیــر ب
گــروه هــای جهــادی و بســیجیان پررنــگ 
تــر شــده و نــور امیــدی در دل ایــن افــراد 

روشــن کــرده اســت.
 ســمیه اســماعیل زاده: بــرای افتتــاح 
یکــی از خانه هــای محرومــان آمــده ام. 
روســتاهای  از  یکــی  در  خانــه  ایــن 
ــت.  ــده اس ــع ش ــوادکوه واق ــتان س شهرس
از مســیر تــازه ســنگ فــرش شــده روســتا 
وارد  می رســم.  خانــه  بــه  و  می گــذرم 
خانــه می شــوم، خانــه ای کوچــک بــا یــک 
ــا ســاخته  ــاق خــواب. هرچنــد اصــل بن ات
ــت  ــی اس ــوازم زندگ ــی از ل ــا خال ــده ام ش
ــن در آن  ــه کمــک خیری و فقــط موکتــی ب

ــت. ــده اس ــن ش په

ــه خاطــر نداشــتن پــول،  روزهایــی کــه ب
ــه بیــرون کــرده  ــه آنهــا را از خان صاحبخان

است
مــادر و دختــر در گوشــه ای کنــار پرچیــن 
ــون  ــادر پارکینس ــتاده اند. م ــایه ایس همس
ــت  ــت دس ــتش را پش ــرزش دس دارد و ل
ــه  ــکوت ب ــرده و در س ــان ک ــرش پنه دیگ
ــج  ــی در کن ــرد و گاه گاه ــه اش می نگ خان
ــر  ــیند. دخت ــادی می نش ــد ش ــش لبخن لب
۲۴ ســال ســن دارد و از روزهــای دربــه دری 
می گویــد. روزهایــی کــه بــه خاطــر 
نداشــتن پــول، صاحبخانــه آنهــا را از خانــه 

ــت. ــرده اس ــرون ک بی
ــه  ــن گون ــش را ای ــوان حرف های ــر ج دخت
ادامــه می دهــد: پــدرم فــوت شــده و 
ــا  ــوده کــه ب ــادرم ب ــی م اینجــا زمیــن ارث
دوندگــی آن را پــس گرفته ایــم و پــس از دو 
ســه ســال، ایــن خانــه آمــاده شــده اســت 
ــن  ــه ای ــرادی ک ــژه دارم از اف ــکر وی و تش
ــا ســاختند، افــرادی کــه  ــرای م ــه را ب خان

ــد. ــر بودن خی
ــد  ــرایط ب ــادر و ش ــاری م ــر بیم ــه خاط ب
مالــی نتوانســت درســش را ادامــه دهــد و 
ــد: مــادرم نیازمنــد مراقبــت تمــام  می گوی
ــتم  ــر نتوانس ــن خاط ــت و به همی ــت اس وق
درســم را ادامــه دهــم و بــه ســر کار بــروم 
ــه  ــرای تهی ــی ب ــع مال ــم وس ــون ه و اکن

ــم. ــه را هــم نداری ــوازم خان ل

۳۲ مسکن در دست ساخت است
ــه  ــود و هم ــده می ش ــاح بری ــان افتت روب
وارد خانــه می شــویم. عابــدی، رئیــس 
ســوادکوه  شهرســتان  امــداد  کمیتــه 
ــد  ــار واح ــروز چه ــه ام ــان اینک ــا بی ب
مســکن محرومــان از ۶۰ تــا ۷۵ متــر 
ــه  ــازندگی، کمیت ــیج س ــط بس ــا، توس بن
مراکــز  و  جهــادی  گروه هــای  امــداد، 
نیکــوکاری بــا اعتبــار یــک میلیــارد 
و ۵۵۰ میلیــون تومــان تحویــل شــد، 
می افزایــد: در ســال جــاری ۳۲ واحــد 
مســکن محرومــان در شهرســتان، در حــال 
ــیج  ــک بس ــا کم ــه ب ــم ک ــاخت داری س
ســازندگی و کمیتــه امــداد و دیگــر خیرین 
 ۱۰ واحــد آن تــا پایــان ســال تحویــل داده

خواهند شد.
وی در رابطــه بــا ایــن خانــواده بــه 
خبرنــگار مهــر می گویــد: بــه علــت فــوت 
ــش  ــت پوش ــواده تح ــن خان ــر، ای همس
کمیتــه امــداد بودنــد و بــه معنــای واقعــی 
ــده  ــاخته ش ــه س ــد. خان ــرپناه بوده ان بی س
ــه گازکشــی  ــم. خان ــا کاســتی هایی داری ام
و دیوارکشــی انجــام نشــده و نیازمنــد 

ــت. ــه اس ــاعدت هم مس
ــد: اکنــون  ــی روســتا می گوی یکــی از اهال
ــرم  ــما گ ــه ش ــور هم ــا حض ــه ب ــن خان ای
ــه خاطــر  ــه ب ــا از فــردا ایــن خان اســت ام
نبــود گازکشــی و بخــاری و دیگــر امکانــات 
ــک  ــد کم ــود و نیازمن ــرد می ش ــی س زندگ
همــه اســت. حرف هــای او و رئیــس کمیتــه 

ــا  ــود ت ــب می ش ــتان، موج ــداد شهرس ام
در همــان جمــع، گازکشــی خانــه را رئیــس 
ــروف و  ــداری از ظ ــتان، مق اداره گاز شهرس
بخــاری را گــروه جهادی شــهید برســنجی، 
ــان را  ــون توم ــرش و ۱۰ میلی ــن، ف آبگرمک
مدیــرکل کمیتــه امــداد و برخــی از اقــام 
ــد  ــل کنن ــرخکا تقب ــه س ــز خیری را مرک
ــاعدت  ــد مس ــان نیازمن ــی همچن و مابق

ــد. ــا می مان ــه ج ــوکاران ب نیک

۲۵۰۰ خانه کلنگ زنی شد
حجــت االســام بشــیر عالیشــاه مدیــرکل 
کمیتــه امــداد اســتان مازنــدران در گفتگــو 
بــا خبرنــگار مهــر از ســاخت هــزار مســکن 
ــاری و  ــال ج ــفندماه س ــا اس ــان ت محروم
ــه در اســتان  کلنگ زنــی ۲ هــزار و ۵۰۰ خان

خبــر داد.
خبــری کــه شــوق خانــه دار شــدن و 
هــزاران  دل  در  را  آوارگــی  از  رهایــی 
نفــر ایجــاد می کنــد و امــا بســیارند 
ــرای  ــاخت ب ــس از س ــه پ ــی ک خانه های
ــان  ــن، همچن ــه گرفت ــای خان ــگ و گرم رن
نیازمنــد حمایــت هســتند و در ایــن میــان، 
در شهرســتان هایی همچــون ســوادکوه 
ــت  ــا اس ــوند آنه ــت پس ــام محرومی ــه ن ک
بیشــتر  توجــه  و  رســیدگی  نیازمنــد 
هســتند چــرا کــه ادارات بــا بودجــه 
ــوکاران آن  ــران و نیک ــی خی ــدک و حت ان
وســع رســیدگی بــه تمامــی محرومــان آن 
ــک  ــرای کم ــا ب ــد و گاه فرصت ه را ندارن

ناگهــان دیــر می شــود.



مخالفت مخالفت 
پرستاران با پرستاران با 

تصمیم عجوالنه تصمیم عجوالنه 
وزارت بهداشتوزارت بهداشت

پرســتاری،  کارانــه  الحســاب  علــی  پرداخــت  نحــوه 
ــون  ــرای قان ــرای اج ــار ب ــال انتظ ــد از ۱۵ س ــم بع  آن ه
تعرفــه گــذاری خدمــات پرســتاری، بــا واکنــش پرســتاران 

مواجــه شــده اســت.
 شــاید بتــوان قانــون تعرفــه گــذاری خدمــات پرســتاری 
را، تنهــا قانــون مجلــس شــورای اســامی در دو دهــه اخیــر 
ــدگان،  ــع آرای نماین ــت قاط ــم اکثری ــه رغ ــه ب ــت ک دانس

همچنــان بــر زمیــن مانــده بــود.
ایــن قانــون در تابســتان ۱۳۸۶ بــه تصویــب رســید و از آن 
ــه انحــای مختلــف امــکان اجرایــی  ــا ســال ۱۴۰۰، ب روز ت
شــدن آن فراهــم نشــده بــود. هــر کــدام از وزرای بهداشــت 
ــده  ــد، وع ــرار داشــته ان ــر مســند کار ق ــه از ســال ۸۶ ب ک
ــچ  ــا هی ــد؛ ام ــتاری را می دادن ــای پرس ــت تعرفه ه پرداخ
خبــری نمی شــد و در نهایــت، وزیــر دیگــری بــر مســند کار 

ــد. ــرار می ش ــتان تک ــن داس ــت و همی ــرار می گرف ق
ــوان  ــتاری را می ت ــات پرس ــذاری خدم ــه گ ــون تعرف قان
ــه در  ــت ک ــور دانس ــتاری کش ــه پرس ــات جامع ام المطالب
ــماری  ــه ش ــدن آن، لحظ ــی ش ــرای اجرای ــال ها ب ــن س ای
ــی  می کردند.نیروهــای پرســتاری در بیمارســتان ها، خدمات
ــن  ــول ای ــه متأســفانه پ ــد ک ــه می دهن ــه بیمــاران ارائ را ب
خدمــات بــه جیــب آنهــا نمــی رود و همیــن موضــوع، محــل 

ــوده اســت. انتقــاد و شــکایت پرســتاران ب
در واقــع، نیروهــای پرســتاری معتقدنــد چــرا بایــد 
پاســخگوی کــم و کیــف خدماتــی باشــند کــه بابــت آنهــا 
ــذاری  ــه گ ــون تعرف ــن رو، قان ــد. از همی ــی نمی گیرن پول
ــتاران  ــوق پرس ــق و حق ــا ح ــد ت ــتاری آم ــات پرس خدم
ــت  ــد، وجاه ــه می دهن ــاران ارائ ــه بیم ــه ب ــی ک از خدمات

ــرد. ــی بگی قانون
ــرای اجرایــی شــدن  ســرانجام و بعــد از ســال ها انتظــار ب
قانــون خــاک خــورده تعرفــه گــذاری خدمــات پرســتاری، 
مقــرر شــد از ســه ماهــه آخــر ســال ۱۴۰۰، شــرایط 
ــرای آن  ــود و ب ــم ش ــتاری فراه ــای پرس پرداخــت تعرفه ه
ــاز هــم  ــا، ب ــت. ام ــه ای تخصیــص یاف ــار جداگان ــز اعتب نی

ــد. ــا نش ــت تعرفه ه ــری از پرداخ خب
محمــد میرزابیگــی رئیــس کل ســازمان نظــام پرســتاری، 
ــتاری ۱۵  ــات پرس ــذاری خدم ــه گ ــه تعرف ــان اینک ــا بی ب
ســال پیگیــری شــد و االن بــه ابــاغ و اعتبــارات آن 
ــدن آن  ــرا ش ــوب اج ــه خ ــد ب ــت: االن بای ــیده ایم، گف رس
ــک  ــتاری ی ــات پرس ــذاری خدم ــه گ ــم. تعرف ــه کنی توج
ســتون هویتــی اســت؛ مــا تــا پیــش از ایــن می گفتیــم در 
بیمارســتان ها همــه خدمــات بــه جــز خدمــات پرســتاران 
ــات  ــذاری خدم ــه گ ــرای تعرف ــن اج ــه دارد و بنابرای تعرف
ــد؛  ــک می کن ــغلی کم ــت ش ــث هوی ــه بح ــتاری ب پرس

بحــث دیگــر اســتقال شــغلی اســت کــه در حــال حاضــر 
پــول برخــی خدماتــی کــه پرســتار انجــام می دهــد را بــه 
ــه  ــی ک ــول خدمات ــد پ ــن بای ــد و بنابرای خــودش نمی دهن
پرســتاران ارائــه می دهنــد، بــرای خــود آنهــا لحــاظ شــود.
کــه  ندارنــد  دوســت  برخی هــا  می رســد  نظــر  بــه 
ــی  ــد، پول ــه می دهن ــه ارائ ــی ک ــت خدمات ــتاران باب پرس

ــد. ــت کنن دریاف
 از همیــن رو، بــه دنبــال بهانــه تراشــی و ســنگ انــدازی 
در مســیر اجــرای قانــون تعرفــه گــذاری خدمات پرســتاری 
ــار کــه شــرایط پرداخــت  ــه طــوری کــه هــر ب هســتند. ب
ــاره همــه  ــه یکب تعرفه هــای پرســتاری فراهــم می شــود، ب
ــزد. درســت مثــل همیــن مــورد  ــه هــم می ری معــادالت ب
ــی  ــه صــورت عل ــه پرســتاران ب ــرار شــد کاران آخــر کــه ق
الحســاب پرداخــت شــود تــا شــرایط اجــرای کامــل آن در 
سراســر کشــور فراهــم شــود. امــا، جامعه پرســتاری نســبت 
ــور و  ــدت دلخ ــه ش ــت، ب ــده وزارت بهداش ــف وع ــه خل ب

رنجــور اســت.
ــت  ــه وزارت بهداش ــت ک ــد اس ــتاری معتق ــه پرس جامع
می خواهــد در آســتانه روز پرســتار، هــر طــور شــده رونــد 
اجــرای پرداخــت کارانــه پرســتاران آغــاز شــود. امــا، جامعه 

ــد اســت. ــه من ــون گای پرســتاری از نحــوه اجــرای قان
ــن  ــوان ای ــا عن ــتاری، ب ــام پرس ــازمان نظ ــس کل س رئی
مطلــب کــه پرداخت هــای اخیــر وزارت بهداشــت بــه 
هیــچ وجــه مــورد تأییــد مــا نیســت، گفــت: پرداختی هــای 
ــز  ــیار ناچی ــت، بس ــاب وزارت بهداش ــی الحس ــر و عل اخی
ــزی  ــه واری ــت بلک ــرش نیس ــل پذی ــا قاب ــه تنه ــت و ن اس
 انجــام شــده بــرای ســطوحی از دریافــت کننــدگان

 توهین آمیز است.
ــلیقگی و  ــج س ــر ک ــی ب ــا مبتن ــن رفتاره ــزود: ای وی اف
ــی از  ــاعه برخ ــق الس ــخصی و خل ــادات ش ــی از اجته ناش
مدیــران اســت. عــدم عمــل بــه مشــورت های توافــق شــده، 
فقــط ســبب نارضایتــی بیشــتر پرســتاران و عــدم اعتمــاد 

ــه قــول و عمــل مســئوالن شــده اســت. آنهــا ب
ــار تأســف  ــا اظه ــتاری ب ــام پرس ــازمان نظ ــس کل س رئی
از اینکــه وزارت بهداشــت حتــی بــه دســتورالعمل های 
ــرد:  ــان ک ــت، خاطرنش ــد نیس ــم پایبن ــود ه ــی خ اباغ
ــون را  ــل قان ــر اص ــه زودت ــر چ ــد ه ــت بای وزارت بهداش
ــد  ــد و نبای ــی اجــرا کن ــات و مســتندات قانون ــق توافق طب
ــر از  ــاه کمت ــتار در م ــر پرس ــاب ه ــی الحس ــت عل پرداخ
ســه میلیــون تومــان باشــد.میرزابیگی بــا تاکیــد بــر اینکــه 
بایــد کل بودجــه تعرفه هــای پرســتاری در مســیر خــودش 
هزینــه شــود، گفــت: از پرســتارانی کــه ماهانــه کمتر از ســه 
ــن  ــم ای ــد، می خواهی ــرده ان ــت ک ــان دریاف ــون توم میلی

ــود. ــا اصــاح ش ــد ت ــول نکنن ــغ را قب مبال
در همیــن حــال، شــمس الدیــن شمســی رئیــس شــورای 
عالــی نظــام پرســتاری، گفــت: بــرای اجــرای قانــون 
تعرفه گــذاری خدمــات پرســتاری بودجــه در نظــر گرفتــه 
ــه  ــد ک ــه و بودجــه اعــام می کن ــا ســازمان برنام شــده ام
ــئولیت  ــد. مس ــص نمی ده ــدارد و آن را تخصی ــه ن بودج
عــدم اجــرای قوانیــن در حــوزه پرســتاری، برعهــده وزارت 
بهداشــت، ســازمان برنامــه و بودجــه و ســازمان امــور اداری 
ــخگوی  ــد پاس ــتگاه ها بای ــن دس ــت و ای ــتخدامی اس و اس

ــی پرســتاران از وضعیــت موجــود باشــند. نارضایت
وی افــزود: اگــر التهــاب و اعتراضــی در جامعــه پرســتاری 
رخ بدهــد مســئولین ایــن ســه دســتگاه بایــد پاســخگوی 

ایــن اعتراضــات باشــند.
رئیــس شــورای عالــی نظــام پرســتاری خاطرنشــان کــرد: 
ــون و  ــدون چ ــل و ب ــریع، کام ــرای س ــتار اج ــا خواس م
ــتاری هســتیم  ــات پرس ــذاری خدم ــون تعرفه گ ــرای قان چ
از وعده هایــی کــه شــنیده،  پرســتاری   زیــرا جامعــه 

خسته است.
در نامــه ای هــم کــه رئیــس کل ســازمان نظــام پرســتاری 
بــه وزیــر بهداشــت نوشــته بــود؛ بــه ایــن موضــوع اشــاره 
ــاب  ــی الحس ــت عل ــوه پرداخ ــتاران از نح ــه پرس ــده ک ش
ــال از  ــت ۱۵ س ــد از گذش ــم بع ــتاری، آن ه ــه پرس کاران
تصویــب قانــون تعرفــه گــذاری خدمــات پرســتاری، 
گایــه دارند.بــا توجــه بــه اعتبــار مصــوب مجلــس، 
ــز  ــع حاصــل از اجــرای تعرفه هــا در ســال ۱۴۰۱ و نی مناب
معوقــات مربــوط بــه ســه مــاه پایانــی ســال ۱۴۰۰ و ابــاغ 
تمامــی دســتورالعمل های قانــون تعرفــه گــذاری خدمــات 
ــد  ــی می ش ــل اجرای ــی و کام ــای واقع ــه معن ــتاری ب پرس
ــت توســعه وزارت  ــا معاون ــر اســاس توافــق ب ــا حداقــل ب ی
 بهداشــت، بــه میــزان ۸ مــاه از مطالبــات مربــوط بــه قانــون 

تعرفه گذاری، به صورت یکجا پرداخت می شد.
ایــن در حالــی اســت کــه اعــام محاســبه ضریــب 
ــی الحســاب، از طــرف  ــی عل ــرای پرداخت اشــغال تخــت ب
ــا  ــت و مبن ــی وزارت بهداش ــوزه مال ــئولین ح ــی از مس یک
قــرار گرفتــن آن توســط مراکــز تشــخیصی درمانــی 
پرســتاری کادر  گایــه  و  شــدید  نارضایتــی   ســبب 

 شده است.
ــرا رســیدن روز پرســتار،  ــه نظــر می رســد در آســتانه ف ب
وزارت بهداشــت می خواهــد بــه طریــق ممکــن ایــن قانــون 
را اجرایــی کنــد، حتــی بــه قیمــت نارضایتــی پرســتاران از 
نحــوه اجــرای آن و همیــن موضــوع موجــب شــده تــا کادر 
پرســتاری از وزیــر بهداشــت بخواهنــد عجوالنــه بــرای آنهــا 

تصمیــم گیــری نشــود.
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بدغذایی در کودکان 
نگران کننده است؟

بــه گفتــه یــک متخصــص تغذیــه، مــاک 
بدغذایــی در کــودکان انتظــار و بــرآورد 
ــد  ــودار رش ــن نم ــه ای ــت بلک ــن نیس والدی
اســت کــه نشــان مــی دهــد یــک کــودک 
 کــم غــذا اســت یــا بــه انــدازه کافــی

غذا می خورد.
 تغذیــه کــودکان یکــی از دغدغه هــای 
بــزرگ والدیــن اســت؛ آن هــا اغلــب انتظــار 
ــا  ــا را ب ــه غذاه ــان هم ــه کودکش ــد ک دارن
میــل بخــورد امــا حقیقــت ایــن اســت کــه 
ــی  ــودکان غیرقابل پیش بین ــذا خــوردن ک غ
ــت  ــن اس ــک روز ممک ــودکان، ی ــت. ک اس
کم غــذا بخورنــد، روز دیگــر خــوب و کامــل 
غــذا بخورنــد و یــک روز هــم شــاید لــب بــه 

غــذا نزننــد! 
غیرقابل پیش بینــی  غذایــی  عــادات 
ــا  ــت ام ــی اس ــدی طبیع ــا ح ــودکان ت ک
گاهــی همــان یــک روز بدغــذا خــوردن یــا 
ــران  ــن را نگ ــودک، والدی ــوردن ک ــذا نخ غ
می کنــد و آنهــا اغلــب می پرســند کــه 
ــد  ــری در رش ــودک تأثی ــی ک ــا بدغذای آی
او دارد یــا خیر؟ دکتــر عاتکــه موســوی، 
بــا  گفت وگــو  در  تغذیــه  متخصــص 
ــؤال  ــن س ــه ای ــی ب ــا زندگ ــگار ایرن  خبرن

پاسخ می دهد.

ــا نمــودار  کــودکان بایــد متناســب ب
رشــد پیــش برونــد

ــاوت رشــد  ــر موســوی مــی گوید:»تف دکت
در ســنین دبســتان بــا دوران بلــوغ متفــاوت 
اســت و هورمون هــای بــدن در ســنین 
ــود؛  ــول می ش ــر و تح ــار تغیی ــف دچ مختل
ایــن تغییــر و تحــول بــه ایــن شــکل اســت 
کــه مــا از بچــه 3 تــا 10 ســال، نبایــد 
ــته  ــادی داش ــد و وزن زی ــد ق ــار رش انتظ
باشــیم؛ البتــه کــودکان در ایــن ســن بایــد 
متناســب بــا نمــودار رشدشــان پیــش 
ادامــه  تغذیــه  متخصــص  بروند.« ایــن 
ــر  ــال حاض ــا در ح ــفانه م ــد: »متأس می ده
ــه وزن در کــودکان مواجــه  ــا مشــکل اضاف ب
ــامت  ــش س ــا پای ــن ی ــذا والدی ــتیم ل هس
در مهــد، مدرســه یــا مرکــز بهداشــت بایــد 
نمــودار رشــد کــودک را ارزیابــی کننــد تــا 
متوجــه شــوند کــه کــودک واقعــاً دچــار کم 
خــوری اســت یــا انتظــار و بــرآورد والدیــن 

این گونــه اســت.«

ــد  ــنجش رش ــوردن را س ــذا نخ غ
ــد ــرار ندهی ق

ــه  ــتدالل ک ــن اس ــا ای ــن ب ــی والدی گاه
کودکشــان الغــر شــده و چیــزی نمی خــورد 
ــد  ــه کار می گیرن ــود را ب ــاش خ ــه ت هم
تــا بــه زور بــه او غــذا دهنــد؛ موســوی 
ــد توجــه  ــر می شــود: »بای ــاره متذک دراین ب
ــا 10  ــنین 3 ت ــودکان در س ــه ک ــت ک داش
ــه  ــد؛ ب ــادی ندارن ــد زی ــودار رش ــال نم س
همیــن دلیــل میــزان انــرژی کــه کــودکان 
در ایــن ســن نیــاز دارنــد، شــاید خیلــی بــاال 
نباشــد و گاهــی توقــع والدیــن زیــاد اســت؛ 
به عنوان مثــال، گاهــی مــادر توقــع دارد کــه 

ــورد.« ــتها بخ ــز را بااش ــش همه چی کودک
ــن  ــه والدی ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــوی ب موس
بایــد در رابطــه بــا واحدهــای مــواد غذایــی 
کــودکان در ســنین پاییــن آمــوزش ببینند، 
بداننــد کــه  بایــد  می گویــد: »والدیــن 
کودکشــان بــه چــه مقــدار انــرژی نیــاز دارد، 
ــرژی را از چــه مــواد غذایــی  ایــن مقــدار ان
بایــد تأمیــن کنــد و در صــورت حــذف یــک 
مــاده غذایــی چــه چیــزی بایــد جایگزیــن 
شــود.«این متخصــص تغذیــه، خــوردن هلــه 
ــل کاهــش  ــه را یکــی از عوام ــه در خان هول
ــد:  ــد و می گوی ــودکان می دان ــتها در ک اش
»کــودکان معمــوالً بــه خــوردن فســت 
ــات  ــده(، تنق ــیب زمینی سرخ ش ــود )س ف
ایــن  و  دارنــد  تمایــل  شــیرینی جات  و 
ــوی  ــا جل ــان وعده ه ــا و می ــوع خوراکی ه ن
ــن  ــذا ای ــرد ل ــودکان را می گی ــتهای ک اش
ــدود  ــه مح ــد در خان ــا بای ــوع خوراکی ه ن
ــی، ســبک زندگــی ســالم و  شــود و از طرف
ــوزش  ــودکان آم ــه ک ــد ب ــالم بای ــه س تغذی

ــود.« داده ش
ــد ســبک زندگــی ســالم  موســوی می گوی
والدیــن در تغذیــه کــودکان تأثیرگذار اســت: 
»کــودکان معمــوالً در ذائقــه از والدینشــان 
تقلیــد می کننــد لــذا درصورتی کــه والدیــن 
عــادت بــه خــوردن غذاهــای ســالم داشــته 
ــت  ــا رغب ــواع غذاه ــه ان ــند و نســبت ب باش
ــان  ــه کودکش ــال اینک ــد احتم ــان دهن نش
دچــار بدغذایــی شــود، کــم خواهــد بــود.«

ــران  ــد نگ ــی بای ــه زمان ــن چ والدی
ــند؟ ــان باش ــوردن کودکش ــذا نخ غ

ســؤال  ایــن  بــه  پاســخ  در  موســوی 
ــودکان  ــد ک ــی رش ــرای ارزیاب ــد: »ب می گوی
ــم اســت.  ــد مه ــژه ق دو نمــودار وزن و به وی
معمــوالً در کــودکان زیــر ســنین دبســتان، 
نمــودار رشــد قــد، ســالی 3-4 ســانت اســت 
و جهــش رشــد قــد، از ســنین 11 ســالگی 
بــاال مــی رود.«او بــا اشــاره اهمیــت شــاخص 
ــای  ــزود: »کمبوده ــودار رشــد اف ــد در نم ق
ــد  ــدم رشــد ق ــه ع ــه منجــر ب ــه ای ک تغذی
آسیب رســان  شــود،  پاییــن  ســنین  در 
اســت ولــی نمــودار وزن از اهمیــت کمتــری 
ــودک  ــه ک ــی ک ــذا زمان ــت ل ــوردار اس برخ
ــد دور  ــر رش ــال ازنظ ــر 2 س ــنین زی در س
ــال  ــر 7 س ــن زی ــد و در س ــد ق ــر و رش س
ازنظــر رشــد قــد مناســب باشــد -حتــی اگر 
ــی  کمبــود وزن داشــته باشــد- جــای نگران

ــدارد.« ــود ن ــی وج ــرای کم غذای ب
ــد  ــه تأکی ــه در ادام ــص تغذی ــن متخص ای
ــودک  ــوردن ک ــذا نخ ــه غ ــد: »اگرچ می کن
در صــورت رشــِد قــِد مناســب، نگران کننــده 
نیســت امــا والدیــن بایــد در انتخــاب غــذای 
ســالم دقــت نماینــد چراکــه کــودک قطعــاً 
بــه واحدهــای غذایــی ازجملــه ســبزیجات، 
پروتئینــی  مــواد  و  گوشــت ها  میوه هــا، 
نیــاز دارد و چنانچــه کــودک از خــوردن 
ــرد،  ــاع ک ــاص امتن ــی خ ــای غذای واحده
والدیــن بایــد جایگزیــن مناســبی را در نظــر 

داشــته باشــند.«

ــر  ــودک اث ــه ک ــذا دادن ب ــه زور غ ب
ــی دارد ــی منف روان

ــب  ــن اغل ــه والدی ــتباهاتی ک ــی از اش یک
هنــگام غــذا دادن بــه کــودک مرتکــب 
می شــوند ایــن اســت کــه زمانــی کــه 
ــد،  ــاع می کن ــذا امتن ــوردن غ ــودک از خ ک
ــد   ــی کنن ــی ســعی م ــن از روی نگران والدی
ــه  ــا ب ــد ام ــذا دهن ــه او غ ــار ب ــه زور و اجب ب
ــرات  ــن روش اث ــوی، ای ــر موس ــه دکت گفت
ــذارد:  ــودک می گ ــر روی ک ــی ب ــی منف روان
ــت  ــه از دس ــر ب ــذا دادن منج ــار غ »به اجب
غــذا  هنــگام  در  کــودکان  عاقــه  دادن 
ــی  ــت وقت ــن اس ــود و ممک ــوردن می ش خ
آن هــا بــزرگ می شــوند بیش ازحــد یــا 

کم غــذا بخورنــد. 
ــه اجبــاری ممکــن اســت  همچنیــن تغذی
منجــر بــه از بیــن رفتــن اشــتهای طبیعــی 

کــودک شــود.«این متخصــص تغذیــه ادامــه 
می دهــد: »اگــر بچــه ای تمایــل بــه خــوردن 
ــرای خــوردن  غــذا نداشــته باشــد، اصــرار ب
غــذا جوابگــو نیســت مگــر اینکــه بــا زبــان 
ــه  ــود ک ــح داده ش ــرای او توضی ــه ب کودکان
ــد می شــود،  ــدت بلن ــذا بخــوری ق ــر غ »اگ
می توانــی  شــوی،  ورزشــکار  می توانــی 
موردعاقــه ات  شــخصیت  فــان  مثــل 
می توانــد  عبارت هــا  ایــن  و...«  شــوی 
خــوردن غــذا  بــه  کــودک  تمایــل   در 

 اثرگذار باشد.«

ــتهاآور  ــای اش ــرانه از مکمل ه خودس
ــتفاده نکنید اس

از  اســتفاده  خصــوص  در  موســوی 
ــی  ــد: »گاه ــتهاآور می گوی ــای اش مکمل ه
اســت؛  ضــروری  مکمل هــا  از  اســتفاده 
ــرای  ــودک ب ــه ک ــی ک ــال، زمان به عنوان مث
مــدت طوالنــی دچــار اختــال رشــد قــد یــا 
ــای  ــد از مکمل ه ــن بای وزن می شــود، والدی

ــد.« ــتفاده کنن ــتهاآور اس اش
 او ادامــه می دهــد: »چنانچــه رشــد کودک 
ــای  ــه ج ــد، ب ــده باش ــکل نش ــار مش دچ
اســتفاده از مکمل هــای غذایــی بهتــر اســت 
ــردن  ــت ک ــون صحب ــی همچ از راهکارهای
ــر الگوهــای  ــذا، تغیی ــن غ ــا کــودک، تزیی ب
ــل  ــودک تمای ــه ک ــمتی ک ــه س ــی ب غذای
بــه خــوردن آن غذاهــا داشــته باشــد، 
 مشــارکت کــودک در تهیــه غــذا و تشــویق
اســتفاده شــود.«این متخصــص تغذیــه 
دسترســی  »اگرچــه  می کنــد:  تأکیــد 
در  اشــتهاآور  غذایــی  مکمل هــای  بــه 
داروخانه هــا آزاد اســت امــا اینکــه هــر 
بچــه ای بــه کــدام مکمــل غذایــی نیــاز دارد 
قطعــاً نیازمنــد ارزیابــی متخصــص اســت.« 
ــص  ــدا متخص ــد:» در ابت ــوی می گوی موس
ــودک  ــا ک ــه آی ــد ک ــخیص ده ــد تش بای
ــر، چــون  ــا خی ــود وزن اســت ی دچــار کمب
گاهــی کمبــود وزن و اختــال خــوردن 
ــواب،  ــال خ ــل اخت ــه دلی ــودکان ب در ک
یبوســت، مشــکات انگلــی و رفتارهــای 
ــذا الزم  ــد ل ــاق می افت ــواده اتف ــط خان غل
اســت ایــن مســائل توســط متخصــص 
و  گیــرد  قــرار  ارزیابــی  مــورد  تغذیــه 
ــاز  ــورت نی ــی در ص ــل غذای ــپس مکم  س

تجویز شود.«
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رئیــس ســازمان امــور مالیاتــی یکــم آذر مــاه در بخشــنامه ای بــه ادارات کل امــور مالیاتی نحوه 
رســیدگی بــه اعتراضــات دارنــدگان خودروهــای گــران قیمــت را ابــاغ کــرد. مالیــات ســاالنه 
خــودرو یــک پایــه مالیــات بــر دارایــی اســت کــه ذیــل دســته مالیــات بــر ثــروت و بــا هــدف 
کاهــش فاصلــه طبقانــی و کســب درآمــد بــرای دولــت چنــد ســالی اســت کــه در قانــون بودجــه 
ــون بودجــه ســال ۱۳۹۹ اولیــن بســتر طــرح و  ــه ای کــه ابتــدا قان ــه گون دیــده شــده اســت، ب

تصویــب مالیــات ســاالنه خودروهــای گــران قیمــت بــود. 
در قانــون بودجــه ســال ۱۳۹۹ کشــور اخــذ مالیــات ســاالنه از خودروهــای ســواری و وانــت 
ــت دوازدهــم، عــزم و  ــا دول ــا ارزش ۷۰۰ میلیــون تومــان و بیشــتر لحــاظ شــد؛ ام دوکابیــن ب
اراده ای بــر اجــرای ایــن قانــون نداشــت و عمــًا وصــول مالیــات از ایــن بخــش، صفــر ریــال بــود.
بــا روی کار آمــدن دولــت ســیزدهم، ایــن مســاله مــورد توجــه تیــم اقتصــادی دولــت قــرار 
ــال  ــه س ــون بودج ــره )۶( قان ــد )ش( تبص ــده در بن ــن ش ــررات تعیی ــت مق ــت و در نهای گرف
۱۴۰۰، مالــکان انــواع خودروهــای ســواری و وانــت دو کابیــن کــه در ابتــدای ســال ۱۴۰۰ مالــک 
ــه  ــن اســاس اعــام شــد ک ــر همی ــه ب ــات شــدند ک ــد، مشــمول مالی ــور بوده ان خــودروی مزب
اشــخاص حقوقــی غیردولتــی بــه ازای هــر خــودروی بــا ارزش روز باالتــر از یــک میلیــارد تومــان 
و اشــخاص حقیقــی کــه مجمــوع ارزش خودروهــای خــود و فرزنــدان کمتــر از ۱۸ ســال تحــت 

تکفــل خــود بــاالی یــک میلیــارد تومــان باشــد، بایــد مالیــات بپردازنــد.
ــودرو  ــزار خ ــوع ۵۵۰ ه ــه در مجم ــان داد ک ــز نش ــی نی ــور مالیات ــازمان ام ــی های س بررس
ــات  ــان مالی ــارد توم ــد ۵,۶۰۰ میلی ــا بای ــان آنه ــه صاحب ــد ک ــده ان ــات ش ــن مالی ــمول ای مش
بپردازنــد؛ در همیــن راســتا نیــز اعــام شــد کــه تــا اســفند ســال گذشــته ۲۰۰۰ نفــر از صاحبان 
ایــن خودروهــا معــادل ۱۲ میلیــارد تومــان مالیــات پرداخــت کرده اند.بــا ورود به ســال ۱۴۰۱، در 
قانــون بودجــه بــاز هــم بــه دریافــت مالیــات از لوکــس ســواران تاکیــد شــد کــه بــر ایــن اســاس 
مقــرر شــد کلیــه اشــخاص حقوقــی و حقیقــی مالیــات ســاالنه خودروهــای مشــمول خــود و 
فرزنــدان کمتــر از ۱۸ ســال و محجــور تحــت تکفــل را مطابــق نرخ هــای منــدرج در ایــن آئیــن 

نامــه، حداکثــر تــا پایــان بهمــن مــاه ســال ۱۴۰۱ پرداخــت کننــد. 
در ایــن قانــون تاکیــد شــد کــه اگــر اشــخاص مشــمول، تــا پایــان بهمــن مــاه ســال ۱۴۰۱ 
نســبت بــه پرداخــت مالیــات متعلقــه اقــدام نکننــد، ســازمان امــور مالیاتــی می توانــد بــا مطالبــه 
سیســتمی و از طریــق عملیــات اجرایــی موضــوع فصــل نهــم باب چهــارم قانــون، مالیــات متعلق 

را وصــول کنــد.
در همیــن راســتا نیــز مــرداد مــاه ســال جــاری ســازمان امــور مالیاتــی در اطاعیــه ای تأکیــد 
ــا مجمــوع ارزش بیــش از یــک میلیــارد تومــان کــه بــرای  کــرد کــه خودروهــای میلیــاردی ب
ــرای پرداخــت مالیــات  ــرگ اجرایــی پرداخــت مالیــات صــادر شــده اســت، یــک مــاه ب آنهــا ب
فرصــت دارنــد.در ایــن بیــن، مشــموالن پرداخــت مالیــات مذکــور، اعتراضاتــی در خصــوص نحوه 
محاســبه ارزش خــودروی خــود کــه ســازمان امــور مالیاتــی از آن تحــت عنــوان خــودروی گــران 

قیمــت یــاد کــرده بــود، داشــتند و تمایلــی بــه پرداخــت مالیــات نداشــتند.

نحوه رسیدگی به اعتراض دارندگان خودروهای لوکس
بــر همیــن اســاس نیــز داوود منظور رئیس ســازمان امــور مالیاتی یکــم آذر ماه در بخشــنامه ای 
بــه ادارات کل امــور مالیاتــی نحــوه رســیدگی بــه اعتراضــات دارنــدگان خودروهــای گــران قیمت 
را ابــاغ کــرد کــه در ایــن بخشــنامه موضوعاتــی همچــون کاهــش ارزش خــودرو بــر اثــر آتــش 
ــن  ــات یعنــی اول فروردی ــق مالی ــخ تعل ــی خــودرو، ســرقت و ... از تاری ســوزی، تصــادف، خراب

۱۴۰۰ مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
در ایــن بخشــنامه آمــده اســت: پیــرو بنــد )۷( دســتورالعمل شــماره ۵۲۳/۱۴۰۱/۲۰۰ مــورخ 
ــوع ارزش  ــا مجم ــای ب ــکان خودروه ــراض مال ــه اعت ــیدگی ب ــا رس ــاط ب ۱۰/۰۲/۱۴۰۱، در ارتب
بیــش از ده میلیــارد ریــال موضــوع بنــد )ش( تبصــره )۶( قانــون بودجــه ســال ۱۴۰۰ کل کشــور 
و نظــر بــه ســواالت و ابهامــات مطــرح شــده در خصــوص نحــوه رســیدگی بــه اعتراضــات واصلــه 
ــای  ــون مالیات ه ــاده ۲۱۶ قان ــررات م ــرای مق ــی در اج ــاف مالیات ــل اخت ــای ح در هیأت ه
ــا اتخــاذ مــاک از دادنامــه شــماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۳۷  مســتقیم، مقــرر مــی دارد:۱- ب
مــورخ ۱۹/۰۷/۱۴۰۱ هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری، در مــوارد اعتــراض بــه بــرگ اجرایــی 
ادارات وصــول و اجــرا ضمــن ابطــال اقدامــات اجرایــی پرونــده را بــرای رســیدگی بــه اعتــراض 

مــودی بــه هیأت هــای حــل اختــاف مالیاتــی ارجــاع دهنــد.
ــون مالیات هــای  ــاده )۲۱۶( قان ــی موضــوع تبصــره )۱( م ۲- هیأتهــای حــل اختــاف مالیات
ــه شــکایت  ــه رســیدگی ب مســتقیم، در مقــام هیــأت حــل اختــاف مالیاتــی بــدوی نســبت ب
مــودی و صــدور رأی اقــدام نماینــد. در صــورت اعتــراض مــودی بــه رأی صــادره مطابــق مقــررات 
ــد نظــر  ــأت تجدی ــل رســیدگی در هی ــای مســتقیم موضــوع قاب ــون مالیات ه ــاده )۲۴۷( قان م
قانــون مالیات هــای مســتقیم خواهــد بــود. فرآیندهــای مرتبــط از طریــق ادارات وصــول و اجــرا و 

مدیریــت دادرســی مالیاتــی پشــتیبانی خواهــد شــد.
۳- در مــواردی کــه اعتــراض مــودی بــه تغییــر ارزش خــودرو بــه دلیــل بــروز حوادثــی از قبیل 
ســیل، زلزلــه، آتــش ســوزی، تصــادف، خرابــی اتومبیــل و ... باشــد هیأت هــای حــل اختــاف 
مالیاتــی در اجــرای مــاده ۱۱ آئیــن نامــه اجرایــی بنــد یــاد شــده بــه موضــوع رســیدگی و پــس 
از تعییــن ارزش روز خــودروی مــورد نظــر )حادثــه دیــده( در ابتــدای ســال ۱۴۰۰، نســبت بــه 
تعییــن مالیــات و صــدور رأی اقــدام نمایند.تبصــره- در مــوارد اعتــراض مالــک مبنــی بــر ســرقت 
ــات  ــق مالی ــخ تعل ــل از تاری ــا قب ــر اســاس، ســوانح، ت ــن کامــل آن ب ــن رفت ــا از بی خــودرو و ی
)۰۱/۰۱/۱۴۰۰( در صــورت ارائــه مســتندات و احــراز آن توســط هیــأت مالیــات تعییــن شــده 

قابلیــت رفــع تعــرض خواهــد داشــت.
۴- در مــواردی کــه مالــکان خودروهــا بــه ارزش خــودرو فــارغ از بنــد )۲( و از جهــت متناســب 
نبــودن ارزش تعییــن شــده بــا توجــه بــه نــوع تیــپ، مــدل، حجــم موتــور ســال ســاخت و ... 
معتــرض باشــند هیأت هــای حــل اختــاف مالیاتــی مراتــب را بــا ذکــر نــوع تیــپ، مــدل، حجــم 
موتــور و ســال ســاخت خــودرو از معاونــت حقوقــی و فنــی مالیاتــی اســتعام و پــس از کســب 
نظــر معاونــت مذکــور نســبت بــه صــدور رأی اقــدام نماینــد. در اجــرای ایــن بنــد چنانچــه نظــر 
معاونــت حقوقــی و فنــی مالیاتــی تعدیــل ارزش خــودرو باشــد ضمــن اعــام نتیجــه بــه هیــأت، 
مراتــب بــه معاونــت فناوری هــای مالیاتــی اعــام تــا معاونــت مزبــور ارزش تعدیــل شــده خــودرو 
ــا  ــات آنه ــه مالی ــوط ک ــی مرب ــای مالیات ــورد پرونده ه ــد و در م ــور نمای ــبات منظ را در محاس

پرداخــت نشــده اســت، بــا ارزش جدیــد اقــدام شــود.
۵- مــاک مالکیــت خــودرو مشــخصات مالــک منــدرج در شناســنامه خــودرو صــادره توســط 

نیــروی انتظامــی )بــرگ ســبز( در ابتــدای ســال ۱۴۰۰ اســت.
۶- پــس از صــدور رأی هیــأت و قطعیــت مالیــات در صــورت عــدم پرداخــت مالیــات متعلــق 
مجــدداً بــرگ اجرایــی صــادر و اقدامــات اجرایــی بــرای وصــول مالیــات مطابــق مقــررات ادامــه 

خواهــد یافــت.
ــات  ــت در خصــوص اقدام ــس از قطعی ــور پ ــکان مزب ــراض مال ــه اعت ۷- مرجــع رســیدگی ب

ــت. ــتقیم اس ــای مس ــون مالیات ه ــاده ۲۱۶ قان ــوع م ــأت موض ــی، هی اجرای
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 کارگاه سـاخت سازهـای سنتـی
 در قائـم شهـر 



 ,

هشتم آذر؛ میکس حماسه ملبورن و نبرد لیونهشتم آذر؛ میکس حماسه ملبورن و نبرد لیون
تیــم ملــی ایــران بــا بــرد برابر ولــز امیدهــای خــود را بــرای صعــود از مرحلــه گروهــی جــام جهانــی فوتبــال افزایــش داد و باید روز هشــتم تیــم ملــی ایــران بــا بــرد برابر ولــز امیدهــای خــود را بــرای صعــود از مرحلــه گروهــی جــام جهانــی فوتبــال افزایــش داد و باید روز هشــتم 
بــه مصــاف تیــم آمریــکا بــرود. کارلــوس کــی روش ســرمربی تیــم ملــی ایــران بــا شکســت تیــم فوتبــال ولــز بــه نخســتین ســرمربی بــه مصــاف تیــم آمریــکا بــرود. کارلــوس کــی روش ســرمربی تیــم ملــی ایــران بــا شکســت تیــم فوتبــال ولــز بــه نخســتین ســرمربی 
تبدیــل شــد کــه بــا ایــران موفــق بــه شکســت یــک تیــم اروپایــی در ادوار جــام جهانــی می شــود. تیــم ایــران اکنــون بــا ســه امتیــاز تبدیــل شــد کــه بــا ایــران موفــق بــه شکســت یــک تیــم اروپایــی در ادوار جــام جهانــی می شــود. تیــم ایــران اکنــون بــا ســه امتیــاز 
در رده دوم گــروه - جــام جهانــی قــرار دارد و بایــد در یــک دیــدار سرنوشــت ســاز بــه مصــاف تیــم ملــی فوتبــال آمریــکا برونــد. دیــداری در رده دوم گــروه - جــام جهانــی قــرار دارد و بایــد در یــک دیــدار سرنوشــت ســاز بــه مصــاف تیــم ملــی فوتبــال آمریــکا برونــد. دیــداری 
کــه هــم می توانــد سرنوشــت ســاز و هــم حیثیتــی باشــد.برگزاری دیــدار ایــران و آمریــکا در ســاعات پایانــی روز هشــتم آذرمــاه یــادآور کــه هــم می توانــد سرنوشــت ســاز و هــم حیثیتــی باشــد.برگزاری دیــدار ایــران و آمریــکا در ســاعات پایانــی روز هشــتم آذرمــاه یــادآور 
مهمتریــن حماســه ورزشــی ایــران در ســال های پایانــی قــرن بیســتم میــادی اســت. حماســه ای کــه در ورزشــگاه کریکــت شــهر ملبــورن مهمتریــن حماســه ورزشــی ایــران در ســال های پایانــی قــرن بیســتم میــادی اســت. حماســه ای کــه در ورزشــگاه کریکــت شــهر ملبــورن 
رقــم خــورد و اعضــای تیــم ملــی فوتبــال ایــران بعــد از رقــم خــورد و اعضــای تیــم ملــی فوتبــال ایــران بعــد از ۲۰۲۰ ســال جشــن صعــود را برگــزار کردنــد.در آن بــازی تیــم ملــی ایــران بــا نتیجــه  ســال جشــن صعــود را برگــزار کردنــد.در آن بــازی تیــم ملــی ایــران بــا نتیجــه 
۲۲ بــر صفــر عقــب افتــاد امــا در نهایــت توانســت بــازی را بــه تســاوی بکشــاند و بــه خاطــر گل زده در خانــه حــرف جشــن صعــود برگــزار  بــر صفــر عقــب افتــاد امــا در نهایــت توانســت بــازی را بــه تســاوی بکشــاند و بــه خاطــر گل زده در خانــه حــرف جشــن صعــود برگــزار 

کــرد. گل هــای ایــران در آن بــازی را کریــم باقــری و خــداداد عزیــزی بــه ثمــر رســاندند.کــرد. گل هــای ایــران در آن بــازی را کریــم باقــری و خــداداد عزیــزی بــه ثمــر رســاندند.


















