
  

تیترهای خواندنی تیترهای خواندنی 

 بساط سـور سـات بانک  هـا سـور سـات بانک  هـا  
بـر آوار خانه هـای مـردم

شنیده ها حاکیست برنامه دولت برای فروش اموال مازاد در سال جاری جدی تر شده است.
تا جائیکه از ابتدای سال این موضوع طی خبری در رسانه  ها منتشر شده و پس از آن نیز مطالبی در این خصوص انتشار 
پیدا کرده است.حتی در روزهای اخیر در جلسه سران قوا بر فروش اموال مازاد ادرات و نهادها تاکید ویژه ای شده است.

موضوع گزارش ما در ارتباط با رها کردن بانک کشاورزی شعبه بلوار آزادی است.
بنا به هر دلیلی ساختمان این بانک تخلیه شده و کارکنان آن به بانک احداث شده در خیابان جام جم منتقل شدند.

اینکه ساختمانی احداث شده و بانک جدید با امکانات ویژه ساخته شــده اقدام بسیار پسندیده است و حقیقتا این 
شعبه نیاز به فضای بیشتری داشت اما بحث ما رها کردن اموال این بانک بدون استفاده خاصی از آن موضوعی که باعث 
نگرانی مردم نیز هست. بســیاری از اموالی که در حالت عادی از چشم عابران و مردم عادی می گذرد انواع لوازم قابل 

استفاده در شعبه های دیگر است که رها شده و در حال خاک خوردن است.
این اموال در حالی رها شده اســت که بیت المال، در نظام اقتصادی اسالم، بیشترین مباحث را به خود اختصاص داده 
و از جایگاهی ویژه برخوردار اســت.هدف از بیت المال، تأمین اهدافی بلند در حرکت تکاملی انسان به سوی سعادت و 
معنویّت و قرب الهی است.امام علی علیه السالم خطاب به عبداهلل بن زمعه]۵[ )از پیروان و یاران آن حضرت( آن هنگام 
که از او، درخواســت کمک می کند، ماهّیت بیت المال را برای او روشن می کند. او، بیت المال را نه مال شخصی امام می 
داند و نه ماِل فردی از مسلمانان، بلکه بیت المال، از آِن مسلمانان است که در اختیار اماِم مسلمانان گذاشته می شود تا 
به عدل، به مصرف مسلمانان برسد. حضرت می گوید: ]۶[؛این اموال، نه مال من و نه از آِن توست، بلکه غنیمتی ِگردآمده 

از مسلمانان است که با شمشیرهای خود به دست آورده اند. اگر تو، در جهاد، همراهشان می بودی، سهمی چونان ...

گزارش ویژه گزارش ویژه 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران:

 حدود ۶ هزار میلیارد ریال برای آبرسانی
 غرب مازندران در نظر گرفته شد

 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران گفت : حدود ۶ هزار 
میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح آبرسانی به شهرستان های 
عباس آباد ، تنکابن ، رامسر ، نوشهر و چالوس در یک افق ۲۵ ساله 

در نظر گرفته شد.
ابراهیم یخکشی افزود : با توجه به کاهش حدود ۶۰ درصدی 
آب ســدهای اســتان به علت کاهش نزوالت جــوی و آبدهی 
رودخانه ها و در پی آن کمبود آب آشــامیدنی برهمین اســاس 
برای عبور این تنش آبی در آینده، دولت مقدار اعتبار یادشده را 

پیش بینی کرده است.
 ســه ســد از مجموع ســدهای مازندران آب آشــامیدنی 
 اهالی اســتان را تامین می کند که یکی از آن ها ســد میجران

 رامسر است.
وی اظهار داشــت : از این مقدار اعتبــار، حدود ۱۵۰ میلیارد 
تومان آن از محل سفرهای استانی دولت به مازندران، حدود ۴۰ 
میلیارد تومان از منابع پیوست کد اعتباری و بخشی هم از محل 
تهاتر نفت و فاینانس ماده ۵۶ است و امسال برای اجرای این طرح 
از این میزان اعتبار پیش بینی شــده حدود ۲۰۰ میلیارد تومان 

اختصاص داده شده است.
تامین مالی بلند مدت را توســط یک شــرکت و سرمایه گذار 
مالی که به طور معمول برای اجرای یک پروژه صورت می پذیرد 

فاینانس می گویند.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای استان مازندران گفت : هم 
اینــک عملیات اجرای این طرح از ماه پیــش با تجهیز کارگاه از 

ســوی پیمانکار آغاز شده و طبق برنامه ریزی ها تصفیه خانه ای 
با ظرفیت ۴۰۰ لیتر در ثانیه در ســد میجران وارد مدار شــده و 
مخازنی هم برای ساخت در مراحل پایانی در دست اقدام داریم.

یخکشی تصریح کرد: آب آشــامیدنی این مناطق از رودخانه 
های دوهزار، سه هزار و سد ازارود تنکابن تامین می شود و افزون 
بر این اقدامات حدود ۲ هزار لیتر در ثانیه تصفیه خانه هم در این 
منطقه ساخته شود تا بتوانیم آب آشامیدنی این سه شهرستان و 

نقاط روستایی آن ها را تامین کنیم.
وی خاطرنشــان کرد : البته این طرح آبرســانی یا به عبارتی 
مجتمع آبرســانی در آینده به مجتمع آبرسانی مرزن آباد وصل 
می شــود به گونه ای که در آینده تبادل آبی ایجاد شــود و طبق 
برنامه ریزی ها، این طرح ۲۵ ســاله قرار است مدت پنج سال به 

سرانجام برسد.
وی با اشاره به آنکه تمرکز دولت بیشتر رفع تنش آبی در قالب 
اجرا و تکمیل طرح های آبرســانی است، گفت: بر همین اساس 
حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان طرح آبرســانی در این اســتان در 
دست اقدام داریم و یکی از دغدغه های وزیر نیرو این است برای 
گذر از تنش آبی در سال های آتی و حتی تابستان سال آینده این 

طرح ها باید با سرعت بیشتری به سرانجام برسد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان مازندران، نوسان قیمت 
ها ، مسائل زیست محیطی و مشکالت جابه جایی مستحدثات 
در مســیر اجرای طرح های آبرسانی را از عمده مشکالت در این 
خصوص برشــمرد و افزود: به همین خاطر هزینه اجرای چنین 
طرح هایی در مازندران به مراتب بیشــتر از دیگر استان هاست و 

این مساله حتی سبب زمانبر شدن طرح ها هم می شود.
کارشناسان و مسووالن شــرکت آب و فاضالب مازندران در 
گزارشی به خبرنگار ایرنا در تنکابن اظهارداشتند: افزایش هفت 
برابری جمعیت بیشتر نقاط شهری به ویژه غرب این استان امروز 
 ارائه خدمات به مردم نقاط روســتایی و شــهری را مشکل ساز 

کرده است.
برابر گزارش ها، هم اینک در نقاطی از نقاط روستایی و شهری 
شهرســتان های تنکابــن از جمله بخش خرم آبــاد ، کالرآباد، 
سلمانشهر، اسبچین، کرکاس ، حیدرآباد و نقاطی از شهرستان 
رامســر با کمبود آب مواجه هســتند و بنا به گفتــه اهالی این 
شهرستان ها در برخی از روزهای هفته به تعطیالت گاهی اوقات 
در روز ســه ساعت تا چهار ساعت با کمبود آب آشامیدنی مواجه 

هستند. 
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**  کیسه دوزی سودجویان و تخلیط برنج   کیسه دوزی سودجویان و تخلیط برنج 
خارجی با محلیخارجی با محلی

*   *   زنان، سیگار و سرطان سینه: آمار انجمن زنان، سیگار و سرطان سینه: آمار انجمن 
سرطان آمریکا چه می گوید؟سرطان آمریکا چه می گوید؟

*  *  غفلت از ظرفیت تولیددر روستاهای گلستانغفلت از ظرفیت تولیددر روستاهای گلستان

* *   چالش های حوزه درمان تأمین اجتماعی  چالش های حوزه درمان تأمین اجتماعی
*     *     آتش بی توجهی؛داغی که به جان آتش بی توجهی؛داغی که به جان 

جنگل ها چنگ می زندجنگل ها چنگ می زند
 *     *     راهکارهایی برای استفاده از رنگ  راهکارهایی برای استفاده از رنگ 
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     مراسم تودیع و معارفه مدیرکل منابع      مراسم تودیع و معارفه مدیرکل منابع 
طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساریطبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری

 آش شور تعداد شعبات  آش شور تعداد شعبات 
بانک سپه در خیابان های ساریبانک سپه در خیابان های ساری

سرپرست شرکت گاز استان مازندران:

محدودیتی در تأمین گاز استان وجود ندارد
* مشترکین ضمن صرفه جویی، موارد ایمنی را در فصل سرما رعایت کنند

سرپرست شــرکت گاز مازندران گفت: با توجه به 
اینکه اســتان مازندران از زیرساخت های مناسبی در 
حوزه انتقال و توزیع گاز برخوردار اســت، پیش بینی 
می شــود محدودیتی در تأمین گاز مشترکین خانگی 

استان در فصل سرما ایجاد  نگردد.
بــه گــزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان 
مازندران، قاســم مایلی رســتمی در جلسه آمادگی 
زمســتانی شرکت گاز اســتان، با بیان این که در حال 
حاضر یک میلیون و ۵97 هزار مشترک گاز در استان 
مازندران وجــود دارد، اظهار داشــت: در طی 8 ماهه 
نخست ســال جاری، تعداد 3۴ هزار اشتراک پذیری 

جدید صورت گرفته است.
وی با اشــاره به ســهم 9۲ درصدی مشــترکین 
خانگی این شــرکت از گاز طبیعی خاطرنشــان کرد: 
خدمت رسانی به این تعداد مشترک و برقراری جریان 
پایدار گاز آنها نیازمند تالشــی بی وقفه و بدون توقف 
بوده بطوریکه در زمستان سال قبل ، علیرغم باال رفتن 
مصرف گاز در اســتان، هیچ گونــه قطع گاز در بخش 
خانگی صورت نگرفتــه، که این مهم جز با لطف الهی، 
پایداری باال شبکه در استان و همت خادمان مردم در 

شرکت گاز استان محقق نگردیده است.
سرپرست شرکت گاز اســتان در بخش دیگری از 
ســخنان خود بیان کرد: از مشــترکین انتظار داریم با 

رعایت اصــول صرفه جویی و مصــرف بهینه و ایمن، 
تداوم بهره مندی از این نعمــت الهی را تضمین کنند 
تا با کاهش دمــا و افزایش مصرف گازطبیعی در فصل 
سرد ســال، افت فشار و قطعی گاز در هیچ جای کشور 

عزیزمان اتفاق نیفتد.
وی با اشــاره به فصل ســرما، خاطر نشــان کرد: 
همه مشــترکین استان هشــدارها و نکات ایمنی در 
زمینه نحوه صحیح اســتفاده از وســایل گازســوز و 
 گرمایشی را برای جلوگیری از وقوع حوادث دلخراش

 جدی بگیرند.
مایلی رســتمی با اشــاره به راه های پیشگیری از 
خطرات نشت گاز، تشــریح کرد: اطمینان از سالمت 
کارکرد و اســتاندارد بودن تجهیزات گرمایشی، نصب 
اتصاالت صحیح لوازم گازســوز و عدم بکارگیری لوله 
های آلومینیومی برای خروج گاز ســمی بخشــی از 

مهمترین نکات پیشگیری از بروز خطر است.
سرپرســت شــرکت گاز مازندران با تاکید لزوم بر 
اطمینان مشترکین از باز بودن مسیر دودکش بخاری 
های گاز سوز، تصریح کرد: استفاده از کالهک - شکل 
مانع ورود و النه گذاری پرندگان می شــود، بر اساس 
تجزیه و تحلیل حوادث رخ داده در سال های گذشته، 
یکی از دالیل وقوع گازگرفتگی مسدود شدن مجرای 

دودکش به علت النه گذاری پرندگان است .



رئیس مجلس شــورای اســامی گفت: مجلس یازدهم 
تاکنون اولویت خود را در درجه اول به مســائل اقتصادی داده 
است. محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی 
مجلس شورای اسامی اظهار داشت: در ابتدا والدت حضرت 
زینب )س( به همه محبان اهل بیت تبریک می گویم و به طور 
خاص این روز را که روز پرســتار نامگذاری شده است، به همه 
پرستاران دلسوز و زحمتکش که در این چند سال برای نجات 
جان مردم از خود گذشتگی های بسیار کردند، تبریک عرض 

می کنم.
 شــهید مدرس الگــوی کاملی از یــک نماینده 

تراز بود
وی بیان کرد: همچنین باید شــهادت شهید مدرس و روز 
مجلس را گرامی بدارم. بی تردید شهید مدرس الگوی کاملی از 
یک نماینده تراز بود که ما نمایندگان مجلس باید تاش کنیم 

خودمان را روز به روز آن الگو نزدیکتر کنیم.
رئیس مجلس شورای اسامی تصریح کرد: در آستانه روز 
مجلس وظیفه دارم گزارشی از مجلس یازدهم به مردم بگویم 
که به دلیل کمبود وقت فقط اشــاره ای کوتاه به برخی موارد 
اصلی خواهم داشت. مجلس یازدهم اولویت خود را در درجه 
اول به اقتصــاد و درجه دوم به برخی مســائل بر زمین مانده 

فرهنگی و اجتماعی داد.
مجلس برای خنثی ســازی تحریم تصویب بسته 

تحول در قوانین اقتصادی را در دستور کار قرار داد
قالیباف متذکر شد: مجلس یازدهم به منظور رفع تحریم، 
قانون اقدام راهبــردی برای لغو تحریم هــا را تصویب کرد و 
برای خنثی ســازی تحریم نیز برنامه اصلــی خود را تصویب 
بســته تحول در قوانین اقتصادی کشــور قرار داد که تاکنون 
بخش مهمی از این قوانین را تصویب کرده و مابقی در مســیر 
تصویب قــرار دارد تا ریل گــذاری الزم برای چرخیدن چرخ 
اقتصاد انجام شــود و نیازهای قانونی دســتگاه های اجرایی 
برای حل مســائل اقتصادی مردم برطرف شود.وی ادامه داد: 
در حوزه مســکن نیز اصاح قانون مالیات های مســتقیم که 
برای ســاماندهی خانه های خالی اســت، زمینه را برای ورود 
بیــش از دو میلیون مســکن موجود به بازار مســکن فراهم 
کــرده و قانون جهش تولید مســکن نیازهــای قانونی وعده 
 دولت برای ســاخت ساالنه یک میلیون مســکن را برطرف

 کرده است.
طرح بانکداری مراحل نهایی خود را در کمیسیون 

اقتصادی طی می کند
رئیس مجلس شــورای اسامی اظهار داشت: برای اصاح 
ســاختار نظام بانکی به عنوان یکــی از ارکان اصلی تحول در 
قوانین اقتصادی کشــور پس از ۵۰ سال قانون ساختار بانک 
مرکزی تصویب شد که در انتظار تأیید شورای نگهبان است. 
این قانون با تصویب طرح بانکداری جمهوری اسامی تکمیل 
می شود، اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس مراحل نهایی 

خود را طی می کند.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه به زودی در مجلس 

بررسی می شود
قالیباف بیــان کرد: اصاح نظام مالیاتی به نفع کســب و 
کارهای کوچک پایه مهم مالی دیگر تحول در قوانین اقتصادی 
کشــور است. طرح مالیات بر عایدی ســرمایه به عنوان یکی 
از آرزوهای قدیمی برای مبارزه با ســوداگری در بازار ســکه و 
ارز در آســتانه بررسی در صحن مجلس اســت.وی ادامه داد: 
همچنین اصاح قانون مالیات بر ارزش افزوده عاوه بر شفافیت 
در محاســبات و جلوگیری از فرارهای مالیات دانه درشت ها، 
حمایت از تولید داخل، در این درآمد مهم مالیاتی مورد توجه 
قرار گرفته است و در ادامه تاش می کنیم تا به زودی معافیت 
مالیاتی کسب و کارهای کوچک را در شرایط سخت این روزها 
تصویب کنیم.وی اظهار داشــت: همچنین در اصاح قانون 
مالیات های مســتقیم که با افزایش پایه های مالیاتی امکان 
معافیت کسب و کارهای کوچک و مردم عادی را فراهم می کند 
جزو طرح های در دســت اقدام مجلس یازدهم است.قالیباف 
تاکید کرد: برای رونق و عمق بخشــی به بورس و بازار سرمایه، 
قانون افزایش ســرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس یا 
فرابورس از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم تصویب شد 
که اگر توسط دستگاه های اجرایی مورد توجه قرار گیرد، حتماً 
می تواند نقش مؤثری در رونق و عمق بخشــی به بازار سرمایه 

بازی کند.
توجه نمایندگان به کشاورزی

وی با اشاره به اینکه کشاورزی به عنوان یکی از پیشران های 
مهم اشــتغال زایی مخصوصاً در مناطق محروم کشور مورد 
توجه نمایندگان قرار گرفت. طرح تقویت امنیت غذایی و رفع 
موانع تولیدات کشــاورزی که می تواند تحولی در تولید و بازار 
فروش محصوالت کشاورزی ایجاد کند، منتظر نهایی شدن در 
مجمع تشخیص مصلحت است و یکی از مطالبه های قدیمی 
کشاورزان در تعیین قیمت خرید محصوالت کشاورزی با وارد 

کردن نمایندگان کشاورزان، سازوکار قانونی پیدا کرد.
رئیس مجلس شورای اسامی تصریح کرد: حمایت هایی 
که از کشــاورزی با تمدید تســهیات بانکی در قانون بودجه 
صورت گرفت، فرصت خوبی برای افزایش سرمایه گذاری در 

این حوزه را ایجاد کرد.
 گام مجلس برای پایــان دادن به امضاهای طالیی 

و کاغذبازی
قالیباف متذکر شد: بهبود فضای کسب و کار از مهمترین 
نیازهای اشــتغال زایی اســت که قانون تســهیل در صدور 
مجوزهای کسب و کار به عنوان یکی از محورهای مهم تحول 
در قوانین اقتصادی کشور، انقابی در پایان دادن به امضاهای 
طایی و کاغذبازی اداری صدور مجوز محسوب می شود.وی 
یادآور شد: همان طور که رهبر انقاب نیز تاکید داشتند یکی از 
مهمترین راهبردهای تحول در اقتصاد، توجه ویژه به تولیدهای 
دانش بنیان است. مجلس یازدهم افتخار دارد که از ابتدا به این 
مهم توجه کرد و بعد از کارشناسی های زیاد، قانون جهش تولید 
دانش بنیان را تصویب و نیازهای قانونی حمایت از نخبگان و 
تولیدهای دانش بنیان را برطرف کرد. همچنین مجلس با در 
نظر گرفتن بودجه ۱۱ هزار میلیاردی در قانون بودجه، امکان 

اجرایی کردن این قانون را نیز فراهم کرد.
قالیبــاف تاکید کرد: بی تردید یکــی از الزامات تحول در 
اقتصاد، یکپارچه کردن داده ها و اطاعات دستگاه های مختلف 
و هوشمندسازی در استفاده از آن ها است، همین دلیل در بسته 
تحــول در قوانین اقتصادی، قانون مدیریت داده ها و اطاعات 
ملی تصویب شــد که نه تنها اجرای آن اشــراف دستگاه های 
اجرایــی را برای تصمیم و اقدام درســت کامل می کند، بلکه 

نقشی کلیدی در حذف کاغذبازی دارد.
اقدام مجلس یازدهم برای شفافیت آرا و مذاکرات

وی با بیان اینکه از دیگــر الزامات تحول در اقتصاد مقابله 
ساختاری با فســاد و رانت اســت که مؤثرترین آن شفافیت 
موضوعات رانت خیز اســت، ادامه داد: به همین دلیل مجلس 
یازدهم، شــفافیت قوای سه گانه و دیگر دستگاه های اجرایی 
را تصویب کرد کــه در آن عاوه بر شــفافیت آرا و مذاکرات، 
اطاعات تمام معامات بزرگ و متوسط، اطاعات انتصابات 
و نحوه به کارگیری نیروها، دارایی ها و فرصت های ســرمایه 
گذاری شــفاف می شــود و باعث بازدارندگی ســاختاری از 
فساد و رانت می شــود. البته این قانون توسط شورای نگهبان 
تأیید شــده، اما در انتظار تأیید مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام اســت.رئیس مجلس شــورای اســامی اظهار داشت: 
یکی دیگر از مواردی که مانع ســرمایه گذاری برای استفاده 
از اســتعدادها و خاقیت های نخبگان می شــود، حمایت از 
مخترعین و سرمایه گذاران در حوزه صنعت است که مجلس 
 بــا تصویب قانون مالکیــت صنعتی گام بزرگــی را برای این
 امر برداشت.وی با بیان اینکه صنعت خودرو نیز یکی از صنایع 
مادر محسوب می شود که متأسفانه در طول این سال ها تبدیل 
به یکی از مصادیق ناکارآمدی شــده اســت، گفت: مجلس 
یازدهم توانســت مجــوز واردات خودرو را بــا تصویب قانون 
ســاماندهی صنعت خودرو صادر کند و ریل گذاری الزم برای 

حمایت از تولید کننده و مصرف کننده خودرو را انجام دهد.
 دولــت و مجلــس ناتــرازی بودجــه را بــه 

حداقل برسانند

قالیباف افزود: علی رغم اینکه مجلس با تصویب احکام الزام 
آور برای تدوین قانون بودجه گام ابتدایی را برای اصاح ساختار 
بودجه برداشت، اما متأســفانه در عمل این اتفاق مهم آنگونه 
که باید به نتیجه دلخواه نرســیده است و امیدواریم مجلس و 
دولت، در بودجه ســال آینده ناترازی آن را به حداقل رسانده 
و ایــن مهم را رقم بزنند.وی بیان کرد: مجلس یازدهم در کنار 
تحول در قوانین اقتصادی به برخی موضوعات زمین مانده در 
حوزه های فرهنگی و اجتماعی نیز اهتمام ویژه داشت. تصویب 
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خواسته مهمی بود 
که علی رغم تأکیدات رهبر انقاب سال ها زمین مانده بود که 
بر اساس آن حمایت از خانواده و فرزندآوری مورد توجه قانونی 
قرار گرفت.وی متذکر شــد: همچنین در پاســخ به خواسته 
قدیمی و به حق معلمان، بعد از گذشت حدود ۱۲ سال، قانون 
رتبه بندی معلمان مورد تصویب قرار گرفت.قالیباف با اشاره به 
اینکه از دیگر رویکردهای جدی مجلس یازدهم توجه عملی به 
مطالبات و اعتراضات مردم است، گفت: عاوه بر مطالبه رتبه 
بندی معلمان و آموزگاران طرح مهرآفرین، توجه به اعتراضات 
بازنشستگان، کارگران ساختمانی و دانش آموزان کنکوری از 

مصادیق مهم در این زمینه است.
 پاســخ مجلــس بــه اعتراضــات و مطالبات 

به حق مردم
وی ادامه داد: در پاسخ به این اعتراضات، قانون بازنشستگان 
تأمین اجتماعــی تصویب و قانون مربوط بــه بیمه کارگران 
ســاختمانی اصاح شــد و پیگیری مطالبه دانــش آموزان 
کنکوری به دلیل اختاف نظر با شورای عالی انقاب فرهنگی 
همچنان ادامه دارد. مجلس یازدهم به طور عملی نشــان داد 
که به اعتراضات به حقی که هنجارشــکنانه نباشد، پاسخی 
عملی می دهد.قالیباف تاکیــد کرد: مجلس یازدهم در حوزه 
نظارتی نیز سعی کرده است اســتفاده از ابزارهای نظارتی را 
کارآمدتر کند و بــا راه اندازی نظارت های میدانی و همچنین 
سه شنبه های نظارتی مسیر جدیدی را برای نظارت مجلس بر 
دستگاه های اجرایی ایجاد کرده است.وی افزود: مجلس نظارت 
دلسوزانه را کمک به دولت برای توجه بیشتر مدیران ارشد به 
مســائل مغفول مانده مردم می داند که با همکاری مسئوالن 
دولتی اتفاقات خوبی رقم خورده است. برای مثال، فعال شدن 
درگاه واحد الکترونیکی و اجرایی شدن قانون تسهیل صدور 
مجوزهای کسب و کار، همچنین اختصاص ۱۸ هزار میلیارد 
تومان بودجه اشــتغال زایی به استان ها و تخصیص اعتبارات 

بخش درمان مواردی از این دست است.
افزایش وام ازدواج و حقوق سربازان

قالیباف با بیان اینکه توجه ویژه مجلس یازدهم به جوانان 
در افزایش بیش از ۷ برابری حقوق سربازان و تخصیص وام های 
۲۴۰ و ۳۰۰ میلیونی ازدواج تبلور یافته است، گفت: در پایان 
تاکید می کنم، مجلس یازدهم در ادامه فعالیت های خود تاش 
بیشتری خواهد کرد تا قوانینی که سال ها بر زمین مانده است را 
به تصویب برساند. امید است با تاش و جدیت دولت در اجرای 
مناسب این قوانین، تحولی اساسی در زندگی مردم ایجاد شود.

قالیباف در نطق پیش از دستور:

اولویت اول مجلس اقتصاد است

نشریه مازندران، گلستان، گیالن
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سیاسی

اخبار

نوروزی در صحن مجلس:

 طرح اصالح قانون مهریه باید
 در دستور کار مجلس قرار گیرد

نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسامی در تذکری خواستار آن 
شد که طرح اصاح قانون مهریه در دستور کار صحن مجلس قرار گیرد.

حجت االسام حسن نوروزی در جلسه علنی مجلس شورای اسامی طی تذکر شفاهی 
اظهار داشــت: والدت حضرت زینب )س( و روز پرســتار را به همه مــردم ایران به ویژه 

پرستاران تبریک عرض می کنم.
وی گفت: طرح اصاح قانون مهریه حدود دو ســال اســت که در کمیسیون قضائی و 

حقوقی مجلس آماده شده اما هنوز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار نگرفته است.
نایب رئیس کمیســیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسامی ادامه داد: ما در طرح 
اصاح قانون مهریه آوردیم که مهریه باید نقد باشد و اگر هم مهریه نسیه و عند االستطاعه 
باشد، مهرالسنه باشد.نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسامی بیان کرد: سوال 
بنده آن است آیا مطرح کردن طرح اصاح قانون مهریه مشکل شرعی، سیاسی یا اجتماعی 

دارد که معاونت حقوقی آن را به عقب می اندازد و در دستور کار مجلس قرار نمی گیرد؟

پورابراهیمی در صحن مجلس:

 برنامه ششم توسعه یک سال 
دیگر تمدید شود

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: پیشــنهادم این است برنامه ششم توسعه 
 را یک ســال دیگــر تمدید کنیم تــا دولت فرصت الزم بــرای ارائه باکیفیــت تر برنامه 

را داشته باشد.
محمدرضا پورابراهیمی در جلسه علنی مجلس شورای اسامی طی تذکر شفاهی اظهار 
داشــت: اگر قرار باشد دولت با اصرار مجلس برنامه هفتم توسعه را هر چه زودتر ارائه کند، 

ممکن است برنامه هفتم از کیفیت الزم برخوردار نباشد.
وی بیان کرد: امســال ما تغییراتی در آئین نامه داخلی مجلس پیرامون نحوه بررسی 
الیحه بودجه ایجاد کردیم و هدف از این اقدام آن بود که کیفیت بررسی بودجه در مجلس 
ارتقا پیدا کند. اگر قرار باشد امسال ابتدا برنامه هفتم توسعه ارائه شود سپس الیحه بودجه 
۱۴۰۲ تقدیم مجلس شــود، نمی توانیم تا پایان سال آنها را بررسی کنیم و از سوی دیگر 

ممکن است این کار کیفیت برنامه هفتم توسعه را تحت تأثیر قرار دهد.
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسامی با اشاره به اینکه ما می توانیم یک 
ســال دیگر برنامه ششم توســعه را تمدید کنیم تا دولت فرصت داشته باشد برنامه هفتم 
توســعه را با کیفیت تر به مجلس ارائه کند، حرف بنده آن است که بهتر است دولت الیحه 
بودجه ســال آینده را سر موعد به مجلس بیاورد چر که در شرایط کنونی ارائه بودجه چند 
دوازدهم درست نیست و می توانیم برنامه هفتم توسعه را یک سال دیگر در دستور کار قرار 
دهیم. قالیباف در پاســخ به تذکر این نماینده گفت: نظر شما محترم است اما قرار نیست 

برخاف قانون عمل کنیم.
وی ادامه داد: در جلسه سران قوا و از مرداد ماه این موضوع در حال بحث و بررسی است. 
آئین نامه اجازه نمی دهد بودجه ســالیانه بدون برنامه ۵ ساله تنظیم شود. رئیس مجلس 
شورای اسامی متذکر شد: ما نحوه رسیدگی به بودجه را هم اصاح کردیم و علیرغم اینکه 
این موضوع از سوی مجلس تصویب شد و قرار بر این شد که منابع و مصارف و جداول بودجه 
به صورت جدا بررســی شود اما این موضوع در مسیر شورای نگهبان قرار دارد. اگر شورای 
نگهبان این مصوبه را تأیید کند صرفاً این موضوع درباره بودجه اســت و اگر به بودجه سال 
۱۴۰۲ برسد اجرا می شود و اگر نرسد برای بودجه سال آینده عملیاتی خواهد شد.قالیباف 
با تاکید مجدد بر اینکه ما نمی توانیم بودجه را بدون برنامه بنویســیم و این موضوع خاف 
قانون است، تصریح کرد: روز گذشته نیز رئیس جمهور جلسه ای گذاشت و قرار بر این شد 
که برنامه هفتم توســعه با همفکری و همکاری مرکز پژوهش های مجلس و کمیســیون 

برنامه و بودجه نهایی شود و پس از آن بودجه سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس شود.

امیر ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش:

  در اقصی نقاط جهان در حال دفاع 
از منافع ملی کشور عزیزمان هستیم

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: در تاش برای تامین امنیت دریایی کشور دست در 
دست برادرانمان در نیروی دریایی سپاه و دریابانی فراجا، نه تنها امنیت پایدار را در تمامی 
آب های سرزمینی و فراسرزمینی برقرار کردیم بلکه در اقصی نقاط جهان در حال دفاع از 

منافع ملی کشور عزیزمان هستیم.
 مراسم بزرگداشت روز نیروی دریایی ارتش با حضور امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده 
نیروی دریایی ارتش و جمعی از وابســتگان نظامی کشورهای دوست و همسایه در ستاد 
نیروی دریایی ارتش برگزار شد.امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در 
این مراســم گفت: یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس به ویژه شهدای نیروی دریایی ارتش 
که بدن های برخی از آن ها در آب ها آرام گرفته را گرامی می دارم. خداوند بزرگ را شاکرم 
که این فرصت را به ما داد تا بتوانیم در چهل و دومین سالگرد نامگذاری روز نیروی دریایی 
توسط بنیانگذار کبیر انقاب اسامی در خدمت شما عزیزان باشیم.فرمانده نیروی دریایی 
ارتش با بیان اینکه در تاریخ هر کشــوری روزهایی وجود دارند که موجب مباهات غرور و 
افتخار آن ملت هستند، تصریح کرد: هفتم آذر در تقویم این کهن دیار یکی از این روزهای 
تاریخی و فراموش نشدنی اســت برخود می بالیم که بیش از ۴ دهه سربازان سفید پوش 
والیت در زیر پرچم سه رنگ مقدس جمهوری اسامی ایران بوده و نگهبان منافع این ملت 

شریف در آب های جهان هستیم.
وی ادامــه داد: در آن روزهایی که رژیم بعثی با حمایت تمام عیار اســتگبار جهانی و با 
هدف از پای درآوردن نهال نوپای انقاب ،اسامی تهاجمی گسترده و ناجوانمردانه را آغاز 
نمود قصد داشــت یک شبه خرمشهر و سه روزه تهران را فتح کند. بزرگ مردانی همچون 
شهیدان محمد علی صفا و محمد کاظم شفیعی مردانه ایستادند تا دشمن این خیال خام 
را با خود به گور ببرد.امیر ایرانی خاطرنشــان کرد: هر چند این دفاع ملی جانانه برای ملت 
سرافراز ایران هشت سال به طول انجامید لیکن در عرصه دریا طومار نیروی دریایی دشمن 
متجاوز تنها پس از ۶۷ روز و با انجام سلسله عملیات های اشکان، شهید صفری و مروارید 

در هم پیچیده شده و سیادت کامل دریایی حاصل شد.
وی افزود: این موفقیت بزرگ حاصل نشــد مگر با مجاهدت، ایثار و از خود گذشــتگی 
پیشکســوتان و همکاران ســرافرازمان در نیروهای مســلح جمهوری اســامی ایران 
خوشبختانه از جمع دریادالن آن زمان نیروی دریایی این افتخار را داریم که جانباز سرافراز 
شــمس الدین حیدری و پیشکسوتان گرانقدری همچون امیر دریادار بیغم و امیر دریادار 

دوم محمد باقر گرجی آرا را در جمع سربازیمان داشته باشیم. 
فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به اقدام دشمنان در انهدام ناوشکن های ایران در 
دفاع مقدس بیان کرد: در روزهای پایانی جنگ بود که استکبار ذلیل و منفور بطور مستقیم 
وارد نبرد با جمهوری اسامی ایران شده و در یک نبرد نابرابر همکارانی از ناوهای سهند و 
سبان و جوشن جاودانه شده و در بستر خلیج همیشه فارس آرام گرفتند ما آن دشمنی ها 
را هرگــز فراموش نکرده و نخواهیم کرد.وی ادامــه داد: با اتمام جنگ نیروی دریایی پا در 
مسیر مسئولیت حساس و سنگین دیگری گذاشته و علی رغم اعمال تحریم های ظالمانه 
و ناجوانمردانه کار تعمیرات اساســی و نیمه اساسی شناورها و تجهیزات را در کنار بومی 
سازی و ساخت آغاز کرد.امیر ایرانی با اشاره به نهضت خودکفایی در نیروی دریایی ارتش 
گفت: خداوند بزرگ را شــاکریم که آن قدر در این راه پیشــرفت حاصل شــد که امروزه 
زیردریایی ناوشکن ناوچه موشک انداز، هواناو دیزل دریایی، پهپاد و انواع تجهیزات مورد 

نیازمان را خودمان طراحی کرده و می سازیم.

اختصاصی ســرویس فرهنگی هموالیتی؛ 
ســنت ماندگار وقف همواره نمادی بــارز از فرهنگ 
غنی ایرانی اســامی با قدمتی دیرینه است. اقدامی 
پســندیده که در آیات قرآنی ،  احادیث و روایات بارها 

در خصوص آن توصیه و سفارش شده است.
اســتان مازندران به عنوان دیار علویان به تاســی 
از همین ســیره نبوی در این ســنت پیشگام بوده و 
موقوفات زیادی از ســوی مردم مذهبی این استان به 
یادگار مانده است.  در همین راستا شهرستان ساری 
نیز توفیقات بیشــماری را در اشاعه ی این امر دینی 
داشته و واقفان بسیاری را معرفی نموده است. واقفانی 
که هدفشــان از وقف رفع نیاز آحاد جامعه و کمک به 

کاهش بار اقتصادی فردی و عمومی بوده است .
 اما متاسفانه مدتی ســت که شنیده ها و دیده ها 
حاکی از برخی افعــال خارج از نیــت واقفان در امر 

واســپاری موقوفات به عامه مردم اســت. موقوفاتی 
که با سلیقه شــخصی به افرادی اجاره داده شده و یا 
 به شــکل تملک عمومی در اختیار قشری از جامعه

 قرار میگیرد.
مــواردی که خــارج از عــرف ، اخــاق و خاف 
مقررات و ضوابط و بر اســاس سلیقه ی فردی  بوده و 
با فشــار بر مردم، این نهاد حاکمیتی مذهبی و دارای 
 اعتبار اجتماعــی را، تخطئه و همچــون بنگاههای

 اقتصادی می نماید.
اداره اوقاف و امور خیریه با عنایت به اینکه نهادی 
رسمی و با ساختاری خیرخواهانه و بر اساس منویات 
مقام معظم رهبری مدظله العالی خدمت می نماید، 
به دور از شــانیت اجتماعی و ســاختار شــرعی اش 
در مرکز اســتان مازندران دســت بــه اقداماتی زده 
اســت که نیت واقفــان را نادیده گرفته و ســعی در 

ایجاد ســاختاری کســب و کار منشــانه دارد علی 
رغم اینکه آحاد مردم این نهاد را حامی و پشــتیبان 
اقشــار ضعیف و یا نهادهای عام المنفعه می دانند و 
بسیاری از مراجعان به این اداره در شهرستان ساری 
با نارضایتی از آن خروج میکننــد و از عدم همراهی 
متولی اداره اوقاف ســاری گله مندند که اگر واقفان 
 نیز در قید حیات بودند قطعــا راضی به این برخورد

 با مردم نبودند !!!
در حالــی کــه دولــت صرفا ۱۵ الی ۲۰ درصد 
افرایش اجاره بها را برای اماکن شخصی قانونی دانسته 
چطور ممکن اســت چنین نهاد مهمــی، برخاف 
مصوبات قانونی و بــا ترفندهای مختلف در  برخی از 
اماکن دســت به افزایش بیش از صددرصدی اجاره 
اماک خود نماید! آنهم اماکی که اغلب در اجاره ی 

افراد نیازمند مالی و یا مراکز فرهنگی است؟!

 آیا دین ما چنین اجحافی در حق موقوفات و مردم 
روا می داند؟!

به نظر می رســد الزم باشد مدیر کل اوقاف و امور 
خیریه مازندران نســبت به نماینده ی خود در اداره 
ساری تجدید نظر نموده و حواسش به تغییر کاربری 
 ایــن اداره  از یک نهاد عمومی دینی و مذهبی به اتاق

 بازرگانی باشد.
با پیگیریهای این رسانه از مسئولین ارشد استانی و 
شهری درصد نارضایتی از این اداره شهرستانی بسیار 
زیاد می باشد و برخی از مســئولین در گله مندی از 
اداره اوقاف ســاری از مردم هم چند گام جلوتر بوده 
اند که در گزارشهای بعدی به صورت مفصل و میدانی 
به این مقوله خواهیم پرداخت که چشم پوشی مدیر 
 کل اوقــاف مازندران از این معضــات بوجود آمده ، 

جایز نیست!!..

تب داغ کاسبی در اوقاف ساری
آقـای مدیـر کل اوقـاف حواستـان هسـت؟!!!

ســنت ماندگار وقف همواره نمادی بارز از فرهنگ غنی ایرانی اســالمی با قدمتی 
دیرینه اســت. اقدامی پسندیده که در آیات قرآنی ،  احادیث و روایات بارها در خصوص 
آن توصیه و سفارش شده است.استان مازندران به عنوان دیار علویان به تاسی از همین 
سیره نبوی در این ســنت پیشــگام بوده و موقوفات زیادی از سوی مردم مذهبی این 

استان به یادگار مانده است.  در همین راستا شهرستان ساری نیز توفیقات ...

سخن مدریمسوولسخن مدریمسوول

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

نظر به دســتور مواد ۱ و ۳ قانــون تعیین تکلیف وضعیــت اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳9۰/9/۲۰ اماک متقاضیانی که 
در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی آمل مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بامعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده 
جهت اطاع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:اماک متقاضیان واقع در 

بخش سه ثبت آمل - دهستان دشت سر
۱۷-اصلی )قریه درویش خیل(

۲۱۵ فرعی آقای محمد هاشــم زاده آهنگری در ششدانگ یک قطعه 
زمین با ســاختمان احداثی با کاربری تجاری به مساحت  ۵۱/۶۵ مترمربع 
.خریداری شده باواسطه از هادی کاوه و مع الواسطه از یوسف رستکار و باب 

اله بهارلو و غامرضا بیلدر.
لذا به موجب مــاده ۳- قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رســمی و ماده ۱۳- آئین نامه مربوطه این آگهی 
در دو نوبت بــه فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشــار در 
شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
به آرای اعام شــده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی 
در روســتاها از طریق الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 
می نماید و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . 
بدیهی اســت برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از اماکی که 
قبا اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم 

اظهارنامه حاوی تحدید حــدود ، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید 
حدود به صورت همزمان باطاع عموم می رســاند و نســبت به اماک در 
جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را 

به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰9/۱۲
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰9/۲۶

شناسه آگهی:۱۴۱۶۰۷۳
حسن صالحی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آمل

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

 برابر رای شــماره ۱۱۳۸۳ تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشــهر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 

خانم مریم سهرابی قره تپه  فرزند قاسمعلی نسبت به ششدانگ اعیان یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲9۷/۷۰ مترمربع قسمتی از پاک 
۱۰۸۴ فرعی از ۳۱- اصلی به شماره کاســه ۱۴۰۱/۳9۱ واقع در اراضی 

فراش محله بخش ۱۷ ثبت بهشهر محرز گردیده است . 
لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۴ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اســت در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. شناسه : ۱۴۱۸۰۴۴
تاریخ انتشــار نوبــت اول : ۱۴۰۱/۰9/۱۲    تاریخ انتشــار نوبت دوم: 

 ۱۴۰۱/۰9/۲۶
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر - محمد مهدی قلیان 
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 شماره 486   شنبه 12 آذر ماه 1401   8 جمادی االولی 1444 
اجتماعی

سبک  زندگیسبک  زندگی

 راهکارهایی برای استفاده 
از رنگ در آپارتمان کوچک

اگر رنگی را دوست دارید و احساسی را که می خواهید به فضا 
منتقــل می کند، آن را دنبال کنید تا متوجه لذتی که به ارمغان 
می آورد بشوید اما برای این کار، این تکنیک ها را در نظر بگیرید 

تا از نتیجه مطمئن باشید. 
رنگ دیوارها، رنگ پرده ها و مبلمان، رنگ وســایل کوچک 
همه در حس خوبی که شما از فضای خانه خود می گیرید تاثیر 
دارند و در مقابل انتخاب اشــتباه آنها فضای خانه را ناخوشایند 
و حتی کوچک تر خواهد کرد. برای فضاهای بزرگ  دستتان باز 
است و می توانید سراغ رنگ هایی متنوع بروید، اما برای فضاهای 

کوچک تر باید دقیق تر عمل کنید.
رنگ های مالیم در کنار هم ترکیبی آرامش بخش و البته زیبا 
ایجاد می کنند. رنگ  صورتی روشن، طیف رنگی کرم تا قهوه ای 
و طیف مالیمی از رنگ های نارنجی در کنار یکدیگر به روشنی 
فضا و زیبایی بصــری آن کمک می کند. رنگ هایی خنثی مثل 
سفید، بِژ، خاکستری، عاجی و خاکی، در کنار هم هماهنگ به 

نظر می رسند و فضا را بزرگ تر نشان می دهند.
اگر آنها را با رنگ های مختلفی مثل سبز یا زرد ترکیب کنید، 
روشنایی بیشــتری به فضا می دهند. انتخاب رنگ های طیف 
صورتی، بنفش و آبی  فضا را مالیم و آرامبخش می کنند. برخی 
کارشناســان طراحی داخلی توصیه می کنند جســور باشید، 
روشن باشید، گاهی اســتفاده از رنگ های تندتر بیشتر شبیه 

چیزی است که همیشه آرزویش را داشته اید.
اگــر از دیدن رنگ های کرم و بژ خســته شــده اید، این فکر 
غلط که جســور بودن در طراحی داخلی، قیمت خانه  را کاهش 
می دهد یا تغییر آن سخت اســت، را کنار بگذارید؛ شما بیشتر 
وقــت خود را در خانه می گذرانید، پس چرا اجازه نمی دهید که 

باعث شادی شما شود؟
 

به حال و هوای دلخواهتان فکر کنید
وقتی به دکوراسیون یک اتاق فکر می کنید، با در نظر گرفتن 
حس و حالتان شروع کنید. آیا می خواهید فضایی آرامش بخش 
برای استراحت داشته باشید؟ یا به دنبال طراحی فضایی برای 
پذیرایی از مهمانان هســتید؟ میکاال شــارپ، طراح داخلی، 
می گوید: »من همیشــه با این شــروع می کنم که این فضا چه 
احساسی را قرار اســت منتقل کند و می خواهم چگونه به نظر 
برســد.«»اگر می خواهید فضایی آرام بخش ایجاد کنید، باید از 
رنگ های روشن تر اســتفاده کنید، اما این بدان معنا نیست که 
سفید تنها گزینه است. سایه های کمرنگ گزینه خوبی هستند 
که در با رنگ های پررنگ مبلمان یا پرده ها ترکیب می شــوند. 
برای ایجاد حس آرامش، ســایه های تیره تر و متعادل شــده با 

مبلمان روشن را نیز در نظر بگیرید.
 

به چرخه رنگ ها نگاه کنید
رنگ می تواند بر احساس ما تأثیر بگذارد و جالب اینکه هیچ 
رنگی دقیقا یــک تأثیر ثابت بر روی همه افــراد ندارد. فرآیند 
طراحی خود را با فکر کردن بر روی یک چرخه رنگ شروع کنید 
و کمی آزمایش کنید تا ببینید چه ایده هایی به ذهنتان می رسد. 
برای این کار ابتدا باید یــک رنگ پایه را انتخاب کنید که رنگ 
اصلی دکور شــما خواهد بود و بعد رنگ هایی را که با آن جفت 

می شوند بررسی کنید.
شــارپ، یکی از کارشناســان مشــهور برنامه تغییر دکور 
تلویزیون انگلســتان، می گوید: »اگر در مــورد رنگ هایی که 
دوست دارید مطمئن نیســتید، با نگاه کردن به چرخه رنگ و 
مطالعه اینکه هر رنگی چه احســاس متفاوتی را برمی انگیزد، 
شــروع کنید. برای مثال، رنگ ســبز آرام بخش، تازه و طبیعی 
اســت، در حالی که رنگ قرمز قدرت، عشق و اشتیاق به همراه 

می آورد. البته این کار به جسارت بیشتری نیاز دارد.
تکنیک بلوکه کردن رنگ ها را امتحان کنید

ایده آســان تر این است که رنگ هایی را در نظر بگیرید که در 
کنار رنگ اصلی، انتخاب های پایه شــما را تکمیل کنند. مثال 
اســتفاده از دو یا ســه رنگ دیگر که در همــان طیف و چرخه 
رنگی هســتند. رنگ های مختلف را می توانید با کمک تکنیک 
بلوکه کــردن به کار ببرید. این تکنیک که در فشــن و دیزاین 
 بســیار به کار می رود از جفت کردن دو یــا چند رنگ مختلف

 ایجاد می شود.
برای این کار می توانید در قسمت های بزرگ تری مانند اتصال 
دیوارها و سقف ها یا در انتخاب کابینت های دو رنگ آشپزخانه 
دســت به خالقیت بزنید. گورنر، طراح و برنــده جوایز متعدد، 
می گوید: »بلوکــه کردن رنگ ها یک راه عالی برای تزریق رنگ 
و شخصیت به فضا است و باید با ذهنیتی خالقانه و جسورانه به 

آن نزدیک شد.«
نکته مهم در مورد بلوکه کردن رنگ این است که هیچ قانون 
واقعی ای وجود ندارد. با این حال، من توصیه می کنم دو یا ســه 
رنگ را در نظر بگیرید و آنها را روی کاغذ پیاده کنید تا مطمئن 
شــوید که نظر شــما را جلب خواهند کرد. شارپ، مدیر هنری 
استودیوی طراحی، می گوید: »رنگ ها بسیار پرانرژی هستند و 
واقعا این قدرت را دارند که خلق و خوی شما را بهبود بخشند و 
برای شما شــادی، آرامش، آرامش یا هر چیزی که می خواهید 

به ارمغان بیاورند.«
استفاده از رنگ چه در کاشی، ســقف یا در فرش و مبلمان، 
دست شما را برای منعکس کردن شخصیتتان در سرتاسر خانه 

باز گذاشته است.
می توانیــد قوانین رنگ و طراحی داخلــی را دنبال کنید اما 
حقیقت این است که اگر رنگی را دوست دارید و احساسی را که 
می خواهید برای فضا ایجاد می کند، آن را دنبال کنید تا متوجه 

لذتی که به ارمغان می آورد بشوید.

اختصاصی ســرویس اقتصــادی هموالیتی: آش 
برداشت فاصله صنفی به حدی شور شده که کم مانده برخی از 

واحدهای صنفی در دل همدیگر فعالیت کنند.
به گزارش هموالیتی، در حال حاضر شاهد رقابت تنگاتنگ 
داروخانه با همدیگر هستیم و در هر خیابان شهر ممکن است 

چندین داروخانه ایجاد شود.
داستان برداشت فاصله صنفی در حوزه امالک در برخی از 

خیابان های ساری بسیار نگران کننده تر است.
در یکی از خیابان های پربرخودار ساری چیزی حدود بیش 
از ۵۰ واحد امالکی فعالیت می کنند که به نظر می رسد در نوع 

خودش در کشور بی نظیر باشد.
اما داســتان از آنجا نگران کننده تر می شود که یک بانک 

با دو شــعبه مجزا در فاصله کمتر از ۱۰۰ متر در کنار همدیگر 
فعالیــت می کنند و حتی موضوع بعدی اینکه فاصله شــعبه 
بعدی این بانک با این دو شعبه ایجاد شده تقریبا حدود ۱۵۰ تا 
نهایتا به ۲۰۰ متر نمی رسد، اما همین بانک در برخی از خیابان 
های پرتردد شــهر شعبه ای نداشته یا تعداد شعبات بر اساس 

نیازهای منطقه ای در این شهر نیست.
متولیان و ناظران برای بررسی این موضوع می توانند به بلوار 
آزادی ساری ســری بزنند در حد فاصل ساختمان اداره ثبت 
سابق که این روزها به بلوار پاسداران نقل مکان کرده تا ابتدای 
میدان امام خمینی دو شعبه مجزا بانک سپه فعالیت می کنند.

کمی آنطرف تر بانک انصار ســابق میدان امام هم به دلیل 
ادغام با بانک سپه همان فعالیت این بانک را پیگیری می کند 

و کم مانده که ســاختمان مهر اقتصاد سابق هم فعالیت های 
بانکی این مجموعه را پیگیری کند.

به دلیل الکترونیکی شــدن برخی از خدمــات بانک ها تا 
حدودی کارمندان این مجموعه ها کم کار شدند و گاها زمانی 
که مشــتری به بانک مراجعه می کند شاهد استفاده بیش از 
اندازه برخی از کارکنان این بانک ها از تلفن همراه است که این 
موضوع روی خوش برای کارمندی که دائم تحت نظر مشتری 

و افکار عمومی قرار دارد نیست.
آیا بهتر نیست متولیان بانک سپه به جای داشتن چندین 
شــعبه مجزا این بانک نسبت به انتقال شعبه های این بانک به 
مراکز شهرســتان ها یا حتی روستاها و یا بخش های مختلف 
اســتان اقدام کنند،یا از ظرفیت کارکنان این بانک ها در سایر 

حوزه ها اســتفاده کنند یا حداقل اینکــه در جایی در ادارات 
مرکزی از کارمندان بیکار یا کم کار اســتفاده کنند که بیکار 
بودن آنها در شعبه و حتی استفاده بیش از اندازه از تلفن همراه 
تو ذوق نخورد و به نوعی زمینه سرخوردگی مشتریان بانکی را 
فراهم نکند، یا اصال این کارمندان به صورت شیفتی یا یک روز 
درمیان در محل کار حاضر شوند حداقل استفاده این روش این 
اســت که شاهد کاهش اتالف انرژی در برخی ازشعبات بانکی 

از این دست هستیم.
در حالی شاهد فعالیت تعداد انبوهی از شعبات بانک سپه 
در استان مازندران هستیم که قبال به سختی امکان دسترسی 
به این مجموعه بانکی فراهم شــده است که روند مدیریت در 

گذشته مناسب بوده و نه در حال حاضر!

 آش شور تعداد شعبات 
بانک سپه در خیابان های ساری

* یک بانک با سه شعبه در فاصله ۳۰۰ متری از همدیگر

 آش برداشــت فاصله صنفی به حدی شور شــده که کم مانده برخی از واحدهای صنفی در دل 
همدیگر فعالیــت کنند.به گزارش هموالیتی، در حال حاضر شــاهد رقابت تنگاتنگ داروخانه با 
همدیگر هستیم و در هر خیابان شــهر ممکن است چندین داروخانه ایجاد شود.داستان برداشت 

فاصله صنفی در حوزه امالک در برخی از خیابان های ساری بسیار نگران کننده تر است.

اختصاصی هموالیتیاختصاصی هموالیتی 

کیسه دوزی سودجویان برای تخلیط ارقام بومی با برنج 
خارجی و ثبات نداشــتن قیمت سبب شــده تا بازار برنج در 

استان های شمالی همچنان بی رمق و بی رونق باشد.
ســاالنه بیش از یک میلیون تن برنج سفید در مازندران 
تولید می شود و با گذشــته چند ماه از پایان فصل برداشت، 
هنوز نیمی از دسترنج کشــاورزان در انبارها و شالیکوبی ها 

مانده و به فروش نرفته است.
ســال های قبل، این موقع از سال حداقل ۷۰ درصد برنج 
تولیدی کشــاورزی به فروش می رفت اما امســال بی ثباتی 
قیمت در ســایه افزایش چشــمگیر میزان تولید، انبارها و 
شالیکوبی ها را از نوبرانه های شالیزارهای مازندران انباشته 
کرده است.شالیکاران مازندران امسال در ۲۱۵ هزار هکتار از 
شالیزارها برنج کشت کردند که ارقام طارم محلی، ندا، فجر، 
هاشــمی و غیره از جمله رقم های آن بوده است و با آن فصل 
شالیکاری به پایان رسید، ســختی های آن با فروش نرفتن 

دسترنج ها چند برابر شده است.
چاره ای جز فروش زمین باقی نمانده

کشاورز سودی نمی برد
عمو نصراهلل شالیکار پا به سن گذاشته بابلی است و بیشتر 
جوانی و عمرش را در شالیزارها سپری کرده و از اینکه هرسال 
وسعت دشت های شالی کمتر می شود، افسوس می خورد اما 
می گوید: چاره ای جز فــروش نمانده، وقتی دخل و خرج ها 
با هم جــور در نمی آید، اولین و بهتریــن راه، فروش مزرعه 
شالی است.چین و چروک پیشــانی، دست های پینه بسته 
کارگری و قامت خمیده حکایت از رنج رفته بر شــالیکاران 
دارد، وی می گوید: امسال وضع تولید و شالیکاری خوب بود 
اما ثابت نبودن قیمت برنج در سایه گرانی هزینه ها، تمام سود 
و زحمت کشــاورزان را از بین برده است.وی ادامه می دهد: 
بسیاری از مردم تصور می کنند قیمت برنج باال و گران است 
در حالی که کشاورز و شــالیکار از فروش و تولید آن سودی 
نمی برد زیرا هزینه های کاشــت نسبت به سال های قبل به 
دلیل تورم، گرانی قیمت کود و ســم و دستمزد کارگر چند 
برابر شده و مسئوالن امر نیز حمایتی نمی کنند.این شالیکار 
ریشه تمام نابســامانی در بازار برنج را به دالل بازی و واردات 
بی رویه برنج از خارج می داند که ســبب شده پای دالالن و 
سودجویان بیش از هر زمانی به شالیزارها و بازار برنج باز شود 
و ثمره این حضور نامیمون، ضرر کشاورز و تولیدکننده است.

اوضاع و احوال بازار برنج در مازندران همچنان راکد است 
و پس از شتاب قیمتی سال قبل، امسال آن گونه که باید نرخ 
برنج ضریب نخورده و بســیاری از کشاورزان، برنج هایشان 

در انبارها و شــالیکوبی ها مانده است. محمدزمان حسینی 
از کشاورزان روستای متی کاًل بابل با بیان اینکه فروش برنج 
به قیمت زیر ۹۰ هزار تومان برای کشاورزان صرفه اقتصادی 
ندارد، گفت: هزینه های باالی کاشت، داشت و برداشت برنج 
از جملــه نهاده ها و کارگر و غیره در حالی اســت که فروش 
پایین تر ســبب ضربه کشاورز می شــود و شالیکاران تمایل 
ندارند محصول خــود را زیر قیمت بفروش رســانند و این 

مسئله در رکود بازار برنج نقش داشته است.
پاییز باید چک های بهار را پاس کنیم

وی ادامه داد: فصــل پاییز باید کشــاورزان محصوالت 
را بفروشــند تا چک های بهار را که برای کاشــت برنج خرج 
کرده اند، پرداخت کنند اما متأسفانه خرید و فروشی در بازار 
صورت نمی گیرد و بازار راکد و برنج در انبار خانه دپو شــده 
است.این کشاورز متی کالیی دلیل باال بودن قیمت برنج در 
کشــور را نبود بسترهای حمایتی از ســوی دولت بیان کرد 
و گفت: هیچ گونه بســته حمایتی از طریق دولت در اختیار 
کشاورزان قرار نگرفته است یا اگر هم بسته های حمایتی در 
اختیار کشــاورزان قرار گرفته متناسب با نیاز کشاورز نبوده 
است و این امر سبب شده تا زمینه برای تغییر کاربری اراضی 
فراهم شود.نیاز کشــور به واردات برنج ساالنه ۶۰۰ تا ۷۰۰ 
هزار تن تخمین زده می شود اما آمارهای رسمی و غیررسمی 
حکایت از واردات چند برابری برنج های بی کیفیت و خارجی 
دارد که در بازار داخل بــا قیمت های چند برابری به فروش 

می رسد و جیب تاجران و دالالن را از سکه پر می کند.
کشت قراردادی یار نشد

قربــان زاده رئیس اتحادیه شــالیکوبی داران بابل حذف 
خرید تضمینی از ســوی دولت از یک سو و سیاست های منا 
درست واردات برنج در زمان برداشت را عامل اصلی نابسامانی 
در بازار این محصول بیان کرد و گفت: متأسفانه امسال علی 
رغم قول های داده شده از ســوی جهاد کشاورزی در زمان 
کشــت برنج برای کشت قراردادی بســیاری از کشاورزان با 
این امید به کشت برنج پرمحصول روی آوردند ولی لغو خرید 
تضمینــی، امید آنها را ناامید کــرد و این موضوع باعث افت 
قیمت برنج و راکد ماندن بازار شــده است.وی با بیان اینکه 
بسیاری از کشــاورزان به جای کاشت محصول بومی، ارقام 
پرمحصولی کاشتند که در بازارهای داخلی کمترین رغبت 
را بین خریداران ایرانی دارد، تصریح کرد: در سال های اخیر 
به علت ارزان بودن برنج خارجی نسبت به ارقام پرمحصول، 
کشش بازار به سمت و ســوی برنج خارجی کشیده و باعث 
نارضایتی بین کشاورزان شده است.قربانزاده بیان یادآور شد: 
دولت با تصویب کارگروه تنظیم بازار با لغو ممنوعیت واردات 
در فصل برداشــت و تداوم واردات برنج سبب شده تا مصرف 

کننده و تولید کنندگان متضرر شوند.
جــدای از واردات و عدم اجرای طــرح خرید تضمینی، 
تخلیط غیرقانونی اما ســودآور برنج های مرغوب با نامرغوب 
نیز بر کســادی بازار برنج دامن زده است و دالالن برنج های 

نامرغوب ۱۷ هزار تومانی را با تخلیط تا ۸۰ هزار تومان و به نام 
برندهای شمال به فروش می رسانند.

ســیدعلی طاهری رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل نیز 
واردات برنج خارجی را بزرگتریــن ظلم به مصرف کننده و 
شــالیکاران دانست و گفت: متأســفانه مصرف کننده برنج 
۱۷ هزار تومانی را با ســودجویی و تخلیط تا ۸۰ هزار تومان 
خریداری می کند و متأسفانه برخی از دالالن و سودجویان 
با تخلیط برنج خارجی با ارقام بومی نه تنها باعث پایین آمدن 
کیفیت وبرند داخلی می شوند بلکه این امر باعث نارضایتی در 
بین مصرف کنندگان و باعث از دست دادن اعتماد بازار شده 
است.متأسفانه برخی از دالالن و سودجویان با تخلیط برنج 
خارجی با ارقام بومی نه تنها باعث پایین آمدن کیفیت وبرند 
داخلی می شوند بلکه این امر باعث نارضایتی در بین مصرف 

کنندگان و باعث از دست دادن اعتماد بازار شده است.
وی با بیان اینکه شهرستان بابل رتبه نخست میزان تولید 
برنج در اســتان را دارد، گفت: طی ســالیان اخیر متأسفانه 
عنوان بزرگ ترین مرکز تخلیط برنج در مازندران نیز شناخته 
شده است و به رغم نظارت های شبانه روزی از سوی بازرسان 
هنوز برخی از تجار و فروشــندگان سودجو، همچنان پدیده 
تخلیط را در پســتوی خانه ها انجــام می دهند و این پدیده 
می تواند به حوزه تولید و اعتمــاد مصرف کنندگان داخلی 

خدشه وارد کند.
رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل ادامه داد: در حال حاضر 
تعداد زیادی انبار و ســورتینگ برنج در مناطق روســتایی 
دوردســت در شهرســتان وجود دارد که کار بسته بندی و 
عرضه برنج های خارجی را با برند برنج مرغوب و داخلی انجام 
می دهند کــه باید جلوی آن را گرفت و بســیاری از دالالن 
تنها برای چند درصد ســود بیشتر با دســتبرد به دسترنج 
کشاورزان، برای خود از جیب مردم و اعتبار کشاورزان، کیسه 
می دوزند. بررسی ها نشان می دهد اولین عاملی که باعث قرار 
گرفتن محصوالت خارجی مثل برنج در ســبد خانوار ایرانی 
شــده، تبلیغات روی این کاالها اســت و تفاوت قیمت برنج 
خارجی و داخلی، نبود بسته بندی مناسب و باکیفیت و توزیع 
نامناسب مشکل دیرینه نوبرانه شالیزارهای مازندران است. 
مشــکالت برنج و دپوی آن در انبارها و خانه ها پای دولت و 
معاون اقتصادی رئیس جمهور را به شــالیزارهای استان باز 
کرد و محســن رضایی در ســفر اخیر به مازندران با اشاره به 
دپوی ۵۰۰ هزار تن برنج در انبارهای اســتان خواستار ورود 
جهاد کشــاورزی برای خرید محصوالت و بسترسازی برای 

عرضه آن در بازار شد.

» رنج برنج « پرونده بررسی مشکالت شالی کاران

کیسه دوزی سودجویان و تخلیط برنج خارجی با محلی

با نظر معاونت حقوقی قوه قضاییه، صدور چندین قرار 
کیفری برای متهمان نوجوان ممنوع است.

 مســئله رســیدگی به جرایم اطفــال و نوجوانان در 
قانون کشــور از شــرایط خاصی برخوردار است و قانون 
گــذار از یک ســو و مجری قانون از ســویی دیگر به این 
نکتــه توجه ویژه دارد.بــا این حال اخیــرات قضات در 
اســتعالمی از معاونت حقوقی قوه قضاییه مطرح کردند 

که باتوجــه به ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرســی کیفری 
مصوب ۱۳۹۲ که اشــاره بر اخذ تأمین کیفری مستقل 
در خصــوص جرایم ارتکابی بــا صالحیت ذاتی مختلف 
متهــم دارد و با امعان نظر به مقــررات خاص مربوط به 
رسیدگی جرایم اطفال و نوجوانان خصوصاً ماده ۲۸۵ و 
تبصره آن و ماده ۲۹۸ و ۳۱۵ قانون مذکور، آیا تشریفات 
اخــذ تأمین کیفری متعدد )با صالحیــت ذاتی جرایم( 

نســبت به اطفال و نوجوانان کمتر از ۱۸ ســال شمسی 
که رســیدگی به اتهامــات آن ها صرفــاً در یک دادگاه 
کیفری )حســب مورد دادگاه کیفری اطفال و نوجوانان 
یا کیفری ۱ ویژه نوجوانــان( صورت می پذیرد، ضروری 
اســت یا نظر به فلسفه اخذ تأمین کیفری صرفاً اخذ یک 
تأمین کیفری نسبت به اتهامات متعدد متهم کمتر از ۱۸ 
 سال شمسی )با صالحیت ذاتی متفاوت جرایم ارتکابی(

 کفایت می کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
این معاونت نیز در قالب صدور نظریه مشورتی پاسخ 
داده است: مقررات قســمت اخیر ماده ۲۱۸ قانون آیین 

دادرســی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صــدور قرار تأمین 
کیفری جداگانه، ناظر به مواردی اســت که رســیدگی 
به اتهامات متعدد متهــم در صالحیت ذاتی دادگاه های 

مختلف باشد.
بنابراین در مواردی نظیر فرض استعالم که در اجرای 
مــاده ۲۸۵ و تبصره یک آن و مــواد ۲۹۸ و ۳۱۵ قانون 
آیین دادرســی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به کلیه 
اتهامات متهم نوجوان )بالغ زیر ۱۸ سال( در یک دادگاه 
رسیدگی می گردد، صدور قرار تأمین کیفری متعدد در 
خصوص متهم نوجوان منتفی اســت و با رعایت مقررات 
مربوط )نظیر ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرســی کیفری( 

تنها یک قرار تأمین کیفری صادر می شود.

 برای نوجوانان متهم فقط یک قرار 
تأمین کیفری صادر می شود
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گزارشگزارش

زنان، سیگار و سرطان سینه: آمار 
انجمن سرطان آمریکا چه می گوید؟ 

 خطر ابتال به سرطان ســینه در زنانی که قبل از 17 سالگی شروع به سیگار 
کشیدن کرده بودند، 24 درصد بیشتر گزارش شد. در مقابل آنهایی که استعمال 
سیگار را بین 17 تا 19 سالگی شــروع کرده بودند، نسبت به افرادی که هرگز 
سابقه مصرف نداشتند 15 درصد بیشتر در معرض ابتال به سرطان سینه بودند. 

سرطان سینه شایع ترین نوع سرطان و یکی از علل اصلی مرگ و میر ناشی از سرطان در 
سراسر جهان است. دیده شده که استعمال سیگار با افزایش خطر ابتال به سرطان سینه در 
تعداد زیادی از گروه ها مرتبط است.هرچند علت دقیق سرطان سینه تا به امروز ناشناخته 
است، اما برخی از عوامل خطر احتمال ابتالی فرد به سرطان سینه را افزایش می  دهند. با 
وجود آن که تعدادی از این فاکتورها نظیر ژنتیک یا سن قابل کنترل نیستند، اما می توان 

عوامل دیگری مانند استعمال سیگار را تغییر داد.
اثرات مصرف سیگار بر ریسک ابتال به سرطان سینه

بر اســاس منبع معتبر سازمان جهانی بهداشت )WHO(، سرطان سینه شایع ترین 
نوع سرطان و عامل اصلی مرگ و میر ناشی از سرطان میان بانوان در سراسر جهان است.

مشــخص شــده که ســیگار می  تواند خطر ابتال به ســرطان را افزایــش دهد. زیرا 
برخــی از مواد شــیمیایی موجود در محصوالت تنباکو منجر به رشــد ســلولی کنترل 
نشــده در بــدن ما می شــوند. هرچند ســیگار بــه عنوان عامل مســتقیم ســرطان 
 ســینه در نظــر گرفته نمی شــود، اما اســتعمال آن در برخی افراد با خطــر باالتری در

 ارتباط است.مطالعه ای مربوط به سال 2017 که از طریق ناشر بریتانیایی بایومد مرکزی 
قابل دسترسی است، سیگار را با خطر متوسط اما رو به افزایش سرطان سینه در گروه های 

خاصی از بانوان مرتبط می داند، از جمله:
- زنانی که استعمال سیگار را در نوجوانی شروع کردند

- زنانی که قبل یا در زمان اولین قاعدگی خود شروع به سیگار کشیدن کرده اند
 - زنانــی کــه 1 تــا 4 ســال پــس از اولیــن قاعدگــی خود شــروع به کشــیدن

 سیگار کردند
- زنان با ســابقه خانوادگی سرطان ســینه که در هر زمانی از زندگی خود سیگار می 

کشیدند
- زنان در سنین باروری که ناقل جهش BRCA2 هستند

- زنانی که حداقل 10 سال سیگار می کشیدند
- زنانی که ظرف کمتر از 20 سال گذشته سیگار را ترک کرده بودند

- زنانی که بیش از 5 سال قبل از اولین بارداری کامل خود سیگار می کشیدند
- زنانی که بیش از پنج نخ سیگار در روز می کشیدند

آمارها
بر اساس برآوردهای انجمن سرطان آمریکا و سازمان جهانی بهداشت در سال 2020، 
2.3 میلیون زن مبتال به سرطان سینه تشخیص داده شدند که 685000 نفر از آنها بر اثر 

این بیماری جان خود را از دست دادند.
در سال 2019، مراکز کنترل و پیشــگیری از بیماری  )CDC( طی مقاله ای شفاف 
ســازی کرد که تقریبا 1 نفر از هر 5 بزرگسال آمریکایی )50.6 میلیون( در حال حاضر از 
محصوالت حاوی تنباکو اســتفاده می  کند. ســازمان جهانی بهداشت اضافه می کند که 
بیش از 80٪ از 1.3 میلیارد مصرف کننده دخانیات در سراســر جهان در کشــورهای با 

درآمد کم و متوسط زندگی می کنند.
آمارهای تکمیلی به دست آمده از مطالعه ای در سال 2017 که توسط مجله تحقیقات 

سرطان سینه منتشر شده عبارت اند از:
- احتمال ابتال به ســرطان ســینه در زنانی که در دوره ای از زندگی خود ســیگار می  

کشیدند، 14 درصد بیشتر از زنانی بود که هرگز سیگار نکشیده بودند.
- خطر ابتال به سرطان ســینه در زنانی که قبل از 17 سالگی شروع به سیگار کشیدن 
کرده بودند، 24 درصد بیشتر گزارش شد. در مقابل آنهایی که استعمال سیگار را بین 17 تا 
19 سالگی شروع کرده بودند، نسبت به افرادی که هرگز سابقه مصرف نداشتند 15 درصد 

بیشتر در معرض ابتال به سرطان سینه بودند.
- سیگار کشــیدن برای بیش از 10 سال خطر ابتال به سرطان سینه را تا 21٪ افزایش 

می دهد.
- میان زنانی که ســیگار را ترک کرده بودند، خطر ابتال به سرطان سینه در بانوانی که 

کمتر از 10 سال از ترک آنها می گذشت 28 درصد افزایش داشت.
- برای زنانی که سابقه خانوادگی سرطان سینه دارند، خطر ابتال به این نوع سرطان در 

صورت شروع استعمال سیگار تا سن 20 سالگی 56٪ باالتر بود.
اثرات سیگار بر درمان سرطان سینه

درمان های معمول سرطان سینه شامل موارد زیر هستند:
- عمل جراحي
- پرتو درمانی

- درمان بیولوژیکی یا دارو درمانی هدفمند
- هورمون درمانی
- شیمی درمانی

 در مجموع مشخص شده که استعمال سیگار می تواند عوارض درمان سرطان سینه را 
افزایش دهد. بر اساس یک بررسی در سال 2020 که از طریق کتابخانه دیجیتال ساینس 
دایرکت قابل دسترسی است، سیگار کشــیدن طی پرتودرمانی سبب ایجاد عوارض زیر 

می شود:
- پاسخ ضعیف تر به درمان

- نرخ بقای 2 ساله ضعیف تر
-عود سرطان

- افزایش احتمالی حوادث قلبی عروقی مانند حمله قلبی، ســکته مغزی یا نارســایی 
احتقانی قلب

این مطالعه همچنین اشاره می  کند که افراد سیگاری حتی اگر پرتودرمانی هم دریافت 
نکرده باشــند، همچنان در معرض خطر عوارض مهمی  مانند مشکل در بهبودی پس از 

جراحی هستند.
اثرات استعمال سیگار غیرفعال بر سرطان سینه

سیگار کشــیدن غیرفعال که به آن دود دست دوم نیز می  گویند، ترکیب دود ناشی از 
سوختن سیگار و همچنین دودی است که فرد طی بازدم خارج می  کند.

طبق گزارش CDC دود دست دوم حاوی بیش از 7000 ماده شیمیایی است. صدها 
مورد از این مواد شــیمیایی سمی هســتند و در این میان حدود 70 ماده می توانند باعث 
سرطان شوند.طبق یک مطالعه در ســال 2018 که از طریق مرکز ملی اطالعات زیست 
فناوری آمریکا در اختیار عالقه مندان قرار گرفته اســت، رویارویی غیر فعال با دود سیگار 

خطر ابتال به سرطان ریه و سینه را در زنان افزایش می دهد.
عالوه بر این در پژوهشــی چینی مربوط به ســال 2015 مشخص شــد که ارتباطی 
 قوی میان سیگار کشــیدن غیر فعال و افزایش خطر ابتال به سرطان سینه در زنان یائسه

 وجود دارد.

اختصاصی ســرویس اقتصادی هموالیتی:  
شنیده ها حاکیســت برنامه دولت برای فروش اموال 

مازاد در سال جاری جدی تر شده است.
تا جائیکه از ابتدای سال این موضوع طی خبری در 
رســانه  ها منتشر شده و پس از آن نیز مطالبی در این 

خصوص انتشار پیدا کرده است.
حتی در روزهای اخیر در جلسه سران قوا بر فروش 

اموال مازاد ادرات و نهادها تاکید ویژه ای شده است.
موضــوع گزارش ما در ارتباط بــا رها کردن بانک 

کشاورزی شعبه بلوار آزادی است.
بنا به هر دلیلی ســاختمان این بانک تخلیه شده و 
کارکنان آن به بانک احداث شده در خیابان جام جم 

منتقل شدند.
اینکه ســاختمانی احداث شــده و بانک جدید با 
امکانات ویژه ساخته شده اقدام بسیار پسندیده است 
و حقیقتا این شــعبه نیاز به فضای بیشــتری داشت 
اما بحث ما رها کردن اموال این بانک بدون اســتفاده 
خاصــی از آن موضوعی که باعــث نگرانی مردم نیز 
هســت. بسیاری از اموالی که در حالت عادی از چشم 
عابران و مردم عادی می گذرد انواع لوازم قابل استفاده 
در شعبه های دیگر است که رها شده و در حال خاک 

خوردن است.
این اموال در حالی رها شــده است که بیت المال، 
در نظام اقتصادی اسالم، بیشترین مباحث را به خود 

اختصاص داده و از جایگاهی ویژه برخوردار است.

هدف از بیت المال، تأمین اهدافی بلند در حرکت 
تکاملی انسان به سوی سعادت و معنویّت و قرب الهی 
اســت.امام علی علیه الســالم خطاب به عبداهلل بن 
زمعه]5[ )از پیروان و یــاران آن حضرت( آن هنگام 
که از او، درخواست کمک می کند، ماهّیت بیت المال 
را برای او روشــن می کند. او، بیت المــال را نه مال 
شــخصی امام می داند و نه ماِل فردی از مسلمانان، 
بلکه بیت المال، از آِن مســلمانان است که در اختیار 
اماِم مسلمانان گذاشته می شود تا به عدل، به مصرف 
مسلمانان برســد. حضرت می گوید: ]6[؛این اموال، 
نه مال من و نه از آِن توســت، بلکه غنیمتی ِگردآمده 
از مسلمانان اســت که با شمشیرهای خود به دست 
آورده انــد. اگر تو، در جهاد، همراهشــان می بودی، 
سهمی چونان سهم آنان می داشتی و گرنه، دسترنج 

آنان، خوراک دیگران نخواهد بود.
آثار بیت المال

علی علیه الســالم به بخشــی از آثار و نقش بیت 
المال در زندگی مسلمانان، اشاره کرده است. این آثار، 

چنین است:

1ـ اصالح امور
]7[؛خــراج )بیت المال( را به گونــه ای که وضع 
مالّیات دهندگان را ســامان دهد، وارسی کن! زیرا، 
بهبودی وضــع مالّیات و مالّیات دهندگان، ســبب 
بهبودی امور دیگر اقشار جامعه است و تا امور مالّیات 

دهنــدگان اصالح نشــود، کار دیگران نیز ســامان 
نخواهد گرفت؛ زیرا، همه مردم، نــاْن خوِر مالّیات و 
مالّیات دهندگانند.امام علی علیه السالم در این فراز، 
بــرای بیت المال، نقش محوری قائل شــده و اصالح 
تمامی امور را، بســته به اصالح وضع مالیات و مالیات 
دهندگان دانسته است و این، نشانه جایگاه بلند بیت 
المال از نظر اســالم اســت. اگر دقت شود، حقیقت 
مطلب، همین اســت که امام علی علیه السالم گفته 
است. بنابراین، هرچند، اقتصاد، از نگاه امام علی علیه 
السالم آن گونه که مکاتب مادی گرا می گویند، اصل 
نیست، اما تأثیر محوری و اساسی آن در اصالح امور و 

رفع نابسامانیها مورد تأکید قرار گرفته است.

2ـ رفع نیاز مردم به بیت المال
کلّهــم َعیاٌل علی الخــراج و أهله]8[؛تمام مردم، 
ناْن خوِر مالیات و مالیات دهندگانند.روشن است که 
هیچ انسانی، به تنهایی، نمی تواند نیازمندیهایش را 
بــرآورده کند، از این رو، نیاز بــه همیاری بیت المال 

وجود دارد.

۳ـ دوام حکومت
و لْم یســتقم أْمُرُه االَّ قلیاًل]9[؛حکومت، با نابودی 
مالیات )بیت المــال(، جز اندکی، دوام نمی آورد.این 
مطلب نیز، از بدیهات اســت که اداره و دوام حکومت، 
نیازمند بودجه است و یکی از راه حلهای تأمین هزینه 

های دولت، گرفتن مالیات اســت. جای شــگفتی از 
کسانی است که در زمان حاضر، بحث از لزوم گرفتن 
مالیــات بــرای اداره حکومت را مطــرح می کنند، 
در صورتــی که امام علی علیه الســالم حدود هزار و 
چهارصد سال پیش، بر ضرورت مالیات برای استمرار 
حکومت تأکید کرده اســت.یادآوری این نکته الزم 
است که همان گونه که گرفتن همه مالیات از عوامِل 
بقای حکومت اســت، به ناحق گرفتن آن و یا ظالمانه 
مصرف شدن اش، سبب سقوط حکومت خواهد شد.

4ـ اصالح و تقویِت نیروهای مسّلح
]10[؛سپس سپاهیان اسالم، جز به خراج و مالّیات 
رعّیت )بیت المال( که با آن، برای جهاِد با دشــمن، 
تقویت گردند و برای اصالح امور خویش، به آن تکیه 
کنند و نیازمندیهای خود را بر طرف ســازند، پا نمی 
گیرند.از جمله آثار بســیار مهم بیت المال، افزون بر 
اســتقالل اقتصادی، استقالل سیاســی است؛ زیرا، 
تا بودجه و ســرمایه، در اختیار دولت نباشــد، نمی 
تواند نیروهای مســلح را، جــذب و تأمین و مجهز به 
سالحهای پیشرفته کند و با نبود نیروی مسلَِّح مجهز، 
استقالل سیاســی، تأمین نمی شود.آیت اهلل حسن 
زاده، در تفســیر این فراز، می نویسد:اگر بیت المال 
نباشد، نیروهای مســلَّح برای تأمین زندگی، باید در 
پی شغل و کار باشند، در نتیجه، آمادگی برای جهاد با 

دشمن، از بین می رود.]11[

 بساط سور سات بانک ها 

بر آوار خانه های مردم
* این داستان اموال رها شده بانک کشاورزی

شــنیده ها حاکیست برنامه دولت برای فروش اموال مازاد در ســال جاری جدی تر شده است.تا 
جائیکه از ابتدای سال این موضوع طی خبری در رسانه  ها منتشر شده و پس از آن نیز مطالبی در این 
خصوص انتشار پیدا کرده است.حتی در روزهای اخیر در جلسه سران قوا بر فروش اموال مازاد ادرات 

و نهادها تاکید ویژه ای شده است...

اختصاصی هموالیتیاختصاصی هموالیتی 

 بانوی کارآفرین مینودشتی گفت: مسئوالن باید 
به اقتصاد روســتا توجه بیشتری داشته باشند زیرا 
 الزمه داشتن کشور ثروتمند، داشتن روستاهای فعال

 و مولد است.
 مریم شریفی: بیش از نیمی از جمعیت گلستان 
در روســتاها ساکن هستند، این اســتان به لحاظ 
شرایط آب و هوایی هشــت اقلیم از 14 اقلیم برتر 

دنیا را دارد.
عالوه بر 680 هزار هکتار اراضی کشــاورزی در 
روستاهای گلســتان، باغداری، دامداری، گیاهان 
دارویی، نوغانداری، پرورش ماهی صنایع دســتی 
روستاهای استان گلستان را به یکی از ظرفیت های 

بزرگ تولیدی در کشور مبدل کرده است.
علی رغم همه این مواهب اســتان گلستان جز 
فقیرترین اســتان ها در ســطح کشــور بوده و این 
امر بیانگر آن اســت کــه تا به امروز نتوانســته ایم 
 از ایــن ظرفیــت بــزرگ بهــره بــرداری کاملی 

داشته باشیم.
»حکیمه کوهــی« یکــی از بانــوان پرتالش 
شهرستان مینودشــت با اســتفاده ظرفیت های 
روســتایی توانســته اســت عالوه بر درآمدزایی، 
بــرای بیش از 100 نفر فرصت شــغلی ایجاد کند. 
وی در زمینــه پــرورش گیاهان دارویی، کشــت 
زعفــران، پرورش دام ســبک و ســنگین و طیور، 
 پرورش کرم ابریشــم، تولید صنایع دستی و غیره

 فعال است.
* فعالیت های اقتصادی خود را از چه سالی 

آغاز کردید؟
از همــان دوران کودکی که مــادر و مادربزرگم 
صنایع دستی تولید می کردند به این کار عالقه مند 

شده و کار را از آنها آموختم. 
شرکت در نمایشگاه های مدرسه به مناسبت های 
مختلف و اســتقبال از تولیداتم سبب شد تا انگیزه 
من باال رفته و عالقمند ادامه این کار شــوم. از 13 
ســال پیش هم به طور خیلی جــدی فعالیت های 

اقتصادی و هنری خودم را آغاز کردم.
*چه نوع فعالیت های تولیدی و اقتصادی 

دارید؟
پــرورش گیاهــان دارویــی، کشــت زعفران، 
پرورش دام ســبک و ســنگین و طیــور، پرورش 
کرم ابریشــم، تولیــد صنایع دســتی مانند بافت 
پارچه های ابریشــمی، حوله، رومیــزی، دوخت 
لباس هــای محلی، طراحی و دوخــت لباس های 
 مدرن و امــروزی و تولید صنایع نمدی و پشــمی 

را انجام می دهم.
برخــی از افراد هم گیاهــان دارویی و میوه های 
جنگلــی منطقه را جمــع آوری کــرده و ما بعد از 
 بســته بندی و یا فــرآوری محصوالت آنهــا را به

 فروش می رسانیم.

*چه تعداد فرصت شغلی ایجاد کردید و 
نحوه همکاری آنها با شما چطور است؟

بیش از 100 نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
در مشــاغل هنری و کشــت گیاهان دارویی با من 
همکاری دارند. به تعدادی از افراد روســتا که زمین 
در اختیار داشتند، کشت گیاهان دارویی را آموزش 
دادم و محصول تولیدی آنها به صورت فله و یا بسته 

بندی شده خریداری و به فروش می رسانیم.
در مورد فعالیت های هنری هم به همین صورت 
پس از برگزاری دوره های مهارتی برای عالقه مندان 
مواد اولیه در اختیار آنها قرار داده و صنایع دســتی 

تولیدی آنها را تحویل می گیریم.
* در مــورد پرورش زعفــران در منطقه 

مینودشت توضیح دهید؟
برای اولین بار حدود 12 سال پیش در روستای 
معرکه محله شهرســتان مینودشــت زعفران در 
زمینی به مساحت 800 مترمربع به طور آزمایشی 
کشت کردم. خوشــبختانه آب و هوای شهرستان 
مینودشــت برای کشــت زعفران بســیار مساعد 
بود به طوری که زعفران به دســت آمده در اراضی 
مینودشت کیفیتی به مراتب باالتر از زعفران قائنات 
و دیگر شــهرها دارد، زعفران ها درشت تر و عطر و 
بوی بیشتری داشــت. بعدها سطح کشت را بیشتر 

کردم و کشت آن را ترویج دادم.
*مزیت کشت گیاهان دارویی در چیست؟

کشــت گیاهان دارویــی درآمد خوبــی دارد و 
می تواند به اقتصاد خانواده ها کمک کند و از طرفی 
دیگر قابلیت کشــت در اراضی شیب دار و حتی در 
باغ را دارد و عالقه منــدان می توانند از فضای بین 

درختان در اراضی خود برای درآمدزایی بیشتر بهره 
ببرند.

گیاهان دارویی تنــوع باالیی دارد؛ مثاًل زعفران 
در فصل پاییز برداشــت می شود و گیاهان مختلف 
در فصل های دیگر برداشت می شود، به این ترتیب 

می توان در فصول مختلف درآمدزایی داشت.
* برای توسعه نوغانداری در مینودشت چه 

راهکاری دارید؟
مینودشــت شــهر تولیــد ابریشــم در ایران 
اســت اما کشــاورزان ما برای پرورش و نگهداری 
درختان توت مرغوب که غذای کرم ابریشــم است 
آمــوزش ندیده اند و مهارت کافــی ندارند که باید 
 با برگــزاری کالس های توجیهی بــه آنها آموزش 

داده شود.
تســهیالت مشــاغل خانگــی برای شــروع 

فعالیت های تولیدی کافی نیست
گرانی زمین در روستاهای شمال کشور معضلی 
برای نوغانداران شــده و فضای کافی برای پرورش 
کرم ابریشم ندارند و به همین دلیل تعداد نوغانداران 

هر روز در حال کمتر شدن است.
دستگاه های نخ ریسی و بافت پارچه های ابریشم 
هم در مینودشت قدیمی شــده اند، ماشین آالت 
قدیمی فضای زیادی اشــغال می کنــد، کیفیت 
پارچه های تولیدی را کاهش می دهد و عالوه بر آن 
عرض پارچه ها در این دســتگاه ها 32 تا 47 سانتی 
متر اســت که مورد پســند بازار نیست و به اقتصاد 

نوغانداران صدمه می زند.
جایگزین کردن دستگاه های جدید هم مستلزم 

حمایت مسئوالن و تسهیالت ارزان قیمت است.

*بازار فروش محصوالت شما کدام شهرها 
اســت؟ آیا صادرات هم به دیگر کشــورها 

دارید؟
از همه شــهرهای ایــران مشــتری داریم و به 
کشورهای قطر، عمان و دبی هم صادرات داشته ایم.
*چطور برای فروش این حجم از محصوالت 

با تنوع باال مشتری جذب می کنید؟
من همه ســاله در نمایشگاه های مختلفی که در 
شهرهای مختلف برگزار می شود شرکت می کنم و 
از این فرصت برای شناســاندن محصوالتم به دیگر 

شهرها نهایت بهره را می برم.
در همه این شــهرهایی که در نمایشگاه شرکت 
کردم به بازارهای سطح شهر هم رفته و محصوالتم 
را معرفی کردم و این مسئله باعث شده امروز از همه 

شهرها و حتی خارج از کشور مشتری داشته باشم.
* بزرگترین چالش پیش روی مشــاغل 

خانگی چیست؟
مبلغی را که به عنوان تســهیالت برای شــروع 
مشاغل خانگی در اختیار متقاضیان قرار می دهند 

کافی نیست و باید افزایش یابد.
عالوه بر آن تولیدکنندگان نوپا برای بازاریابی و 
فروش اجناس خود نیازمند زمان هســتند و حتماً 
بایــد بازپرداخت وام با یک تنفــس معقول همراه 
باشــد تا بتوانند محصول خود را بفروشند و قسط 

تسهیالت خود را پرداخت کنند.
گیاهان دارویی و زعفران را عالوه بر کشــورهای 
مختلف ایران بــه عمارات، دبی و قطــر هم صادر 
می کنیم، الزمه فروش ایــن محصوالت به قیمت 
خوب این است که به صورت زیبا و بهداشتی بسته 

بندی شود.
برای گرفتن مجوز بسته بندی هم مرکز بهداشت 
می گوید حتماً باید یک سالن 80 تا 100 متری که 
کف و دیواره ها تا ســقف کاشی یا سنگ شده باشد 
در اختیار داشته باشیم و تهیه چنین مکانی هزینه 
زیادی دارد به همین دلیل نتوانسته ام تا امروز مجوز 
بسته بندی را بگیریم. در صورتی که اگر بسته بندی 
خوب باشــد محصوالت با قیمتی به مراتب بیشتر 

فروخته می شود.
اگر دولت برای تجهیز این مــکان ما را حمایت 
کند قطعاً ارز آوری بیشتر خواهیم داشت و نیروی 

کار بیشتری هم مشغول کار خواهند شد.

*حرف آخر؟
روستاهای استان گلستان ظرفیت بسیار بزرگی 
برای کسب درآمد هســتند که تا به امروز آن طور 
که شایســته اســت از آن بهره برداری نکرده ایم، 
مسئوالن به اقتصاد روســتا توجه بیشتری داشته 
باشــند زیرا الزمه داشتن کشــور ثروتمند داشتن 

روستاهای فعال و مولد است.

غفلت از ظرفیت تولیددر روستاهای گلستان
*مشاغل خانگی حمایت می خواهند
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رئیس بخش پیوند مرکز طبی کودکان عنوان کرد؛

شانس زندگی دوباره برای کودکان 
درگیر بیماری های صعب العالج

رئیس بخش پیوند مرکز طبــی کودکان، در ارتباط با درمان با پیوند 
سلول های بنیادی خونساز، توضیحاتی ارائه داد و گفت: ۷۰ نوع بیماری 
صعب العــاج در کودکان بــه کمک پیوند ســلول های بنیادی درمان 
می شود.سال ۱۳۸۶ برای اولین بار در کشور، بخش مجزا و مستقلی برای 
پیوند کودکان و سلول های بنیادی در دانشگاه علوم پزشکی تهران افتتاح 
شد. در سال های اول عملکرد پیوند کودکان به قدری خوب پیش رفت 
که ایران در سطح بین المللی شناخته و عضو مجامع بین المللی در سطح 

آسیا، اقیانوسیه و آمریکا شد.
بخش پیوند مرکز طبی کودکان از ســال ۱۳۹۶ فعالیت خود را آغاز 
کرد و تیم پیوند این بیمارستان توانسته حدود ۶۰۰ بیمار را تحت درمان با 

پیوند سلول های بنیادی خونساز قرار دهد.
امیرعلــی حمیدیه رئیس بخش پیوند مرکز طبی کودکان، با عنوان 
این مطلب که تمام موارد مشکل و پیچیده پیوند کودکان از سراسر کشور 
به مرکز طبی کودکان ارجاع داده می شــود، گفت: در این ۶ سال بیش از 
۶۰۰ عمل پیوند توسط تیم های پزشکی، آزمایشگاه و مراقبت های بعد از 
پیوند انجام شده است.این فوق تخصص خون، سرطان و پیوند سلول های 
بنیادی کودکان افزود: اولین بانک اهداکننده سلول های بنیادی خونساز 
در کل منطقه شرق مدیترانه )خاورمیانه( را سال ۱۳۸۷ در دانشگاه علوم 
پزشکی راه اندازی کردم و در سال ۱۳۸۹ ایران بیست و ششمین کشوری 

بود که موفق شد به بانک جهانی سلول های بنیادی متصل شود.
وی ادامه داد: اکنون در ایران باالی ۱۵ مرکز پذیره نویسی وجود دارد 
که اهداکنندگان ۱۸ تا ۵۵ سال که سابقه یکسری از بیماری ها را نداشته 
باشند، می توانند در این بانک عضو شوند. همچنین »فتوفرزیس« که برای 
عوارض بعد از پیوند کاربرد دارد سال ها است تنها در این بیمارستان انجام 
می شود.حمیدیه گفت: تیم پیوند در حال حاضر بر سه عرصه اصلی شامل 
توســعه مراکز ارائه دهنده خدمات سلول درمانی و پزشکی بازساختی، 
توسعه تجاری سازی بازار محصوالت سلولی و توسعه آموزش، پژوهش 

و منابع انسانی تمرکز دارد.
وی افزود: در حیطه آموزش سعی کردیم به پزشکان، پرستاران و تیم 
آزمایشگاهی آموزش دهیم تا در سراسر کشور تیم پیوند داشته باشیم و 
طبق مصوبه وزارت بهداشت با وجود فلوشیپ پیوند سلول های بنیادی 
کودکان اســاس کار که آموزش، پژوهش و درمان است، به خوبی پیش 
می رود.حمیدیه ادامه داد: در حوزه پژوهش ســعی کردیم به فناوری و 
شرکت های دانش بنیان کمک کنیم که محصوالت داخلی تولید کنند به 
طوری که با وجود محصوالت داخلی کادر درمان ما تمایلی به استفاده از 
محصوالت خارجی ندارند و اینگونه به طور غیر مستقیم به کارآفرینی و 

ایجاد اشتغال در کشور کمک شایانی شده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با عنوان این مطلب که 
۷۰ نوع بیماری صعب العاج در کودکان به کمک پیوند سلول های بنیادی 
درمان می شود، گفت: این آمار در بالغین حدود ۱۴ مورد است. شاید تعداد 
هر کدام از این بیماری ها در کودکان کمتر از بالغین باشد ولی تنوع تعداد 

بیماری ها، ارائه پروتکل های جدید درمانی را بسیار دشوار می کند.
وی افزود: ۷۰ نوع بیماری شامل ۶ دسته می شوند؛ انواع بیماری های 
بدخیم خونی، بیماری های غیربدخیم خونی که کشــنده هســتند، 
بیماری های نقص ایمنی ارثی، بیماری های متابولیک، تومورهای جامد 
کودکان، بیماری های خودایمنی که در مجموع از پنج رشته فوق تخصصی 
ایمونولوژی، روماتولوژی، هماتولوژی، آنکولوژی، نورولوژی و غدد برای 
پیوند ارجاع داده می شوند. بیمارانی که تمام درمان ها برای آنها انجام شده 
و شانس زندگی آنها صفر درصد است، تاکنون با کمک خداوند توانسته ایم 

شانس زندگی این بیماران را به ۷۰ درصد برسانیم.
حمیدیه ادامه داد: این بیماران بعد از پیوند ۶ ماه دارو مصرف می کنند 
و روند درمان متوقف می شــود و همانطور که گفته شد پیوند برای ۷۰ 
درصد این بیماران عاج قطعی است. تاکنون از ۱۳ ملیت برای پیوند به 
مرکز طبی کودکان مراجعه کننده داشــتیم. وی افزود: کار پیوند آنقدر 
سخت و پیچیده است که شــاید تیم پیوند زودتر از رشته های پزشکی 
دیگر خسته شوند و نیاز به حمایت های بیشتری دارند.حمیدیه گفت: با 
توجه به اینکه سازمان جهانی بهداشت تعداد پیوند در هر کشور را به عنوان 
شاخص پیشرفت بهداشت کشــور معرفی کرده، الزم است مسئوالن 
وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران و بیمارستان برای توسعه 

شاخص های بهداشتی توجه بیشتری به این موضوع داشته باشیم.

متخصص تغذیه عنوان کرد؛ 

نقش پروبیوتیک ها در بهبود اختالالت 
گوارشی و عفونت های تنفسی 

دکترای تخصصی علوم تغذیه، با اشــاره به نقش موثر پروبیوتیک ها 
و پره بیوتیک ها در ســامت بدن، مصرف این مواد را در بهبود اختاالت 

گوارشی، عفونت های تنفسی و بیماری های التهابی روده موثر برشمرد.
غزاله اســامیان، میکروبیــوم را مجموعه ای از همــه میکروب ها 
)باکتری هــا، قارچ ها، ویروس ها و ژن های آنها( عنــوان کرد که به طور 

طبیعی روی پوست و درون بدن انسان زندگی می کنند.
به گفته وی، میکروبیوم ها با میکروســکوپ قابل رؤیت هستند و از 

جهات مختلف به سامت و تندرستی انسان کمک می کنند.
این استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: روده بزرگ 
محیطی با اکسیژن کم و مناسب برای رشد میکروبیوم ها )باکتری های 
بی هوازی( مانند اســتروپتوکوک، بیفیدوباکتریوم، الکتوباســیلوس 
و کلستریدیوم اســت.این دکترای علوم تغذیه خاطرنشــان کرد: این 
میکروب ها از رشــد بیش از حد باکتری های مضر جلوگیری می کنند 
کــه برای مواد مغذی و مکان های اتصال به غشــاهای مخاطی روده که 
محل اصلی فعالیت ایمنی و تولید پروتیین های ضدمیکروبی اســت، 
رقابت می کنند.به گفته وی، میکروب های مذکور از این طریق سیستم 
ایمنی را تحریک می شود، ترکیبات غذایی بالقوه سمی را تجزیه می کنند 
و ویتامین ها از جمله ویتامین های B، ویتامین Kو اسید آمینه خاصی 
را ســنتز می کنند.این استادیار دانشگاه، پروبیوتیک ها را میکروب های 
مفید عنوان کرد که مصرف آنها در تنظیم میکروبیوم روده نقش مؤثری 
داشته و برای بدن مفید است.اسامیان خاطرنشان کرد: پره بیوتیک ها به 
مواد غذایی )اغلب کربوهیدرات های غیرقابل هضم( گفته می شود که به 
عنوان ســوخت در دسترس میکروب های مفید روده قرار می گیرند و به 
تقویت آنها کمک می کنند.وی با بیان این که پروبیوتیک در زبان یونانی 
به معنای حیات بخش اســت افزود: پروبیوتیک به ارگانیسم های زنده و 
غیربیماری زایی اطاق می شود که در صورت مصرف مقادیر کافی، اثرات 

سامت بخشی ویژه ای برای میزبان دارند.
اسامیان یادآور شد: پروبیوتیک ها به شکل مکمل های غذایی یا به 
طور طبیعی در برخی مواد غذایی وجود دارند که مواد غذایی تخمیری 
شامل کفیر، ماست، ترشی های تخمیری، کیمچی، پنیرهای پروبیوتیک 

و چای تخمیری از آن جمله هستند.

بخش درمان ســازمان تامین اجتماعی یکی از حوزه های 
حساس و حایز اهمیت در ارایه خدمات به بیمه شدگان تحت 
پوشش این نهاد غیر دولتی است که می بایست توجه ویژه ای 

به مدیریت آن شود.
سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است 
که به صورت درآمد . هزینه ای اداره می شود و هیچ بودجه ای 
از دولــت دریافت نمی کند و بر اســاس درآمدهای حاصل از 

دریافت حق بیمه اعضای خود کسب درآمد می کند.
عملکرد ســازمان مبتنی بر اصل سه جانبه گرایی دولت، 
بیمه شدگان و کارفرمایان است و بدیهی است یکی از خدمات 
ســازمان بیمه گر اجتماعی ارائه خدمــات درمانی به بیمه 

شدگان تحت پوشش خود است.
با تصویب قانون الزام در سال ۱۳۶۸ توسط مجلس شورای 
اسامی، سازمان موظف است به دو شکل ۱- درمان مستقیم 
در مراکز ملکی خود ســازمان و ۲- درمان غیرمســتقیم، با 
خرید خدمت از مراکز تشــخیصی درمانــی طرف قرارداد به 

بیمه شد گان خود خدمات درمانی ارائه نماید.
حسن آذری پور کارشناس و مشاور کمیته صنفی انجمن 
اسامی جامعه پزشکی سازمان تأمین اجتماعی گفت: بخش 
درمان ســازمان تأمین اجتماعی متکّفل تأمین ســامت و 
خدمات درمانی برای بیش از ۴۰ میلیون نفر بیمه شده اصلی 
و اعضای خانواده آنها است که به دو شکل درمان مستقیم در 
مراکز ملکی و درمان غیر مستقیم توسط مراکز طرف قرارداد 

ارائه می گردد.
وی کــه از مدیران ســابق بخش درمان ســازمان تأمین 
اجتماعی اســت، افــزود: خدمات درمانــی در مراکز ملکی 
بدون دریافت هزینه ای از بیمه شــدگان ارائه می شود. البته 
این خدمات رایگان نیســتند چون بیمه شــدگان در قالب 

حق بیمه پرداختی، پیشــاپیش هزینه های درمان خود را به 
ســازمان تأمین اجتماعی پرداخت می کنند. بنابراین درمان 
سازمان تأمین اجتماعی نقش بسیار مؤثری در تأمین سامت 
و امنیت روانی جمعیت کشــور در حوزه سامت دارا است و 
هر گونه اختــال در ایفای این نقــش می تواند موجب بروز 
نارضایتی های وسیع در کشور شود. به ویژه در شرایط حاضر 
با توجه به مشــکات اقتصادی موجود و افزایش هزینه های 
زندگی و باال بودن نرخ توّرم و گران شدن قیمت داروها و اقام 
غذایی؛ درمان ســازمان تأمین اجتماعی نقش قابل توجهی 
در ایجــاد امنیت روانی برای بخش عظیمی از جامعه دارد. به 
ویژه درمان مســتقیم که محل رجوع اقشار کمتر برخوردار 
ســازمان تأمین اجتماعی و جامعه اســت و در حال حاضر با 
توجه به افزایش هزینه های زندگی و درمان، حتی بخشی از 
طبقه متوسط رو به پایین نیز به مراکز ملکی سازمان مراجعه و 
درمان مستقیم به عنوان ضربه گیر این بخش جامعه در مقابل 

هزینه های کمر شکن درمان عمل می کند.
آذری پور در مورد درمان مســتقیم و جایگاه آن در نظام 
سامت، گفت: درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی با ۷۲ 
بیمارستان، ۵ مرکز جراحی محدود و ۳۲۰ مرکز سرپایی ارائه 
خدمات درمانی )درمانگاه( در سراسر کشور به بیمه شد گان 
سازمان ارائه خدمت می کند. این مجموعه سالیانه بیش از ۶۰ 
میلیون ویزیت سرپایی و ۱۱۵ میلیون خدمات سرپایی ارائه 
می کند و سالیانه حدود ۸۰۰ هزار مورد بیمار روی تخت های 
بیمارستانی ســازمان تأمین اجتماعی بستری می شوند که 
از این تعــداد بیش از ۵۰۰ هزار مــورد اعمال جراحی انجام 
می شود. این خدمات که بدون پرداخت وجه به بیمه شدگان 
ســازمان تأمین اجتماعی ارائه می شــود نقــش مهمی در 
حفاظت مالی از بیمه شد گان سازمان دارد. به ویژه در بخش 

بســتری و با توجه به هزینه های درمان در بخش خصوصی و 
مشــکاتی که در ارائه خدمات در بخش دولتی وجود دارد و 
پرداخت از جیب باالی مردم در این دو حوزه، درمان مستقیم 
حفاظت مالی قابل توجهی برای بیمه شــد گان خود به ویژه 
بیمه شد گانی که با حداقل حقوق و دستمزد بیمه می شوند، 
دارد. بســیاری از این افراد در صورت عدم وجود مراکز ملکی 
ســازمان برای دریافت خدمات درمانی مجبور به هزینه پس 
اندازهای خود، اســتقراض یا حتی فروش دارایی های خود، 
در صورت وجود، خواهند شــد تا هزینه هــای درمان خود یا 
عزیزانشــان را تأمین کنند. بنابراین درمان مستقیم سازمان 
تأمین اجتماعی و مراکز ملکــی آن جایگاه قابل توجهی در 
صیانت از توان مالی اقشار کم درآمد جامعه برای ادامه زندگی 
شرافتمند دارند و هر گونه اخال در این حوزه می تواند امنیت 
روانی بخش قابل توجهی از جامعه را به خطر اندازد و به دنبال 

آن امنیت اجتماعی نیز خدشه دار شود.
وی به مهم ترین چالش های حوزه درمان تأمین اجتماعی 
اشــاره کرد و افزود: مهم ترین چالش موجود در این بخش در 
حال حاضر مشــکل جذب نیروی انســانی متخصص اعم از 
پزشک و پرستار و ســایر نیروهای تخصصی است. سازمانی 
کــه روزی نیروهای متخصص در رده هــای مختلف آرزوی 
همکاری با آن را داشتند و در همه رده های تخصصی نیروها 
در لیســت انتظار بودند تا برای همکاری فراخوان شــوند به 
جایی رسیده است که االن در شهر تهران بیش از ۱۰۰ ردیف 
پزشــک متخصص خالی دارد و امکان جــذب نیرو حتی در 

رده های پایین تر را نیز ندارد.
این کارشــناس حوزه درمان تأمیــن اجتماعی ادامه داد: 
مهم ترین معضل در جذب نیروها نظام پرداختی اســت که 
در حال حاضــر جّذابیتی برای نیروهــای متخصص ندارد. 

پرداخت به نیروهای متخصص بر اساس نرخ دولتی، در حالی 
که در درمان غیرمستقیم به مراکز دولتی نزدیک به نرخ آزاد 
پرداخت می شــود، و فاصله این تعرفه ها با بخش خصوصی 
عمًا جّذابیتــی برای پزشــکان متخصص نــدارد. اصاح 
تعرفه ها به تعرفه نهاد عمومی غیردولتی راهکار مؤثری برای 
جبران این نقیصه و افزایش جّذابیت سازمان برای نیروهای 

تخصصی دارد.
وی افزود: تبدیل وضعیت استخدامی نیروها، راهکار دومی 
اســت که موجب ماندگاری و افزایش جّذابیت سازمان برای 
نیروهای تخصصی می شــود. در حال حاضر جذب نیروها به 
صورت قراردادی موجب فقدان امنیت شغلی برای آنها شده 
در نتیجه در صورت پیدا شــدن موقعیت های شغلی با ثبات 
بیشتر سازمان را ترک می نمایند. این موضوع در همه رده های 
نیروهای تخصصی در گروه های شغلی مختلف صادق است. 
فاصله دریافتی بین نیروهای استخدامی و قراردادی نیز به این 
احســاس تبعیض و تفاوت می افزاید و موجب تشدید نیروی 

گریز از سازمان در میان این نیروها می شود.
آذری پور گفت: افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشــکی 
ســومین چالش پیش روی نظام ســامت و درمان سازمان 
تأمیــن اجتماعی اســت. این هزینه هــا می تواند موجب به 
گل نشستن نظام سامت کشور شــود. بدیهی است یکی از 
راهکارهــای مقابله با این خطر پرداخــت یارانه های دارو به 
سازمان تأمین اجتماعی اســت و ارائه این داروها به بیماران 
از مجرای مراکز ملکی ســازمان تأمین اجتماعی اســت چرا 
که قابلیــت نظارت بر نحــوه توزیع داروهــا و تجهیزات در 
این سیســتم بیشتر و مکانیســم های کنترلی دقیق تری را 
می توان در توزیع درست و برای بیمار درست در حوزه دارو و 

تجهیزات، اجرا نمود.

چالش های حوزه درمان 
تأمین اجتماعی

* مشکل جذب پزشکان متخصص

یکی از فاکتورهایی که در روابط فردی و اجتماعی به ما احساس امنیت 
می دهد قابل پیشبینی بودن افرادی است که با آنها در تعامل هستیم.اما 
احساســات و هیجانات گاهی ما را غیرقابل پیش بینی می کنند، چون 
عمدتاً غیرمنطقی هســتند، نه به معنای منفی آن، بلکه یعنی از منطق 
 خاصــی پیروی نمی کنند و بــدون دلیلی که ما از آن آگاه باشــیم بروز
 می کنند.گاهی هیجانات به قدری سرکش می شوند که اگر مهار نشوند، 
شعله می کشــند و ویران می کنند. پس کنترل هیجانات و به خصوص 
کنترل خشــم مهارتی اســت که در تعامات اجتماعی و به خصوص در 
شــرایط فعلی جامعه ما، که مدیریت خشم یک نیاز فوری است، و بیشتر 
افراد ســوپاپی برای تخلیه هیجانات خود نمی شناسند برای شما برگ 
برنده به شمار می آید.گاهی شادی، غم، یا اضطراب. کنترل هیجانات به 
معنای سرکوب آنها نیست، بلکه به معنای شناخت و آگاهی از آنهاست. به 
این معنی که ما سوار بر آنها باشیم، نه آنها بر ما. در این مقاله ۵ روش برای 

کنترل هیجانات معرفی می کنیم:
۱.شرایط را انتخاب کنید.

از موقعیتهایی که در شــما هیجانات ناخواسته ایجاد می کند دوری 
کنیــد. اگر احتمال می دهید که در حالت عجله از کوره دربروید، کارها را 
به دقیقه نود نیندازید. ۱۰ دقیقه زودتر از خانه یا محل کار خارج شــوید. 
در این صورت، دیگر عابران، خودروها یا آسانســورهای کند کفر شما را 

درنمی آورند.
۲. شرایط را تغییر دهید.

شاید هیجانی که می خواهید تحت کنترلتان بگیرید ناامیدی باشد. 
مثًا همیشه دلتان می خواهد وقتی مهمان دارید غذایتان »بی نقص« از 

کار درآید. اما همیشه یک جای کار ایراد پیدا می کند چون شما هدفتان را 
خیلی باال درنظرگرفته اید. شرایط را با انتخاب غذاهایی که قلقشان کامل 
دســتتان است تغییر دهید. شاید نتوانید الزانیا را بی نقص و مطابق میل 
خود درآورید، اما قیمه را می توانید چشــم بسته درست کنید. پس قیمه 

درست کنید!
۳. نقطه تمرکز توجهتان را تغییر دهید.

مثًا شما همیشــه خود را پایین تر از اطرافیانتان می دانید و آنها در 
نظر شما همیشه خیلی خوشــگل یا خوش تیپ هستند. وقتی باشگاه 
می روید، بدون اینکه دست خودتان باشد حواستان سمت افرادی  می رود 
که با دستگاه یا وزنه ۳ برابر سنگین تر از شما کار می کنند. ناخواسته تمام 
توجهتان جلب آنها می شــود و حســرت می خورید که ای کاش من هم 

مثل او بودم.
در این موقعیت توجه خود را از آن فرد بگیرید و معطوف به آن دســته 
از افراد کنید که از شــما هم سبک تر کار می کنند. این کار کمک می کند 
احساس بهتری نســبت به خود پیدا کنید. حتی بهتر آن است که تمام 
تمرکز خود را معطوف به کار خودتان بکنید. چون خود روند ورزش کردن 
در نهایت میزانی از آن قدرت و توانمندی را که دوست دارید برایتان همراه 
خواهد داشت. پس از ناحیه امن خود خارج شوید و توجه خود را به چیزی 

دیگر جلب کنید.
۴. افکار خود را تغییر دهید.

روزی چند دقیقه را به بررسی احساسات خود و ارتباطشان با افکار و 
باورهایتان اختصاص دهید.

تِه تِه عمیق ترین هیجانات، باورهایی وجود دارد که آن هیجانات از آنها 

نشأت می گیرند. احساس ناراحتی می کنید چون فکر می کنید چیزی را از 
دست داده اید. احساس خشم می کنید چون به هدف مهمی نرسیده اید. 
احساس شادی می کنید چون پیش بینی می کنید اتفاق خوبی قرار است 
برایتان بیفتد.با تغییر افکارتان شاید نتوانید باعث تغییر شرایط شوید، اما 

دستکم می توانید تفسیرتان را از شرایط تغییر دهید. 
 )cognitive reappraisal( در روش ارزیابی مجدد شناختی
برای درمان هیجان زیاد شــما افکاری را که باعث ناراحتی تان می شود 
با افکاری جایگزین می کنید که دســتکم باعث احساس رضایت در شما 
می شــود. افراد مبتا به اضطــراب اجتماعی معموالً بــاور دارند که اگر 
جلوی جمع به قول معروف ســوتی بدهند، آبرویشــان می رود. اگر باور 
خود را به بــاوری واقع گرایانه تر همچون اینکه دیگــران آن قدرها هم 
 که آنها فکر می کنند تمام توجهشــان روی آنها نیست آرامش بیشتری

 پیدا کنند.
۵. واکنش خود را تغییر دهید.

اگر همه روشهای دیگر را انجام دادید و موفق به کنترل هیجانات خود 
نشدید، قدم نهایی این است که واکنشتان را تحت کنترل خود درآورید. 
شاید آن قدر عصبانی هستید که احساس می کنید دارید آتش می گیرید. 
با تکنیک های زیر می توانید واکنشــتان را به هیجانات منفی به صورت 

فوری اصاح کنید:
روشهای فوری کنترل هیجانات:

گاهی به روشــهایی احتیاج داریم که سریع تر ما را به نتیجه برسانند 
تــا بتوانیم در همان لحظه هیجان را کنترل کنیم. مانند راهبردهایی که 
برای مقابله با خشــم و کنترل رفتار هیجانی اعمال می کنیم. همچون 

تنفس عمیق، ترک موقعیت، خواندن یک جمله، و تلقین برخی عبارات. 
حتماً دیده اید وقتی دو نفر با هم حرفشان می شود، اطرافیان می گویند 
صلوات بفرستید. همین که همه صلوات میفرستند، وقفه ای چند ثانیه 
ای در مشاجره ایجاد می شود که تا حد زیادی از شدت هیجان می کاهد. 
روشــهای کنترل هیجان زیر جواب خود را پــس داده اند. پس آنها را به 
خاطر بسپارید و در اولین فرصتی که هیجاناتتان طغیان کرد تمرینشان 

را شروع کنید:
 ۲ تا ده بشمارید.

۳ با یک فرد مطمئن صحبت و درددل کنید.
۴ کاری را انجام دهید که به شما احساس خوبی می دهد، مثا پیاده  

روی کنید، آهنگ دلخواهتان را پخش کنید.
۵ کاری را انجام دهید که حواس شما را از موضوع پرت می کند، مثًا 
اگر در خانه هســتید خود را با کار خانه مشــغول کنید و اگر در محل کار 

هستید، میز خود را مرتب کنید
۶ دوش بگیرید.

۷ در اولین فرصت که هیجاناتتان فروکش کرد و دیدید بر واکنشهایتان 
تســلط دارید، هیجانات خود را با فردی که موجب این احساس شده در 

میان بگذارید.
  ۶ کار ضروری برای برندسازی شخصی یا پرسونال برندینگ

برای اینکه تبدیل به یک رهبر خوب شــوید باید بتوانید هیجان خود 
را کنترل کنید. اگر شما هم راهکاری بلدید که در مواقع فوران هیجانات 
کمکتان می کند آرام و منطقی تر عمل کنید، حتماً در قسمت نظرات با 

ما در میان بگذارید.

مدیریت و کنترل هیجان و استرس با ۵ ترفند ساده

 شماره ۴86   شنبه ۱۲ آذر ماه ۱۴0۱   8 جمادی االولی ۱۴۴۴ 

رئیس هیات مدیره ســندیکای تولید کنندگان مواد دارویی، 
گفت: با واردات داروهای آنتی بیوتیک قدرت نظام دارویی کشور 
را زیر سوال بردیم.فرامرز اختراعی افزود: باید ببینیم چرا بعد از ۴۰ 
سال که اولین تولید کننده داروهای ژنریک در دنیا بوده ایم، دچار 

نارسایی شده ایم.
وی بــا انتقاد از واردات داروهای آنتی بیوتیک، گفت: چرا نظام 
دارویی با این قدرت، مجبور شــده از هند داروهای آنتی بیوتیک 
وارد کند.اختراعــی در ادامه به دالیل بروز کمبودهای دارویی در 
کشور اشاره کرد و افزود: متأســفانه قیمت گذاری دارو در پشت 
درهای بســته انجام می شــود که این موضوع به لحاظ علمی و 

کاسیک، قابل قبول نیست.
وی با عنوان این مطلب که هر کشوری شرایط اقتصادی خاص 
خــودش را دارد، گفت: در تمام دنیا برای حمایت از تولید، قوانین 

خاصی وضع می کنند تا چرخه اقتصاد بگردد.
اختراعی با انتقاد از کسانی که در قیمت گذاری دارو نقش دارند، 
افزود: برخی از این قیمت گــذاری ها باالتر از قیمت های جهانی 
اســت و برخی هم پایین تر است که همین موضوع، تولید را دچار 
بحران می ســازد.وی ادامه داد: با توجه به این سیاست اشتباه در 
نحوه قیمت گذاری دارو، نامه ای به سازمان غذا و دارو نوشتیم که 
چنین سیاستی باعث می شود داروهای با قیمت پایین تولید نشوند 
و همچنین با توجه به مشخص نبودن سیاست گذاری در تعیین 

قیمت دارو، تولید کنندگان سراغ تولید محصوالت جدید نروند.
رئیس هیأت مدیره ســندیکای تولید کنندگان مواد دارویی، 
گفت: اقتصاد دســتوری حداقل در حوزه دارو جواب نمی دهد.در 

همین حال، سیدحیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو، عنوان 
داشته اســت که ما دو پیشنهاد به تولید کنندگان مواد اولیه دارو 
داشــته ایم. یا قیمت گذاری را قبول کنند و یا اینکه واردات را آزاد 

می کنیم و رقابت کنند.
اختراعی در واکنش به پیشــنهاد رئیس سازمان غذا و دارو به 
تولیدکنندگان مواد اولیه دارو در کشــور، تاکید کرد: قانون برای 
قیمت گذاری ماده اولیه دارو هیچ معبری نگذاشته است. اما، این 

طور نیست که تولید کنندگان مواد اولیه دارو، هر طور خواستند 
قیمت تعیین کنند. بلکه بر اســاس تصمیم کمیسیون ماده ۲۰ 
ســازمان غذا و دارو، این قیمت گذاری طبق جداول و بر اســاس 

قیمت تمام شده به همراه سود متعارف، تعیین می شود.
وی ادامه داد: حرف زدن بدون ســند و مــدرک در خصوص 
اینکه تولیدکنندگان خودشان دارو را گران می کنند، اصًا صحیح 

نیست؛ چون سازمان غذا و دارو مسئول قیمت گذاری دارو است.

اختراعی با استقبال از پیشنهاد دوم رئیس سازمان غغذا و دارو 
برای آزاد ساختن واردات مواد اولیه تولید دارو برای ایجاد رقابت با 
تولیدکنندگان داخلی، گفت: البته این طور نبوده که تا االن واردات 

نداشته باشیم، بلکه همیشه راه واردات باز بوده است.
وی ادامه داد: ما موافق رقابت هستیم، به شرطی که تعرفه های 
حمایتــی منطقی اعمال شــود. یعنــی وزارت صمت در تعیین 
تعرفه های گمرکی، دقت بیشــتری کند. زیرا، اگر تعرفه را پایین 

بیاورند، خطری برای تولید داخل است.
اختراعی گفت: ما با بخش دوم پیشــنهاد رئیس سازمان غذا و 

دارو نه از ناحیه تهدید، موافق هستیم.
وی افزود: پیشنهاد ما به سازمان غذا و دارو این است که جلسات 
تعریف قیمت مرجع، با حضور صاحبان صنعت و کارشناسان خبره 
اقتصــادی صورت بگیرد.اختراعی تاکید کــرد: اگر تولید کننده 
داخلی حمایت شــد و نتوانست تولید را باال ببرد، آن وقت واردات 
 را آزاد کنند.وی افزود: قیمت گذاری ها باید بر اساس قیمت های
 بیــن المللی و همراه با تعرفه های حمایتی صورت بگیرد تا تولید 

کننده داخلی هم امکان رقابت داشته باشد.
اختراعی تاکید کرد: اینکه بخواهیم با تهدید، کمبودها را مهار 
کنیم؛ رویه درستی نیست. در واقع، کم نمایی تولید دارو، امنیت 

اقتصادی را از تولید کننده داخلی می گیرد.
وی افزود: اینکه نظام دارویی کشــور با این قدرت و بعد از ۴۰ 
ســال که اولین تولید کننده داروهای ژنریک در دنیا بوده است، 
دچار نارسایی در تولید داروهای آنتی بیوتیک کودکان شود، جای 

تعجب دارد.

واردات آنتی بیوتیک تعجب آور است
 تعیین قیمت دارو پشت درهای بسته 
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اخبار

رییس جهاد کشاورزی مازندران:

 غفلت و کوتاهی در اجرای طرح های
  آبخیزداری ، تولیدات کشاورزی مازندران

 را تحت تاثیر منفی قرار داد

 رییس ســازمان جهاد کشــاورزی مازندران گفــت: غفلت و کوتاهــی در اجرای
 طرح های آبخیزداری ، تولیدات کشاورزی مازندران را تحت تاثیر منفی قرار داد.

حســن عنایتــی در آیین تکریم و معارفــه مدیرکل منابع طبیعــی و آبخیزداری 
مازندران منطقه ســاری افزود: تغییرات اقلیمی در اثر بی توجهی به منابع طبیعی نیز 

سبب اثرات منفی بر تولیدات محصوالت کشاورزی شده است.
وی بیــان کرد: مراقبت از عرصه هــای طبیعی، کشــاورزی را در بهره وری ،بهره 

برداری و صیانت تحت تاثیر مستقیم قرار می دهد.
وی تاکیــد کرد: باید آینده منابع طبیعی مازندران را بازنگری و بروز کنیم و اولویت 

بندی را در حفظ جنگل های هیرکانی گذاشته و عملیاتی کنیم.
رییس سازمانی جهاد کشاورزی مازندران، آبخیزداری در عرصه های طبیعی برای 
کشــاورزی را مهم و حیاتی توصیف کرد و ادامه داد: اگر شرایط عرصه های طبیعی و 

کشاورزی را به این شکل پیش ببریم، نگرانی ها صد چندان می شود.
عنایتی تصریح کرد: تمرکز کارشناسی بر منابع طبیعی مازندران، سبب بهره وری 
در تولیدات محصوالت کشاورزی می شود ، در حاضر وضعیت منابع طبیعی مازندران 

با توجه به کارکردش در تولیدات کشاورزی ، اصال مناسب نیست.
وی گفــت: با توجه به وضعیت بارندگی های مازنــدران، مراتع درجه یک در منابع 
طبیعی بســیار کم داریم .وی با اظهار این که شــرایط جنگل های مازندران نیز اصال 
مناسب نیســت ، بیان کرد: غفلت هایی که در حراســت از جنگل وجود دارد ، بسیار 
نگران کننده است.رییس ســازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: تنوع محصوالت 
کشــاورزی در اســتان به توجه به نقش محــوری در امنیت ملی غذایی ، وابســتگی 
تنگاتنگی به وضعیت مناســب عرصه طبیعی دارد، بنابرایــن برای اجرای طرح های 

آبخیزداری و حراست از عرصه های طبیعی باید نگاه ملی را تقویت کنیم.
 در این مراسم سید علی علوی به عنوان مدیرکل جدید منابع طبیعی و آبخیزداری 
مازندران - منطقه ساری معرفی شد و از اسحاق عطایی که بیش از ۲ سال در این پست 
خدمت کرده، تجلیل شد.استان مازندران حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار مساحت 
دارد که از این مقــدار حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتــار آن عرصه های طبیعی 
شامل جنگل و مرتع اســت.در مجموع حدود ۵۴ درصد از عرصه های جنگلی شمال 
کشور را در اختیار دارد و همچنین نیمی از جنگل های هیرکانی ثبت شده در سازمان 
جهانی یونســکو در جغرافیــای مازندران واقع اســت.حوزه اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان مازندرانـ  نوشهر با وسعتی بیش از ۶۶۰ هزار هکتار جنگل، مرتع و 
سواحل معادل ۲۸ درصد از مساحت مازندران را در بر دارد.شهرستان های نور، نوشهر، 
چالوس، عباس آباد، تنکابن، رامسر و کالردشت از نظر حوزه منابع طبیعی زیر پوشش 

حوزه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - نوشهر است.

مسؤول سازمان بسیج جامعه زنان سپاه کربال:

افتتاح ۱۵ مرکز کارآفرینی برای زنان 
سرپرست خانوار مازندران

مسؤول ســازمان بسیج جامعه زنان ســپاه کربال از افتتاح ۱۵ مرکز کارآفرینی در 
 حوزه های مقاومت خواهران با اولویت زنان بی سرپرســت و بدسرپرســت در استان 

خبر داد.
 فرشــته پازوکی در جمــع خبرنگاران ضمــن تبریک هفته بســیج، از برگزاری 
۲۰ عنــوان برنامه محوری و بیــش از ۲ هزار برنامه در هفته بســیج خبر داد و اظهار 
کرد:  رزمایش فاطمی ۲ در قالب کمک های مومنانه، اموزشــی، بهداشتی، فرهنگی،  
برگزاری اردو هــای تفریحی ویژه دختران و اعزام راویــان خواهر به مدارس دخترانه 

جهت روایت گری از حمله برنامه های این هفته است.
مسؤول ســازمان بسیج جامعه زنان ســپاه کربال از افتتاح ۱۵ مرکز کارآفرینی در 
حوزه های مقاومت خواهران با اولویت زنان بی سرپرســت و بدسرپرست و راه اندازی 
طرح »محیا« در ۸۴ پایگاه شــاخص خواهران با محوریت ســبک زندگی اسالمی و 
فاطمی هم خبر داد و افــزود: حمایت از خانواده های زندانیــان و همچنین کمک به 
آزادی آنــان به ویــژه زنان زندانی، دیدار با خانواده شــهدا بویژه شــهدای زن و ثبت 
مســتندات خاطرات این عزیزان از دیگر برنامه هاست.به گفته پازوکی مسابقه نقاشی 
کودکان در نمایشــگاه های هفته بســیج با موضوع هفته بســیج، تجلیــل از مربیان 
بســیجی مهد های قرآنی توســط نونهاالن، برپایی میزخدمت در مساجد و برگزاری 
مســابقه علمدارن والیت گردان های کوثر و رزمی خواهــران از برنامه های دیگر این 
هفته به شمار می آید.مسؤول بســیج جامعه زنان سپاه کربال در ادامه سخنان خود با 
اشــاره به اینکه  تمام اهداف بســیج در خدمت به مردم و حفظ دستاورد های انقالب 
اســالمی خالصه می شود، افزود: امروز نقش آفرینی بسیج در تمام عرصه های سخت، 

نیمه سخت و به ویژه در جنگ نرم با شیوه های مختلف را شاهد هستیم.

مدیرکل شیالت گلستان خبرداد؛

 پیش بینی ذخیره سازی ۱۵۰هزار 
قطعه قزل آال در قفس های دریایی گلستان

مدیرکل شیالت گلستان از پیش بینی ذخیره سازی ۱۵۰ هزار قطعه قزل آال در قفس 
های پرورش ماهی مستقر در آب های استان خبرداد.

 اســماعیل جباری در بازدید از کانال گرگانرود و محل تــردد پرورش دهندگان طرح 
پرورش ماهی در دریا اظهارکرد: پیش بینی می شود امسال ۱۵۰ هزار قطعه بچه ماهی قزل 

آال در ۵۹ قفس و پن مستقر در آب های استان ذخیره سازی شود.
جباری عنوان کرد: در حال حاضر مسیر تردد پرورش دهندگان، برای ذخیره سازی بچه 
ماهی در قفس های مستقر در منطقه خواجه نفس فعاًل باز بوده و شیالت در حال پیگیری 

جذب اعتبار برای الیروبی کانال گرگانرود است.
مدیرکل شــیالت گلستان افزود: شیالت اســتان حمایت های الزم در خصوص نقل و 
انتقال بچه ماهی توســط خودروهای تانک دار و همچنین قایق موتوری یگان حفاظت و با 

حضور کارشناسان شیالت در زمان انتقال انجام خواهد داد.
وی با بیان اینکه به زودی ذخیره ســازی بچه ماهی در قفس های مســتقر در آب های 
اســتان آغاز می شــود، گفت: پیش بینی می شود امســال ۳۰۰ تن ماهی قزل آال در طرح 

پرورش ماهی در دریا تولید شود.

پرستار نمونه کشوری با بیان خاطراتی از دوران شغلی خود 
گفت: اگر کار پرســتاری سخت هم باشد؛ با بهبود و سالمتی 

بیماران جبران می شود.
 پرســتار در حقیقت فرشته سفیدپوشــی است که برای 
بهبودی بیماران ایثارگرانه تالش می کند، شــاید این تالش 
تا زمانی که عزیزی از خانواده ما در بیمارستان بستری شود، 
محســوس نباشد و از کنار این شغل شــبیه بقیه مشاغل به 
راحتــی گذر کنیم؛ در حقیقت انتخاب این شــغل از ابتدای 
تصمیم گیــری برای انتخاب رشــته آغاز می شــود و فردی 
که می خواهد قدم در این عرصه بگــذارد باید خود را مهیای 
ســختی های بســیار کند و از نوعی ایثار و از خودگذشتگی 

درونی برخوردار باشد.
نقش پرســتار برگرفته از هنرآفرینی بانوی بزرگ اسالم 
حضرت زینب )س( در واقعه کربال و پس از آن اســت؛ همان 
گونه که حضرت زینب )س( عاشقانه، پرستاری و تیمارداری 
از عزیزان خــود در صحرای کربال را برعهــده گرفت؛ امروز 
پرســتاران مهربان ما با پیروی از راه این بانوی بزرگ اسالم با 
صبر و شــکیبایی درد بیماران را التیام می بخشند و به جای 
اســتراحت در کانون گرم خانواده غمخــوار و همراه بیماران 
هســتند، بیمارانی که بعد از خدا دردهایشــان را به دســت 

پرستاران می سپارند تا مرهمی هرچند کوچک بر آنها باشند.
پرستاران این سخت کوشان عرصه سالمت، در بیداری نیز 

گویی خواب سالمتی بیماران را می بیند و به امید بهبود آنها 
چشــم بر هم می گذارند، در دوران کرونا این قشر زحمتکش 
جان خود را در دســت گرفته و گویی ناراحتی خود را پشــت 

ماسک های سنگین و لبخندهای بزرگ پنهان کرده بودند.
آرزو صنیعی پرستار نمونه کشوری است که در بیمارستان 
شــهید رجایی شــهر داران مشغول به کار اســت، در اتاقی 
نشســته ایم که در لحظاتی از روز، قرار است خستگی این کار 
ســخت را از وجود پرستاران و کادر درمان بزداید، روز پرستار 
را که به وی تبریک و برای سختی کارش به وی خداقوت می 
گویم؛ ماسک از چهره بر می دارد و با لبخند بخشی از خاطرات 
خود را با ما شــریک می شــود:»اگر کار پرستاری سخت هم 
باشد؛ با بهبود و ســالمتی بیماران جبران می شود.«، اولین 
جمله اش را این گونه آغاز می کند و ادامه می دهد: من در رشته 
کارشناسی هوشبری حدود هشت سال است که در اتاق عمل 

بیمارستان شهید رجایی مشغول به کار هستم.
بهبودی بیماران سختی کار را جبران می کند

صنیعی اضافه می کند: البته هر شغلی سختی خودش را 
دارد اما همان طور که گفتم سختی این شغل با عالقه به کار و با 

بهبود و سالمتی بیماران برای ما جبران می شود.
تلخ و شیرین شغلی یک پرستار اتاق عمل

کمی فکر می کند، شــاید به فراز و نشیب های شغل اش 
می اندیشــد، سپس سری تکان داده و می گوید: مسلماً شغل 

پرستاری نیاز به صبر و حوصله فراوان و از خود گذشتگی و ایثار 
دارد چرا که دیــدن درد و رنج بیماران روحیه و انگیزه باالیی 
می خواهد و زندگی فردی ما نیز در بســیاری از مواقع تحت 

تأثیر این شغل قرار می گیرد.
وقتی دربــاره بهترین خاطــره دوران کاری اش ســوال 
می کنــم، مکثی کرده و ســپس بیــان می کنــد: بهترین 
خاطره من از بیمارانی اســت که پــس از یک عمل جراحی 
طوالنی و ســخت بهبــودی خــود را به دســت می آورند، 
گذشــت آن لحظات دلهــره آور و اضطراب انگیز و شــادی 
خانواده هــا کــه گویی نور امید در صورتشــان پــس از این 
 لحظات سخت روشن شده اســت، بهترین خاطره برای من 
و امثال من است.حال اخم ظریفی روی صورت زیبای پرستار 
نمونه می نشــیند، با همان حالت و با لحنــی غمگین ادامه 
می دهد: ما خاطره بد هم زیاد داریــم؛ بدترین خاطره من از 
روزی اســت که مادر و دختری که هر دو در ســانحه تصادف 
مصدوم شده بودند به بیمارستان ما آوردند اما با وجود تالش 
تیم احیا این ۲نفر در نهایت جان خود را از دســت دادند، واقعاً 

یادآوری اش هم برای من دردناک است.
 امــان از زمانــی کــه زحمــات کادر درمان 

جواب نمی دهد
آرزو از ایام بیماری کرونا نیز خاطرات تلخ و شیرینی دارد: 
برخی مراجعان شــرایط واقعاً سختی داشتند، ناگهان با اوج 

بیماری به بیمارستان می آمدند و در کمال ناباوری در بخش 
مراقبت های ویژه بستری می شدند، بسیاری از آنها این دوران 
سخت را با امید پشت سر گذاشتند و بهبودی خود را به دست 
آورنــد، زیباتر از این خاطره چه می توان عنوان کرد اما امان از 
زمانی که تالش های کادر درمان نتیجه نمی دهد؛ از بدترین 
خاطرات مــن در ایام کرونا این بود که زن و شــوهری هر دو 
درگیــر بیماری کرونا بودند و در یک اتاق بســتری بودند اما 

متأسفانه آقا دچار ایست قلبی شد و جان خود را از دست داد.
وی با غمی در چهره ادامه می دهد: به طور کلی دوران کرونا 
روزهای ســختی بود؛ اغلب اوقات ما برای انجام عملیات احیا 
باید به بخش کرونا می رفتیم و پس از آن همه همکاران درگیر 
بیماری کرونا می شدند و بســیاری از شدت بیماری بستری 

می شدند.
تقریباً به انتهای صحبت خود رسیده ایم، خانم صنیعی دیگر 
وقت چندانی ندارد و باید به بخش برگردد، لبخندی می زند و 
می گوید: خداوند را شــاکرم که دوران سخت و طاقت فرسای 
کرونا تمام شــد و ما و همه همکاران لبخنــد زیبای مردم را 
دیدیم، من از همه مردم فهیمی که با رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی و تزریق واکسن به از گذر از این دوران سخت کمک 
کردند تشکر می کنم و برای همه همکاران خود و سرکار خانم 
داوودی مسئول بخش اتاق عمل بیمارستان آرزوی موفقیت 

و سربلندی دارم.

تلخ و شیرین شغل پرستاری 
در اتاق عمل

نقش پرســتار برگرفته از هنرآفرینی بانوی بزرگ اسالم حضرت زینب )س( در واقعه 
کربال و پس از آن است؛ همان گونه که حضرت زینب )س( عاشقانه، پرستاری و تیمارداری 
از عزیزان خود در صحرای کربال را برعهده گرفت؛ امروز پرستاران مهربان ما با پیروی از راه 

این بانوی بزرگ اسالم با صبر و شکیبایی درد بیماران را التیام می بخشند و...

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

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

الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در قریه چوب بست پالک ۶۷ اصلی بخش ۱۶.

۸۵۰ فرعی بنام آقای حامد حبیبی کوچکسرائی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که 
در آن احداث بنا شده است به مساحت ۲۴۳ متر مربع خریداری مع الواسطه از خانم شمسیه 

کاظمیان مالک رسمی.

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

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت. بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور 
در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با رای هیات 
پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به 
صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید 
حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشــر می نماید. شناســه 

آگهی: ۱۴۱۹۵۹۲
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰۹/۱۲
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۰۹/۲۶

یونس قصابی
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان قائمشهر

 جنگل ها و مراتع؛ منابع طبیعی و دارایی های ارزشمند کشور 
است که نقش مهمی در زندگی و سالمت مردمان دارد اما هر ساله 
بخش قابل توجهی از این نعمت خدادادی در آتش بی توجهی و 

گاه منفعت طلبی انسان خاکستر می شود.
جنگل ها بخش مهمی از طبیعت و جاذبه شــمال کشور به 
شمار می روند، در این بین جنگل های سراسر سبِز خطه خوش 
آب و هوای استان گیالن که بخش زیادی از جنگلهای هیرکانی 
را نیز در خود دارد باعظمت و شــگفت انگیز در بیشتر ایام سال 
میزبان گردشگران از اقصی نقاط کشور است که غفلت مسافران 
موجب آتش افروزی و خسارات جبران ناپذیری بر آنها می شود.

بر اساس آخرین آمار منابع طبیعی و آبخیزداری گیالن، از یک 
میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار جنگل های هیرکانی کشــور نزدیک 
۵۷۰ هزار هکتار در حوزه این اســتان است، این جنگل ها تنها 
در سه استان شمالی کشور شامل گیالن، مازندران و گلستان و 

بخش محدودی هم در اردبیل، خراسان شمالی و سمنان است.
جنگل های زیبا و باطراوت، هدیه ارزشمند از جانب خداوند 
به انسان ها، در فصل های مختلف به ویژه در ایام پاییز طعمه آتش 
می شود که عامل انسانی بازیگر اصلی حریق در جنگل هاست، 
بیشترین آتش ســوزی در جنگل های شمال از جمله گیالن به 
دلیل آتشی است که گردشگران، جنگل نشینان، شکارچیان و 
دامداران روشن می کنند و ســپس به طور کامل خاموش نمی 

کنند و باد گرم بهانه ای برای گسترش آتش می شود.
این آتش ســوزی هــا در فصل پاییز به دلیل وجود شــاخ و 
برگ های خشکیده بیشمار در کف جنگل ها و مراتع و همچنین 
وزش باد گرم بیشــتر است آنگونه که گاهی حریق در یک نقطه 
کوچک چنان گسترده می شود که دهها هکتار از اراضی طبیعی و 
جنگلی را دربرمی گیرد و تالش همه جانبه و چند روزه برای مهار 

و اطفاء کامل آن انجام می شود.
آخریــن حریق جنگلهای گیالن چنــد روز اخیر در اراضی 
جنگلی شهرســتان رودبار رخ داد که بعد از پنج روز تکاپو برای 
مهار و کنترل آتش، ســرانجام شامگاه یکشنبه گذشته با تالش 
نیروهای حفاظت منابع طبیعی، ســپاه، بســیج، هالل احمر، 
سازمان های مردم نهاد و با به کارگیری ۲ بالگرد سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی به طور کامل اطفا شــد، آتشــی که بهانه اش 
وزش شــدید باد گرم شد در حالیکه کارشناسان منابع طبیعی 
و آبخیزداری، عامل انســانی را نقش مهمی در بروز این حریق ها 

عنوان می کنند.
انسان؛ عامل عمده آتش سوزی جنگل های گیالن

کارشناس منابع طبیعی و آبخیزداری گیالن با بیان اینکه بر 
اساس بررسی ها آتش ســوزی جنگل در چند سال اخیر در این 
اســتان حاکی از نقش عمده عامل انسانی است، گفت: در مورد 
عمدی یا غیرعمدی صحبت نمی کنیم، بیشــتر اصل را بر این 

می گذاریم که سهوی بوده، ضمن اینکه همینطور نیز است.
فرید صفا افزود: عمده آتش سوزی  سال های گذشته گیالن 
این بوده که از حاشــیه جاده ها شــروع شده و عمدتا هم به آخر 

هفته چهارشنبه تا جمعه رسیده است.
وی بیــان داشــت: افروختن آتش اولین چیزی اســت که 
گردشــگران با ورود به جنگل نسبت به آن اقدام می کنند حتی 
اگــر نخواهد با آتش کاری انجام دهد، برای لذت از زیبایی آتش، 
نســبت به روشــن کردن آن اقدام می کند و در پایان ســفر به 

خاموش کردن کامل آن توجهی ندارند.
صفا با اشــاره به انجــام کارهای فرهنگی بــرای نصب بنر و 
هشــدارهای الزم برای خاموش کردن درســت آتش از سوی 
اداره کل منابــع طبیعی و آبخیزداری اســتان گیــالن افزود: 
اعتبارات منابع طبیعی ناچیز اســت برای حفظ منابع طبیعی 
نیازمند همکاری همه هســتیم.وی اظهار داشت: سال گذشته 
کالس های مختلف برای مردم مناطق حاشیه جنگل و دهیاران 
از سوی منابع طبیعی گیالن برگزار شد، اما آموزش های مرتبط 
با ضرورت حفظ جنگل ها در مدارس و رســانه های گروهی نیز 
باید مورد توجه قرار گیرد.کارشناس منابع طبیعی و آبخیزداری 
گیالن و جانشــین یگان حفاظت این اداره کل با اشاره به نقش 
مهم جنگل ها در بارندگی ها خاطر نشان کرد: اینکه نظام بارشی 
به هم ریخته و پراکنش و مقدار بارندگی نامنظم شــده همه به 

طبیعت برمی گردد.

حواسمان به جنگل باشد؛ آتش را رها نکنیم
صفا در ادامه گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: توصیه 
ما به گردشگران، دامداران، کوهنوردان و طبیعت گران اینست 
که با ورود به عرصه های جنگلی، حواسشان به جنگل و طبیعت 

باشد.
وی بیان داشــت: حتما الزم نیست که برای طبیعت گردی 
آتش روشن کرد، اگر ضرورتی برای افروختن آتش نیست، به هیج 

وجه این کار انجام نشود به ویژه در بادگرم آتش افروخته نشود.
کارشــناس منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیالن اضافه 
کرد: گردشــگران و طبیعت گردها اگر بنا به ضرورت آتشــی را 
روشن می کنند با ریختن آب یا حتی خاک از خاموش شدن آن 
اطمینان حاصل نمایند و آتش را در طبیعت رها نکنند زیرا دود 

این آتش به چشم خودشان و نیز نسلهای آتی می رود.
وی بــا اشــاره بــه ســیل چنــد ســال اخیــر در برخی 
مناطــق گیــالن از جمله ماســوله اظهــار داشــت: تخریب 
 مرتــع و لخــت شــدن خــاک و جــاری شــدن روان
 آب ها موجب آسیب به منزل همان روستایی می شود که شاخ و 

برگ درختان را می زند.

باد به خودی خود موجب حریق نمی شود
مدیــرکل مدیریت بحران اســتانداری گیالن هــم با بیان 
اینکه باد به خودی خود موجب حریق نمی شــود، گفت: شواهد 
حاکی از آن اســت که عامل بیشتر آتش سوزی ها در جنگل ها، 
 انســانی اســت البته عمدی یا غیرعمدی بودن آن را نمی توان

 اثبات کرد.
امیر مرادی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: متاسفانه برخی 
از گردشــگران، پس از افروختن آتش و اســتفاده از آن، آتش را 
بــه حال خود رها می کنند که این موجب بروز آتش ســوزی در 

جنگل ها می شود.
وی از هم استانی ها و گردشگران در عرصه های جنگلی گیالن 
خواست تا در هنگام استفاده از این مناطق نکات ایمنی را رعایت 
کنند و در صورت روشــن کردن آتش و استفاده از آن، نسبت به 
خاموش کردن کامل آتش های برافروخته اقدان کنند تا زمینه 

های هرگونه آسیب رسانی به جنگل ها از بین برود.

نزدیک 80 هکتــار از جنگل های گیالن دچار حریق 
شد

مدیــرکل منابــع طبیعی و آبخیــزداری گیالن با اشــاره 
به حریــق جنگل های گیالن از سه شــنبه گذشــته به مدت 
۶ روز در شهرســتان های مختلــف اســتان گفــت: در ایــن 
 مــدت در مجمــوع نزدیــک ۸۰ هکتــار از اراضــی جنگلی 
شهرستان های ماسال، تالش، رضوانشهر، فومن و رودبار طعمه 

حریق شد.
میرحامد اختری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: از 
این میزان حریق نزدیک ۴۰ هکتار مربوط به آتش سوزی اراضی 
جنگلی شهرستان رودبار بوده که اطفا کامل آن نزدیک پنج روز 
به طور انجامید، البته هر بار برای مهار حریق اقدام می شــد اما 
دوباره شاهد شعله ورزی آتش به دلیل وزش شدید باد گرم بودیم.
وی بیان داشت: در اطفاء حریق در اراضی جنگلی شهرستان 
رودبار عالوه بر نیروهای حفاظــت منابع طبیعی و آبخیزداری 
گیالن، نیروهای هالل احمر، سپاه، بسیج، محلی و سازمان های 
مردم نهاد مشــارکت کردند ضمن اینکه ۲ فروند از بالگردهای 
سپاه پاسداران جمهوری اسالمی ایران نیز طی ۲ روز برای اطفاء 

کامل حریق در اراضی جنگلی شهرستان رودبار حضور داشتند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیالن خاطر نشان کرد: 
حریق های اخیر در تمام مناطق جنگلی استان به صورت نقطه ای 

و سطحی بوده و به تنه درختان آسیب جدی نرسیده است.
وی با اشاره به نقش عامل انسانی در حریق جنگل ها و تاکید 
بر اینکه همه باید در حفظ ایــن منابع طبیعی همکاری کنند، 
افزود: هم استانی ها و گردشگران برای حفاظت از جنگل ها باید از 
روشن کردن آتش در جنگل خودداری کنند و در صورت اقدام به 

این کار از خاموش شدن آن اطمینان حاصل نمایند.

گیالن نیازمند بالگرد اطفاء حریق است
استاندار گیالن برخورداری از تجهیزات الزم برای مقابله موثر 
با حوادث را مهم دانست و گفت: با توجه به اینکه گیالن جزو پنج 
استان حادثه خیز کشــور به شمار می رود، برخورداری از بالگرد 

برای اطفاء حریق نیاز مبرم این خطه است.
اســداهلل عباسی چندی پیش در جلســه ستاد پیشگیری، 
هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران در رشت با اشاره 
به حریق چندماه گذشــته در تاالب انزلی عنوان کرد: برای مهار 
حریق تاالب به ناچار از تهران بالگرد درخواست کردیم در حالیکه 
این حق اســتان برای برخورداری از بالگرد برای اقدام موثر و به 

موقع در زمان بروز حوادث است.
استاندار گیالن با تاکید بر حفظ و حراست از جنگل ها و منابع 
طبیعی بــه عنوان موهبتی الهی، اظهار داشــت: مردم بهترین 
حافظان طبیعت و جنگل هســتند و در این راســتا کمک حال 

موثری برای مسئوالنند.
استان گیالن به عنوان خطه سرسبز کشور دارای ۵۶۵ هزار 

هکتار جنگل و ۲۲۴ هزار هکتار مرتع است.

آتش بی توجهی؛داغی که به جان جنگل ها چنگ می زند
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اخبار

کودک ۹ ساله قائمشهری کوچک ترین 
پاراگالیدر سوار کشور معرفی شد

نویدرضا خلیلی کودک ۹ســاله قائمشــهری پــس از پرواز 
موفقیت آمیز در حضور داوران و ناظــران داخلی بین المللی، به 

عنوان کوچک ترین پاراگالیدر سوار کشور معرفی شد.
 خلیلی رکوردش به عنوان کوچک ترین پاراگالیدر سوار ایران 
روز گذشــته در حضور نمایندگان وزارت ورزش و جوانان و چند 
نفر از داوران بین المللی، بر فراز آسمان در سایت »سرکت« ساری 
پرواز کــرد. رئیس کمیته رکوردهای ملی ایــران با عنوان اینکه 
رکوردگیری از نویدرضا خلیلی به عنوان کوچک ترین فردی که 
توانایی هدایت پاراگالیدر را دارد انجام شد، افزود: مشخصات این 
نونهال قائمشــهری پس از رکوردگیری موفقیت آمیز، در نسخه 

دوم کتاب رکوردهای ملی ایران ثبت می شود.
هادی رضایی که خود مولف کتاب رکوردهای ملی ایران است 
بــا بیان اینکه نســخه دوم این کتاب در یک هــزار جلد با عنوان 
خانواده بزرگ رکورداران اوایل ســال جدید به چاپ می رســد، 
گفت: پــس از ثبت نام و ارایه مســتندات الزم نســبت به ثبت 
رکورد آقای خلیلی به عنــوان کوچک ترین فردی که به تنهایی 
 قادر به صعود و فرود ایمن با پاراگالیدر اســت ، در کتاب گینس

 اقدام می شود.
مجید خلیلی پدر این کودک قائمشــهری هــم پس از پرواز 
موفقیت آمیز فرزندش به عنوان کوچک ترین فردی که به تنهایی 
توانایی پرواز با پاراگالیدر را دارد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان 
کرد: نوید رضا از ۶ ماه پیش پرواز تمرینی خود را با پاراگالیدر آغاز 
کرد.وی با بیان این که مربیان تنها پس از گذشت ۲ هفته تمرین 
متوجه شــدند که فرزندم به تنهایی قادر به پــرواز با پاراگالیدر 
است، افزود: پسرم تاکنون ۶ پرواز را به تنهایی با موفقیت به پایان 

رسانده است.
پدر نویدرضا با اعالم این که فرزندش نخســتین پرواز رسمی 
خود را با پاراگالیدر در ۲۹ اردیبهشــت امســال انجام داده بود، 
تصریح کرد: فرزندم همزمان در سه رشــته ورزشی پاراگالیدر، 
کشتی و شنا فعالیت دارد که در هر سه رشته ورزشی نیز موفق به 
کسب مقام شده است. نویدرضا خلیلی نیز گفت : تمریناتم را در 
بهشهر، کیاسر و سایت پروازی سرکت ساری انجام می دهم و برای 
اینکه در زمینه پرواز هوایی به موفقیت و تجربه بیشــتری دست 
یابم، نیازمند امکانات بیشــتری هســتم.این نونهال قائمشهری 
افزود: من نخستین خلبان زیر ۱۰ سال کشور هستم که به تنهایی 
پرواز می کنم و این همه موفقیت و پیشرفت ورزشی ام را مدیون 

پدر و مادرم و به ویژه مربی خودم روح اهلل میرزایی می دانم.

 کسب مقام سوم منطقه ۹ عملیات
 انتقال گاز در المپیاد ورزشی کارکنان 

شرکت ملی گاز ایران 
منطقه ۹ عملیات انتقال گاز در المپیاد ورزشی کارکنان شرکت 

ملی گاز ایران مقام سوم رشته ورزشی فوتسال را کسب کرد. 
به گزارش روابط عمومی منطقــه ۹ عملیات انتقال گاز، المپیاد 
ورزشــی کارکنان شرکت ملی گاز ایران با حضور تیم های تابعه این 
شــرکت اعم از شــرکت های پاالیش گاز ، گازهای استانی، مناطق 
عملیاتی و مهندسی توســعه در رشته های مختلف ورزشی برگزار 
شــد.در المپیاد ورزشی کارکنان شرکت ملی گاز ایران تیم فوتسال 
منطقه ۹ عملیات انتقال گاز با برتری در مقابل حریفان خود و صعود 

به نیمه نهایی به مقام سوم دست یافت.
در این رقابت ها تیم فوتســال منطقه ۹ بــا عبور از تیم های گاز 
استان های گیالن، خراســان جنوبی و لرستان و همچنین منطقه 
یک عملیات انتقال گاز به عنوان سرگروه به مرحله حذفی مسابقات 
راه پیدا کرد و در ادامه با پیروزی مقابل تیم های پاالیشگاه فجر جم 

و گاز استان مرکزی به نیمه نهایی این مسابقات رسید.
این تیم با شکســت مقابل گاز استان تهران، قهرمان این دوره از 
مسابقات و پیروزی مقابل پاالیشــگاه ایالم با دریافت جام افتخار و 

مدال برنز مقام سوم این دوره از مسابقات را کسب کرد.
مراسم اهدای جام این مسابقات با حضور آقایان رحمانی معاون 
اداری پشــتیبانی مدیرعامل شرکت ملی گاز، سروری مدیر توسعه 
منابع انســانی شــرکت انتقال گاز ایران، نظــرزاده رییس ورزش 
شــرکت ملی کاز و جمعی از مسؤولین برگزار شد.الزم به ذکر است، 
المپیاد ورزشی کارکنان شرکت ملی ایران به مدت ۶ روز در مجتمع 

صنعت نفت محمودآباد در استان مازندران برگزار شد

»سریک« گنبدکاووس قهرمان نیم فصل 
لیگ برتر والیبال زنان شد

 تیم »ســریک« گنبدکاووس به عنوان تنها نماینده گلستان در 
لیــگ برتر والیبال زنان با پیروزی در مقابــل تیم »طلوع  مهر یزد« 

موفق به کسب عنوان قهرمانی تیم فصل شد.
تیم ســریک در بازی مقابــل تیم یزدی که در ســالن المپیک 
گنبدکاووس برگزار شــد توانســت حریف را با نتیجه ســه بر صفر 
شکست دهد و با کســب هفت پیروزی و ۲۰ امتیاز در صدر جدول 

این رقابت ها قرار گیرد.
بازیکنان نیلوفر حجتی با تسلط کامل توانستند دست های اول، 
دوم و ســوم بازی امروز را بــا نتایج ۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بــر ۲۰ و ۲۵ بر 
۱۹ به پیروزی برسد.ســرمربی تیم ســریک گنبدکاووس در پایان 
بازی امــروز با تبریک قهرمانی بازیکنانــش در نیم فصل لیگ برتر 
والیبال بانوان، گفت: در رقابت امروز تیم حریف ۲ مصدوم داشــت 
و با اســتفاده از بازیکنان جوان و ذخیره خود توانستیم برنده میدان 
باشــیم.نیلوفر حجتی افزود: تمام بازیکنان تیم تا پایان نیم فصل به 
میدان آمدند که خود انگیزه خوبی برایشــان است تا نیم فصل دوم 

را با قدرت شروع کنند.
وی کسب موفقیت های تیم ســریک را مرهون تالش بازیکنان، 
کادر فنی و حمایت مسووالن تیم دانست و گفت: با ادامه پیروزی ها 
این تیم موفق به کســب عنــوان قهرمانی لیگ برتــر والیبال زنان 
خواهــد شد.بیســت ودومین دوره مســابقات والیبــال قهرمانی 
باشــگاه های برتر زنان ایــران از ۲۲ مهرماه با حضور هشــت تیم 
مس رفســنجان، صدیق گفتار وارنا، پیکان، جهان بین  چهارمحال، 
ذوب آهن اصفهان، طلوع مهر یزد، سایپا و سریک گنبدکاووس آغاز 

شد و در حال برگزاری است.

 تیم ملــی فوتبال ایران با شکســت مقابل تیم آمریکا 
نتوانســت برای اولین بار به مرحله یک هشتم نهایی جام 

جهانی ۲۰۲۲ صعود کند.
 تیم ملی فوتبال ایران با شکست مقابل آمریکا از صعود 
به مرحله یک هشــتم نهایی جام جهانی بازماند و با کسب 
۳ امتیاز در جایگاه سوم گروه B قرار گرفت. این دیدار نیز 
همچون ۲ دیدار گذشــته این تیم دارای نکاتی بود که در 

ادامه به مهمترین آنها اشاره شده است.
۱. از پیش از آغاز بازی قابل پیش بینی بود که ایران در 
الک دفاعی می رود و تیــم آمریکا هجومی بازی کند. این 
اتفــاق رخ داد و همه بازیکنان ایران در نیمه خودی جمع 
شــده بودند. این وضعیت تا زمانی که پولیســیچ دروازه 

ایران را باز کرد ادامه داشت.
۲. تعداد پاس های اشــتباه بازیکنان ایران بسیار زیاد 
بود. مشخص بود که شــاگردان کی روش با همان برنامه 

کلیشه ای و همیشگی رودرروی آمریکا قرار گرفتند.
۳. پس از اینکه دروازه بیرانوند باز شــد بازیکنان ایران 
بدون هــدف و بی نظم تر از قبل بــازی کردند و هیچ پلن 

دومی برای تحت فشار دادن تیم آمریکا نداشتند.
۱۰ نکتــه از مصاف ایران با آمریــکا؛ اتوبوس کی روش 

چپ کرد
۴. باالخــره کی روش به ســامان قدوس بــازی داد و 
عملکرد این بازیکن نشــان داد، می شــد بــه او فرصت 

بیشتری داد.
۵. کمبــود خالقیت مهمترین مشــکل ایران در بازی 
مقابل آمریکا بود. همه بازیکنان با این تفکر به زمین آمده 

بودند که بازی تخریبی انجام دهند.
۶. در نیمــه دوم بازیکنان ایران هجومی تر بازی کردند 
و مهمترین دلیل این مسئله هم بازی دفاعی آمریکایی ها 
بود. هر چند هر زمان بازیکنان آمریکا خواستند به دروازه 

ایران نزدیک شدند و خطرآفرین شدند.
۷. ابوالفضل جاللی که او هم اولین بازی خود را در جام 
جهانی تجربه می کرد از زمانی که به زمین آمد به شــکل 
عجیبی خوب بازی کرد. ای کاش به جای میالد محمدی 

او در ترکیب ثابت ایران قرار می گرفت.
۸. آمریکا حریف بســیار قدرتمنــدی نبود. آن چیزی 
 که باعث برتری این تیم شــد نمایــش ضعیف بازیکنان

 ایران بود.
۹. در ایــن بــازی تقریبا همه نیمکت نشــینان ایران، 
بازیکنــان داخل زمین را راهنمایــی و هدایت می کردند. 
 تعجــب آور اینکــه کی روش واکنشــی به ایــن موضوع

 نشان نمی داد.
۱۰ نکتــه از مصاف ایران با آمریــکا؛ اتوبوس کی روش 

چپ کرد
۱۰. تیم ملی فوتبال ایران با حضور کی روش نمی تواند 
حتی برای دقایقی هم که شــده فوتبال نوینی به نمایش 

بگذارد. شکســت مقابل تیم نه چنــدان قدرتمند آمریکا 
نشان داد با دفاع اتوبوسی نمی توان موفق بود.

نصرتی: کی روش تیم ملی را فدای هدف خود کرد
 پیشکســوت تیم ملی درباره عملکرد سرمربی تیم ملی 
گفت: قبال گفتیم که این مربــی به درد تیم ملی نمی خورد. 
وی هدفش رسیدن به جام جهانی بود که بتواند بین مربیانی 
قرار گیرد که بیشــترین حضور در جام جهانی را داشتند و به 

این هدف نیز رسید.
محمد نصرتــی در مورد باخت مقابل تیــم آمریکا اظهار 
داشــت: با اینکه بازیکنان ما تمام تالششــان را کردند اما به 
راهبرد و تاکتیکی غلط باختند و این همه به خاطر کادر فنی 
است که شجاعت و جسارت را از فوتبالیست های ما گرفتند. 
بعضی ها به دنبال تایید پنالتی آخر بودند اما این ایراد گرفتن 
و اعتراض این چنینی خیلی زشت است و در واقع تایید حرف 
افرادی مثل کلینزمن اســت. ما باید فوتبالی برنده شویم نه 
اینکه همیشــه با کارهای غیر فوتبالــی بپردازیم. تیم آن ها 

بهتر بازی کرد و نتیجه را هم از ایران گرفت.
وی در خصوص برد ایران مقابل ولز عنوان کرد: در بازی با 
ولز هم به نظرم ملی پوشان ما بازی خودشان را انجام دادند و 
وقتی تیم حریف ۱۰ نفره شد، توانستیم بهتر بازی کنیم. گل 
روزبه چشــمی به تیم ملی ولز یک اتفاق و تنها خواست خدا 

بود وگرنه برنامه ای برای این گل وجود نداشت.
پیشکســوت تیم ملی با تاکید بر انتخاب اشتباه سرمربی 
تیــم ملی گفت: زمانی که او ســرمربی ایران شــد باید از او 

حمایــت می کردیم و این کار را هم انجام دادیم اما قبل از آن 
گفتیم که این مربی به درد تیم ملی ما نمی خورد. وی هدفش 
رســیدن به جام جهانی بود که بتواند بین مربیانی قرار گیرد 
که بیشــترین حضور در جام جهانی را داشتند و به این هدف 

نیز رسید.
وی ادامــه داد: در کل تیم ما برای فاز حمله هیچ برنامه ای 
نداشــت. به راحتی قابل پیش بینی بود که آمریکا پس از گل 
برتری در الک دفاعی برود و نقش آزمون در فرار از مدافعین 
و ایجاد موقعیت گل بسیار موثر بود اما اصال مشخص نیست 
چرا او را از بازی بیرون کشــید. جالب است در این بازی که ما 
نیاز به گل داشــتیم، کی روش سردار آزمون را بیرون کشید. 
سرمربی تیم ملی خالقیتی که ایرانی ها دارند و بازی  هجومی 

که دوست دارند را از ما گرفت.
نصرتی همچنین گفت: مردم ما در وهله اول نباید دیگر از 
کی روش حمایت کنند و به استقبال وی بروند. اگر من رئیس 
فدراســیون بودم یک هزار تومنی هم به کی روش نمی دادم 
اما مهدی تاج برای او حقوق هم مشــخص کرده است و این  
همه هزینه از بیت المال را باید در آینده پاســخگو باشد. باید 
با او قطع همکاری کنند و جایگزین مناسبی برای او بیاورند. 
مربیان خوب داخلی وجــود دارند و باید بهترین برنامه را در 

جام ملت های آسیا داشته باشیم.
تیم ملــی فوتبال ایران در آخرین دیــدار خود در مرحله 
گروهی جــام جهانی با نتیجــه یک بر صفــر مقابل آمریکا 

شکست خورد و از دور رقابت ها حذف شد.

جام جهانی 2022 قطر؛

۱۰ نکته از مصاف ایران با آمریکا؛ 
اتوبوس کی روش چپ کرد

 پیشکسوت تیم ملی درباره عملکرد سرمربی تیم ملی گفت: قبال گفتیم که این مربی به درد تیم 
ملی نمی خورد. وی هدفش رسیدن به جام جهانی بود که بتواند بین مربیانی قرار گیرد که بیشترین 
حضور در جام جهانی را داشــتند و به این هدف نیز رســید.محمد نصرتی در مورد باخت مقابل تیم 

آمریکا اظهار داشت: با اینکه بازیکنان ما تمام تالششان را کردند اما به راهبرد و تاکتیکی...

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

نظر به دســتور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رســمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ ، امالک 
متقاضیانی که در هیات  موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در 
واحد ثبتی قائم شهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آنان محرز و رای  الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شــرح 

ذیل آگهی می گردد:
امــالک متقاضیان واقع در قریه اســفنداربن پالک ۶۶ اصلی 

بخش ۱۶.
۱۸ فرعی بنام آقای جانعلی خناری نژاد نســبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین ) که دارای ســند اعیان تحت پالک ۱۸ فرعی از 
۶۶ اصلی می باشد( به مســاحت ۳۶۸ متر مربع خریداری بدون 
واسطه از آقایان سید ســجاد و روح اله و حسین حسینی حاجی 

مالک رسمی.
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این 
آگهی در دو نوبت به فاصلــه ۱۵ روز از طریق این روزنامه محلی/ 
کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی ، 
رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده 
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها 
از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 

وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند.
 معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد کــه در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت 
به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور ســند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نیســت. بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین 
نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی 
پذیرفته نشــده ، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه 
حــاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولیــن آگهی نوبتی و تحدید 
حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رســاند و نســبت به 
امالک در جریان ثبت و فاقد ســابقه تحدیــد حدود ، واحد ثبتی 
آگهــی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشــر می نماید. 

شناسه آگهی: ۱۴۱۲۶۰۷

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

یونس قصابی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک  
شهرستان قائمشهر

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

نظر به دســتور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رســمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ ، امالک 
متقاضیانی کــه که در هیــات موضوع ماده یــک قانون مذکور 
مســتقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و 
بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم 

به شرح ذیل آگهی می گردد.
امالک متقاضیان واقع در قریه پاشاکال پالک ۵۹ اصلی بخش 

۶ قشالقی
۳۰۸ فرعی آقا/ خانم بابک نعمتی ســقرلو فرزند طالب نسبت  
به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی ) کاربری زراعی( به 
مســاحت ۳۹۲/۰۹ مترمربع خریداری بدون واسطه / با واسطه از 

میثم درویش نارنج بن.
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این 
آگهی در دو نوبت به فاصلــه ۱۵ روز از طریق این روزنامه محلی/ 
کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی ، 
رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده 
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها 
از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 

وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد کــه در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به 
صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نیســت. بدیهی اســت برابر ماده ۱۳ آئین نامه 
مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته 
نشــده ، واحد ثبتی با رای هیات پــس از تنظیم اظهارنامه حاوی 

تحدید حــدود ، مراتب را در اولین آگهــی نوبتی و تحدید حدود 
به صورت همزمان باطالع عموم می رســاند و نســبت به امالک 
در جریان ثبت و فاقد ســابقه تحدید حــدود ، واحد ثبتی آگهی 
تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشــر می نماید.شناسه 

آگهی:۱۴۱۲۱۵۰
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰۸/۲۸
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۰۹/۱۲

صفر رضوانی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

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

نظر به دســتور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رســمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ ، امالک 
متقاضیانی کــه که در هیــات موضوع ماده یــک قانون مذکور 
مســتقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و 
بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم 

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

۲ قشالقی
۱۱۸۰ فرعی آقا/ خانم ناصر محمودی فرزند الیاس نســبت  به 
ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثــی ) کاربری زراعی( به 
مســاحت ۳۰۱/۸۷ مترمربع خریداری بدون واسطه / با واسطه از 

قربانعلی نوروزی
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این 
آگهی در دو نوبت به فاصلــه ۱۵ روز از طریق این روزنامه محلی/ 
کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی ، 
رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده 
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها 
از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 

وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد کــه در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم 

دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به 
صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نیســت. بدیهی اســت برابر ماده ۱۳ آئین نامه 
مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته 
نشــده ، واحد ثبتی با رای هیات پــس از تنظیم اظهارنامه حاوی 
تحدید حــدود ، مراتب را در اولین آگهــی نوبتی و تحدید حدود 
به صورت همزمان باطالع عموم می رســاند و نســبت به امالک 
در جریان ثبت و فاقد ســابقه تحدید حــدود ، واحد ثبتی آگهی 
تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشــر می نماید.شناسه 

آگهی:۱۴۱۰۶۱۲
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰۸/۲۸
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۰۹/۱۲

صفر رضوانی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

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

سند رسمی 
 برابر رای شــماره ۸۷۹۰ تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد 
ســند رســمی در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشــهر تصرفات 
مالکانــه بالمعارض متقاضی بنام محمدحســین جعفری فرزند 
الهقلی نسبت به ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ۳۵۷۰۹/۱۴ 
مترمربع قسمتی از پالک ۱- اصلی به شماره کالسه ۱۴۰۰/۱۰۶۰ 
واقع در اراضی حســین آباد بخش ۱۸ ثبت بهشهر محرز گردیده 
اســت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۴ 
روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولیــن آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم 
و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضاء مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. شناسه : ۱۴۰۹۶۹۷
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۸/۲۸    
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۹/۱۲ 

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر - محمد 
مهدی قلیان 

 رییس هیات کاراته مازندران از ســاخت و آماده سازی سه 
سالن تخصصی کاراته در این استان خبر داد و گفت: این سالن 
ها به امکانات اســتاندارد کاراته مجهز شده و در اختیار کاراته 

کاهای استان قرار گرفته است.
حسن رجبی افزود: کاراته کاهای مازندران سال های سال 
با مشکل نداشتن سالن تخصصی دست و پنجه نرم می کردند 
و در این مدت ۴۸ سال فعالیت هیات کاراته استان همواره این 

موضوع از سوی مسووالن هیات پیگیری شد.
وی ادامه داد: خوشبختانه پیگیری های انجام شده در این 
زمینه به ثمر رسیده است و اداره ورزش و جوانان با تحویل یک 
ســالن ورزشــی در جویبار به هیات کاراته مازندران اقدامات 

برای بازسازی و تجهیز این سالن انجام شده است.
به گفته رییس هیات کاراته مازندران برای ترمیم این سالن 

به وســعت ۴۰۰ متر مربع یک میلیارد ریال هزینه شده و در 
حال حاضر مورد بهره برداری قرار گرفته است.

رجبی بیان کرد: همچنین سالن تخصصی کاراته سوادکوه 
به وسعت ۴۵۰ متر مربع با اعتبار یک میلیارد ریالی بازسازی و 
تجهیز شده است و ورزشکاران از این سالن استفاده می کنند.

وی ضمــن قدرانی از همراهــی اداره کل ورزش و جوانان 
مازندران برای در اختیار گذاشتن سالن ورزشی در تنکابن به 
هیات کاراته استان افزود: این سالن تخصصی به کانون فعالیت 
کاراته کاهای غرب استان مبدل شــده و به نوعی پراکندگی 
سالن های تخصصی کاراته در استان رقم خورده است.رییس 
هیات کاراته مازندران بیان کرد: با اهدای زمین به وسعت سه 
هزار متر مربع در روستای» زید « از توابع شهرستان میاندورود 
به هیات کاراته استان قرار اســت عالوه بر ساخت چهارمین 

سالن تخصصی کاراته مازندران ، کمپ تیم ملی کاراته نیز در 
این فضا ایجاد شود.

رجبــی ادامه داد: عملیــات اجرایی این خانــه کاراته ماه 
آینده با حضور مســووالن ارشد فدراسیون کاراته آغاز خواهد 
شــد تا بخش دیگری از دغدغه کاراته کاهای اســتان در این 

زمینه برطرف شود.وی ادامه داد: با توجه به حضور چشمگیر 
ورزشــکاران مازندران در رشــته کاراته اما فعالیت در سالن 
های اجاره ای بدون امکانات اســتاندارد این رشته ورزشی را با 
مشکل مواجه کرده بود که راه اندازی این سالن های تخصصی 

بسیار در رفع این مشکالت تاثیرگذار بوده است.

مازندران صاحب سه سالن تخصصی کاراته شد



مدیر مسئول: حسین فرهادینشریه  مازندران، گلستان، گیالن چاپ: تکتمنمابر:02189779842تلفن: 33321090 - 01133356626ساری، خیابان قارن،  بین قارن 8  و10،ساختمان موقوفه کربالیی مریم ،طبقه اولصاحب امتیاز: سید رمضان شجاعی

 شماره 486   شنبه 12 آذر ماه 1401   8 جمادی االولی 1444 

أْعَلُم الّناِس َمن َجَمَع ِعْلَم الّناِس إلی ِعْلِمِه.
داناترین مردم کسی است که دانش دیگران را به دانش خود 
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نماینده مردم ســاری و میاندورود در مجلس شــورای اسالمی گفت: 
بــا توجه به مجاهدگــران عرصه ســالمت بویژه در ایام شــیوع ویروس 
 کرونــا، مجلس ســیزدهم به دنبال ارتقاء وضعیت معیشــتی این قشــر

 زحمت کش است .
 علی بابایی کارنامــی در گفتگویی با تبریک فرا رســیدن ایام والدت 
پرســتار دشت کربال حضرت زینب کبری سالم اهلل علیها و روز پرستار و  با 
گرامیداشت یاد و خاطره همه شــهیدان به ویژه شهدای مدافع  سالمت ، 
اظهار کرد: مجلس سیزدهم دغدغه معیشت و رفاه پرستاران را به صورت 
بســیار جدی دنبال می کند و قانون تعرفه گذاری خدمات پزشکی ویژه 
کادر درمان به تنهایی نمی تواند مشــکالت معیشــتی و رفاهی این قشر 

زحمت کش و مظلوم را حل کند. 
وی با تاکید بر توجه ویژه  مجلس ســیزدهم ، دولت و وزارت بهداشت 
و درمان در راستای حل مشــکالت معیشتی جامعه پرستاری، افزود: هم 
افزایی میان مجلس شورای اسالمی و کمیسیون های مربوطه و دولت در 
جهت بهبود معیشــت پرستاران می تواند بسیار مفید واقع شود و مجلس 

سیزدهم برای این اقدام دغدغه مند و  مصمم است . 
نماینده مردم ســاری و میاندورد در مجلس شورای اسالمی در بخش 
دیگری از سخنان خود با تقدیر از مجاهدت های خالصانه و بی منت  جامعه 
پزشکی و پرستاری در ایام شیوع ویروس کرونا ، تاکید کرد: بزرگترین مدال 

افتخار جامعه پرستاری قدر دانی رهبری معظم انقالب ) مدظله العالی ( از 
این جامعه زحمت کش است و دیگر مسووالن اجرایی کشور هم باید قدر 

این مجاهدت ها را بدانند . 
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با گرامیداشت یاد و خاطره همه 
شهیدان مدافع سالمت به ویژه شهدای این راه در  مازندران و مرکز استان 
خاطرنشــان کرد : جامعه پرستاری کشور همیشــه مورد تکریم و  توجه 
مردم عزیز ایران اسالمی هســتند و در راستای سالمت جامعه مجاهدانه 
 تالش می کنند و این جانفشــانی ها بر هیچ یک از آحاد و اقشــار جامعه 

پوشیده  نیست.

بابایی کارنامی:  تالش مجلس برای ارتقای وضعیت معیشت پرستاران است

معاون اقتصادی و برنامه ریزی ســازمان جهاد کشاورزی مازندران با 
بیان اینکه کشــاورزی مازندران لنگرگاه کشاورزی کشور است، گفت: 
در میزان تولیدات کشــاورزی مازندران یکی از پایه های اساســی بنای 

کشاورزی کشور است.
 گردهمایی مسئوالن طرح و برنامه سازمان جهاد کشاورزی مازندران 
به میزبانی شهرســتان آمل شهرســتان آمل با حضور حســین نگهدار 
معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران و سید 
 عباس حسینی فرماندار ویژه شهرستان آمل در محل اتاق بازرگانی آمل

 برگزار شد. 
حسین نگهدار معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی 
مازندران در این نشســت بــا بیان اینکه افزایــش تولید در محصوالت 
کشاورزی استان در ســال جاری مشهود بوده است، اظهار کرد: ارمغان 
فعالیت ها در حوزه کشاورزی مازندران، تامین امنیت غذایی برای کشور 

بوده است.
وی با بیان اینکه کشاورزی مازندران لنگرگاه کشاورزی کشور است، 
بیان کرد: مازنــدران روزانه ۳۰۰ تن مرغ گرم راهی بازار مرکز کشــور 
می کند و از این حیث و در میزان تولیدات کشــاورزی مازندران یکی از 

پایه های اساسی بنای کشاورزی کشور است.
معاون اقتصادی و برنامه ریزی ســازمان جهاد کشاورزی مازندران با 

اشاره به اینکه در راستای تحقق رشــد اقتصادی ۷.۸ درصد سهم رشد 
اقتصادی مازندران از رشــد اقتصادی کشــور در نظر گرفته شده است، 
تصریح کرد: مازندران از حیث رتبه اعتبارات مقام دوم کشور را دارد و در 

بخش عمرانی نیز رتبه دوم کشور را دارد.
نگهدار با تاکید بر اینکه در ســال جاری تولید مرکبات و برنج در این 
استان افزایش داشته است، بیان کرد: کشاورزی مازندران با تعامل و هم 

افزایی در همه بخش رشد اقتصادی مناسبی را تجربه خواهد کرد.

توزیع تسهیالت براساس اولویت های توسعه ای منطقه ای 
ســید عباس حسینی فرماندار ویژه شهرستان آمل نیز در سخنانی با 
اشاره به اینکه درپرداخت تســهیالت در بخش باید کارآمدی پرداخت 
این اعتبارات مشخص باشد، تصریح کرد: معتقد هستیم تسهیالت باید 
براساس اولویت های توسعه ای منطقه ای توزیع شود تا بتواند در متحول 

کردن چهره مناطق و شهرستان ها تاثیر مشهود داشته باشد.
وی با بیان اینکه تســهیالت باید ظرفیت ها را بــاور کند، با تاکید بر 
اینکه توســعه از محل توجه به روستاها آغاز می شود، بیان کرد: توسعه 
روستامحور در شهرســتان آمل مدنظر ماســت و از این رو روستاهای 
 الگو در شهرســتان آمل معرفی می شوند تا بتوانند محور توسعه منطقه

 قرار گیرند.

نگهدار: کشاورزی مازندران لنگرگاه کشاورزی کشور است

مدیرکل ارتباطــات و فناوری اطالعــات مازندران از ابالغ شــرکت 
مخابرات ایران برای اجرای فیبر نوری به طول ۸۳۰ کیلومتر در این استان 
خبر داد و گفت: اجرای این طرح آغاز شــده و با بهره برداری از آن، شبکه 

ارتباطی استان ارتقا می یابد.
اســماعیل اعزی افزود: برای اجرای هر یک کیلومتر فیبر نوری ســه 
میلیارد ریال اعتبار هزینه می شود که اعتبارات مورد نیاز برای اجرای فیبر 

نوری به طول ۸۳۰ کیلومتر در مازندران تامین و تخصیص یافته است.
وی ادامه داد: شبکه فیبر نوری اغلب برای مناطق و روستاهایی استفاده 
می شــود که این مناطق با مشــکل آنتن دهی ضعیف مواجه هستند و یا 

اینکه به دلیل حضور پرتعداد مشترکان نیاز به افزایش پهنای باند دارند.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات مازندران گفت: این استان جزو 
مناطق گردشــگرپذیر به شــمار می رود و آخرهفته مشترکان همواره با 
مشکل آنتن دهی ضعیف مواجه هستند که اجرای این میزان فیبر نوری 

می تواند بخش بیشتری از این مشکالت را برطرف کند.

اعزی با اشــاره بــه اینکه در بخــش اینترنت تلفن ثابت مشــکالتی 
داریم، افزود: میزان ســرعت اینترنت بســتگی به فاصله مصرف کننده 
تــا آخرین مرکز دارد، یعنی به واســطه اینکه خدمات اغلب مشــترکان 
بر بســتر کابل مســی اســت، اگر این فاصله افزایش پیدا کند، ســرعت 
 کاهش می یابد، بنابراین برای رفع این مشــکل، تجهیزات به فیبرنوری

 مجهز می شود.
وی مزیت اســتفاده از فیبر نوری را افزایش ســرعت شبکه و کیفیت 
باالی آن عنوان کرد و ادامه داد: اجرای فیبر نوری به سرمایه گذاری زیادی 
نیاز دارد که هر سال بر اساس اعتبارات موجود و طبق اولویت، در مناطق 

مختلف کشور، انجام می شود.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات مازندران با بیان اینکه توســعه 
شبکه به صورت مســتمر انجام می شــود، گفت: در بخش سیار همواره 
نیازمند ارتقای تکنولوژی هســتیم و در نقاطی که پوشــش ضعیف تری 

داریم، اقدام به طراحی و راه اندازی سایت می کنیم.

اعزی بر تالش بــرای ارایه خدمات بهتر به مردم با وجود محدودیت ها 
تاکید کرد و افزود: در هر صورت، رفع مشکالت مربوط به اینترنت و ارتقای 
شبکه و توســعه فیبر نوری زمانبر است و بســته به توان سرمایه گذاری 
انجام می شود.وی میزان فیبر نوری مورد استفاده در مازندران را ۱۰ هزار 

کیلومتر اعالم کرد.
فیبر نــوری یا )Fiber To The x( FTTx، یکی از روش های دسترســی 
به اینترنت ثابت اســت که در آن به جای تمام یا بخشــی از کابل مسی، از 
کابل های فیبر نوری بهره می برد؛ بسته به این که به جای x چه حرفی قرار 
 Fiber( بگیرد، به روش های مختلف ارائه آن به کاربر اشاره می کند؛ در مدل
To The HomeFTTH، (کابل کشی فیبر نوری تا منزل یا واحد کاربر ادامه 

پیدا می کند و به عبارت دیگر فیبر نوری در تمام مسیر از مخابرات تا داخل 
منزل جایگزین کابل مسی می شود.

امــا در مــدل )Fiber To The BuildingFTTB،( کابــل فیبر نوری به 
 )VDSL ساختمان می رسد و در نهایت خدمات توسط کابل مسی )معموال

تحویل داده می شــود و در مــدل )Fiber To The Cabinet  FTTC(، فیبر 
نوری بــه نزدیک ترین کافو به کاربر )در فاصله کمتر از ۵۰۰ متری کاربر( 
 DSL ارائه داده می شــود و مشترک در نهایت از طریق یکی از فناوری های

)نظیر VDSL( به شبکه متصل می شود.
هدف گذاری برای ۲۰ میلیون فیبر نوری توسط وزارت ارتباطات بدین 
صورت است که بهمن ماه سال گذشته ۵۰۰ هزار پورت فیبرنوری افتتاح 
شــد و به دنبال آن، برنامه ریزی شــده تا پنج میلیون پورت فیبر نوری در 

سال ۱۴۰۱ در کالن شهرها واگذار شود؛
 بر اساس این برنامه، مقرر است در سال ۱۴۰۲ نیز حدود هفت میلیون 
پورت و در ســال ۱۴۰۳ حدود هشت میلیون پورت راه اندازی شود که در 
نهایت در ســال ۱۴۰۳ به هدف مورد نظر برســیم. برای دستیابی به این 
هدف به تازگی تفاهم نامه پروژه فیبرنوری توســط رگوالتوری با ۹ اپراتور 
منعقد شد و آنها موظف شــدند ظرف مدت یک سال، ۸.۵ میلیون پورت 

فیبر نوری راه اندازی کنند.

اجرای فیبرنوری به طول ۸۳۰ کیلومتر در مازندران آغاز شد

مراسم تکریم اســحاق عطایی و معارفه “سید علی علوی” 
 به عنوان مدیــرکل منابع طبیعــی و آبخیزداری اســتان

 مازندران -ساری برگزار شد.
تقی شــعبانیان در  مراســم تودیع و معارفه مدیرکل منابع 
طبیعی مازندران-  ســاری که با حضور سیدحسین میرعماد 
مشاور استان های رئیس منابع طبیعی کشور، مدیران استانی 
و شهرســتانی در ســالن جلســات اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری مازندران برگزار شــد اظهار کرد: امروز شــاهد 
مشکالت زیســت محیطی و بالیای طبیعی هستیم که علت 

اصلی آن بی توجهی به منابع طبیعی است.
به گزارش بالغ،معاون امور جنگل ها و آبخیزداری کشور خاطرنشان 
کرد: از بیش از ۳.۴ میلیون هکتار اراضی جنگلی کشور دو میلیون هکتار 
 جنگل های هیرکانی در اســتان مازندران اســت که باید بگوییم اراضی 

بسیار کمی است.
این مســئول ادامه داد: برای حفظ منابــع طبیعی هیچ کوتاهی از ما 
پذیرفته نیست و این مهم در قرآن و از سوی مقام معظم رهبری و نیز در 

قانون بارها تاکید شده است.
شــعبانیان گفت: حاشیه خزرنشینان و اســتان های شمالی کشور 
وظیفه مضاعفی دارند چرا که دارای جنگل های بی نظیر هیرکانی هستند 

و میلیون ها ســال عمر دارند.وی عنوان کرد: این جنگل ها به لحاظ تنوع 
ژنتیکی ، زیست محیطی و گونه های گیاهی، ثبت میراث ملی شده است.

معاون امور جنگل ها و آبخیزداری کشــور اعالم کــرد: ما باید برای 
منابع طبیعی مازندران برنامه درســتی داشــته باشیم که قطعا در کنار 

این برنامه ها مشکالت عدیده نظیر قاچاق چوب و تصرف اراضی داریم.
این مســئول افــزود: مدیریــت منابع طبیعی یکی از ســخت ترین 
مدیریت ها در اســتان مازندران است که در کنار عشق باید تجربه و علم، 

تعامل با سایر دستگاه ها و مردم، را نیز مدنظر قرار داد.
شعبانیان تاکید کرد: قطعا باید آشتی بین مردم و منابع طبیعی شکل 

بگیرد و این مهم جزو ضعف های ما است که باید این تعامل ترمیم شود.
وی بیان کرد: نباید از انتقادات بترســیم و بایــد از آن ها بهره ببریم و 
انتقــادات مردمی بدلیل درک باالی مــردم از اهمیت منابع طبیعی به 

نسبت گذشته است.
معاون امور جنگل ها و آبخیزداری کشــور اشاره کرد: اگر حفظ منابع 
طبیعی به فرهنگ عمومی تبدیل شود قطعا بسیاری از چالش های فعلی 

مرتفع خواهد شد.
این مســئول متذکر شــد: باید خانواده ای به نام منابع طبیعی شکل 

بگیرد و علیرغم کمبودها با انگیزه باال به ماموریت خود بپردازید.
در این مراسم، اسحاق عطایی مدیر سابق منابع طبیعی و آبخیزداری 

اســتان مازندران کــه در ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۹ معارفه شــده بود پس از  
۲۸ ماه فعالیت امروز هشــتم آذرماه از ســمت خود تودیع و ســیدعلی 
 علوی بــه عنوان مدیرکل جدید منابع طبیعــی و آبخیزداری مازندران

 معارفه شد.
اسحاق عطایی در این مراســم اظهار کرد: از تمام همکارانی که طی 
بیش از دو سال با بنده همکاری داشتند قدردانی می کنم.وی افزود: ۸۳ 
درصد خاک کشــور جزو منابع طبیعی است و قطعا تمامی دستگاه های 

اجرایی در تعامل با منابع طبیعی هستند.
مدیرسابق منابع طبیعی مازندران خاطرنشان کرد: ما با هیچ اداره ای 
جز برای اخذ خدمات برای ســاختمان های خود کاری نداریم اما تمامی 
دستگاه های استان با ما کار دارند چرا که باید از عرصه های منابع طبیعی 

عبور کنند.
این مســئول با بیان اینکه انتظار ما از دســتگاه های اجرایی حداقل 
خســارت به عرصه های منابع طبیعی است؛ ادامه داد: برخی دستگاه ها 
بدون تعامل و هماهنگی با ما دســت به ساخت و ساز و اقدامات عمرانی 
 در عرصه هــای منابــع طبیعی می زنند کــه منجر بــه تخریب منابع

 طبیعی می شوند.
عطایی گفت: شــاید تصور می شــود تنها مردم در تخریب ها دخیل 
هستند اما ما بیشــترین تخریب ها را از پروژه های عمرانی دستگاه های 

اجرایی شاهد هستیم.
وی با بیان اینکه هر چند ما مانع کار دســتگاه ها نمی شــویم اما عمال 
قوانین به نحوی رقم خورده اســت که نمی توانیــم حق منابع طبیعی 
را بازپس بگیریــم؛ عنوان کرد: متاســفانه خســارات وارده نیز جهت 
 ترمیــم منابع طبیعــی باز نمی گــردد و ما باید تمهیــدات جدیدی را

 در پیش بگیریم.
مدیرسابق منابع طبیعی مازندران اعالم کرد: باید تمهیدات و قوانین 
بنحوی باشــد که باید برای دستگاه های اجرایی در حال اجرای اقدامات 
عمرانی،  تعهد ایجاد کند.این مسئول مطرح کرد: یکی از مشکالت عدیده 
مــا در عرصه های منابع طبیعی به نــاوگان خودرویی ما بر می گردد که 
یکی از الزامات این دستگاه برای انجام ماموریت ها است.سیدعلی علوی 
مدیــرکل جدید منابع طبیعی مازندران نیز در این مراســم اظهار کرد: 

اساس کار ما حفظ منابع طبیعی و ملی است.
وی افزود: باید این عرصه ها را حفظ کنیم و به نسل های آینده بسپاریم.
مدیرکل جدید منابع طبیعی مازندران خاطرنشان کرد: باید با ارائه طرح 
و برنامه های متنوع و با حداقل خســارت بهره بــرده و برای حفاظت از 
این منابع خدادادی تالش کنیم.وی بیــان کرد: حفظ عرصه های ملی 
 و منابــع طبیعی مورد تاکید مقام معظم رهبــری باید با تالش و برنامه 

محقق شود.

مراسم تودیع و معارفه مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری


