
  

تیترهای خواندنی تیترهای خواندنی 

 این بانک ها به کارتن خواب ها 
هم دسته چک دادند

 کارتن خواب داری دسته چک این موضوع را به هر کسی گفتم باور نکرد.
مگر می شود من چند ماه با وجود کارکرد نمی توانم نسبت به دریافت دسته چک اقدام کنم.

البته در مازندران کار نشــد ندارد و ۱۸ نفر افراد دســت به دســت هم دادند برای یه تعداد افــراد کارتن خواب و 
 دارای مشــکالت متعدد اجتماعی دســته چک تهیه کرده و به نام این اشــخاص حدود ۳۷ هــزار میلیارد تومان

 کالهبرداری کردند.
این موضوع را پلیس گفته البته نه این صورت، پلیس اینگونه مطرح کرده ۱۸ نفر از کالهبرداران حرفه ای با تهیه دسته 

چک برای تعدادی افراد کارتن خواب به اسم آنها اقدام به خرید و فروش اموال می کردند.
نکته بحث برانگیز تر اینکه هر کارتن خواب چند دسته چک از بانک های مختلف در اختیار داشته است.

چه طور ممکن اســت، یعنی واقعا سیستم بانکی این مقدار فشل است که کارتن خواب ها هم می توانند صاحب دسته 
چک شوند.پس داستان دولت الکترونیک و دریافت استعالم گیری جایش کجاست؟

وقتی کارتن خواب ها هم می توانند صاحب دسته چک شوند چرا مردم عادی و حتی برخی از کسبه برای دریافت دسته 
چک این همه گرفتار بروکراسی می شوند.

موضوع این گزارش همان قدر که جدی گرفته نمی شود بیش از ۵۰۰ شاکی خصوصی دارد و پلیس برای ۱۸ نفر تاکنون 
پرونده تشکیل داده و احتمال افزایش تعداد متهمان نیز وجود دارد.

از همه دردناک تر اینکه این افراد ۳۷ هزار میلیارد تومان کالهبرداری کردند.
تازه پلیس برای دســتگیری این افراد زحمات زیادی متحمل شده و تعداد از افســران از جان برای این جریان مایه 

گذاشتند و با اندک تعلل همه رشته های آنها پنبه می شد...

گزارش ویژه گزارش ویژه 

سرپرست منطقه ۹ عملیات انتقال گاز خبر داد:

 افزایش ۷ درصدی حجم گاز تحویلی 
به استان های شمالی از منطقه ۹

سرپرســت منطقه ۹ عملیات انتقال گاز از افزایش ۷ درصدی حجم 
گاز تحویلی به استان های شمالی از سوی این منطقه عملیاتی در نیمه 

نخست سال جاری خبر داد.
محی الدین مفخمــی از افزایش ۷ درصدی حجــم گاز تحویلی به 
اســتان های شمالی از سوی این منطقه عملیاتی در نیمه نخست سال 
جاری خبــر داد و اظهار کرد: حجم گاز تحویلی به اســتان های تحت 

پوشــش این منطقه )گلســتان، مازندران، گیالن( در ۶ ماهه نخست 
ســال جاری حدود ۶/۸ میلیــارد مترمکعب و حجــم گاز انتقال داده 
شــده به مناطق همجوار در این مدت حــدود  ۳/۲ میلیارد متر مکعب 
بوده اســت که این آمار نشان از رشــد ۷ درصدی حجم گاز تحویلی به 
اســتان های مذکور و رشد ۲۶ درصدی در حجم گاز انتقالی به مناطق 
عملیاتی همجوار نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می دهد.
وی به افزایش حجم گاز تحویلی به نیروگاه های اســتان های شمالی 
اشــاره کرد و افزود: گاز تحویلی به نیروگاه های استان های مازندران، 
گیالن و گلســتان در ۶ ماهه اول سال گذشته ۶/۳ میلیارد مترمکعب 
 بود که امســال با افزایش ۳/۱۴ درصدی بــه ۲/۴ میلیارد متر مکعب

 رسیده است.
سرپرست منطقه ۹ عملیات انتقال گاز، حجم کل گازهای ورودی و 
انتقال داده شــده از این منطقه عملیاتی در نیمه نخست سال جاری را 
حدود ۱۱ میلیارد متر مکعب عنوان کرد و یادآور شد: این حجم نسبت 
به مدت مشــابه سال قبل که ۶/۹ میلیارد متر مکعب بود، ۵/۱۱ درصد 
افزایش داشته است.وی ضمن اعالم آمادگی منطقه ۹ عملیات انتقال 
گاز برای ورود به فصل ســرما از تالش ها و اقدامات موثر همه کارکنان 
منطقه اعم از عملیاتی و ستادی در راستای تحقق اهداف شرکت انتقال 
گاز ایــران در انتقال پاک، ایمن، پایدار و بهره ور گاز طبیعی تشــکر و 

قدردانی کرد.

انا هلل و انا  الیه راجعون 

مسوول سخن مدری
مسوول سخن مدری
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**  نامه استمدادی رئیس مجمع نمایندگان   نامه استمدادی رئیس مجمع نمایندگان 
مازندران به معاون اول رئیس جمهورمازندران به معاون اول رئیس جمهور

 *    *   پرینتر سه بعدی مفصل انگشت پرینتر سه بعدی مفصل انگشت 
را شخصی سازی می کندرا شخصی سازی می کند

**    شیوع بیماری »گریپ«در بین کودکانشیوع بیماری »گریپ«در بین کودکان

 *  *   پرچمداری مازندران در کاروان   پرچمداری مازندران در کاروان 
جام جهانی کشتی آزاد ایرانجام جهانی کشتی آزاد ایران

*   *   2020 نکته دربارۀ آمار تکان دهندۀ مهاجرت  نکته دربارۀ آمار تکان دهندۀ مهاجرت 
ایرانیانایرانیان
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یکه تازی بانک هامقابل قانون یکه تازی بانک هامقابل قانون 
جوانی جمعیتجوانی جمعیت

بانک تجارت بانک تجارت 
 مازندران مازندران

 به تعهداتش در قبال  به تعهداتش در قبال 
شرکت های دانش شرکت های دانش 

بنیان عمل نکردبنیان عمل نکرد

مدیرعامل شرکت گاز مازندران:

 مصـرف گاز در مازنـدران
 به مـرز هشـدار رسیـد

مدیرعامل شــرکت گاز مازندران خبر 
داد: مصرف گاز استان به علت سرمای هوا 
در روز گذشته از ۳۲ میلیون متر مکعب 

عبور کرد.
 به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز 
استان مازندران، قاســم مایلی رستمی 
مدیرعامل شــرکت گاز مازندران با بیان 
اینکه مصرف گاز استان به علت سرمای 
هــوا در روز گذشــته از ۳۲ میلیون متر 
مکعب عبور کرد و به مرز هشدار رسیده 
است گفت: تاب آوری شبکه هم در صورت 
افزایش مصرف خواهد شکست و شبکه با 

اُفت مواجه خواهد شد.
 وی افزود: اگر مصرف گاز در اســتان از 
مرز ۳۶ میلیــون متر مکعب در روز عبور 
کند در مرحله نخســت گاز مشــترکان 

صنعتی قطع می شود.
 مایلی رستمی با اشاره به اینکه امسال 
۵۰ هزار مشــترک خانگــی و ۳۰۰ واحد 
صنعتی به مشــترکان استان اضافه شد 
گفت: افزایش مشترکان و سرمای هوا از 
دالیل افزایش مصرف گاز در استان است.

 مدیرعامل شــرکت گاز مازندران با 
اشاره به اینکه تمامی ادارات و نهاد ها باید 
یک ســاعت قبل از پایان ساعات کاری 
خود وســایل گرمایشی را خاموش کنند 
ادامه داد: بازرســان این شرکت بصورت 
نامحســوس تمامی دستگاه ها را زیر نظر 
دارنــد و در صورت مشــاهده تخلف در 
مرحله نخست اخطار و در مرحله بعدی گاز 

این ادارات قطع می شود.
 مایلی رستمی با بیان اینکه مازندران 
و استان های شمالی در انتهای خط شبکه 
گازرسانی کشور قرار دارند از مشترکان 
خانگی خواست دمای خانه خود را بین ۱۸ 

تا ۲۱ درجه تنظیم کنند.
 وی تصریــح داشــت: از ۲ هزار ۹۸۸ 
روستای مازندران که قابلیت گازرسانی 
دارنــد تاکنون ۲ هزار و ۵4۶ روســتای 

استان از نعمت گاز بهره مند شدند.
 مایلی رســتمی افزود: امسال بیش از 
۱۰۰ روستا گازرسانی انجام خواهد شد و 
تا ســال ۱4۰۳ تمامی مناطق مازندران از 

نعمت گاز بهره مند می شوند.

درگذشــت مهندس رســتم قاسمی وزیر ســابق راه و رســتم قاسمی وزیر ســابق راه و 
شهرسازی و از یادگاران دوران دفاع مقدسشهرسازی و از یادگاران دوران دفاع مقدس را به مردم شریف 
ایران ،خانواده محترم و همرزمانشــان تسلیت عرض نموده 
برای این خادم ملت از درگاه خداوند متعال علو درجات و برای 

بازماندگان صبر جزیل خواستارم.

حسین فرهادی 
مدیر هلدینگ فرهنگی رسانه ای تیتر۳



سخت گیری روزافزون بانک ها در اعطای وام ازدواج و 
ناتوانی زوج ها در برآوردن این پیش شرط ها، سبب رونق 
فــروش وام ازدواج به عنوان مهــم ترین بخش حمایتی 

قانون جوانی جمعیت در گلستان شده است.
 ماریه البرزی: قانون »جوانــی جمعیت« دولت را بر 
آن داشــت که بانک مرکزی را مکلف کند ارائه وام ازدواج 
را تســهیل تا در کمترین زمان ممکن تحویل متقاضیان 
شــود.با وجود اخبار متعددی که از ابتدای ســال جاری 
مبنی بر ارائه وام قرض الحسنه ازدواج در کمتر از یک ماه 
و یا آسان گرفتن بانک ها در خصوص ضامن شنیده شده 
اما واقعیت نشــان می دهد این اخبار، بازار خرید و فروش 
این وام را داغ تــر کرده و زور تبصره هــای قانون جوانی 
جمعیت به بانک ها نرسیده است.این روزها در سایت های 
متعدد شــاهد خرید و فروش تسهیالت ازدواج هستیم و 
بســیاری از زوجین به راحتی و با مبالغی حدود ۱۵ تا ۲۰ 
درصد حاضر به فروش این وام می شــوند.این مسأله در 
گلستان هم وجود دارد و در و دیوار شهر و فضای مجازی 

از اطالعیه های خرید و فروش وام ازدواج پر شده است.
اینکه چــرا برخی از زوج ها عطای تســهیالت قرض 
الحسنه را به لقایش بخشیده، یا اینکه خریداران این وام ها 
چه کسانی هســتند؟ و یا تکلیف زوج های نیازمندی که 
پشت صف دریافت همچنان ایســتاده اند چه می شود؟ 
از جمله ســوال هایی است که این گزارش سعی در پاسخ 
به آنها دارد.آقای جهانتیغ یکی از فروشندگانی بود که در 
یکی از شبکه های اجتماعی وام خود و همسرش را با مبلغ 
۴۰ میلیون تومان به فروش گذاشــته بود، وی که خود را 
اهل کالله معرفی کرد، به خبرنگار مهر گفت: ما با توافق 
به این نتیجه رسیدیم که ۴۰ میلیون بدون بدهی داشته 
باشــیم بهتر از آن است که ۲۴۰ میلیون تومان بگیریم و 

هفت سال به بانک بدهکار بمانیم!
کریمی از دیگــر فروشــندگان وام ازدواج هم گفت: 
خانواده من و همســرم اهل گرگان هســتیم و به لطف 
چندین ســال کار توانســتیم خانه ای نقلی بخریم، وام 

ازدواج حق ما بود و از نظر ضامن هم مشــکلی نداریم، اما 
چون به آن نیاز نداشتیم، تصمیم گرفتیم آن را بفروشیم!

توان بازپرداخت ندارم
زاروزهــی دیگــر فروشــنده وام ازدواج که یک فقره 
وام را بــه مبلغ ۳۰ میلیون به فروش گذاشــته بود هم به 
خبرنگار مهر گفت: من توان بازپرداخت این وام را ندارم، 
کارگر روزمزد هستم و می ترسم نتوانم بدهی های خود را 
به بانک بدهم.بیشــتر خریداران وام های ازدواج دالالنی 
هستند که ضامن در اختیار دارند و به راحتی وام را خرید 
و فروش می کنندوی افزود: خانواده همســرم پرداخت 
اقســاط تهیه جهیزیه را بر عهده گرفته و ما با قناعت هم 
می توانیــم زندگی خوب خود را شــروع کنیم از طرفی 
خانواده خودم هم کارمند نیســتند و حاضر هم نیستم 
از فامیل و آشنا درخواست ضمانت کنم.زاروزهی متذکر 
شــد: بیشــتر خریداران وام های قرض الحسنه دالالنی 
هســتند که ضامن در اختیار دارنــد و خیلی راحت این 

وام ها در سایت های مختلف به فروش می رود.
با این تفاسیر فروشندگان وام ازدواج را می توان به دو 
دســته تقسیم کرد آنها یا از ســر نیازمندی و یا از سر بی 
نیازی اقدام به فروش این فرصت اقتصادی می کنند.عدم 
اطالع از نحوه ســرمایه گذاری و یا عدم مشاغل باثبات و 
امن هم از مواردی هستند که زوجین را به سمت فروش 

وام می کند.

مشکالت حقوقی که ایجاد می شود
فارغ از این مســائل، واگذاری و فــروش وام در آینده 
مشکالت حقوقی را در پی داشــته و صحبت با برخی از 

فروشندگان هم این مسأله را تأیید می کند.
یک کارشناس حقوق در خصوص خرید و فروش وام 
ازدواج گفــت: خرید و فروش وام حتــی اگر منع قانونی 
نداشته باشــد کار نادرســت و غیراخالقی است چرا که 
قانونگذار قصد حمایت از زوجین را دارد اما کسی که این 

فرصت قانونی را تبدیل به پول می کند در وهله اول مانع از 
رسیدن این وام به افراد نیازمند شده و در وهله دوم هدف 

قانونگذار را تخریب می کند.
رضا سلیمانی افزود: برخی خریداران با دادن سفته و 
تعهد محضری تالش می کنند تا رضایت زوجین را جلب 
کنند اما این امر هم مشکالت حقوقی زیادی را در پی دارد.

وی ادامه داد: برخی خریداران چند قسط اول را پرداخت 
کرده اما بعد از آن پاسخگو نیستند و در نتیجه بانک، وام 
گیرنده اصلی را طرف دعوی قرار می دهد.ســلیمانی در 
خصوص سخت گیری بانک ها در امور ضامنان برخالف 
قانون جوانی جمعیت هم بیان کرد: عمده وام هایی که در 
گذشته داده شده هنوز برنگشته و بانک باید برای وصول 
آنها چه بکند؟وی تصریح کرد: تعدادی از وام گیرندگان 
نمی توانند قسط بدهند و تعدادی اصاًل قصد بازپرداخت 
ندارند، بانک در این موارد برای وصول تسهیالتی که داده 
باید چاره ای بیندیشید.سلیمانی با بیان اینکه مشکالت 
ســر راه ازدواج با افزایش وام و قانون آسان گیری ضامن 
حل نمی شود، گفت: اینکه قانون بگوید اقساط وام از محل 
یارانه کسر بشــود دور زدن فرد نیازمند توسط خودش 
اســت چرا که آن فرد یارانه را برای نیازمند بودن دریافت 
می کنــد و حاال باید پول مایحتــاج اصلی زندگی خود را 
برای اقســاط بدهد.وی گفت: دولت باید از کشــورهای 
توسعه یافته الگو گرفته و به شکل دیگر از زوجین حمایت 
کنــد؛ برای مثال خانــه ۵۰ متری به زوجیــن نیازمند 
با بازپرداخت ۸۰ ســاله و اقســاط کم ارائه کرده تا خیال 
زوجین از سرپناه راحت باشد در غیر این صورت زوج وام 
ازدواج را خرج عروســی و کاالی زندگی کرده و بعداً برای 

مخارج زندگی درمانده می شود.

کمتر از ۵۰ درصد متقاضیان وام ازدواج خود را 
دریافت کردند

معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان گلستان 
هم با ارائه آمار پرداخت تســهیالت ازدواج از ابتدای سال 

جــاری تا پایان آبان ماه گفت: طــی این مدت ۳۵ هزار و 
۶۹۲ فقره ثبت نام داشتیم که از این تعدد ۱۷ هزار و ۱۱۹ 
نفر موفق به دریافت وام شده و هشت هزار و ۹۵ نفر هم در 
صف دریافت هستند.حامد مالحسنی با بیان اینکه طبق 
قانون برای وام قرض الحسنه یک ضامن کفایت می کند 
و حتماً هم نباید کارمند باشــد، افــزود: قانون حتی این 
اجازه را به بانک ها داده که از محل یارانه افراد اقســاط وام 
ازدواج را کسر کنند اما متأسفانه بانک ها سلیقه ای عمل 
می کنند.وی تصریح کــرد: برخی بانک ها عالوه بر اصرار 
به کارمند بودن ضامن، آنها را اعتبارسنجی می کنند که 
در این خصوص تفــاوت عملکرد را هم در بین بانک های 

دولتی شاهد هستیم.
مالحســنی متذکر شــد: عدم آگاهی مردم از قانون 
باعث شده بانک ها تسلیم قانون نشوند در حالی که افکار 

عمومی باید حق قانونی خود را از بانک ها مطالبه کند.
وی با بیان اینکه آمار گلســتان در پرداخت وام ازدواج 
زیر ۵۰ درصد اســت، تأکید کرد: جلســات مستمری با 
بانک ها داشــتیم اما ابزارهای قانونی ما برای ملزم کردن 
بانک هــا کافی نیســت و بانک ها با دســتورالعمل های 
گوناگــون از تســهیل پرداخت وام ازدواج شــانه خالی 
می کنند.مالحسنی گفت: وام ازدواج برای زوجین باالی 
۲۳ سال نفری ۱۲۰ میلیون تومان و برای زیر ۲۳ ساله ها 
فقره ای ۱۵۰ میلیون تومان است که بازپرداخت آن هفت 

ساله بوده و اقساطی زیر دو میلیون دارد.
مالحسنی اظهار کرد: اهتمام دولت بر اجرای درست 
قانون جوانی جمعیت بوده و بانک ها هم تکلیف دارند در 

این امر نهایت همراهی را داشته باشند.
ســخت گیری بانک ها در تأیید ضامن، عدم توانایی 
بازپرداخت اقساط و ناآگاهی زوجین از مشکالت حقوقی 
در ادامه کار، سبب شده تا برخی از زوجین اقدام به فروش 
وام ازدواج خود کنند لذا الزم اســت تا مسئوالن طرحی 
 را اجرایی کرده تا این وام به ســهولت دســت متقاضی

 واقعی برسد./ مهر 

یکه تازی بانک هامقابل قانون جوانی جمعیت
*فروش وام ازدواج رونق گرفت

نشریه مازندران، گلستان، گیالن
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سیاسی

اخبار

عسگری در صحن مجلس:

 قیمـت مسکـن در تهـران 
۱۱۰۰ برابـر شـده اسـت

نماینده مردم کرج در مجلس گفت: امروز هزینه مســکن در سبد خانوار به شدت 
افزایش یافته، به گونه ای که قیمت مسکن در تهران طی سه دهه گذشته ۱۱۰۰ برابر 

شده است
مهدی عســگری در جلســه علنی مجلس شــورای اســالمی در مخالفت با وزیر 
پیشــنهادی راه و شهرســازی اظهار داشــت: در حوزه حمل و نقل، زمینی، دریایی و 
هوایــی چالش ها و مشــکالت زیــادی داریــم و وزارت راه و شهرســازی در حوزه 
 اقتصــادی، روابط بــا همســایگان، ترانزیــت و تأمیــن زمین و مســکن وظایفی

 بر عهده دارد،.
وی بیان کرد: امروز هزینه مسکن در سبد خانوار به ۴۰ درصد رسیده و در کالنشهرها 
بالغ بر ۵۰ درصد از ســبد خانوار و هزینه مسکن اختصاص پیدا می کند. قیمت مسکن 
در سه دهه گذشته در تهران ۱۱۰۰ برابر افزایش یافته است. این افزایش در طال، سکه و 
ارز نصف آن بوده و افزایش تورم مسکن باعث افزایش قیمت خدمات و سایر کاالها شده 

است و وضعیت معیشت را به چنین روزی رقم زده است. 
مردم از بی مسکنی و بد مسکنی رنج می برند.نماینده مردم کرج در مجلس شورای 
اسالمی تصریح کرد: در قانون جهش تولید تکلیف کردیم که ساالنه یک میلیون واحد 
مســکن در سال تولید شود، بعد از یک سال و نیم چقدر در این زمینه پیشرفت داشته 

ایم؟ دلیل اینکه قوانین روی کاغذ می ماند چیست؟
 آیا دولت آســیب شناسی کرده اســت؟ اگر دولت به این موارد توجه نکند، تفاوتی 

ندارد چه کسی وزیر راه و شهرسازی شود.
وی ادامه داد: بنگاه ها و بانک ها و قشــر ثروتمند از محل زمین انباشت ثروت کرده 
اند، این در حالی اســت که اغلب زمین ها در اختیار دولت اســت، اما به دلیل احتکار 
 نتوانسته است از این ظرفیت استفاده کند. تأمین مسکن کار فرابخشی است، همه باید 

کمک کنند.
 بر اســاس آمایش سرزمین، ۱۰ درصد از زمین های کشور قابل سکونت است یعنی 
اگر به هر خانوار ۲۴۰ متر زمین برای مســکن ویالیی حیاط دار دهیم، تا ۷۵۰ میلیون 
نفر ظرفیت بارگذاری مســکونی درجه یک را داریم اما کالن شهرهایی ایجاد کرده ایم 

که هوا ندارد و زیرساخت های آن را هم می بینیم.
عســگری اظهار داشــت: بذرپاش از دیوان محاســبات می خواهد بــه وزارت راه 
 و شهرســازی برود، آیا از ریشــه مشــکالت اطالع دارد و برای حل آن برنامه ای ارائه

 کرده است؟
 اگر می خواهیم کار جهادی و انقالبی صورت گیرد، رئیس جمهور با تفویض اختیار 
به وزیر راه و شهرسازی، ریاست شورای عالی مسکن را واگذار و اجازه تشکیل این شورا 
را دهد. دیوان ساالری وزارت راه و شهرسازی معیوب است. اگر روند دهه های گذشته 
ادامه پیدا کند، مشــکالت مسکن حل نمی شــود. اگر مشکالت در حوزه مسکن حل 

نشود، فرقی نمی کند چه کسی سرکار بیاید.

طرح مجلس برای نظارت بر فعالیت 
سلبریتی ها در فضای مجازی

حاجی دلیگانی: نباید طوری باشــد کــه امنیتی که با تالش هزاران نفر پرســنل 
به صورت شــبانه روزی و با اهدای شــهدای بســیاری به دســت آمده با ادعای یک 
 ســلبریتی به هم بریزد و این وقتی به دست می آید که آنها بدانند در مقابل حرف شان

 مسئول هستند.
نماینده مجلس در گفت وگو با کیهان با اشــاره به اینکه متاســفانه سلبریتی ها در 
فضای مجازی بدون اینکه مســئولیتی را متوجه خود بدانند هر دروغ و ادعایی را بدون 
تحقیق در صحت آن منتشر می کنند تاکید کردند که طرحی در مجلس برای قانونمند 

کردن سلبریتی ها در فضای مجازی تدوین شده است.
 حســینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس بابیان این مطلب گفت:  ما 
االن طرح هایی را در مجلس داریم که قوه قضائیه را مکلف کنیم در برابر مسئولیت هایی 

که متوجه افراد می شود وقتی که پیامی را در فضای مجازی منتشر می کنند. 
این در مورد افرادی اســت کــه نوعی وجهه اجتماعی دارند که به آنها ســلبریتی 
گفته می شــود. این افراد از آنجا که شــناخته شــده هســتند و تعداد بسیار زیادی 
 دنبال کننده در فضای مجازی دارند باید در مقابل آنچه در این فضا منتشــر می کنند

 مسئول باشند.
عضو هیئت رئیســه مجلــس تاکید کرد: چنان کــه پیش از این هــم دیده ایم که 
سلبریتی ها وقتی مسئولیت حرف خودشــان متوجه آنها نباشد هر چیزی را منتشر 
می کنند که ممکن است آنچه منتشر می کنند به فضای روانی جامعه، به اقتصاد جامعه 

و حتی به سالمتی جامعه آسیب برساند.
حاجی دلیگانی گفت: اگر به خاطر داشــته باشــید در همین سال های اخیر یکی از 
همین سلبریتی ها یک کاالیی را به عنوان دارویی اثرگذار معرفی کرده بود که بعد از آن 

با انتقادهای طیف پزشکی رو به رو شد.
یا در همین مســائل اخیر فالن بازیگر و یا بازیکن یک دروغ را منتشر می کند و با آن 
تمام امنیت روانی جامعه را به هم می ریزد. نباید طوری باشــد که امنیتی که با تالش 
هزاران نفر پرسنل به صورت شــبانه روزی و با اهدای شهدای بسیاری به دست آمده با 
ادعای یک ســلبریتی به هم بریزد و این وقتی به دست می آید که آنها بدانند در مقابل 

حرف شان مسئول هستند.
 این به آن معناســت که اگر دروغی گفته باشــند و یا با سخنان شــان به آســیب 
 دیدن جامعه و امنیت روانی آن کمک کنند باید پاســخگوی ســخن خود در فضای

 مجازی باشند.

قالیباف: ۱۶ آذر نماد رسوایی کودتاچیان 
آمریکایی در برابر ملت آگاه ایران است

رئیس مجلس شورای اســالمی گفت: یوم اهلل ۱۶ آذر نماد استقالل طلبی و نشان 
شکست و رسوایی کودتاچیان آمریکایی در برابر ملت آگاه ایران است.

محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دســتور خود در جلسه علنی امروز چهارشنبه 
)۱۶آذرماه( مجلس شــورای اسالمی گفت: فرا رسیدن سالروز شهادت صدیقه طاهره 
حضرت فاطمه زهرا )س( رابه ملت شریف ایران و عموم محبان ایشان در سراسر جهان 

اسالم تسلیت و تعزیت می گویم.
وی در ادامه روز دانشجو را به تمام دانشجویان و علم پژوهان سراسر کشور تبریک و 
تهنیت گفت و یادآور شد: یاد و خاطره شهدای شجاع این روز شهیدان احمد قندچی، 

مهدی شریعت رضوی و مصطفی بزرگ نیا را گرامی می دارم.
رئیس مجلس شــورای اســالمی تاکید کرد: یوم اهلل ۱۶ آذر نماد استقالل طلبی، 
مبارزه با ســلطه اســتعمار، دخالت خارجی و نشان شکست و رســوایی کودتاچیان 

آمریکایی در برابر ملت آگاه ایران است.
قالیباف خاطرنشــان کرد: خون ســرخ این شــهدا و تمامی پویندگان راه آزادی و 
اســتقالل ایران لکه ننگ ابدی بر پیشانی دولت کودتاچی آمریکا و رژیم دست نشانده 
آنها و تمامی افراد خائنی است که منافع استعماری دولت های خارجی را به منافع ملت 
و کشــور خود ترجیح می دهند و ایران را ویرانه ای در چنــگال و زیر یوغ کودتاچیان 

آمریکایی و انگلیسی می خواستند و می خواهند.

 مطالبات زنان زندانی
 را با جدیت پیگیری می کنیم

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ضمن حضور در 
زندان زنان قرچک تاکید کرد: مطالبات زنان زندانی را با جدیت 

پیگیری می کنیم.
 انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از 
زندان زنان قرچک بازدید کرد.وی ضمن حضور در زندان زنان 
قرچک تاکید کــرد: مطالبات زنان زندانی را با جدیت پیگیری 
می کنیم.خزعلی در دیدار چهره به چهره با زندانیان از مشکالت 

و مسائل آنها مطلع و درخواست ها را شنیدند.
در این دیــدار مطالبات زندانیان به صورت مکتوب دریافت 
شــد و معاون رئیس جمهور تاکید کرد برای پیگیری مطالبات 

زندانیان و رفع مسائل آنها همت جدی وجود دارد.
همچنین زنان بازداشــتی اغتشاشــات اخیــر در دیدار با 
خزعلی خواستار رسیدگی هرچه سریع تر به پرونده های خود و 

برگزاری سریع تر جلسات بازپرسی شدند.

پرداخت حقوق کارکنان دولت در 
سال آینده بر اساس میزان بهره وری 

صورت می گیرد
رئیس جمهور تعدادی از اعضای دولت را مامور کرد به 
سرعت راهکار پرداخت حقوق براساس میزان بهره وری و 
کیفیت کار و ارائه خدمت را تهیه کنند تا در بودجه سال 

آینده لحاظ شود.
رئیس جمهور تعــدادی از اعضای دولت را مامور کرد 
راهکارهای پرداخت حقوق بر اســاس میزان بهره وری و 
کیفیت کار و ارائه خدمت را تهیه کنند تا در بودجه سال 

آینده لحاظ شود.
هیئــت دولت در جلســه فوق العاده که به ریاســت 
رئیــس جمهــور برگزار شــد، ادامــه رســیدگی به 
الیحــه بودجه ســال آینده کل کشــور را در دســتور 
 کار قــرار داد و تبصره هــای دیگــری از ایــن الیحه را

 بررسی کرد.
ســید ابراهیم رئیسی در این جلســه با تاکید بر لزوم 
توجــه به عدالــت در پرداخت ها به کارکنــان دولت در 
الیحه بودجه ســال ۱۴۰۲ کل کشــور، گفــت: تامین 
معیشــت و رفــاه کارکنــان دولــت در بودجه ســال 
 آینــده باید بــر مبنای ایجــاد توازن و اصــل بهره وری

 صورت گیرد.
رئیســی تعــدادی از اعضای دولت را مامــور کرد به 
سرعت راهکار پرداخت حقوق بر اساس میزان بهره وری 
و کیفیت کار و ارائه خدمت را تهیه کنند تا در بودجه سال 

آینده لحاظ شود.

۲۸ میلیون مترمکعب به تولید گاز 
کشور اضافه می شود

 با توســعه میدان گازی کیش و بهره بــرداری از فاز 

نخســت آن، روزانه ۲۸ میلیون مترمکعب به تولید گاز 
کشــور اضافه خواهد شــد.از شــرکت ملی نفت ایران، 
»محسن خجســته مهر« مدیرعامل شرکت ملی نفت 
و جمعی از مدیران ارشــد نفت با هدف بررســی آخرین 
وضعیت پیشرفت فاز نخست توسعه میدان گازی کیش 

وارد جزیره کیش شدند.
 برپایــه این گــزارش، در راســتای افزایــش تولید 
گاز کشــور، توســعه میدان گازی کیــش در چهار فاز 
تعریــف و برنامه ریزی شــده اســت که بیــش از صد 
 میلیــون مترمکعــب در روز به تولید گاز کشــور اضافه 

خواهد شد.
ایــن طــرح نیازمند بیش از هشــت میلیــارد دالر 
ســرمایه گذاری خواهد بود.با توجه به پیشرفت فاز یک، 
پیش بینی می شود این فاز یک سال دیگر وارد مدار شده 
و ۲۸ میلیــون مترمکعب گاز غنــی در روز به تولید گاز 

کشور اضافه شود.

کوتاه سیاسی

به گزارش هموالیتی، تقویت روســتاها، مهاجرت 
معکــوس، افزایش بهره وری،ارزیابــی عملکرد و درآمد 
دهیاری ها،توســعه مسکن و ســاماندهی فاضالب در 
روســتاها،ایجاد زنجیره های غذائی در روســتاها کلید 
واژه های بود که رضا علیخانی معاون استاندار مازندران 

در مراسم گرامیداشت روز روستا بیان کرده است.
کلیــد واژه های کــه تاریخ مصرف آن تنهــا تا اتمام 
سخنرانی به پایان می رسد و پس از آن متولیان و مجریان 

هیچ برنامه ای برای عملیاتی کردن آنها ندارند.
اینکه مازندران توانمندی های خاصی دارد بر کســی 
پوشــیده نیست اما اینکه آیا از این توانمندی ها به خوبی 
استفاده شــده و مدیران توانســته اند از این ظرفیت ها 

استفاده کنند موضوع بحث است.
از آخرین ســخنرانی رضا علیخانی معاون اســتاندار 
مازندران در همایش روز روســتا تاکنــون حدود دو ماه 

گذشته است.
اگر در این مدت دو ماه پس از اتمام ســخنرانی های 
خودش درباره توسعه روستا اقداماتی انجام داده به مردم 

اعالم کند و اگر انجام نشده هم دالئل آن را بیان کند.
دشمن جنگ رســانه ای را در کشور آغاز کرده است، 

انتظار است مســئوالن اســتانی وقتی حرفی را مطرح 
می کنند اقدامات عملیاتی را هم در دســتور کار خویش 
قرار دهند، در حال حاضر اینگونه نیست که یک مسئولی 
برای ســخنرانی شــیوا مطالبی را کنار هم ردیف کند و 
تاریخ مصرف کوتاه مدت داشــته باشد و پس از آن همه 

چیز به فراموشی سپرده شود.
آقای علیخانی پیش از این همه معاونان اســتانداری 
زیادی قول توسعه روســتا و بحث مهاجرت معکوس را 

مطرح کردند اما هیچکدام عملیاتی نشده است.
از شما هم انتظار نمی رود که همه کارهای نکرده آنها 
را انجام دهید اما حداقل انتظار است که آنچه را که توان 

دارید به مردم قول بدهید و عملیاتی کنید.
اســتفاده از ظرفیت کارشناســان خبره و دلســوز و 
حمایت از طرح های کوتاه مدت و زود بازده در حال حاضر 
مهمترین موضوعی است که شما می توانید در روستاها 

پیگیری کنید.
اما آنچه که رضا علیخانی در همایش روز روســتا در 
مازندران مطرح کرده اســت را مرور کنیــم ببینید آیا 
واقعا کسی که اینگونه پیشــت تریبون قرار می گیرد بنا 
عملیاتی کردن کارها را دارد و یا نه فقط صرفا مطالبی را 

برای پرکردن زمانی سخنرانی ارائه داده و پس از آن همه 
چیز رو به فراموشی سپرده می شود.

وی بــا بیان این که توانمندســازی نظــارت کنترل 
دهیــاران مورد توجــه اســت، ادامــه داد: از این پس 
کمیسیون ماده ۹۹ به صورت مکانیزه در استان مازندران 
مدیریت و اعمال قانون می شــود تا در روند انجام امور از 

این طریق تسریع صورت گیرد.
معاون عمرانی اســتاندار مازندران با اشــاره به این 
که راه روســتایی ، آب و مســکن ، پسماند و کشاورزی و 
گردشگری از سیاست های اصلی معاونت هماهنگی امور 
عمرانی است، از امضای ۴۰ فرمان استاندار برای تمامی 
دهیاری های استان خبرداد و گفت: این فرمان ها از فردا 
به تمامی دهیاران استان مازندران ابالغ خواهد شد و آنها 

ملزم به اجرای این فرامین هستند.
وی با اشــاره به فرمایشات مقام معظم رهبری که بی 
نیازی کشــور از مسیر ســرمایه گذاری در روستاها می 
گذرد ، افزود : روســتاهای در ابعاد سیاسی ، اقتصادی و 
اجتماعی نقش آفرین هســتند و باید این مسائل را مورد 

نظر قرار داد .
علیخانی ادامه داد: ریشــه بیشتر عقب ماندگی ها در 

کشور بخاطر ضعیف شدن روستاها و اقتصاد آنها است و 
باید این موضوع را مورد نظر قرار داد.

وی گفت: معاونــت عمرانی اســتانداری مازندران 
بدســتور اســتاندار در عرصه های عمرانی و اقتصادی 
روســتاهای مازندران ورود کرده است و برای این منظور 
اجرای طرح های راه روستایی، پسماند، آب، نهضت ملی 

مسکن، کشاورزی و گردشگری را پیگیری می کنیم.
وی روســتاها را یکی از زنجیره های اصلی تامین غذا 
در کشور دانست و گفت: روستاها دارای توانمندی های 
زیادی در زمینه کشــاورزی و زراعی هستند که باید این 

توانمندی ها را به سمت اقتصاد بهره وری سوق دهیم.
معاون استاندار مازندران اضافه کرد: برای این منظور 
نیز باید مقوله دانش بنیان کردن اقتصادی روســتایی، 
حمایــت از صنایع خرد، بهره وری از آب و خاک، افزایش 
تعاونی ها، اســتفاده از فناروی ها برای توسعه اقتصادی 

کشاورزی را مورد نظر قرار دهیم .
وی ادامه داد: باید اقتصاد نهفته در روستاها را شکوفا 
کنیم تا بدین طریق توسعه کشور رقم بخورد و شاهد آن 
باشیم تا مهاجرت معکوس افراد از شهرها به روستاها را 

رقم بزنیم.

آرزوی های آقای معاون استاندار

 ماجـرای ۴۰ دستـور
 استاندار مازنـدران

دشمن جنگ رسانه ای را در کشور آغاز کرده اســت، انتظار است مسئوالن استانی 
وقتی حرفی را مطرح می کنند اقدامات عملیاتی را هم در دستور کار خویش قرار دهند، 
در حال حاضر اینگونه نیست که یک مســئولی برای سخنرانی شیوا مطالبی را کنار هم 
ردیف کند و تاریخ مصرف کوتاه مدت داشــته باشــد و پس از آن همه چیز به فراموشی 

سپرده شود....
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سبک  زندگیسبک  زندگی

 چرا در جوانی احساس 
پیری می کنیم؟

به گفته یک متخصص روانشناسی، با توجه به اینکه در سال های اخیر، 
جامعه بحران های متعدد و غیرقابل پیش بینی مختلفی همچون شیوع 
بیماری کرونا را تجربه کرده اســت، جوانان نیز از تیرکش این آسیب ها 
مصون نبودند و عدم توجه به ســامت روان، این قشر را آسیب پذیرتر 
نموده اســت. یکی از جدی ترین این آسیب ها احساس عائم پیری در 

دوران جوانی است. 
 بحــران ســالمندی، تکراری ترین عبارتی اســت که ایــن روزها 
می شنویم؛ کارشناســان و صاحب نظران در این خصوص هشدارهای 
مستمری می دهند. سونامی جمعیت قرار است سال های پیش روی ما 
را با جمعیتی پیر و سالخورده گره بزند که توانایی پیشبرد اهداف جامعه 
را ندارند اما در کنار سونامی پیری در ایران، یکی دیگر از بحران هایی که 
اخیراً با آن مواجه شده ایم و ازنظر مسئوالن و کارشناسان مغفول مانده 

»سونامی احساس پیری در سنین جوانی« است. 
به عقیده محققان اکثریت افراد بنا به عوامل مختلفی در حدود سن 
47 سالگی احســاس پیری می کنند اما در حال حاضر این سن به 18 
سال رسیده و اکثر جوانان ایرانی زودتر ازآنچه سن آن هاست، احساس 
کســالت، ناامیدی و در نهایت پیری می کنند. احساس پیری در سنین 
جوانی موضوعی است که دکتر فرزانه حاجی زاده، متخصص روانشناسی 
و عضو انجمن سازمان روانشناســی ایران در گفت وگو با خبرنگار ایرنا 

زندگی به بررسی آن می پردازد.
زنگ خطر احساس پیری در جوانان به صدا درآمده است

طبیعی است افراد در ســنین جوانی گاهی اوقات به دالیلی مثل از 
دســت دادن یکی از عزیزانشان احســاس ناراحتی می کنند. ممکن 
اســت برای مدتی حتی در هنگام انجام کارهایی که معموالً از آن لذت 
می بردند، نتوانند احساس شادی کنند اما گاهی افراد در سنین جوانی 
به طور مداوم، احساس می کنند زمان زیادی را ازدست داده اند و فرصت 
چندانی برای پیشرفت، ادامه تحصیل، کار کردن، ازدواج، بچه دار شدن 
و... ندارند. دکتر حاجی زاده در خصوص احساس پیری در جوانی تصریح 
می کند: »بهتر اســت به جای احســاس پیری از واژه احساس ناامیدی 
اســتفاده کنیم چون اصطاح پیری ناخــودآگاه این مفهوم را در ذهن 
تداعی می کند که احساس پیری ترسناک و بد است درحالی که پیری 

بخشی از مرحله رشد انسان بوده و ارزشمند است.«
این روانشــناس احســاس ناامیدی در جوانان را زنگ خطری برای 
جامعه می داند و می گوید: »با توجه به اینکه در سال های اخیر، جامعه 
بحران هــای متعــدد و غیرقابل پیش بینی مختلفی همچون شــیوع 
بیماری کرونا را تجربه کرده اســت، جوانان نیز از تیرکش این آسیب ها 
 مصون نبودند و عدم توجه به ســامت روان، این قشر را آسیب پذیرتر

 نموده است.«
چرا در جوانی احساس پیری می کنیم؟

حاجی زاده در رابطه با احســاس پیــری در جوانی توضیح می دهد: 
»دالیل زیادی در حال حاضر می تواند موجب شــود که افراد در سنین 
جوانی احساس پیری و ناامیدی داشته باشند. کاهش روابط اجتماعی، 
کاهش صمیمیت، رشــد تکنولوژی و کاهش تحــرکات بدنی، تغییر 
ساختار خانواده و روی آوردن به تک فرزند ازجمله مسائلی است که در 
شکل گیری این احساس در جوانان نقش دارد.«حاجی زاده عدم توجه 
به ســامت روان را از دیگر عوامل ایجاد احســاس ناامیدی در جوانان 
دانست و افزود: »مصرف مواد، سیگار و مشروبات الکلی، عدم تفریحات 
سالم، تبعیض، طرد شدن، نداشتن اعتمادبه نفس و کمال گرایی ازجمله 
مســائلی اســت که جوانان را در معرض شرایط بد ســامت روان قرار 
می دهد و باید به آن ها توجه داشت.« این روانشناس می گوید مشکات 
اقتصــادی و اجتماعی به عنوان عامل نگران کننده، در ســامت روان 
جوانان تأثیرگذار است: »مشکات اقتصادی و نگرانی از آینده منجر به 
ایجاد احساس دلســردی و پیری در جوانان می شود؛ آن ها اغلب با این 
احساس که هرچقدر کار کنند به اهدافشان دست نمی یابد و نمی توانند 
تشکل خانواده دهند به زندگی ادامه می دهند و ادامه این روند منجر به 

احساس فرسودگی و پیری در جوانان خواهد شد.«
احساس پیری با پیری مغز مرتبط است

 یک مطالعه اخیر نشان داد که احساس پیری در سن جوانی ممکن 
است منعکس کننده پیری مغز باشد. در این مطالعه محققان با استفاده 
از اسکن مغز MRI دریافتند افراد مسنی که احساس می کنند جوان تر 
از سن خود هســتند در مقایسه با کسانی که احساس پیری می کنند، 
عائم کمتری از پیری مغز را نشــان می دهند. حاجی زاده در خصوص 
ارتباط احســاس پیری با پیری مغز می گوید: »ســامت جسم و روان 
هردو باهم نشان دهنده ســامت یک فرد است و هردو مکمل یکدیگر 
می باشــند. ما افرادی راداریم که 29-30 سال ســن دارند اما به دلیل 
مصرف مواد یا مشــکات زندگی چهره پیری دارند لذا زمانی که فردی 
ازنظر سامت روان تحت الشــعاع قرار بگیرد، سامت جسم نیز تحت 
تأثیر قرار خواهد گرفت.«حاجی زاده می گوید پیری با عدد سنی دقیقی 
مشخص نمی شود: »هر عاملی مانند بیمارهای جسمی و روانی مزمن یا 
حاد، به دلیل شرایط سخت و غیرقابل تحملی که برای فرد ایجاد می کند، 
می تواند تسریع کننده روند پیری مغز و درنهایت ایجاد احساس پیری 

در جوانی باشد.«
خانواده ها در انتقال این حس به جوانان تأثیرگذارند

 بــه گفته حاجی زاده ســاختار خانــواده، میــزان صمیمیت بین 
اعضای خانواده و ســبک های تربیتی والدین در انتقال این حس مؤثر 
اســت. همچنین کاهش دل بستگی و تعلق خاطر بین اعضای خانواده، 
تغییر خانواده ها از ساختار جمعی به سمت فردی، کاهش تعلق خاطر 
و افزایش حس تنهایی نیز احســاس پیری زودرس را تشدید می کند.
این روانشــناس، نداشــتن خانواده امن و حمایتگر بــه دلیل افزایش 
آمار طــاق، اعتیاد و... را از دیگر عوامل تأثیــر خانواده در انتقال حس 
 ناامیدی در جوانان می داند. چگونه می توان احســاس کاذب پیر شدن

 را کنار گذاشت؟
حاجی زاده در پاســخ به این ســؤال می گوید: »همیشه پیشگیری 
بهتر از درمان اســت. مفهوم پیش گیری، بیشتر به معنی کاهش خطر 
و پیش گیری از رویدادها، پیامدها و عوارض احساس پیری است.«این 
استاد دانشگاه به منظور پیشگیری از احساس پیری، ارتقای بهداشت و 
سامت روان را الزامی دانست و افزود: »با تغییر در سبک زندگی جوانان، 
آموختن مهارت های الزم زندگــی، افزایش توانمندی و خودباوری در 
جوانان، هدف دار بودن و جهت دار کردن زندگی با درک معنای زندگی و 
از سوی دیگر برنامه ریزی و گنجاندن تفریحات سالم، ارتقای بهداشت و 

سامت روان در جوانان محقق می گردد.«
حاجی زاده با اشــاره به تأثیر مثبت اندیشــی در مدیریت استرس و 
بهبود سامت روان می گوید: »تفکر مثبت، بخش کلیدی مدیریت مؤثر 
استرس است که با فواید بسیاری برای سامت روان همراه است. مثبت 
اندیشی و تأثیر مستقیم آن بر رو ی سامت روان کمک می کند تا بخشی 
از عواملی که در ایجاد احســاس ناامیدی و پیری در جوانان مؤثر است، 

کنترل و مدیریت شود.«

به گزارش هموالیتی، کارتن خواب داری دسته چک 
این موضوع را به هر کسی گفتم باور نکرد.

مگر می شــود من چند ماه با وجــود کارکرد نمی توانم 
نسبت به دریافت دسته چک اقدام کنم.

البته در مازندران کار نشــد ندارد و 18 نفر افراد دســت 
به دســت هم دادند برای یــه تعداد افــراد کارتن خواب 
و دارای مشــکات متعــدد اجتماعی دســته چک تهیه 
 کرده و به نام این اشــخاص حدود 37 هزار میلیارد تومان

 کاهبرداری کردند.
این موضوع را پلیس گفتــه البته نه این صورت، پلیس 

اینگونه مطرح کرده 18 نفر از کاهبرداران حرفه ای با تهیه 
دســته چک برای تعدادی افراد کارتن خواب به اســم آنها 

اقدام به خرید و فروش اموال می کردند.
نکته بحث برانگیز تر اینکه هر کارتن خواب چند دسته 

چک از بانک های مختلف در اختیار داشته است.
چه طور ممکن اســت، یعنی واقعا سیســتم بانکی این 
مقدار فشل است که کارتن خواب ها هم می توانند صاحب 

دسته چک شوند.
پس داستان دولت الکترونیک و دریافت استعام گیری 

جایش کجاست؟

وقتی کارتن خواب ها هم می توانند صاحب دسته چک 
شوند چرا مردم عادی و حتی برخی از کسبه برای دریافت 

دسته چک این همه گرفتار بروکراسی می شوند.
موضوع این گزارش همان قدر که جدی گرفته نمی شود 
بیش از ۵00 شــاکی خصوصی دارد و پلیس برای 18 نفر 
تاکنــون پرونده تشــکیل داده و احتمــال افزایش تعداد 

متهمان نیز وجود دارد.
از همه دردناک تر اینکه این افراد 37 هزار میلیارد تومان 

کاهبرداری کردند.
تازه پلیس برای دســتگیری این افــراد زحمات زیادی 

متحمل شده و تعداد از افسران از جان برای این جریان مایه 
گذاشتند و با اندک تعلل همه رشته های آنها پنبه می شد.

چــرا بانک ها که مدعی ســخت گیری های آنچنانی در 
صدور دســته چک هســتند برای تعدادی کارتن خواب 
اینگونه دست شــان را بازگذاشتند که مسئوالن امنیت را 
باید دچار زحمت کنند و چرا به اعتماد مردمی که به سخت 
گیری های بانکی در صدور دســته اعتقاد داشتند، خدشه 
وارد شده و قطع به یقین با این مقدار حجم از کاهبرداری 
انجام شــده معلوم نیست که بتوانند خسارت  های که وارد 

کرده را جبران کنند.

این بانک ها به کارتن خواب ها 
هم دسته چک دادند

وقتی کارتن خواب ها هم می توانند صاحب دســته چک شوند چرا مردم عادی و حتی برخی از 
کسبه برای دریافت دسته چک این همه گرفتار بروکراسی می شوند.

موضوع این گزارش همان قدر که جدی گرفته نمی شود بیش از 500 شاکی خصوصی دارد و پلیس 
برای 18 نفر تاکنون پرونده تشکیل داده و احتمال افزایش تعداد متهمان نیز وجود دارد....

اختصاصی هموالیتیاختصاصی هموالیتی 

عدد 2 میلیون و 800 هزار نفر در یک سال شوخی نیست... هدف 
همه را هم نباید کسب رفاه و معیشت بهتر دانست. انسان تنها به دنبال 
کسب قدرت و ثروت و شهرت و در پی شهوت نیست. آدمی خاصه اگر 

نخبه باشد به دنبال منزلت هم هست. 
  خبــر »مهاجرت نزدیک بــه 3 میلیون ایرانی ظرف یک ســال 
گذشته« آماری نیست که یک سازمان بین المللی اعام کرده باشد تا 
سخن گوی وزارت امور خارجه پشت تریبون قرار بگیرد و طبق معمول 
بگوید: »تکذیب می کنم:« یا رســانۀ منتشر کنندۀ آن به سیاه نمایی 

متهم شود.
     »دو میلیون وهشــتصد هزار نفر« یعنی بیش از جمعیت برخی 
از کشــورهای حاشــیۀ خلیج فارس و عددی چنــدان تکان دهنده و 
خوف ناک اســت که حتی نمی توان به حســاب پاسخ به توصیۀ خانم 
زینب ابوطالبی در تلویزیون گذاشت که گفته بود »هر که دوست ندارد 

از این مملکت برود.«
   این آمار را »روزنامۀ جوان« اعام کرده که به انتســاب یا ارتباط با 
یکی از قدرت مند ترین نهادها شــهرت دارد و طبعاً انگ ضد انقاب یا 

تأثیرپذیری از شایعه سازی دشمنان بر آن نمی چسبد.
   بخش هــای دیگر گــزارش البتــه حیرت آورتر اســت: در یک 
ســال گذشــته 160 متخصص قلب مهاجرت کرده انــد. این یعنی 
چند میلیون دانش آموز طی 12 ســال درس می خوانند و بخشــی از 
آنها وارد دانشــگاه می شــوند و باز تنها درصدی از آنها در رشته های 
پزشــکی تحصیل می کنند و در نهایت درصدی از آنها موفق به کسب 
تخصص هایی چون قلب و عروق می شــوند و از این رو مهاجرت 160 
متخصص قلب را می توان معادل ثمره و چکیده ۵000 ســال تربیت 
نیروی متخصص در یک بازه زمانی طوالنی دانست. )هر یک 30 تا 32 
سال(.    داســتان پزشکی البته محدود به این نیست. در گزارش آمده 
30 هزار کادر درمان از دانشگاه های علوم پزشکی نداشتن سوء پیشینه 
خواســته اند و مقصد غالب آنان هم کشور عمان بوده است.  این را هم 
 اضافه کرده اند که 37 درصد رتبه های برتر کنکور و المپیادها از کشور

 مهاجرت می کنند.   
هــر چند این اعداد و ارقام نیاز بــه توضیح ندارد و به خوبی گویای 
واقعیتی اســت که نه با آنچه ابراهیم رییســی حرکت شتابان »قطار 
پیشــرفت« توصیف می کند ســازگار اســت نه با ادعــای مقامات 
دولتــی دایر بــر »مهاجرت معکوس یا بازگشــت نخبــگان«  اما در 
 چرایــی مهاجــرت خاصه متخصصــان و نخبگان ایــن 20 دلیل را

 می توان برشمرد:
    1. احســاس تبعیض/ بر خــاف ادعای عدالت از بام تا شــام 
احســاس غالب این است که تبعیض اســت که بیداد می کند. درآمد 
پزشــک در یک کشور توسعه یافته هرگز 100 برابر دیگر اعضای کادر 
درمان نیست و پرســتاری که از این تبعیض رنج می برد در حالی که 
تخصص های مختلف را کســب کرده تصمیم می گیرد با مهاجرت به 
کشوری چون عمان دستمزد باالتر و متناسبی دریافت کند و منزلت 
بیشتری داشته باشــد. ضمن این که در آن دیار هم کافی است کمی 
صرفه جویی کند تا با پس انداز پول خود با توجه به افزایش مستمر نرخ 

ارز در صورت بازگشت احتمالی سرمایه گذاری هم انجام دهد.
   2. تفکیک شهروندان/ تقسیم جامعه به خودی و غیر خودی و 
انتخاب مدیران ارشد از دانش آموختگان چند نهاد آموزشی خاص این 
احســاس را در برخی ایجاد کرده که انگار در جامعه ای درگیر تبعیض 
نژادی زندگی می کنند و آنان به مثابه شــهروندانی سیاه پوست اند که 
نسبت به سفید پوستان شهروند درجه دو به حساب می آیند! چمدان ها 
را می بندند و به جایی می روند که این حس را نداشته باشند تا اگر هم 
به چشم شهروند درجه دو به آنها نگاه شود دست کم از جنبه های دیگر 

احساس رضایت کنند.
  3.  آموزش و پرورش/ یکی از دالیل مهاجرت، نجات فرزندان از 
این ساختار فرسوده آموزش و پرورش است که به جای مهارت آموزی 
بر القای آموزه هــای ایدیولوژیک اصرار دارند. طرفه این که ثمرۀ آن را 
هم دارند می بینند ولی دست بردار نیستند. از دوستی که امکانات مالی 
مناســبی هم دارد دلیل مهاجرت را پرسیدم و گفت: در آنجا بچه ها در 
مدرسه در ریل مشخصی قرار می گیرند و در پایان دیگر دغدغه نداری 
که چه کنی و چه کنند. چون در مدرسه استعدادشان کشف می شود 
و اگر هم اســتعداد ویژه ای هم نداشته باشند خانواده زحمت بی دلیل 

متحمل نمی شود و به خودشان و بچه فشار وارد نمی کنند.  
  4. نگاه فرامرزی/ حس وطن دوستی در نسل کنونی رو به نزول و 
تزلزل است و نه الزاما در تقابل که بیشتر جهانی و فرامرزی می اندیشد. 
فضای مجازی مرزها را از بین برداشــته و جست و جوی لذت و رفاه را 
عیب و عار نمی دانند و فرزندان هم فشار می آورند تا مهاجرت صورت 
پذیرد. خاصه اگر صابون تحقیر گشــت ارشاد یا نگهبان دم در اداره و 
دانشــگاه به تن شان خورده باشــد. )در پی اتفاقات اخیر البته گشت 
ارشــاد البته برچیده شــده بی آن که معلوم شود چرا راه انداختند و با 

کدام دستور جمع شده(.

   5. مســابقه و مقایســه/ در باور برخی یکی از راه های فرار از 
مسابقه و مقایسه که در ایران جاری است رفتن است. تا اینجا هستند 
مدام در معرض مسابقه و مقایســه اند. مثا کافی است خواهر همسر 
شخص با فرد پول داری ازدواج کند تا یک عمر با باجناق خود مقایسه 
و حتی تحقیر شود! مقایسه و مسابقه، زندگی کثیری از ایرانیان را تباه 
یا ســیاه کرده و می خواهند به جایی بروند که خبری از این مسابقه و 

مقایسه نباشد.
این هــم تا اندازه ای جــدای فرهنگ عمومــی محصول آموزش 
و پرورش کهنه و پوســیده ای اســت که مدام بچه ها را با هم مقایسه 
می کند. چرا فانی چنان است و تو چنینی و چرا او اول است و تو پنجم. 
از این رو می پندارند باید رفت تا از این قیاس خاص شد. کافی است به 
ســر در مدارس غیرانتفاعی و دولتی نگاه کنید تا ببینید دانش آموزان 
کدام یک در بهترین دانشگاه ها پذیرفته شده اند. شاید می روند تا از این 

تبعیض آزاردهنده خاص شوند.
  6. خــاک ورنج/  آدمیان رنجی را کــه از آن خود بدانند تحمل 
می کنند. ولــی به تعبیر شــاملو خیلی ها حس می کننــد بر خاکی 
نشسته اند که از آِن آنان نیســت و از رنجی خسته اند که باز از آن آنان 
نیســت. اگر قرار باشد خاک از آن تو نباشــد چرا در این خاک بمانی 
تا بمیری. ســعدی می گوید: ســعدیا حب وطن گرچه حدیثی است 
شریف/ نتوان ُمرد به خواری که اینجا زادم ) یا سعدیا حب وطن گرچه 

حدیثی است صحیح/ نتوان مرد به سختی...(
  7. بیم ســقوط/ رشــد اقتصادی صفر در یک دهه یعنی حجم 
اقتصاد بزرگ تر نشده و منفی هم که روشن است یعنی کوچک شده. 
وقتی اقتصادی بزرگ نمی شــود اما قلیلی صاحب امکانات بیشــتر 
می شــوند یعنی از جیب دیگران به آنان رســیده اســت و این گونه 
اســت که در 10 سال اخیر طبقه متوسط الغر شده و کثیری به طبقۀ 
فرودســت درغلتیده و قلیلی به باال رفته اند و مهاجرت تدبیری است 
برای جلوگیری از سقوط. وقتی هر سال محله به محله به خاطر افزایش 
کرایه خانه به پایین ســقوط می کنی می روی تــا این روند متوقف یا 

کند شود.
  8. تبدیــل به ریال در داخل/ هر چند ایرانیان در زمره معدود 
مردمانی هستند که پول درآمد کار خود در کشور بیگانه را به میهن و 
برای خانواده نمی فرستند اما با افزایش تصاعدی قیمت دالر و یورو یا 
کاهش ارزش پول ملی در نرخ برابری با اسعار خارجی امید به یافتن کار 
در کشور خارجی در ازای دستمزد کمتر و تبدیل آن به ریال در کشور 
خود باالتر رفته است و چه بسا مهاجران، جوانانی باشند که می خواهند 
آینده ای را در ایران برای خود بســازند چرا که در این کشور پول حرف 
اول را می زند و کافی اســت بتوانند اندوختــه ای را به ملک و طا و ارز 
تبدیل کنند تا خاطرشان از آینده آسوده باشد. یعنی برخی می روند تا 

با پول باارزش برگردند.
 9. ناشکوفایی/ جامعه ایران به دو دلیل درگیر افسردگی است. 
یکی به خاطر پمپاژ مســتمر اندوه و غلبــۀ فرهنگ مرگ و ترویج آن 
در رســانه های رسمی و دیگری احساس ناشــکوفایی در بخش قابل 
توجهــی از مردم. جوانی که دوســت دارد فرماندار و نماینده مجلس 
شود هیچ مسیری پیش رو نمی بیند مگر آن که جذب نهادهای نظامی 
یا امنیتی یا دانشــجو و فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق شود و بیم 
دارد با عضویت در احزاب نصفه و نیمه گرفتار هم بشود. دیگری دوست 
دارد هنر خود را بروز دهد و سومی ایده هایی دارد. اما احساس می کنند 
مجال شــکوفایی برای شان نیست. در این ســاختار آغشته به ریا هر 
چه وفادارتر یا خاک ســارتر یا هم سو ترباشی بیشتر شکوفا می شوی! 
پس، هدف برخی از مهاجرت، تنها شــاد زیســتن و شکوفایی است. 
دریعا اگر این آرزو در ســرزمینی دیگر هم محقق نشود که حاصل جز 

سرخوردگی نیست.

10. مرغ همسایه غاز است!/ دلیل پاره ای مهاجرت ها بی گمان 
یادآور همان ضرب المثل است: »مرغ همسایه غاز است« اما چرا مرغ 
همسایه را غاز و بهتر می پندارد؟ چون آن قدر زندگی را بر مردم سخت 
کرده اند که مجال ســفر و آشــنایی با جاهای مختلف دنیا برای همه 
فراهم نیست تا از خیال پردازی به واقع گرایی سوق پیدا کنند. هر قدر 
سفر به دیگر سرزمین ها بیشــتر شود واقع گراتر می شویم و شناخت 
بهتری دربارۀ جاهای دیگر پیدا می کنیم. متقابا اگر پای گردشگران 
خارجی به ایران باز شــود. تصور نادرســت دربارۀ خــارج از مرزها از 

عوارض انزواست.
11. راه سوم/ در مقابله با وضعیتی که مورد پسند نیست یک راه، 
ســازگاری و انطباق و تن دادن است. دیگری مقاومت و سرشاخ شدن 
و ســومی کوچیدن و رفتن. نه اولی برای همه مقدور اســت چون گاه 
حس می کنند روح خود را دارند می فروشــند و نه دومی از عهدۀ همه 

برمی آید. پس سومی را برمی گزینند که همانا مهاجرت است.
12.  خدمت سربازی/ سال هاست خیلی ها دارند فریاد می زنند 
که یکی از دالیل مهاجرت یا رفتن بی بازگشــت، نوع خدمت سربازی 
اســت که جوانان را از بازگشــت منصرف یا به رفتن تشویق می کند. 
تصمیم گیران اما حاضر به اصاح این موضوع هم نیســتند و سربازی 
اجباری که میراث رضاشاه است به امر مقدس بدل شده و در عین حال 
مدام در این همایش و آن همایش از لزوم تغییر دم می زنند. تازه فرض 
کنید مجلــس یعنی همین مجلس فعلی بخواهد تعییری ایجاد کند. 
نهادهای باالدســتی مگر می گذارند؟ یکی از دالیل رفتن همین است 
که جوان حس می کند همه چیز متصلب شــده و کسی یارای تغییر و 

جا به جایی ندارد.
13. عمل هــای زیبایی/ دربارۀ مورد خاص پزشــکان قلب، وقتی 
درآمد پزشــکان زیبایی به مراتب بیشتر باشــد و مردم تنها به گروه 
خاصی از پزشکان قلب اطمینان دارند شخص احساس بطالت می کند 
و به جایی می رود که برای متاع و خدمات او بازاری باشد. در سال های 
اول بعد از انقاب جراحان پاســتیک تقریبا بیکار شــده بودند چون 
ارزش ها تغییر کرده بود گرچه با شــروع جنگ و جراحت ها باز فعال 
شــدند اما در ســال های اخیر میل به جراحی برای زیبایی به یکی از 
پول ســازترین ِحَرف پزشکی بدل شــده و تقاضا برای تخصص هایی 
حیاتی چون قلب کاهش یافته اســت! شگفتا که مدعی ترین جامعه 
دنیا در امور معنوی تا این حد به دنبال ارزش هایی باشــد که در رسانه 

رسمی نفی می شود.
14. مهاجرت در داخل/ چشــم انداز آینده بــه رغم الف های 
گزافی که دولت مردان ســر می دهند روشن نیست. نه این که تاریک 
است، واضح نیست. چه کســی می تواند بگوید 10 سال دیگر ایران بر 
بحران خشک سالی فایق می آید یا بیابان می شویم؟ وقتی مردمانی از 
سیستان و بلوچستان به خراسان می کوچند و بخشی از اهالی مناطق 
مرکز ایران به شــمال ایران چه عجب اگر آنها که در شــهرهای بزرگ 
دست شــان به دهان شان می رســد هم به فکر کوچ به خارج از کشور 
بیفتند. به عبارت دیگر بحث تنها بر ســر مهاجرت به خارج نیست. در 

داخل هم شاهد مهاجرت ایم.
15. تصویر زندان/ نقش حوادث بعد از 2۵ شــهریور را هم نباید 
نادیده انگاشــت. اخبار ممنوع الخروجی چهره های مشــهور هنری و 
ورزشی ولو کمتر از انگشتان دو دست تصویر یک زندان را از سرزمینی 
ترســیم می کند که انگار باید زودتر از آن َجست و رها شد! با این نگاه 

شخص شتاب دارد قبل از آن که ممنوع الخروج شود خارج شود! 
16. جامــۀ تنگ/ اظهارات برخی از نماینــدگان مجلس و امام 
جمعه ها تردید برای رفتــن را می زداید! نگاه کنید نمایندگانی که در 
انتخابات غیر رقابتی و با حداقل آرا وارد بهارستان شده اند چگونه برای 
من وشما تصمیم می گیرند. تحمل سخنان آدم هایی مثل عنابستانی 

و راســتینه برای خیلی ها دشوار شده و می خواهند به جایی بروند که 
این حجم از حرف های نامربوط را نشنوند. این حس که ناچاریم جامۀ 
تنگی را که آنها برای ما دوخته اند بر تن کنیم ســخت آزارنده است و 
رفتن یعنی این جامۀ زشــت و بدقواره را از تــن به در کردن. یک عده 
اصرار دارند لباس بچۀ سه ساله را تن جوان بیست ساله کنند و طبیعی 

است که این جامه بر تن راست نیاید و پس زده شود.
  17. فــداکاری برای فرزندان/  آن که می رود شــاید زندگی 
ســختی را در برابر داشته باشــد ولی امید دارد که فرزند او که در آن 
سامان به دنیا می آید حس بهتری از زیستن در این جهان داشته باشد. 
از این رو دســت به فداکاری می زند. فرزند یک مقام مســؤول بسیار 
 تنگ اندیشــی می گفت بزرگ ترین و شاید یگانه لطف پدر و مادر من 
بــه من این بوده که مرا در خارج از کشــور به دنیا آورده اند وگرنه هیچ 
کار دیگری برای من نکرده اند! یکی از اهداف مهاجرت می تواند همین 
باشــد تا فرزند یا فرزندان به جای سرزنش و این پرسش که چرا مرا به 
این دنیاآوردی تا در طلب یک لقمه نان روز را به شــام رسانم و دیگری 
بگوید چه بپوش و چه نپوش و چگونه بیندیش و سبک زندگی ات چه 
باشد و اول من انتخاب می کنم و بعد تو آزادی به انتخاب من رأی بدهی 
تا من به رأی تو ببالم، بگوید سپاس که فداکاری کردی و رنج دل کندن 

از خانه و خانواده را به جان خریدی و مرا اینجا به دنیا آوردی!
   18. در جست و جوی منزلت/ هدف و انگیزۀ همۀ کوچیدگان 
را نباید کســب رفاه و معیشت بهتر دانست. چون انسان تنها به دنبال 
کسب قدرت و ثروت و شــهرت یا در پی شهوت نیست. آدمی خاصه 
اگر نخبه باشــد به دنبال منزلت هم هست. طبیعی است که به جای 
ســر و کله زدن با حراســت اداره و تهدید به اخراج یا تعلیق یا گذران 
زندگی با دو سه هزار دالر در ماه به جایی برود که منزلت او بیشتر پاس 
داشته شــود. همین هفته پیش که رییس جمهور ابراهیم رییسی به 
وزارت علوم رفته بود جوری از دانشگاه حرف می زد که انگار دبیرستان 
است و دانشــجو هم دانش آموز. چندی پیش گفته بود دانش آموزان 
باید » راهیان پیشرفت« باشــند و اینجا از استادان خواست  » راویان 
پیشرفت« باشند. رعایت منزلت استاد اما این نیست که بوق تبلیغاتی 
حاکمیت و دولت باشد. کشور اگر در مسیر پیشرفت باشد مردم با تمام 
وجود حس می کنند. البته خوب اســت که استاد یه مردم امید بدهد 
اما کارمند دستگاه پروپاگاندای حکومت نیست و شأن مستقل دارد. 
هر قدر  منزلت چه به لحاظ مادی و چه معنوی آســیب ببیند میل به 

مهاجرت هم فزونی می گیرد. 
  19. آیندۀ مشــاغل/ نســل هــای قبل تر تصور روشــنی از 
جغرافیاهای دیگر نداشــتند. اکنــون اما به یاری فضــای مجازی و 
شــبکه های اجتماعی این تصویر در دست رس اســت. از سوی دیگر 
شتاب فناوری چنان است که تصویر آینده جز این خواهد بود. همین 
عصر جمعه 11 آذر در همایش کارآفرینان که شــبکۀ سه زنده پخش 
می کرد یکی از صاحب نظران هشــدار می داد برخی مشــاغل مانند 
حسابداری و داروسازی که به جای عمل ترکیب به فروش داروی آماده 
در داروخانه تبدیل شــده  از بین می رود و حتی به رانندگان اسنپ هم 

هشدار داد به روزی بیندیشند که خودران ها بیایند!
   از این منظر مهاجرین شــاید کسانی باشــند که زودتر دست به 
کار شــده اند و قبل از آن که سیل بیاید از مسیل برخاسته و به جای به 
گمان خود امن تر می روند. ضعف مفرط کشور در آینده پژوهی و انگ 
ســیاه نمایی و هراس افکنی مانع تصویر برآیند آینده شده است. عده 
ای اما مــی خواهند به جای این که صبر کنند تا فناوری بیکارشــان 
کند زودتر بروند تا خود را انطباق دهند. این که در ســرزمین مقصد به 

رویایشان می رسند یا نه البته بحث دیگری است.
   20. شعر فریدون مشیری/ هیچ یک از موارد باال اما نویسندۀ 
این سطور را قانع به رفتن نکرده است آن هم در فضایی که آوای »سفر 
چرا؟« هم شــنیده می شود و چنان که در ســوم آبان در همین تارنما 

نوشتم با فریدون مشیری هم صداترم:
   من اینجا ریشه در خاکم

   من اینجا عاشق این خاک اگر آلوده یا پاکم
   من اینجا تا نفس باقی است می مانم
   من از اینجا چه می خواهم، نمی دانم

   امید روشنایی گر چه در این تیر گی ها نیست
   من اینجا باز در این دشت خشک تشنه می رانم

   من اینجا روزی آخر از دل این خاک با دست تهی
   گل بر می افشانم

    من اینجا روزی آخر از ِستیغ کوه چون خورشید
    سرود فتح می خوانم

   از نســلی که می رود و چمدان ها را می بندد اما شعر مشیری هم 
دریغ شده چون ایران دوستی ما خاصه شده در بازی های تیم فوتبال 
که گاه مثل این دوره از فرط تصنع و تکرار و اصرار بر بهره برداری خاص 
از آن توی ذوق هم می زند)ولو به قیمت سفارش صدها میلیون تومان 
بنر پیروزی و شادی به شهرداری ها که بااستفاده ماندند(./ عصر ایران

20 نکته دربارۀ آمار تکان دهندۀ مهاجرت ایرانیان
 چمدان هایم کو؟! 
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فناوریفناوری

با هوش مصنوعی؛

 پرینتر سه بعدی مفصل انگشت 
را شخصی سازی می کند

محققان آلمانی با استفاده از پرینتر سه بعدی مفاصل مصنوعی انگشت را برای افراد به طور 
شخصی چاپ می کنند که عملکرد آن نسبت به نمونه های فعلی بهتر است. 

به گزارش نیواطلس، تاکنون اخبار زیادی درباره زانو و لگن مصنوعی منتشر شده اما ساخت 
مفاصل مصنوعی انگشتان کمی عجیب به نظر می رسد. هرچند این مفاصل ساخته شده اند اما 

تناسب آنها با انگشت فرد و همچنین قابلیت عملکردشان محدود است. 
درهمین راستا گروهی از محققان موسسه فرانهوفر آلمان مفاصل مصنوعی انگشتی ابداع 

کرده اند که به طور خاص برای هر بیمار با کمک چاپگر سه بعدی ساخته می شود.
بیشتر اوقات هنگامیکه مفصل یک انگشت به دلیل آرتروز یا جراحت به طور غیرقابل درمان 
آسیب می بیند، پزشکان فقط قسمت های آسیب دیده مفصل را بهم جوش می دهند. این امر 

قابلیت عملکرد آن را کاهش می دهد.
مفاصل مصنوعی انگشــت هر روز فراگیرتر و به طور معمول از سیلیکون یا ایمپلنت های 
استاندارد ساخته می شوند.اما به گفته محققان موسسه فرانهوفر آلمان ایمپلنت های سیلیکونی 
از اســتخوان انگشت جدا می شوند و باید با جراحی دوباره متصل شوند. از سوی دیگر ایمپلنت 
های استاندارد نیز فقط در اندازه های خاصی ساخته می شوند و به همین دلیل کل حرکات فرد 
احیا نمی شود.با توجه به این محدودیت ها، زیر مجموعه های این موسسه آلمانی مشغول توسعه 
پروژه »FingerKlt« هســتند. در بخشی از این پروژه سیستمی ابداع شده که در آن نخست 
عکس اشعه ایکس از انگشت آسیب دیده بیمار گرفته می شود. در مرحله بعد یک نرم افزار هوش 
مصنوعی معمول تصاویر دوبعدی را تحلیل می کند و با استفاده از اطالعات به دست آمده یک 
مدل سه بعدی از مفصل مصنوعی به طور خاص برای آن انگشت می سازد.سپس مدل مذکور به 
یک چاپگر سه بعدی هدایت می شود که نمونه واقعی از ایمپلنت تیتانیومی را می سازد. در فرایند 
چاپ، ایمپلنت مذکور به طور الیه به الیه و با اســتفاده از یک پیوند دهنده مایع به پودر ذرات 
تیتانیوم ســاخته می شود. این روند سبب می شود شی با دقت باالیی ساخته شود اما شکننده 
باشد. به همین دلیل ایمپلنت در معرض فرایند کلوخه سازی قرار می گیرد و در نتیجه ذرات بهم 

پیوند خورده آن به یک ماده جامد مقاوم تر تبدیل می شوند.
کلوخه سازی در حقیقت سخت شدن فرایند به هم چسبیدن فلز یا پودرهای دیگر با فشار 
سرد به شــکل دلخواه و سپس حرارت دادن آن برای تشــکیل جسم چسبیده سخت است.

همچنین می توان این ایمپلنت ها رااز سرامیک ساخت. درهرحال تخمین زده می شود با این 
روش ایمپلنت ها ۶۰ درصد سریع تر از روی های معمول برای بیماران نصب شود زیرا مفاصل 
پس از ثبت تصویر اشعه ایکس و در محل چاپ می شوند.موسسه فرانهوفر هم اکنون به دنیال 

شرکای تجاری است تا این فناوری را در بازار عرضه کند.

 قرص هوشمند گلوکز روده
 را می سنجد

محققان قرص هوشــمندی مجهز به حســگرهای مختلــف ابداع کرده انــد که میزان 
 گلوکز در روده را می ســنجد و با اســتفاده از یــک روش کم مصرف داده هــا را به خارج بدن

 منتقل می کند. ســطح گلوکز در روده یک عامل نشان دهنده سالمت سیستم گوارش است. 
روش فعلی اندازه گیری آن شــامل قرار دادن یک کاتتر در گلوی بیمار است. اما به زودی یک 
قرص هوشــمند بلعیدنی ابداع می شود که این فرایند را بسیار ساده تر می کند.قرص هوشمند 
مذکور که هم اکنون در دانشگاه سن دیگوکالیفرنیا در حال توسعه است، در اصل حسگرهای 
زیستی را با یک سلول سوخت زیستی ترکیب کرده که در یک پوسته پلیمر قرار گرفته اند که با 
چاپگر سه بعدی ساخته شده است. هنگامیکه قرص مذکور بلعیده می شود، به طور مداوم سطح 

گلوکز در روده کوچک را می سنجد و از همان به عنوان سوخت استفاده می کند.
قرص هوشــمند در فواصلی مشخص به طور بی سیم داده های خوانش شده را با کمک یک 
روش کم مصرف به عنوان »ارتباط مغناطیسی بدن انسان« منتقل می کند. این فرایند به طور 
خالصه شامل ارسال پالس های مغناطیســی ضعیف از طریق بافت بدن بیمار است که برای 
شناسایی و رمزگشایی به یک دستگاه مجهز به سیم پیچ گیرنده ارسال می شود که روی بخش 
خارجی بدن قرار می گیرد.آزمایش کپسول روی خوک ها )که سیستم گوارشی مشابه انسان 
دارند( نشان داد این گجت هوشمند می تواند سطح گلوکز در روده کوچک را به مدت ۱۴ ساعت 
رصد کند. ابزار مذکور در این بازه زمانی، داده ها را هر پنج ثانیه به مدت دو تا پنج ساعت ارسال 

می کرد و در نهایت همراه مدفوع از بدن حیوان خارج شد.
البته قبل از آزمایش کپسول روی انسان باید اندازه آن کمی کوچک تر شود. در حال حاضر 
طول و عرض کپسول به ترتیب ۲.۶ سانتی متر و ۹ میلی متر است. همچنین محققان تصمیم 

دارند حسگرهای بیشتری به آن اضافه کنند.
 ،pH ارنستو دی الپاز آندرس یکی از مؤلفان پژوهش در این باره می نویسد: با توجه به آنکه
دما و غلظت اکسیژن در سیستم گوراش تغییر می کند، تحقیقات آینده شامل یکپارچه سازی 
ادغام روش های حسگر اضافی را برای توضیح این تفاوت ها خواهد بود.تحقیق مذکور در نشریه 

»نیچر کامونیکیشنز« منتشر شده است.

به کمک لیزر؛

فناوری جدید رکورد سرعت اینترنت 
ماهواره ای را شکست

مهندسان دانشگاه MIT رکورد جدیدی برای انتقال داده بین ماهواره و زمین ثبت کردند.  
سیستم »TBIRD« از لیزری برای تاباندن مقدار زیادی داده تا حجم ۱۰۰ گیگابیت برثانیه 
استفاده کرده است.این سرعت انتقال داده بسیار باالتر از بیشتر ارتباطاتی است که تاکنون بین 
هوا و زمین ایجاد شده است. ماهواره اینترنتی استارلینک )متعلق به شرکت اسپیس ایکس(، 
۵۰۰ مگابیت برثانیه به مشتریان خود ارائه می کند و حتی سرعت انتقال داده از ایستگاه فضایی 
 ۲۰۰ MIT بین المللی به زمین نیز حداکثر ۶۰۰مگابیت بر ثانیه است، بنابراین سرعت سیستم
بار بیشتر اســت.کلید اصلی تمایز آن است که بیشتر ماهواره های ارتباطی با استفاده از امواج 
رادیویی با ایستگاه زمینی ارتباط برقرار می کنند. از سوی دیگر TBIRD از نور لیزر استفاده 
می کند که قادر به حمل هزار بار داده بیشــتر در هر فرایند انتقال است. این درحالی است که 
لیزرها نیز مشکالت خاص خود را دارند گاهی اوقات اشعه ها بسیار نازک تر هستند و در نتیجه 

به همخوانی بیشتری بین فرستنده و دریافت کننده نیاز است.
از سوی دیگر ممکن است نور به دلیل اتمسفر مختل شود و در نتیجه داده ها نیز گم شوند. 

بنابراین سیستم مذکور طوری طراحی شده تا بر این چالش ها فائق آید.
ماهواره مذکور حاوی ۳ بخش اصلی است که یکی از آنها مودم اپتیکی با سرعت باال، آمپلی 
فایر سیگنال نوری و دیگری درایو ذخیره سازی است. تمام این بخش ها داخل یک محفظه به 

اندازه جعبه کفش قرار می گیرند. 
محققــان برای برطرف کردن حل مشــکل داده نیز نســخه جدیــدی از پروتکلی به نام 
»درخواســت تکرار خودکار«)Automatic Repeat request( ابداع کردند. با کمک 
این پروتکل دریافت کننده ها در ایســتگاه های زمینی می توانند به فرســتنده هشدار دهند 
تــا فریم های خاصی از داده گم شــده و بنابراین ماهواره قادر خواهد بود آنها را دوباره ارســال 
کند.کورت شیلر مهندس سیســتم TBIRD در این باره می گوید: اگر سیگنال از بین برود، 
داده را می توان دوباره منتقل کرد اما اگر این فرایند به شــیوه ای نادرســت انجام شــود، تمام 
وقت تیم صرف ارســال داده های تکراری به جای داده های جدید می شــود. بنابراین ممکن 
اســت فرد داده های زیادی را از دســت بدهد. با توجه به پروتــکل ARQ ، دریافت کننده به 
 ماهواره اعالم می کند کدامیک از فریم ها را به شکل درست دریافت کرده بنابراین ابزار متوجه

 می شود چه فریم هایی را باید دوباره ارسال کند.
در خصوص بخش تراز، TBIRD یک سیستم سیگنال دهی خطای مخصوص را به کار می 
گیرد تا ماهواره را طوری تنظیم کند که دقیقاً به سمت گیرنده باشد. به گفته تیم محققان چنین 
سیستمی کمک می کند اجزای نوری مینیاتوری ساخته شوند.محققان اکنون تصمیم دارند 

سرعت انتقال داده با سیستم مذکور را ۲ برابر کنند.

 در چند سال اخیر شــاهد ترویج گسترده بی حجابی در 
فضای مجازی هستیم، این تشویق ها هرچند با ظاهر زیبای 
دفاع از آزادی زن است اما هیج هدفی جز استثمار و غارت حیاء 

زن ندارند.
رعایت عفاف و حجاب از سوی افراد یک جامعه اسالمی از 
ضروریات است و امروز ما می بینیم به دالیل مختلف همچون 
تهاجم فرهنگی دشــمن و رشد شتابان ارتباطات و گسترش 
ماهواره و اینترنت، این امر تا حدود زیادی دچار آسیب شده و اگر 
کمی تأمل نکنیم و مسئوالن فرهنگی ما دست به کار نشوند، 
تاریخ تکرار می شــود و جریان کشف حجاب در عصر امروز با 

ظاهری متفاوت رخ خود را نشان خواهد داد.
دشــمن به بهانه اینکه زنان باید در انتخاب پوشــش آزاد 
باشــند، با راه اندازی پویش هایی مثــل نه به حجاب اجباری 
تالش می کند اهداف خبیث خود را پشــت الفاظ زیبا مخفی 
کند و این در حالی است که در کشورهای غربی از حضور زنان 
محجبه در بسیاری از اماکن عمومی خودداری می شود، حال 
یک سوال مهم در ذهن ایجاد می شود که اگر حامی آزادی زنان 
در پوشش هســتید پس چرا تالش می کنید با اجبار حجاب 
زنان را از سرشان بکشید!یک کارشناس مذهبی در خصوص 
اهمیت مسئله حجاب به خبرنگار مهر گفت: در سال های اخیر 
شاهد این هستیم که دشمنان اسالم تالش می کنند که عفاف 
و حجاب را از زندگی مسلمانان دور کرده تا بتوانند به فرهنگ 

جامعه غلبه کنند.
 مخــدوش کــردن چهــره زنــان محجبــه 

در فیلم های غربی
معصومــه عبداللهی افزود: شــرکت های فیلم ســازی 

صهیونیســتی و غربی زنان محجبه را به عنوان جاســوس و 
جادوگر معرفی می کنند تا به این وسیله چهره زنان محجبه 
را مخدوش می کنند اما باز هم استقبال مردم در سطح جهان 
از عفاف و حجاب فروکش نکرده و بســیاری از گزارشگران و 
گویندگان زن در جوامع مختلف اعم از مسلمان و غیرمسلمان 

با پوشش حجاب جلوی دوربین طاهر می شوند.
عبداللهی گفت: حجاب باعث امنیت فردی زنان در جامعه 
می شود و خداوند در سوره احزاب به پیامبر )ص( می فرماید به 
زنان و دختران خود بگو روسری های خود را پایین تر بیاورند تا 

کمتر شناخته شده و مورد آزار و اذیت قرار نگیرند.
وی تاکید کرد: خداوند به عنوان خالق انسان بهتر می داند 
که یک زن برای حفظ امنیت فردی خود از چه راهکارهایی باید 
بهره بگیرد و حجاب یکی از این راه ها است.کارشناس مذهبی 
ادامه داد: ما باید حجاب را در جامعه به عنوان یک ارزش مطرح 
کنیم، یعنی به پوشیده بودن زن تنها از نگاه فقهی نگاه نکنیم و 
ایــن موضوع را در جامعه تبیین کنیم که حفظ حجاب باعث 

حفظ ارزش و جایگاه زن خواهد شد.
استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: ما نباید از موضوع حجاب 
به عنوان یک خط کش و معیار برای میزان مسلمانی انسان ها 
اســتفاده کنیم به این معنا که هرکس حجاب برتر دارد قطعاً 
مســلمان و انقالبی و مؤمن است و هر شخصی که به اصطالح 
شل حجاب است، مؤمن و والیی نیســت زیرا بیان این گونه 
مطالب باعث ایجاد تقابل و اختالف در جامعه و سوءاســتفاده 

دشمنان خواهد شد.
حجاب ابزار زیست عفیفانه است

عبداللهی گفــت: حجاب بدن به تنهایی برای ســعادت 

انسان ها کافی نیست و ما باید یک بسته تربیتی قرآنی به عنوان 
الگو معرفی کنیم که مجموعه همه این عوامل زندگی عفیفانه 
را می ســازد که حجاب هم یکی از ابزار همین زیست عفیفانه 
است.وی تاکید کرد: شــیوه های امر به معروف و نهی از منکر 
در همه موارد به خصوص حجاب باید از روش صحیح و اصولی 
باشد و افرادی که اقدام به امر به معروف و نهی از منکر می کنند 
باید اشخاص باسوادی باشند که بتوانند مخاطب خود را قانع 
کنند و در عین حال افراد صبوری باشــند در غیر این صورت 
نتیجه مطلوب حاصل نمی شود.کارشــناس مذهبی اضافه 
کرد: برای مقابله با بدحجابی باید مکان هایی که جوالنگاه بی 
حجابی و بی عفتی اســت را شناسایی کرده و با نصب پوستر و 
برگزاری برنامه های فرهنگی و حضور بانوان محجبه با کسانی 
کــه مغرضانه در حال ترویج فرهنگ برهنگی و بی حجابی در 

جامعه هستند مبارزه کنیم.
حجاب عامل انسجام درونی و بیرونی انسان ها است

حجت االسالم سید جواد محمدزاده هم در مورد اهمیت 
حجاب گفت: حجاب زیربنای ســاختن جامعه اسالمی برای 
رسیدن به تمدن نوین اسالمی اســت.رئیس اداره تبلیغات 
اسالمی گرگان اضافه کرد: حجاب به معنای آن است که انسان 
برای شخصیت خود احترام قائل شود و یکی از منافع حجاب 

ایجاد شخصیت و کرامت برای مردان و زنان است.
وی افــزود: امروزه در جوامع غربی احترام حقیقی به زن به 
عنوان یک انسان فرهیخته وجود ندارد، آنها زن را به عنوان یک 
کاالی جنســی نگاه می کنند در حالی که اسالم زن را اشرف 
مخلوقات می داند و برای او شخصیت و احترام زیادی قائل است.

محمدزاده بیان کرد: حجاب خاص زنان نیست و همچنان که 

زنان وظایفی در قبال پوشــش و عفاف خود دارند، مردان هم 
نسبت به مسئله پوشش شرایط و وظایفی دارند که هرکدام از 

زنان و مردان باید به آن عمل کنند.
رئیس اداره تبلیغات اسالمی گرگان با بیان اینکه حجاب 
جامعه را از انحرافات بازمی دارد، گفت: جوامع غربی امروز دچار 
مسائل متعدد جنسی و ضرب و جرح هستند که حاصل عدم 
رعایت حجاب و عفاف در جامعه است؛ در واقع جامعه غرب با 
گسترش عریانی و بی حجابی خود را به دره سقوط نزدیک کرده 
است.وی تصریح کرد: حجاب انســان ها را در کنار هم به یک 
انسجام درونی و بیرونی می رساند و این پوششی که انسان ها با 
هر قومیت و مذهبی که دارند رعایت می کنند، احترام و تکریم را 
به همراه دارد.محمدزاده تاکید کرد: حجاب یک مسئله قرآنی و 
تکلیف دینی برای همه زنان و مردان است تا شخصیت آنها رشد 

کرده و به سمت تعالی و سعادت حرکت کنند.
وی با توضیح اینکه در تمدن نوین اسالمی اصل اول اخالق 
است، گفت: حجاب و رعایت حریم های زنانه و مردانه یکی از 

مصادیق رعایت اخالق و تمدن نوین اسالمی است.
حجاب پرچم تبلیغ دین است

رئیس شــورای عالی فرهنگی دانشــگاه گــرگان هم در 
خصوص اهمیت حجاب به خبرنگار مهر گفت: ما در جامعه ای 
زندگی می کنیم که سابقه طوالنی تمدن ایرانی و اسالمی دارد، 

قبل از ورود اسالم به ایران عمده بانوان ایرانی پوشش داشتند.
حجت االســالم ســید علی طاهری اضافه دارد: در تمدن 
ایرانی داشتن پوشش یک ارزش بود به طوری که بانوانی که در 
خانواده های سالطین و بزرگان قبل از اسالم زندگی می کردند 

پوشش بیشتری داشتند.

حجاب؛ پرچم تبلیغ دین و مبارزه با شبیخون فرهنگی 

مدیرشرکت جویندگان سالمت پیشه مازندران، گفت: 
بانک تجارت به تعهداتش در قبال پرداخت تســهیالت از 

محل تبصره ماده ۱۸ عمل نکرده است.
به گزارش هموالیتــی، برگزاری نمایشــگاه فن بازار 
اســتان مازندران فرصتی دست داد تا با تعدادی از شرکت 
کنندگان و شــرکت های دانش بنیان گفت و گوی انجام 

دهیم.
حضور نماینده بانک تجارت در نمایشگاه و گالیه یکی 

از مدیران شرکت توجه ام را جلب کرد.
اســماعیل صادقی در صحبت با نماینده بانک تجارت 

از عدم پرداخت تســهیالت بانکی ایــن مجموعه با وجود 
دریافت مدارک الزم گالیه کرد.

پس از اتمام این محاوه با مدیر این شرکت گفت و گوی 
انجام دادم و درباره گالیه مطرح شده پرس و جو کردم.

وی با اعــالم اینکه بر اســاس برنامه مقرر شــده بود 
کــه بانک تجــارت از محل تبصــره ۱۸ تســهیالتی در 
اختیــار شــرکت دانش بنیان قــرار دهد،افــزود: پس از 
 رایزنی هــای و دوندگی هــای متعدد موفق بــه دریافت

 تسهیالت نشدیم.
صادقی در پاسخ به این سئوال که درخواست تسهیالت 

شــما در چه زمینه ای بوده است، افزود: طرح بنده توسعه 
کشت گیاهان دارویی در مناطق محروم بوده و بنا داشتم 

گیاهان دارویی در حال انقراض را دوباره کشت کنیم.
وی اضافه کرد:ســازمان های دیگر هم بنا داشتند که 
حمایت کنند اما به صورت عملیاتــی اقدام خاصی انجام 

نشده است.
مدیر شرکت جویندگان ســالمت پیشه مازندران در 
پاســخ به این ســئوال که چه دلیلی برای عدم پرداخت 
تســهیالت ذکر کردند،گفت: کارشناس بانک تشخیص 
داده که طــرح توجیه ندارد، بحث بنده این اســت که در 

بحث توســعه کشــت گیاهان دارویی کارشــناس بانک 
صاحب نظر اســت! وی اضافه کــرد: توجیه یا عدم توجیه 
در ارتباط با کشت گیاهان دارویی در اختیار سازمان های 
متولی در جهاد و ســایر ارگان ها اســت، بانک تجارت به 
 بهانه نداشــتن توجیــه از پرداخت تســهیالت خوداری 

کرده است.
صادقی اضافه کرد: دستور عدم توجیه زمانی صادر شد 
که مجوزهای الزم از سوی دستگاه های متولی را دریافت 
کردیــم و پس از دوندگی های متعــدد در زمان پرداخت 

تسهیالت با مانع بانک مواجه شدیم.

 بانک تجارت مازندران
 به تعهداتش در قبال شرکت های 

دانش بنیان عمل نکرد
مدیرشــرکت جویندگان سالمت پیشــه مازندران، گفت: بانک تجارت به تعهداتش 
در قبال پرداخت تســهیالت از محل تبصره مــاده 18 عمل نکرده اســت.به گزارش 
 هموالیتی، برگزاری نمایشگاه فن بازار استان مازندران فرصتی دست داد تا با تعدادی از 

شرکت کنندگان و شرکت های دانش بنیان گفت و گوی انجام دهیم.

اختصاصی هموالیتیاختصاصی هموالیتی 

کرســی های آزاداندیشی بســتری برای تضارب آرا، 
گفتگو و نظریه پردازی اســت و جــای آن در محیط های 

دانشگاهی مازندران آن گونه که باید باز نشده است.
 از کرســی های آزاد اندیشــی به عنوان بســتری برای 
تحقق گفتگو و تضــارب آرا در فضای جامعــه به ویژه در 
محیط های دانشجویی یاد می شود که وظیفه سنگین تری 
در قبال پیشرفت فرهنگ، اندیشــه و علم در کشور دارند 
و این پیشــرفت جز از طریق فرهنگ آزاداندیشی محقق 

نمی شود.
شــفافیت موضوع و آموزش نحوه برگزاری کرسی های 
آزاداندیشــی موفق و مؤثر، تســهیلگری اجرا و رفع موانع 
موجود در فرایند پیش بینی و پس بینی برگزاری کرسی ها، 
طراحی و بکارگیری مکانیزم های حمایتی و انگیزشی برای 
ترغیب دانشــجویان به برگزاری کرسی ها از ضرورت ها به 

نظر می رسد.
آرمانخواهی ویژگی اصیل دانشجویی

»محمد جوادی« دانشــجوی رشــته علوم ارتباطات 
در مازنــدران با اظهار اینکه جنبش دانشــجویی با روحیه 
جوانــی و آزادیخواهی جوانان همراه اســت، به پیشــینه 
این جنبش اشــاره و اضافه کرد: در کشــور ما دانشجویان 
با چنین روحیه ای دســت به عدالــت خواهی زدند و برای 
اینکه کشــور را از بند و اسارت طاغوت و تفکر سلطه نجات 
دهند، آرمانخواهی و عدالتخواهی پیشه کردند.وی افزود: 
دانشــگاه نباید محلی باشــد که افراد تابع افــکار و رفتار 
فرهنگ مهاجم باشند زیرا جنبش دانشجویی می خواهد به 
آزادیخواهی و تحول برسد.وی با عنوان اینکه تاریخ دو قرن 
اخیر نشان از کشمکش بین نهضت های بیداری و اسالمی 
با اســتکبار نوین را نمایان می کند، افزود: این کشمکش از 
ســطح نظریات تا نهادی در حال گسترش است و در ایران 
نیز آغاز نفوذ اســتعمارگران از اواسط قرن ۱۶ و اوایل قرن 
۱۷ میالدی بود اما بیداری و هوشــیاری درباره این پدیده 
دو قرن بعد کلید خورد و این تأخیر ســبب از دست رفتن 

بخش هایی از ایران در دوران رژیم های گذشته بوده است.
این دانشجو با بیان اینکه دانشجو زبان گویا و چشم بیدار 
جامعه است، گفت: در پی سفر نیکسون رئیس جمهور وقت 
آمریکا، دانشجویان به تفکر سلطه طلبی اعتراض کردند و 

جنبش دانشجویی در ایران سابقه ۶۹ ساله دارد که نماد در 
حال تابندگی است.علی غالمی دانشجوی دیگری با بیان 
اینکه دانشجویان به عنوان قشر جوان مطالبه گر و آینده گر 
خواسته ها و مطالبه هایی دارند، افزود: مطالبه گری و حیات 
اجتماعی به حرکت های دانشجویی وابسته بوده زیرا یکی 
از خواسته های مردم از دانشــجویان، مطالبه گری است.
مطالبه گری و حیات اجتماعی به حرکت های دانشجویی 
وابسته بوده زیرا یکی از خواسته های مردم از دانشجویان، 

مطالبه گری است
وی با اشاره به اینکه کرسی های آزاد اندیشی برای بیان 
نظرات و دیدگاه های دانشــجویی مــورد توجه قرار گیرد، 
اضافــه کرد: بعضی از ایده های ذهنی دانشــجویان در این 
کرســی ها بیان و مطرح می شــود و عالوه بر این باید برای 
آینده و بعد از دوران دانشــجویی برنامه ریزی شــود.این 
دانشــجو با بیان اینکه کرسی های آزاداندیشی به این علت 
وارد دانشگاه شــد که دانشجو به دلیل پویایی ذهن و تفکر 
پاک، بینش پاک تری به مســائل دارد، افزود: گاهی ممکن 
است در بازتاب مسائل، دانشجویان احساسی عمل کنند اما 

باید بدانیم اگر جلوی یک فکر و تفکر گرفته شود هر قدر در 
مقابل آن نیرو و مانع ایجاد کنیم در آینده آن تفکر کوشاتر 

فوران خواهد کرد.
آموزش پاشــنه آشــیل برپایی کرسی های 

آزاداندیشی
نــوری دانشــجوی دیگری با عنــوان اینکــه اکنون 
کرســی های آزاداندیشی در دانشــگاه ها به شکل ابتدایی 
شکل می گیرد، اجرا، تشــکیل و چگونگی بررسی مسائل 
در آن را نیازمند آموزش دانســت و گفت: مســائلی که در 
این کرسی ها مطرح می شــود باید با سند و مدرک باشد و 
متأسفانه هنوز این موارد را به دانشجویان یاد نداده ایم و این 
کرسی ها هنوز کیفیت و بازخورد الزم را ندارند و اگر آموزش 
کافی داده نشــود به انحراف نیز کشیده خواهند شد.وی با 
تاکید بر این که مسئوالن، اهل تفکر و علم باید به کرسی های 
آزاداندیشــی ورود پیدا کنند، گفت: برخی انتقادها قطعاً 
ســازنده خواهد بود و می تواند مســائل و مشکالت را حل 
کند.وی با بیان اینکه کرسی های آزاداندیشی تریبونی برای 
بیان تفکرات اســت، ادامه داد: طبق فرمایش مقام معظم 

رهبری دانشــجویان باید روی ریزترین مسائل فکر کنند و 
کرسی های آزاداندیشی به عنوان مرجع در دانشگاه ها قرار 

گیرد و بستری برای مطالبه گری باشد.
این دانشجو با بیان اینکه کرسی های آزاداندیشی بستر 
سیاســت زده نیســت و باید در آن مشکالت جامعه از نظر 
علمی بررســی شــود، گفت: اجرای مطلوب کرسی های 
آزاداندیشــی با آموزش دادن محقق می شود زیرا مطالبه 

گری می تواند سرآغاز تولید علم در جامعه باشد.
بــه تاکید کارشناســان، کرســی های آزاداندیشــی 
شــیوه های متنوعــی دارد و باید دایره آن را وســیع کرد، 
تریبون های آزاد نوعی از این کرسی ها است و باید صداهای 
مختلف را شــنید و تضارب آرا و مباحثه در این کرســی ها 

مورد توجه قرار گیرد.
همچنین نظریه پردازی پــس از گفتگوی آزاد از دیگر 
ثمره های کرسی های آزاد اندیشی به شمار می رود چرا که 
کرسی ها به معنی گفتن و رفتن نیست بلکه گاه باید شنید 

و از داخل آن زایش و تحول ایجاد کرد.
استکبارستیزی ویژگی قشر دانشجو است

حشــمت اهلل علینژاد رئیس دانشــگاه مازندران نیز با 
گرامیداشــت ۱۶ آذر و روز دانشــجو گفت: در ۱۶ آذرماه 
۱۳۳۲ اعتراض دانشجویان به حضور نیکسون در دانشگاه 
فنی منجر به شهادت ســه دانشجو شد و استکبار ستیزی 
و آرمانخواهی ویژگی قشــر دانشجو است.وی با بیان اینکه 
جنبش دانشجویی سنگ بنای انقالب اسالمی شده است 
از دانشگاه به عنوان کنون تولید علم یاد کرد و گفت: امروز 
شــاهد همسویی دین و علم در کنار هم هستیم و دشمنان 
اخیراً مشــکالتی را در دانشگاه ها ایجاد کردند که نباید آن 
را به نام دانشجو بنویســیم.وی با بیان اینکه پروژه دشمن 
این اســت که دانشگاه ها را کانون اغتشاش قرار دهند اما به 
اهداف نخواهند رسید، ادامه داد: باید با برپایی کرسی های 
آزاداندیشی و گفتگوی آزاد بتوانیم حرف ها و صحبت های 

دانشجویان را بشنویم.
بیش از ۱۴۳ هزار دانشــجوی مازندران در ۱۴۳ واحد 
دانشــگاهی دولتی، آزاد و غیرانتفاعی مشــغول تحصیل 
هســتند و همزمان با روز دانشــجو، آیین هایی در مناطق 

مختلف استان برپا می شود.

کرسی های آزاداندیشی؛ مطالبه بر زمین مانده دانشجویان



 نشریه مازندران، گلستان، گیالن
5 سالمت و پزشکی

اخبار 

محققان هشدار می دهند؛

 افزایش نرخ چاقی در کودکان
 با کاهش سالمت مغز مرتبط است

کودکانی که دارای اضافه وزن یا چاق هســتند، اغلب با انجام تکالیف 
مدرســه مشــکل دارند، و حال تحقیقات جدید ســرنخ هایی در مورد 
 اینکه چگونه وزن اضافی میتواند به مغز در حال رشــد آســیب برساند، 

نشان می دهد.
»سیمون کالتنهاوزر«، نویسنده این مطالعه از دانشکده پزشکی ییل 
در کنتیکت، در این باره گفت: »راهکار اصلــی افزایش آگاهی در مورد 
پیامدهای چاقی برای سالمت مغز عالوه بر پیامدهای سالمت جسمی 
است، به ویژه از آنجایی که نرخ چاقی بسیار باال است و همچنان در حال 
افزایش اســت.«برای این مطالعه، محققان چندین نوع اسکن مغزی را 
در بیش از ۵۱۰۰ کودک ۹ تا ۱۰ ســاله که در مطالعه در حال انجام رشد 
شناختی مغز نوجوانان شرکت داشتند، بررسی کردند. از این تعداد ۲۱ 

درصد اضافه وزن و ۱۷.۶ درصد چاق بودند.
محققان پی بردند اختالالت ساختاری و عملکردی مغز در بچه هایی 
که اضافه وزن داشــته یا چاق بودند در مقایســه با بچه هایی که اینگونه 
نبودند، وجود داشــت و این تغییرات می تواند منجر به عملکرد ضعیف 
تحصیلی شود.به طور خاص، کودکانی که دارای اضافه وزن یا چاق بودند، 
نازک شدن خارجی ترین الیه مغزشان )قشــر مغز( مشاهده شد و این 
روند با اختالل در مهارت های عملکرد اجرایی مانند برنامه ریزی و انجام 
کارهای متعدد مرتبط است. عالوه بر این، یکپارچگی ماده سفید مغز در 
جسم پینه ای که دو نیمکره مغز را به هم متصل می کند و در مسیرهای 
درون نیمکره های مغز که لوب های مغز را در کودکان دارای اضافه وزن یا 
چاق به هم متصل می کند، دچار اختالل شد.همچنین، شبکه های مغزی 
درگیر در تصمیم گیری مبتنی بر پاداش و کنترل رفتارها، کاهش ارتباط 
را در کودکان دارای اضافه وزن یا چاق نشان دادند.این مطالعه نشان داد 

که این الگوها طی دو سال ادامه داشت.
کالتنهاوزر گفت: »یافته های ما نشــان می دهند شاخص توده بدنی 
باالتــر )BMI( در کودکان با عملکرد شــناختی ضعیف و پیشــرفت 
تحصیلی مرتبط اســت.«او خاطرنشان کرد: »هنوز خیلی زود است که 
بگوییم کاهش وزن و افزایش فعالیت بدنی می تواند برخی از این تغییرات 
مغزی را جبران کند یا خیر، اما این امکان وجود دارد.«کالتنهاوزر گفت: 
»انعطاف پذیری مغز یا توانایی ســازماندهی مجدد مسیرهای عصبی 
کودکان بسیار باال است و شواهدی وجود دارد که عملکرد شناختی ممکن 

است پس از مداخالت کاهش وزن افزایش یابد.«

آگاهی سالمت؛

 چرا سکته قلبی در روزهای
 سرد سال افزایش می یابد 

هوا که سرد می شود، میزان سکته قلبی هم افزایش می یابد. 
با سرد شدن هوا، بروز سکته قلبی هم افزایش می یابد.

پزشکان قلب و عروق، علت افزایش سکته قلبی در روزهای سرد سال 
را ناشی از فعل و انفعاالت بدنی بیماران قلبی می دانند.

افزایش فشارخون و افزایش سطح فیبرینوژن خون که تشکیل لخته 
در عروق کرونر را تســهیل می کند به عنوان مکانیســم های دخیل در 
افزایش حمالت قلبی در روزهای سرد سال، مطرح شده است. زیرا هوای 
سرد، رگ های قلبی را تنگ و منقبض کرده، جریان فشار خون به اعضای 
بدن کاهش می یابد و در نتیجه خطر سکته قلبی باال می رود اما علت این 
اتفاق فقط مربوط به رگ های قلبی نیست بلکه هوای سرد می تواند باعث 
گرفتگی رگ های خونی شــود، آنها را تنگ کند و باعث می شود که بدن 
تالش کند تا بتواند دمای مرکزی را متناسب نگه دارد و همین امر فشار به 
رگ های خونی را افزایش می دهد و باعث گرفتگی و تنگی آنها نیز خواهد 
شد.دلیل دیگری که سکته قلبی در فصل زمستان رایج تر است، این است 
که عفونت های تنفســی فوقانی افزایش پیدا می کند، التهابات بدن باال 
می رود و رگ ها دیگر تعادل و اســتقامت قبلی را ندارند و وضعیت بدتر 
می گردد و همین امر عاملی برای افزایش حمله و سکته قلبی خواهد شد.

متخصص ارتوپدی؛

قولنج شکستن به ستون فقرات آسیب می زند
یک متخصص ارتوپدی گفت: بسیاری از افراد عادت دارند برای رفع 

خستگی بدن خود، قولنج بشکنند که این عادت، آسیب زا است.
علی ترکمان، در گفتگو با رادیو سالمت با بیان اینکه صداهایی که در 
مفاصل ایجاد می شود تقریباً در همه مفاصل از مفاصل انگشتان تا ستون 
فقرات و ناحیه زانو و مچ پا وجود دارد، افزود: این روزها افراد شکســتگی 
قلنج را زمانی انجام می دهند که در عضالت خود احساس درد و خستگی 
می کنند، با فشــار آوردن به ناحیه مربوطه، باعث شکستن قلنج شده و 

احساس راحتی می کنند.
وی ادامه داد: البته این کار، هیچ مشکلی برای افراد ایجاد نمی کند و 
در واقع پاتولوژی یا بیماری به حساب نمی آید؛ اما اگر به طور مرتب افراد 
مجبور هستند، این کار را انجام دهند که به آن آرامش برسند، در طوالنی 
مدت به مفاصل و غضروف ها آسیب وارد می کنند؛ زیرا که ما برای این کار 
به مفاصل فشار زیادی وارد می کنیم تا قولنج انجام شود. از این رو تکرار و 

انجام مداوم آن سبب شل شدن مفاصل و آسیب به آنها می شود.
ترکمان افزود: خود این حرکت )قولنج( که با فشار روی مفصل انجام 
می شــود اگر تکرار و در طوالنی مدت استفاده شود می تواند به مفصل 
آسیب بزند. بنابراین پیشنهاد می کنیم که این کار را انجام ندهند؛ البته 
انجام آن اگر به ندرت باشد مشکلی ایجاد نمی کند ولی نباید به این قضیه 
عادت کنیم تا همیشه مجبور باشیم که این کار را انجام دهیم تا احساس 
راحتی کنیم؛ چون اگر این عادت را ترک کنیم به راحتی و بدون انجام این 
کار می توانیم به آن راحتی که مدنظرمان هست، چه از نظر عصبی و چه از 

نظر وضعیت جسمانی برسیم و دیگر نیازی به قولنج نباشد.
این متخصص ارتوپدی با اشاره به حساس بودن ناحیه گردن در بدن 
گفت: گردن مهم است؛ به خاطر اینکه نقاط گردن نسبت به ستون فقرات 
کمری، در ناحیه گردن باریک تر است و اگر فشارهای خیلی زیاد به ناحیه 
گردن وارد کنیم ممکن است، که به نخاع و ریشه های عصبی هم آسیب 
بزند. بنابراین در ناحیه ی گردن باید حســاس تر باشیم و بیش تر دقت 
کنیم.وی با اینکه بعضی افراد هستند که در موقع ایستادن یه مقدار قوز 
می کنند، ادامه داد: در واقع آن انحناهایی که به طور طبیعی در ســتون 
فقرات وجــود دارد در این حالت بیش از حد افزایش پیدا می کند یعنی 
در واقع آن قوزی که به طور طبیعی در ناحیه ستون فقرات پشتی وجود 
دارد و آن گودی یا فرو رفتگی که به طور طبیعی در ناحیه ستون فقرات 
کمری وجود دارد، گاهی اوقات افزایش پیدا می کند. اگر ما به طور نرمال 
ننشینیم و درست نایستیم، ممکن است باعث خستگی عضالت و ستون 
فقرات شــود همین امر منجر شــود که فرد این احساس را پیدا کند که 
باید یک ماســاژ بدنی یا قولنج انجام دهد؛ اما برای این کار بهتر است به 
کلینیک های فیزیوتراپی مراجعه کرد تا با آموزش های صحیح درست 

ایستادن و درست نشستن آشنا شد.

یک متخصص عفونی، در ارتباط با شیوع بیماری »گریپ« 
در بین کودکان و منشا این بیماری، توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ســارا ابوالقاسمی، با اشاره به 
شــیوع آنفلوانزا یا گریپ در کودکان، گفت: در پاندمی کرونا 
بســیاری از کودکان در قرنطینه بودند و با انواع ویروس های 
تنفســی در تماس نبودند بنابراین سیستم ایمنی بدن آنان 

آمادگی مواجهه با این ویروس ها را ندارد.
این متخصــص بیماری های عفونی افــزود: این کودکان 
که متأســفانه کمتر از ماسک در مدارس استفاده می کنند و 
پروتکل های بهداشتی را نیز رعایت نمی کنند، در مواجهه با 
انواع ویروس های تنفسی شــایع در جامعه مبتال به بیماری 
شــده و بیماری را به ســایر افراد خانواده خــود نیز منتقل 
می کنند.به گفته وی، شــیوع بیماری گریــپ یا آنفلوانزا در 
بزرگســاالن نیز مشاهده می شود اما منشأ شایع این بیماری 

در مدارس اســت که توســط کودکان به خانواده ها منتقل 
می شود و چرخه انتقال ویروس از طریق فردی به فرد دیگر و 

خانواده ای به خانواده دیگر در جامعه منتشر می شود.
این متخصص بیماری های عفونی، ویروس های تنفســی 
در فصل زمستان را شامل انواع مختلفی از جمله ویروس های 
سرماخوردگی، ویروس آنفلوانزا A و B، ویروس کرونا به شکل 

اومیکرون و…، برشمرد که در جامعه در جریان هستند.
ابوالقاسمی با اشاره به تعابیری که از گریپ در جامعه وجود 
دارد، گفت: عوام گاهی از ســرماخوردگی به عنوان گریپ نام 
می برند که با عالمت گرفتگی بینی همراه است. گاهی نیز به 
آنفلوانزا گریپ گفته می شــود که به معنای زکام، آنفلوانزا و 

سرماخوردگی ترجمه می شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با 
اشــاره به تفاوت گریپ )آنفلوانزا( با سرماخوردگی، افزود: هر 

دوی آنها از جمله بیماری های تنفســی هستند اما آنفلوانزا 
می تواند منجر به بروز عالئم متفاوت تر و بسیار جدی تری از 
سرماخوردگی شود که شــامل تب، لرز، بدن درد و بی حالی 

)بیشتر از حالت سرماخوردگی( است.
به گفته وی، معموالً آنفلوانزا با شــروع ناگهانی تب همراه 
اســت و بعد عالئم تنفســی و گاهی گوارشــی در فرد ایجاد 
می شــود البته گاهی نیز همزمان هر دو عالمت تنفســی و 

گوارشی در فرد مشاهده می شود.
ابوالقاســمی با تاکید بر اهمیت پیشــگیری در بیماری 
آنفلوانزا، افزود: افراد در صورت داشتن عالئم تنفسی به ویژه 
در روزهای اول بیماری )ســه یا چهار روز اول( باید حتماً در 
منزل اســتراحت کرده و از حضور در جمع، اداره یا مدرســه 

اجتناب کنند تا مانع شیوع و انتشار بیماری در جامعه شوند.
این متخصص بیماری های عفونی با اشــاره به درمان در 

بیماری های ویروسی تنفسی، گفت: در صورت سرماخوردگی 
و عــدم وجــود عالئم شــدید آنفلوانزا درمان صرفاً شــامل 
استراحت در منزل، مصرف مایعات، درمان های عالمتی )ضد 

سرفه، ضد آبریزش و ضد تب( است.
وی افزود: در صورت ابتالء بــه آنفلوانزا نیز در افراد عادی 
همــان درمان های عالمتی انجام می شــود. اما در گروه های 
پرخطر نظیر مبتالیان به بیماری های مزمن )قلبی، کبدی، 
دیابت، کلیوی(، سالمندان، مبتالیان به نقص سیستم ایمنی، 
مبتالیان به تاالسمی، زنان باردار و افراد دارای وزن باال توسط 

پزشک داروی اختصاصی آنفلوانزا تجویز می شود.
ابوالقاســمی گفت: با توجه به اینکه تا پایان سال و حتی 
اوایل اردیبهشت، همچنان شاهد پیک هایی از شیوع بیماری 
آنفلوانزا هستیم؛ افرادی که هنوز واکسن نزدند سعی کنند در 

اسرع وقت نسبت به تزریق واکسن اقدام کنند.

 شیوع بیماری »گریپ«
در بین کودکان
* منشا بیماری در مدارس است

بلوبری یکی از میوه های پرطرفدار است که در بسیاری از محصوالت 
غذایی استفاده می شود و در دستور تهیه بسیاری از شیرینی ها و اسنک ها 
وجود دارد. در این مطلب از مطالب پزشکی سایت سیب به معرفی این میوه 

و خواص آن می پردازیم.
بلوبری چیست؟

در ایران بلوبری خیلی رایج نیســت؛ بنابراین، ممکن است این سؤال 
برایتان پیش بیاید که بلوبری چیست. بلوبری یک گروه گسترده از گیاهان 
گل دار چندساله با توت های آبی یا بنفش است. بلوبری بدون شک ازجمله 
پرفایده ترین میوه ها به شمار می آید. هر دانۀ بلوبری به تعبیری یک بسته 

کوچک مواد غذایی سرشار از ویتامین ها و مواد الزم برای بدن است.
بلوبری بومی آمریکای شمالی اســت و اولین بار در سال ۱۹۱۶ برای 
فروش کشــت شــد. ایاالت متحده بزرگ ترین تولیدکننــدۀ بلوبری در 
جهان اســت.بلوبری تقریباً عاری از چربی، کلسترول و سدیم است؛ ولی، 
درعین حال سرشار از پتاسیم و ویتامین C است. میزان کالری موجود در 
یک فنجان بلوبری )حدود ۱۵۰گرم( معادل ۸۰ کالری است. میزان فیبر 
غذایی موجود در یک فنجان بلوبری هم برابر۳/۶ گرم است که جواب گوی 
۱۴ درصد نیاز روزانه بدن است. قند طبیعی موجود در بلوبری هم برخالف 
برخی میوه ها باعث افزایش ناگهانی قند خون نمی شود. بلوبری همچنین 

حاوی برخی مواد معدنی موردنیاز بدن است.
خواص بلوبری برای سرماخوردگی

بلوبری مقادیــر فراوانی آنتی اکســیدان به صورت ویتامین ســی، 
anthocyanins و polyphenols دارد. میــزان ویتامیــن 
C موجود در یک فنجان بلوبــری جواب گوی یک چهارم نیاز روزانه بدن 
اســت. ویتامین C و مواد آنتی اکســیدان فراوان موجود در بلوبری باعث 
خنثی کردن رادیکال های آزاد )free radicals( در بدن می شــوند 
که از عوامل اصلی اکسیداســیون سلولی، ایجاد سرطان و پیری به شمار 
می آیند. مواد آنتی اکسیدان همچنین به از بین بردن سلول های سرطانی 
)که به طور طبیعی و اجتناب ناپذیر هر روز در بدن تولید می شوند و باید از 
بین بروند( کمک می کنند.عالوه بر این، موارد باال موجب تقویت سیستم 
ایمنی نیز می شوند و موجب می شود خواص بلوبری برای سرماخوردگی 

نیز قابل توجه باشد.

خواص بلوبری برای قلب و کلیه
مصرف مداوم بلوبری می تواند به ســالمت قلب و عروق کمک 
کند. مواد آنتی اکســیدان موجود در این میوه جلوی اکسیدشدن 
کلسترول LDL و سایر چربی ها را می گیرند. اکسیدشدن چربی ها 
مقدمۀ آســیب به دیوارۀ رگ ها و شــروع مراحل تصلب شرایین 
)atherosclerosis(، باالرفتن فشارخون و آغاز بیماری های 

قلبی عروقی است.
وجود پتاسیم فراوان در این میوه نیز باعث دفع سدیم از کلیه ها 
و کاهش فشارخون می شود که عامل دیگری در کمک به سالمت 
قلب اســت. مواد موجود در بلوبری به روشــی دیگر هم به کاهش 
فشــارخون کمک می کنند و آن رقیق کردن خون و گشادکردن 
رگ ها است.باید توجه داشت، با وجود خواص مفید بلوبری، افرادی 
که داروهای رقیق کنندۀ خون )Blood Thinners( را مصرف 
می کنند نباید در مصرف این میوه زیاده روی کنند. خواص بلوبری 
برای کلیه نیز قابل توجه است. یکی از عوامل آسیب زننده به کلیه 
فشــارخون است. با کنترل این مورد خواص بلوبری برای کلیه نیز 

می تواند قابل توجه باشد.
خواص بلوبری برای کودکان

باتوجه به اینکه دیدیم بلوبری حاوی مواد مغذی فراوانی است، 
خــواص بلوبری برای کودکان نیز خصوصاً در ســنین رشــد کم 
نیســت. این میوه می تواند با تأمین مواد مغذی موردنیاز به رشد 
کودکان کمک کنــد. همچنین محتوای آنتی اکســیدان آن به 
 سالمت کودکان کمک کرده و باعث جلوگیری از بروز بیماری های

 مختلف می شود.
خواص بلوبری برای الغری

بلوبری جزء میوه های شــیرین با میزان کالری متوسط و فیبر 
غذایی فراوان است. ترکیب و نسبت قندهای سادۀ موجود در بلوبری 
به نحوی اســت که باعث افزایش ناگهانی قند خون نیز نمی شود.

مجموع این خواص باعث می شوند که حتی مصرف بلوبری در سه 
وعدۀ غذایی در طــول روز باعث افزایش وزن و باالرفتن قند خون 
نشــود. افزایش قند خون و وزن از عوامل مقاومت سلول های بدن 
به انسولین و ایجاد دیابت نوع دو هستند. این خواص بلوبری برای 
الغری موجب شــده اند که از این میوه در رژیم های کاهش دهندۀ 

وزن به وفور استفاده شود.
خواص بلوبری برای مغز:

یک مطالعه محدود بر روی افراد سالمند که نشانه های فراموشی 
و از دست دادن حافظه در آن ها آغاز شده بود انجام شد و به نیمی از 
آن ها هــر روز عصارۀ بلوبری )wild blueberry juice( برای 
مدت ۱۲ هفته داده شد و به نیم دیگر )گروه شاهد( عصاره ای مشابه 
ولی فاقد بلوبری داده شــد.نتایج مطالعه نشان داد که، گروه اول از 
لحاظ قدرت یادگیری و حافظه پیشرفت قابل قبولی در مقایسه با 
گروه شــاهد داشتند. محققان معتقدند که، افزایش سن باعث اثر 
رادیکال های آزاد، فرایندهای التهابی و سایر آسیب های سلولی به 
ســلول های عصبی )نورون ها( می شود که می تواند یکی از دالیل 
فراموشی، آلزایمر و زوال عقل باشــد. مواد آنتی اکسیدان موجود 
در بلوبری باعث جلوگیری از این اثرات مخرب می شــوند و از این 
لحاظ بلوبری میوه ای مفید برای همۀ گروه های سنی و به خصوص 

سالمندان به شمار می آید.
خواص بلوبری برای معده

از سایر خواص بالقوه بلوبری می توان به سم زدایی رژیم غذایی از 
وجود فلزات سنگین اشاره کرد. متأسفانه امروزه به علت بی مباالتی 
واحدهای صنعتی و آلودگی محیط زیســت شــاهد افزوده شدن 
ناخواستۀ فلزاتی نظیر ســرب، جیوه، آرسنیک و کادمیم به مواد 

غذایی انسان هستیم.
مــواد موجــود در بلوبــری به خصــوص آنتوســیانین ها 
)anthocyanins( می توانند در دســتگاه گوارش با این فلزات 

ترکیب شــده، آن ها را از طریق مدفوع دفــع کنند و از این طریق 
سیستم گوارشــی ما را از وجود این فلزات مضر سم زدایی کنند. از 
دیگر خواص بلوبری برای معده می تــوان محتوای فیبر غذایی را 
نام برد.امتیاز دیگر بلوبری سادگی مصرف و قابلیت افزودن آن به 
سایر غذاها است. برای مثال این میوه را می توان به سریال صبحانه 
افزود و با ماست مخلوط کرد. اسموتی )Smoothie( بلوبری هم 
نوشیدنی مناســبی برای صبحانه و میان وعده غذایی است. برای 
وعده ناهار می توان این میوه را به انواع ســاالدها افزود و با ســاالد 
مرغ میل کرد. بلوبری را همچنین می توان به تنهایی به عنوان یک 
میان وعده غذایی یا به همراه آجیل و میوه های خشک مصرف کرد. 
سس بلوبری هم انتخاب مناسبی برای وعده شام و افزودن به مرغ یا 

سیب زمینی پخته شده است.
مضرات بلوبری چیست؟

حال بهتر اســت ببینیم مضرات بلوبری چیست. در کنار فواید 
بی شمار بلوبری عوارض و مضراتی نیز وجود دارد.

شاخص گلیســمی پایین بلوبری برای اکثر مردم خبر خوبی 
است؛ اما، برای کســانی که دیابت دارند می تواند خطرناک باشد؛ 
زیرا میوه ها می توانند قند خون آن ها را به سطوح خطرناکی افزایش 
دهند.ازآنجایی که بلوبری می تواند قند خون شما را کاهش دهد، 
می تواند کنترل ســطح گلوکز خون را قبل و بعد از جراحی دشوار 
کند.همچنین دیگر مضرات بلوبری این اســت که ممکن اســت 
 Dirty Dozen آفت کش داشــته باشــند. بلوبری بخشــی از
است؛ به این معنی که کسانی که بلوبری را به صورت تجاری رشد 
می دهند ممکن است با مواد شیمیایی مضر آن ها را در برابر آفات 

محافظت کنند.
در بعضی از افراد مصرف بلوبری می تواند باعث وقوع واکنش های 
حساسیتی شود و مصرف این میوه برای این افراد توصیه نمی شود 

و باید از آن اجتناب کنند.

بلوبری چیست و خواص آن برای بدن
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امروزه با آشکار شدن نقش رژیم غذایی در سالمت انسان، 
رژیم هــای متنوعی مورد توجه عموم قــرار گرفته اند. رژیم 
غذایی مدیترانه ای از جمله این رژیم هاست که خاستگاهش 
کشورهای اطراف دریای مدیترانه به خصوص یونان، اسپانیا 
و جنوب ایتالیا می باشد و می تواند شانس ابتال به بیماریهایی 
نظیر بیماریهای قلبــی – عروقی یا آلزایمر را کاهش دهد. در 

این مقاله اصول اولیه این رژیم را توضیح می دهیم.
مراحل رژیم غذایی مدیترانه ای

غذاهایی را که منشــا گیاهی دارند به عنوان بخش اصلی 
غذای خود قرار دهید.

در رژیم غذایی مدیترانه ای، ســبزیجات، میوه ها، غالت 
کامــل whole grains(( و آجیل بخــش مهمی از غذای 
روزانه را تشــکیل می دهند. غالت به صــورت دانه کامل و به 

شکل نان، برنج و پاستا در این رژیم مصرف می شوند.
 نان بخش مهمی از این رژیم را تشکیل می دهد و به جای 
این که با کره یــا مارگارین )که دارای چربــی های ترانس و 
اشــباع شــده که مضر می باشند( مصرف شــود، معموال به 
همراه روغــن زیتون )که حــاوی چربی های غیراشــباع و 
امگا می باشد( مصرف می شود.ســبزیجات و میوه ها دارای 
مقادیر فراوان فیبر، آنتی اکســیدان و ویتامین می باشند که 
 در جلوگیری از بســیاری بیماریها به خصوص سرطان نقش 

موثری دارند. 
آجیل هم سرشــار از چربی های غیراشباع و امگا می باشد 
که برای سالمتی مفید اســت، ولی افرادی که نیاز به کاهش 
وزن دارند، باید میزان کمی آجیــل به صورت روزانه مصرف 
نمایند، چون آجیــل دارای کالری زیادی می باشــد. ضمنا 
آجیل باید به صورت خام باشــد و نباید با نمک فراوان یا عسل 

طبخ شده باشد.

روغن زیتون در رژیم غذایی مدیترانه ای

روغن زیتــون را جایگزین اکثر روغنهــا نمایید. در رژیم 
مدیترانــه ای روغن زیتون نه تنها به همراه نان و ســبزیجات 
و ســاالد مصرف می شــود، بلکه برای پخت و پز نیز در اکثر 
موارد به کار می رود. در این رژیم، کره، مارگارین، چربی های 
ترانس، چربی های اشــباع شــده و جامد و روغن های جامد 
هیدروژنه حــذف و به جای آنها از روغن زیتون و روغن کانوال 
استفاده می شود. به هر حال روغن زیتون بر کانوال ارجحیت 
دارد، به خصوص روغن زیتون کمتر فرآوری شده که در آمریکا 

تحت عنوان Extra-Virgin به فروش می رسد.

جایگزین نمک در رژیم غذایی مدیترانه ای
به جای افزودن نمک به غذاها، از ادویه جات و ســبزیجات 

خشک شــده و معطر استفاده نمایید. ذائقه انسان قابل تغییر 
اســت. اگر مدتی بــه جای نمک از ادویه جات و ســبزیجات 
خشک شــده اســتفاده نمایید، دیگر نیازی به افزودن نمک 
فراوان به غذا )که منشــا فشار خون و بسیاری مشکالت برای 

بدن است( نخواهید داشت.

گوشت در رژیم غذایی مدیترانه ای
هفتــه ای دو بار ماهی میل نماییــد. ماهی های پر چرب 
نظیر ســالمون )salmon(، ســاردین )sardines(، تن 
)tuna(، قزل آال )trout(، شاه ماهی )herring( و ماهی 
خالدار )mackerel( را مصرف نمایید. ســعی کنید ماهی 
تازه خریداری کنید، ولی اگر می خواهید از کنســرو استفاده 

نمایید، از کنسروهای آب پز استفاده کنید. کنسروهای حاوی 
روغن باید انتخاب آخر باشــند. حتی االمکان از روش گریل 
کردن به جای ســرخ کردن اســتفاده نمایید و در طبخ آن از 

روغن زیتون استفاده نمایید.
حتی االمکان از مصرف گوشــت قرمز پرهیــز نمایید. به 
جای گوشــت قرمز اول از ماهی و ســپس از ماکیان )مرغ و 
سایر پرندگان( اســتفاده نمایید. توصیه دیگر کاهش میزان 
مصرف گوشــت قرمز در یک وعده و استفاده از گوشت لخم و 
کم چربی می باشد. ضمنا از مصرف گوشت های قرمز پرچرب 
مانند بیکن، سوسیس و گوشت خوک اجتناب نمایید. مصرف 

گوشت قرمز را به هفته ای یکبار یا کمتر محدود نمایید.

لبنیات در رژیم غذایی مدیترانه ای
از مصرف لبنیات پرچرب خودداری نمایید. شــیر، ماست 
و پنیر پرچرب حاوی چربیهای مضر مانند تری گلیســرید و 
کلسترول می باشند. لبنیات بدون چربی یا کم چربی )کمتر از 

دو درصد( را مصرف نمایید.
اگر پزشــک شــما اجازه می دهد و از لحاظ اعتقادی نیز 
مشــکلی ندارید، روزانه یک لیوان کوچک شراب بنوشید. از 
مصرف شــراب های ارزان که حاوی ماده نگهدارنده سولفور 
هســتند اجتناب کنید، زیرا ضرر آنها بیش از منفعت آنها می 
باشد )اگر شرابی حاوی سولفور است، کارخانه سازنده موظف 

به درج آن روی شیشه می باشد(. 
اگر از نظر پزشــکی یــا اعتقادی مجاز به مصرف شــراب 
نیستید یا کال عالقه ای به نوشیدن شراب ندارید، عصاره انگور 
قرمز طبیعی که از مواد کنسانتره تهیه نشده باشد، جایگزین 

مناسبی می باشد.
از غذا خوردن در تنهایی اجتناب کنید. ســعی کنید غذا را 
با دوســتان، فامیل و یا خانواده میل نمایید. این عادت اثرات 

مفیدی بر سالمتی جسم و روان انسان می گذارد.

همه چیز درباره رژیم غذایی مدیترانه ای
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6 اخبار استان ها

اخبار

مدیرکل شیالت مازندران اعالم کرد؛

 صید ۵۲۵ تن انواع ماهیان
 استخوانی در مازندران

مدیرکل شــیالت مازندران از صید ۵۲۵ تن انواع ماهیان استخوانی از ابتدای فصل 
صید تا ۱۰ آذرماه در دریای استان خبر داد.

 قاسم کریم زاده با بیان اینکه از زمان آغاز فصل صید ماهیان استخوانی در استان ۱۷ 
مهرماه تا ۱۰ آذرماه صیادان تعاونی های پره ۵۲۵ تن انواع ماهیان استخوانی را صید و به 

بازار عرضه کردند، ارزش اقتصادی آن را بیش از ۸۹ میلیارد تومان اعالم کرد.
مدیر کل شــیالت مازندران در ادامه ترکیــب گونه های صید را ۵۵ درصد کفال، ۲۸ 
درصد ســفید، ۱۵ درصد کپور و ۲ درصد سایر گونه ها بیان کرد و افزود: بررسی وضعیت 
صید سال جاری نشــان می دهد که به دلیل شرایط نامساعد آب و هوایی شاهد کاهش 
۲۰ درصدی تالش صیادی و ۱۶ درصدی روزهای مفید صید بودیم و همین موضوع در 

میزان کل صید مؤثر بود.
وی افزود: در مجموع میزان صید فصل جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 
هفت درصدی را نشان می دهد ولی از لحاظ ارزش اقتصادی ۸۵ درصد افزایش را در سبد 

صیادان داشته ایم.
کریــم زاده در ادامه به موضوع تالش های صورت گرفته در زمینه بازســازی ذخایر 
آبزیان دریای خزر اشاره و تصریح نمود: با توجه به رهاسازی ساالنه میلیون ها قطعه بچه 
ماهی به ویژه گونه های ماهی سفید در قالب طرح کمک به تکثیر طبیعی با مشارکت خود 
جامعه صیادی و نیز مراکز بازسازی ذخایر، گونه های سفید در ترکیب صید افزایش ۲۲ 

درصدی را نسبت به مدت مشابه فصل قبل نشان می دهد.

رئیس کل دادگستری مازندران:

۳۰ سازه غیرمجاز در اراضی ملی روستای 
داکو تنکابن تخریب شد

رئیس کل دادگستری مازندران از تخریب ۳۰ سازه غیرمجاز و رفع تصرف بیش از یک 
هکتار از اراضی روستای داکو بخش نشتارود شهرستان تنکابن خبر داد.

 حجت االسالم محمدصادق اکبری با اشاره به رفع تصرف بیش از یک هکتار از اراضی 
بخش نشــتارود شهرستان تنکابن، اظهار داشت: به موجب حکم دادگاه بخش نشتارود 
و در اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵، ۳۰ سازه غیر مجاز در روستای داکو شهرستان تنکابن 
تخریب و رفع تصرف شــد و در اجرای این احکام بیش از یک هکتار از اراضی ملی، بخش 

نشتارود رفع تصرف و به اراضی ملی بازگشت.
وی با بیان اینکه مردم در پیشگیری از تصرف و حفاظت از اراضی ملی و دولتی و اموال 
بیت المال نقش مهمی دارند، اظهار داشــت: اراضی ملی متعلق به همه مردم است و در 

صورت مالحظه این گونه تصرفات، مردم منطقه می توانند گزارش دهند.
حجت االســالم اکبری با اظهار اینکــه متصرفان با ایجاد ِکــرس در ابعاد ۱۰۰ متر 
مبــادرت به تصــرف اراضی ملی کردند که بــا حضور نیروهای منابــع طبیعی و یگان 
حفاظت از این اراضی رفع تصرف شــد، با تاکید بر آگاه ســازی عمومــی برای مقابله با 
هرگونــه تصرف و تعــرض به اراضی ملی و دولتی اظهار داشــت: آگاه ســازی عمومی 
نیازمند به مشــارکت پلیس پیشــگیری، نیروی انتظامی و دیگر سازمان های مرتبط 
 اســت و امیدواریم نتایــج آن ارتقــا آگاهی مردم بــرای مقابله قانونی بــا متصرفین 

به اراضی ملی باشد.

دانش آموزان چهاردانگه ای سر کالس درس حاضر شدند

 تعیین ضرب العجل برای بررسی مدارس
معاون ســالمت و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پــرورش مازندران درباره آخرین 
وضعیت دانش آموزان مدارس چهاردانگه ســاری براثر مسمومیت گازگرفتگی، گفت: 

تمام دانش آموزان سر کالس درس خود برگشتند و در صحت و سالمت هستند.
قربانعلی ســهرابی معاون سالمت و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش مازندران 
امروز در گفت وگویی، اظهار کرد: آموزش و پرورش پیگیر سالمت دانش آموزان است و 

این مهم همواره سرلوحه کار اداره کل قرار دارد. 
وی درباره آخرین وضعیت دانش آموزان مدارس چهاردانگه ساری براثر مسمومیت 
گازگرفتگی، بیان کرد: تمام دانش آموزان ســر کالس درس خود برگشتند و در صحت 
و سالمت هستند. معاون ســالمت و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش مازندران 
به بررسی تمام فضاها در مدارس شبانه روزی ســطح استان اشاره کرد و افزود: آموزش 
و پرورش به دنبال این اســت تمام مدارس در شــهرها برای جلوگیری از حوادثی از این 
دست به صورت ضرب العجل بررسی شوند. سهرابی با اشاره به شرایط عادی آنفلوآنزا در 
تمامی مدارس مازندران، تصریح کرد: تعدادی که شاهد هستیم موردی بوده که با توجه 
به کنترل و مدیریت صورت گرفته نگرانی ها از بین رفته است . وی گفت: موضوع سالمت 
بحثی مشترک بین متولیان آموزش و پرورش و خانواده ها است که باید همه در این راستا 

همکاری الزم داشته باشند.

عضو هیات علمی دانشگاه مازندران:

مطالبات دانشجو و دانشگاه نباید به الگوی 
بازی در زمین دشمن تبدیل شود

عضو هیات علمی دانشــگاه مازندران با تاکید بر لزوم زنده نگه داشــتن روح و رفتار 
مطالبه گری در فضای دانشــگاهی و دانشجویان گفت: الزم اســت دانشجویان مبنا و 

معنای مطالبات خود را مشخص کنند تا به الگوی بازی در زمین دشمن تبدیل نشود.
دکتر حبیب اهلل حلیمی جلودار روز چهارشــنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
دانشــگاه موتور محرک جامعه است که بخشــی از این تحرک از مطالبه گری و روحیه 

مطالبه گری دانشجویان نشات می گیرد.
وی ادامه داد: هر کسی)دانشــجو( که می خواهد مطالبه گری کند باید مبنای فکری 
آن را برای خود و مخاطب مشــخص کند زیــرا این مبنای فکری رفتار و خاســتگاه و 
همچنین جنس مطالبه او را تعیین می کند.به گفته عضو هیات علمی دانشکده الهیات و 
معارف اسالمی دانشگاه مازندران، مبنای فکری مطالبات باید در رفتار، گفتار و عملکرد 

دانشجویان واضح باشد تا بتواند اثرگذاری خود و خط فکریش را مشخص کند.
حلیمی افزود: اگر مبنای فکری مطالبات دانشــجویی را اسالم و انقالب اسالمی قرار 

دهیم، همراهی فضای اجتماعی نیز بر همین اساس خواهد بود.
وی تاکید کرد: در صورتی که مبنای مطالبات پیگیری خواست اجتماعی در چارچوب 
انقالب اســالمی باشد، نباید رفتار آن به سمتی گرایش یابد که به بازی در زمین دشمن 
تبدیل شود.مسوول سازمان بسیج اساتید اســتان مازندران همچنین بر لزوم آموزش 
مطالبه گری در فضای آموزشی تاکید کرد و گفت: باید به دانشجویان معرف برای تعیین 
مبانی، مهارت برای روش صحیح و بصیرت برای تشــخیص سره از ناسره را آموزش داد 
تا مبدا و مقصد خواست خود را مشــخص کنند.حلیمی با اشاره به رویدادهای اخیر در 
کشــور اظهارکرد: بصیرت به دانشجو می آموزد که مبنا و مقصد اعتراضات و اغتشاشات 
را تشــخیص دهد.وی با بیان اینکه خداوند دشمنان ما را از احمق ها آفریده است، افزود: 
خوشبختانه امروز دشمنان احمق ما به وضوح خود را مدیران اغتشاشات و گردانندگان 
آن می دانند؛ پس الزم اســت مطالبات دانشجویان در مسیری باشــد که راه خود را از 
خواست و تمایالت دشمنان متمایز کنند.عضو هیات علمی دانشگاه مازندران بر ذهن، 
سن و علم و روحیه فعال دانشجویان اشاره کرد و گفت: امروز محیط و دروس دانشگاهی 

نیازمند آموزش مبانی و مواد الزم برای بصیرت اندوزی جوانان است.

 در پــی باالگرفتن مشــکالت کشــاورزان 
مازندرانی به ســبب رکود بازار محصوالت برنج و 
مرکبات، رئیس  مجمع نمایندگان مازندران طی ۲ 
نامه خطاب به معاون اول رئیس جمهور خواستار 
حمایت و تشــکیل  کارگروهی برای بررسی و رفع 

چالش بوجود آمده شد. 
مشکالت کشــاورزی و کشاورزان اســتان مازندران 
قصه پرغصه ایست که تازگی ندارد و هر سال پس از فصل 
برداشت محصوالت زراعی و باغی از جمله برنج و مرکبات 
چون زخمی مزمن دوباره ســرباز کرده و مشــکل آفرین 
می شود.امسال اما با توجه به مشکالت تورمی و رکود بازار 
موضوع نگران کننده به نظر می رسد به طوری که منجر به 
برگزاری جلسه مشترک بین مجمع نمایندگان استان با 

استاندار مازندران شد.
در این نشست مســئوالن درباره نارضایتی باغداران و 
برنجکاران از وضعیت نامطلوب بــازار و دپوی ۶۰۰ هزار 
تن برنــج تولیدی امســال در کارخانه های شــالیکوبی 
استان و نیز کاهش قیمت مرکبات در سال جاری بحث و 
گفت وگو کرده و در نهایت با اشاره به بحرانی بودن وضعیت 
برنجکاران و باغداران مرکبات، بر لزوم تشــکیل کارگروه 
پایش، بررسی و پیگیری روند حمایت از تولیدکنندگان 

این محصوالت در سطح ملی و استانی تاکید کردند.

اما بیان مســئله به همین  جلسه ختم نشد و به جایی 
رســید که ســرانجام صدای نماینده ولی فقیه در استان 
مازندران را هــم درآورد و آیت محمدی الئینی در خطبه 
دوم نمــاز جمعه ۱۱ آذرماه به مشــکالت کشــاورزان 
پرداخت و خواســتار حل و فصل چالش های شالیکاران 

و باغداران از سوی مسئوالن استانی شد.
در پی این اتفاقات بود کــه رئیس مجمع نمایندگان 
استان مازندران با توجه به بحرانی توصیف کردن شرایط 
در نهایت طــی ۲ نامه خطاب به محمد مخبر، معاون اول 
رئیس جمهور، خواســتار حمایت ویژه دولت و تشــکیل 

کارگروهی برای بررسی و رفع این چالش شد.
متن نامه  مشکالت برنج به این شرح است:

برادر گرانقــدر جناب آقای دکتر مخبــر، معاون اول 
محترم رئیس جمهور

با سالم و احترام
همانطوریکــه مســتحضرید اســتان مازنــدران با 
برخورداری از ۲۱۵ هزار هکتار اراضی شــالیزاری ساالنه 
۹۰۰ هزار تن محصول برنج ســفید تولید می کند که این 
میزان تامین کننده ۴۲ درصد نیاز کشور به این محصول 
اســتراتژیک است. برنجکاران ســختکوش مازندران در 
راســتای سیاســت دولت محترم مبنی بــر خودکفایی 
در زنجیره تامین مواد غدایی هر ســاله به کار پر مشقت 

کشــت برنــج در عرصه های شــالیزاری منــادرت می 
ورزند و بــا امید حمایت های پایدار دولت ســطح تولید 
را افزایش می دهند؛ مع االســف برخی مشــکالت مانند 
واردات بی رویه در فصل برداشــت و عرضه این محصول 
 تهدید جدی برای اقتصــاد متکی به تولیدات برنجکاران 

قلمداد می شود.
با عنایت به اینکه شرایط اقتصادی بازار در سال جاری 
ســبب دپوی ۶۰۰ هزارتن برنج سفید زارعان در کارخانه 
های شالیکوبی گردید که عدم فروش این میزان محصول 
نگرانی هــای فزاینــده ای را در بین مردم و مســئوالن 

مازندرانی ببار آورده است.
لذا با عنایت به موارد مطروحه مستدعی است دستور 
فرمائید در راستای تقویت سیاســتهای حمایتی دولت 
از برنج کاران ضمن هماهنگی با ســازمانها دستگاه های 
دولتــی و مراکز نظامی و انتظامــی ، بانک ها و غیره برای 
خریــداری تولیــدات برنجکاران این اســتان طرح های 
حمایتی ویژه مورد نیاز در قبال زارعان مظلوم مازندرانی از 

سوی دولت محترم تصویب و عملیاتی گردد.
پیشــاپیش از امعان نظر ویــژه جنابعالی در حمایت 
 از تولیــد کنندگان داخلی برنج صمیمانه سپاســگزاری

 بعمل می آید.
متن نامه مشکالت مرکبات به این شرح است:

برادر گرانقــدر جناب آقای دکتر مخبــر، معاون اول 
محترم رئیس جمهور

با سالم و احترام
همانطوریکه مســتحضرید استان مازندران از مناطق 
مســتعد کشــور در تولید محصوالت باغی می باشد که 
امسال با تولید ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تن محصول مرکبات 

رکوردشکنی کرد.
متاســفانه با توجه به شــرایط نامطلوب بازار و ارزانی 
شــدید قیمت مرکبات، خســارت فــراوان اقتصادی به 
باغــداران مازندرانی وارد آمده اســت و این تالشــگران 

سخنگوش در وضعیت بحرانی به سر می برند.
لــذا با عنایت به موارد مطروحــه و ضرورت حمایت از 
باغــداران به عنوان یاوران صمیمی دولت در عرصه تولید 
خواهشمند است دستور فرمائید ضمن تشکیل کارگروه 
ویژه و بررســی فوری شــرایط بحرانی محصول مرکبات 
تولیدی امسال در زمینه صادرات و نیز فروش داخلی آن 
از طریق شبکه های دولتی و غیردولتی و نیز برخورداری 
باغداران از حمایت های مســتقیم دولت محترم اقدامات 

الزم به عمل آید.
پیشاپیش از امعان نظر ویژه جنابعالی در جهت تقویت 
حمایــت از تولید کنندگان محصــوالت تولیدی بخش 

کشاورزی صمیمانه سپاسگزاری می نماید. 

در پی رکود بازار برنج ، مرکبات و مشکالت کشاورزان انجام گرفت؛

نامه استمدادی رئیس مجمع نمایندگان 
مازندران به معاون اول رئیس جمهور

مشکالت کشاورزی و کشاورزان استان مازندران قصه پرغصه ایست که تازگی ندارد و 
هر سال پس از فصل برداشت محصوالت زراعی و باغی از جمله برنج و مرکبات چون زخمی 
مزمن دوباره سرباز کرده و مشــکل آفرین می شود.امسال اما با توجه به مشکالت تورمی 

و رکود بازار موضوع نگران کننده به نظر می رسد به طوری که منجر به برگزاری جلسه ...

 آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

نظر به دســتور مــواد ۱ و ۳ قانــون تعیین تکلیف وضعیــت اراضی و 
ســاختمانهای فاقد سند رســمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ و برابر رای شماره 
۱۴۰۱۶۰۳۱۰۰۱۳۰۱۴۴۷۵ مــورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ هیات قانون تعیین 
تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی چمســتان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/ خانم حمیدرضا کریمی فرزند 
ستارعلی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی / به مساحت 
۲۹۳/۷۲ مترمربع به شــماره پالک ۶۵۸ فرعــی از ۳۵ اصلی واقع در قریه 
ســید کال  بخش ۱۱ خریداری شــده از آقای/ خانم مرتضی کمال و رقیه 

باباپور مالک رسمی محرز گردیده است 
لــذا به موجب مــاده ۳ قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ساختمانهای فاقد ســند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه و محلی / سراسری در شهرها 
منتشــر و در روســتاها 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 تســلیم 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 دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل را 
ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰۹/۱۹
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۱۰/۰۳

شناسه آگهی:۱۴۲۳۷۲۷

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان
عین اله تیموری 

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

نظر به دســتور مــواد ۱ و ۳ قانــون تعیین تکلیف وضعیــت اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رســمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ ، امالک متقاضیانی 
که که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر 
مورد رســیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر 

گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.
امالک متقاضیان واقع در قریه شــمع جــاران پالک ۳۰ اصلی بخش ۲ 

قشالقی
۱۱۵۵ فرعی آقا/ خانم پروین پدرام فرزند جمشید نسبت  به ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی ) با کاربری زراعی/باغ( به مساحت ۲۴۱/۳۵ 

مترمربع خریداری بدون واسطه / با واسطه از محسن اسحق نیم وری
لــذا به موجب مــاده ۳ قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه محلی/ کثیراالنتشار در شهرها 
منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی ، رای هیات الصاق تا در صورتیکه 
اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ 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 تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل 
دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است 
و در صورتی که اعتراض در مهلــت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائــه نکند اداره ثبت مبادرت 
به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد 
قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با رای 
هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهی 
نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به 
امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید 

حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.شناسه آگهی:۱۴۲۱۲۸۹

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰۹/۱۹
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۱۰/۰۳

صفر رضوانی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی فقدان 
آقای سید رضا حسینی فرزند سید محسن به شماره ملی ۲۱۸۰۰۶۸۴۸۴ 
متولد ۱۳۴۹/۰۶/۱۵ صادره از بهشهر بشماره شناسنامه ۶۹۰۵ به موجب 
وکالتنامه شــماره ۱۴۱۶۸۸ مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ دفترخانه ۲۴ بهشهر 
وکالتا از طرف خانم الهه تیموری هزار جریبی فرزند نصراله به شــماره ملی 
۲۱۸۰۶۶۲۳۲۷ و شماره شناســنامه ۵۸۸ متولد ۱۳۵۲/۱۲/۲۰ صادره 
از بهشــهر ادعا نموده که سند مالکیت المثنی ششدانگ عرصه یک قطعه 
زمین به مســاحت ۲۱۰/۰۶ مترمربع به شماره پالک ۵۶۵۹ فرعی از ۱۸- 
اصلی مفروز و مجزی شــده از ۵۰۶۵ فرعی قطعه ۴ تفکیکی واقع در بخش 
۱۷ ثبت بهشهر به شماره چاپی ۱۹۰۴۳۴ سری ب سال ۹۸ و شماره دفتر 
الکترونیکــی ۱۳۹۸۲۰۳۱۰۰۱۰۰۰۶۵۲۶ به نام خانم الهه تیموری هزار 
جریبی فرزند نصراله به شــماره ملی ۲۱۸۰۶۶۲۳۲۷ و شماره شناسنامه 
۵۸۸ متولد ۱۳۵۲/۱۲/۲۰ صادره از بهشــهر صادر و تسلیم گردیده بود که 
به علت جابجایی مفقود گردیده تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی را از 
ایــن اداره نموده در اجرای ماده ۱۲۰ اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب 
در یک نویت آگهی تا چنانچه اشــخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشــند ظرف ده روز از تاریخ انتشــار آگهی اعتراض 
خود را همراه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به اداره ثبت محل اداره 
ارائه  و رسید دریافت نمایند. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه 
نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت و یا سند معامله ارائه نشود 
 این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی به نام مالک

 خواهد نمود.
شناسه آگهی : ۱۴۲۳۸۶۱

تاریخ انتشار آگهی :۱۴۰۱/۰۹/۱۹ 
محمد مهدی قلیان

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر

 اســتاندار گیالن با اشــاره به روند عملیات اجرایی 
پروژه راه اهن رشــت- کاسپین گفت: تکمیل این خط 
ریلــی اقدامی اثربخــش در شــکوفایی ظرفیت های 

اقتصادی کشور است.
 اســداهلل عباسی در دیدار معاون ساخت و توسعه راه 
آهن، بنادر و فرودگاه های کشور با اشاره به بازدید اخیر 
خود از روند عملیات اجرایی پروژه راه آهن رشت- بندر 
کاسپین اظهار کرد: این پروژه در راستای توسعه و رونق 
اقتصادی کشور برای دولت سیزدهم بسیار حائز اهمیت 
اســت و باید با مدیریت جهادی از تمام توان برای اتمام 

این مهم بهره مند شد.
وی با بیان اینکه در ســفر رئیس جمهوری به گیالن 
اعتبار بســیار خوبی برای تکمیل پروژه راه آهن مصوب 
شده و بخش اعظم این اعتبارات برای اجرا و بهره برداری 
به هنگام تخصیص یافته اســت، افــزود: باید اعتبارات 
موجــود به صورت بهینه و با مدیریــت اصولی هزینه و 
در چگونگی عملیات اجرایی و تسریع روند آن به خوبی 

نظارت شود.
عباســی با تاکید بر لزوم ارائه گزارش های شــفاف، 
روشــن و کارشناسی شده از سوی پیمانکاران پروژه ها، 

بیان کرد: تأمین به موقع اعتبار، حمایت و پشــتیبانی و 
تأمین مصالح با جدیت دنبال شــود و تالش مدیران و 
مجریان، متمرکز بر تســریع در روند اجرایی پروژه راه 

آهن رشت- بندر کاسپین باشد.
وی گفــت: تکمیل راه آهــن در گیــالن، اقدامی 
اثربخــش در جهت شــکوفایی ظرفیت های اقتصادی 

کشــور، توســعه صادرات درون و برون مــرزی و نیز 
تعامالت اقتصادی گسترده جهانی است.

اهمیت راه آهن گیالن در رشد اقتصادی ناشی 
از صادرات کاال

معاون ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه های 
کشــور نیز در این جلســه به اهمیت راه آهن گیالن در 
رشد چشــمگیر اقتصاد ناشــی از صادرات اشاره کرد و 
گفت: تمام تالش برای اســت که در آینــده نزدیک با 
تأمین مصالح و همیاری متولیــان و مجریان، عملیات 
زیرساختی و ریل گذاری تا ایستگاه پیربازار و نیز اتمام 
پروژه راه آهن رشت بندر کاسپین در موعد مقرر به اتمام 
برســد.عباس خطیبی، راه آهن گیالن را از پروژه های 
مهم ریلی ایران خواند و با اشــاره به پیشرفت خوب آن 
تاکنون، افزود: دولت ســیزدهم بــرای تکمیل راه آهن 
رشت- بندرکاسپین و همچنین رشت- آستارا اهتمام 

جدی دارد.
در این نشســت که معاون هماهنگــی امور عمرانی 
و مدیرکل حوزه اســتاندار حضور داشــتند، تعدادی از 
مدیران کل دستگاه های اجرایی مرتبط و نیز پیمانکاران 

راه آهن گیالن گزارشی از عملکرد خود ارائه کردند.

استاندار گیالن مطرح کرد؛

تکمیل راه آهن در گیالن اقدامی اثربخش در شکوفایی ظرفیت های اقتصادی 
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اخبار

 بازیکن گیالنی تیم ملی
 به پاکستان رفت

بازیکن گیالنی تیم ملی والیبال به مســابقات آسیایی پاکستان 
اعزام شد.مهدی جلوه بازیکن گیالنی تیم ملی والیبال جهت حضور 

در مسابقات آسیایی به پاکستان اعزام شد. 
کاپیتان تیم ملی والیبال ایران به مسابقات والیبال لیگ ملت های 
منطقه مرکزی آســیا که از سوم تا هشــتم آذرماه با حضور پنج تیم 
پاکستان، ایران، بنگالدش، افغانستان و سری النکا به میزبانی شهر 
الهور پاکســتان برگزار خواهد شد جلوه بعنوان نماینده کشورمان 

به این رقابتها اعزام شد.
تیم ملــی والیبال نوجوانــان ایران که خود را بــرای حضور در 
رقابت هــای قهرمانی جهان ۲۰۲۳ آماده می کند، به عنوان نماینده 
کشورمان در این رقابت ها شرکت می کند و این تیم )سه شنبه یکم 

آذرماه( از طریق فروردگاه امام خمینی )ره( راهی الهور شد.

رئال قیمت خرید پدیده جدید 
برزیلی را مشخص کرد

 باشــگاه رئال مادرید پیشــنهادش را برای خرید ستاره جدید 
فوتبال برزیل مشخص کرد.

باشــگاه رئال مادرید اقدامات الزم را برای خرید اقدامات الزم را 
برای خرید اندریک فیلیپه ۱۶ ساله ســتاره نوظهور فوتبال برزیل 

انجام داد.
طی مذاکراتی که صورت گرفته رئــال مبلغ ۷۲ میلیون یورو را 
به باشــگاه پالمیراس برای این ستاره متولد ۲۰۰۶ ارائه داده تا او دو 
سال بعد و در بدو ۱۸ ســالگی به رئال مادرید بیاید. تنها اختالف بر 
ســر ۱۲ میلیون یورو مالیات این انتقال بود کــه مادریدی ها آن را 

قبول کردند.
کهکشــانی ها برای آوردن ایــن بازیکن به برنابئو با بارســلونا و 

پاری سن ژرمن در رقابت هستند.

چهار گیالنی عازم مسابقات جهانی 
پرورش اندام پیشکسوتان شدند

 رئیس هیات بدنسازی و پرورش اندام گیالن گفت: چهار ورزشکار 
اســتان برای حضور در رقابت های پرورش اندام پیشکسوتان جهان 

عازم تهران شدند.
حمیــد میرزاهد افزود: بابک مدنی، عباس قاســمی، شــهروز 
ســمیعی و علــی مودبی چهار ورزشــکار گیالنی هســتند که در 

رقابتهای پرورش اندام جهانی ۲۰۲۲ حضور می یابند.
وی افــزود: بابــک مدنی و عباس قاســمی از گیالن در رشــته 
پرورش اندام پیشکسوتان جهان حضور می یابند، همچنین شهروز 
سمیعی در رشــته فیتنس و علی مودبی دیگر ورزشکار گیالنی نیز 

در رشته فیزیک کالسیک در مسابقات جهانی حضور می یابند.
وی ادامه داد: تمرینات این چهار ورزشــکار ارزنده و پیشکسوت 
گیالنی به طور منظم انجام شده و همه شرایط مهیاست که موفقیت 
ورزشــکاران گیالنی در رقابتهای پرورش انــدام ۲۰۲۲ جهانی را 

شاهد باشیم.
سرپرست هیات بدنساززی و پرورش اندام گیالن بیان کرد: این 
انتظار می رود با توجه به میزان آمادگی هر چهار ورزشــکار گیالنی 
روی ســکو قرار گرفته و بتوانند مدال های رنگارنگی را از مسابقات 

جهانی پرورش اندام ۲۰۲۲ کسب کنند.
میرزاهد خاطرنشان کرد: مسابقات پرورش اندام جهانی ۲۰۲۲ 
بــه میزبانی ایــران و از روز ۱۷ تا ۲۰ آذر ماه با حضــور زبده ترین 
ورزشکاران این رشته از کشورهای مختلف در تهران برگزار می شود.

کبدی کاران گیالن برای مسابقات 
آسیایی آماده می شوند

مدیرکل ورزش و جوانان اســتان گیــالن از تالش کبدی کاران 
این اســتان برای کسب آمادگی جهت شرکت در انتخابی مسابقات 

آسیایی چین خبر داد.
جهانبخش آرمان روز دوشــنبه در نشستی با روسای هیات های 
کبدی شهرستان های گیالن گفت: تمرینات ۱۵۰ کبدی کار استان 
برای شــرکت در انتخابی مسابقات آسیایی چین آغاز شده است که 
امید می رود گیالنی ها بتوانند بیشــترین ورزشــکار را به تیم ملی 
معرفی کننــد.وی ضمن تبریک انتصاب سرپرســت جدید هیات 
کبدی اســتان گیالن و مســئوالن هیات های شهرستانی افزود: به 
طور حتم با همدلی، وحدت، روی کار آمدن نیروهای جوان و تزریق 
پویایی و نشاط به شهرستان ها در راستای تقویت این رشته ورزشی 

گام های خوبی برداشته خواهد شد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان گیالن بیان کرد: پس از پیروزی 
انقالب اسالمی کبدی تنها رشته ورزشی تیمی بوده که همزمان در 
بخش آقایان و بانوان موفق به کســب مدال طال شده است و از این 
رو باید برای ســرمایه گذاری در این رشته، هیات های شهرستانی از 
همکاری با آموزش و پرورش نهایت اســتفاده را جهت جذب افراد 

مستعد داشته باشند.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد، با حاکم شــدن رویکرد جدید 
و ایجاد انگیزه در بین نوجوانان و جوانان گیالنی تعداد کبدی کاران 
این اســتان از ۱۵۰ نفر در بخش آقایان و بانوان به ۳۰۰ نفر افزایش 
یابد.پیمان ناصری زارع در ادامه این نشست با حکم فرهاد رحیمی، 
سرپرســت هیات کبدی اســتان گیالن به عنوان سرپرست هیات 

کبدی شهرستان مرزی بندر آستارا منصوب شد.
پیمــان ناصری زارع ســابقه فعالیت در هیات ها و باشــگاه های 
مختلــف ورزشــی از جمله باشــگاه فرهنگی ورزشــی مقاومت و 
هیات های اسکوواش، ووشو، دوچرخه سواری و کشتی را در کسوت 

دبیر، سخنگو و روابط عمومی در کارنامه دارد.
رشــته ورزشــی کبدی که در نقاط مختلف کشور رایج است و با 
نام های محلی زو، شــیرین دودو و اش تی تی نیز شناخته می شود، 

بیش تر در هند، پاکستان و ایران رواج دارد.
این بازی ســنتی برای نخســتین بار در المپیــک ۱۹۳۶ برلین 
به عنوان یک رشــته نمایشــی به اجرا درآمد و سپس در مسابقات 

آسیایی ۱۹۹۰ چین به عنوان رشته ورزشی رقابتی گنجانده شد.

 مازندران این بار در آوردگاه مسابقات کشتی آزاد قهرمانی 
جام جهانی ۲۰۲۲ در آمریکا ۱۱ نماینده به عنوان کشتی گیر 
دارد تا یک بار دیگر تســلط این اســتان به عنوان شاگرد اول 

کالس کشتی آزاد ایران برهمگان اثبات شود.
 پس از پشت سر گذاشته شــدن فرآیند انتخابی تیم ملی 
امید کشــتی آزاد، تکلیف ترکیب نهایی این تیم برای حضور 
در مســابقات جام جهانی بزرگساالن قهرمانی ۲۰۲۲ آمریکا 

روشن شد.
رضا مومنــی، ابراهیم الهی، رحمان عمــوزاد، محمدرضا 
باقــری، امیرمحمدیزدانی، علی اکبر فضلــی، محمدصادق 
فیروزپور، محمد نخودی، علی سوادکوهی، کامران قاسمپور، 
امیرحســین فیروزپور نمایندگان مازندران در مسابقات جام 

جهانی آمریکا هستند.
در این ارتباط سرپرســت هیات کشــتی مازنــدران روز 
پنجشــنبه در گفت و گــو با خبرنگار ایرنا اظهار داشــت: ۱۱ 
کشــتی گیر عنوان دار و آزادکار این اســتان در مسابقات جام 

جهانی آمریکا ۲۰۲۲ بر روی تشک کشتی خواهند رفت.

امید شــایگان افزود : در سال های گذشته مسابقاتی مانند 
جام جهانی برای تیم های ملی کشتی بسیار مهم محسوب می 
شد، این در حالی اســت که تمامی کشتی گیران در جهان به 
دنبال موفقیت در رقابت های المپیک و پس از آن رقابت های 

جهانی هستند.
وی ادامــه داد : بر همین اســاس اولویت هیات کشــتی 
مازندران و فدراسیون کشــتی نیز در جام جهانی کشتی آزاد 
آمریکا همانند جام جهانی کشــتی فرنگی آذربایجان میدان 
دادن به کشــتی گیران آینده دار و جوان است و این مسابقات 
با توجه به حضور حریفان قدرتمند، برای آن ها محک و تجربه 
بســیار خوبی خواهد بود و فدراسیون به دنبال پشتوانه سازی 

برای تیم های ملی است.
سرپرست هیات کشتی مازندران تصریح کرد : در این دوره 
از رقابت ها همانند مســابقات آسیایی و جهانی حضور کشتی 
گیران جوان مازندرانی بســیار برجسته است و در تمام اوزان 

این دیار در اردوی تیم ملی نماینده دارد.
وی بــا اعالم این که از مجموع ۱۵ کشــتی گیــر آزادکار 

فراخوانده شده به اردوی تیم ملی کشــتی آزاد برای اعزام به 
آمریکا ۱۱ نفر مازندرانی هســتند، گفت: در وزن ۵۷ کیلوگرم 
رضا مومنــی، ۶۱ کیلوگرم ابراهیم الهی، ۶۵ کیلوگرم رحمان 
عموزاد و محمدرضا باقــری، ۷۰ کیلوگرم امیرمحمدیزدانی 
و علی اکبر فضلی، ۷۴ کیلوگــرم محمدصادق فیروزپور، ۷۹ 
کیلوگرم محمد نخــودی و علی ســوادکوهی، ۹۲ کیلوگرم 
کامران قاسمپور، امیرحسین فیروزپور نمایندگان مازندران در 

مسابقات جام جهانی آمریکا هستند.
شــایگان ادامه داد : میانگین ســنی کشتی گیران اعزامی 
بــه آمریکا بین ۲۰ تا ۲۱ ســال خواهد بود و از چند کشــتی 
گیر مطرح همچون رحمان عموزاد که ۲۰ ســال ســن دارد، 
امیر محمد یزدانی و محمد نخودی ۲۱ســاله و کامران قاسم 
 پورکه یک کشــتی گیر با تجربه و پخته اســت نیز اســتفاده 

خواهد شد.
نخستین مصاف ایران در مقابل ژاپن

تیم ملی کشتی آزاد ایران در نخستین مصاف خود در جام 
جهانــی آمریکا به مصاف تیم ژاپن مــی رود. رقابت های جام 

جهانی کشتی آزاد روزهای ۱۹ و ۲۰ آذر به میزبانی آمریکا و با 
حضور ۶ تیم برتر جهان برگزار می شود.

در این رقابت ها تیم های آمریکا، ایران، ژاپن، گرجســتان، 
مغولســتان و منتخب جهــان در ۲ گروه ۳ تیمــی به رقابت 
می پردازند. ایران در گروه B با تیم های ژاپن و منتخب جهان در 
یک گروه قرار دارد و تیم های آمریکا، مغولســتان و گرجستان 

نیز در گروه دیگر این مسابقات جای دارند.
پس از برگزاری دیدارهای مرحله گروهی، تیم های اول هر 
گروه به دیدار فینال می روند و تیم های دوم نیز راهی دیدار رده 
بندی می شوند تا برای ایستادن بر سکوی سومی جام جهانی 

به مصاف یکدیگر بروند.
برنامه این مسابقات بر اساس اعالم اتحادیه جهانی کشتی 

به شرح زیر است: شنبه ۱۹ آذر:
ساعت ۱۰ تا ۱۳:۳۰ به وقت محلی: دیدار تیم های آمریکا و 

مغولستان و دیدار تیم های ایران و ژاپن
ساعت ۱۵ تا ۱۸:۳۰: دیدار تیم های مغولستان و گرجستان 

و دیدار تیم های ژاپن و منتخب جهان.

پرچمداری مازندران در کاروان 
جام جهانی کشتی آزاد ایران

 پس از پشت ســر گذاشته شدن فرآیند انتخابی تیم ملی امید کشتی آزاد، تکلیف ترکیب نهایی 
این تیم برای حضور در مسابقات جام جهانی بزرگساالن قهرمانی ۲0۲۲ آمریکا روشن شد.

رضا مومنی، ابراهیم الهی، رحمان عموزاد، محمدرضا باقری، امیرمحمدیزدانی، علی اکبر فضلی، 
محمدصادق فیروزپور، محمد نخودی، علی سوادکوهی، کامران قاسمپور، امیرحسین ...

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

نظر به دســتور مــواد ۱ و ۳ قانــون تعیین تکلیف وضعیــت اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ امالک متقاضیانی که 
در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی آمل 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 بخش نه ثبت آمل -  دهستان لیتکوه

۷۲-اصلی )قریه تلیران(
۲۲ فرعی آقای محمد ســلیمانی در ششــدانگ یــک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی با کاربری مسکونی که سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه 
موقوفه است به مســاحت  ۳۶۵/۷۵ مترمربع خریداری شده بالواسطه از 

خسرو سلیمانی.
لذا به موجب مــاده ۳- قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳- آئین نامه مربوطه این آگهی در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها 
منتشر و در روســتاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شــده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی در 
روســتاها از طریق الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خــود 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 امالکی که 
قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم 
اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، مراتــب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید 
حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رســاند و نســبت به امالک در 
جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به 

صورت اختصاصی منتشر می نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۹/۱۹
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۱۰/۰۳

شناسه آگهی:۱۴۲۳۰۵۷
حسن صالحی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آمل

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

نظر به دســتور مــواد ۱ و ۳ قانــون تعیین تکلیف وضعیــت 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 کفشگرکال پالک ۲۵ اصلی بخش ۱۶.

۱۸۵۳۳ فرعی بنام خانم سکینه سیاوشی ارات بنی نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شــده است به مساحت ۲۸۵/۷۰ متر 
مربع خریداری مع الواسطه از آقای احمد سبحانی کفشگری مالک رسمی.

لذا بــه موجب ماده ۳ قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو 

نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه محلی/ کثیراالنتشار در شهرها 
منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی ، رای هیات الصاق تا در صورتیکه 
اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ 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 تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل 
دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است 
و در صورتی که اعتــراض 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 نیست. بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از 
امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با رای هیات پس 
از تنظیــم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و 
تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک 
در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود 

را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. شناسه آگهی: ۱۴۲۲۱۸۸
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰۹/۱۹
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۱۰/۰۳

یونس قصابی
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان قائمشهر

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی 

نظر به دســتور مــواد ۱ و ۳ قانــون تعیین تکلیف وضعیــت اراضی 

و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مصــوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ و برابر رای 
شــماره۱۴۰۱۶۰۳۱۰۰۱۳۰۱۳۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ هیات قانون 
تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی چمستان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/ خانم حسن توکلی فرزند علی 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی / به مساحت ۲۳۰/۵۰ 
مترمربع به شــماره پالک ۳۴۱ فرعی از ۵۴ اصلی واقع در قریه لسفیجان 
بخش ۱۱ خریداری شــده از آقای/ خانم علی توکلی مالک رســمی محرز 
گردیده است 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 فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه و محلی / سراسری در شهرها 
منتشر و در روســتاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شــده اعتراض داشته باشــند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و 
در روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا دو مــاه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم 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 را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 

می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰۹/۱۹

تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۱۰/۰۳     
       شناسه آگهی:۱۴۲۲۹۴۵

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان
-عین اله تیموری

 ســفر هیات دولت به مازندران در اسفند ماه سال گذشته 
نقطه پایانی بر چشــم انتظاری ۶ ســاله کشتی دوستان برای 
تکمیل ورزشــگاه پنج هزار نفری شــهر جویبــار به عنوان 

مطالبات دیرینه مردم این ِخطه بوده است.
 زخم ورزشگاه کشتی پنج هزار نفری جویبار که در سال های 
گذشته به دلیل تامین نشدن منابع مالی ملی و استانی سرباز 
کرده بود، به گفته مسووالن، این روزها با تخصیص ۴۰ میلیارد 
تومان اعتبار جدید از محل ســفر اســتانی رئیس جمهور به 

مازندران ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
تکمیل ورزشــگاه نیمه تمام پنج هــزار نفری جویبار پس 
از کســب مدال های رنگارنگ کشــتی گیران برای برگزاری 
رویدادهای ورزشــی ملی و بین المللی به سر زبان ها افتاد، اما 
طی این سال ها به دلیل نبود اراده در دولت سابق برای تکمیل 
آن، رنجش کشــتی گیران و ورزش دوستان را درپی داشت و 
آنان تحقق اجرای این طرح را »وعده سرخرمن« می خواندند.

ساخت ورزشــگاه جویبار به عنوان پایتخت کشتی ایران و 
جهان مطالبه ای چند دهه ای بود که سرانجام پس از بازی های 
المپیک ریو ۲۰۱۶ و قهرمانی حســن یزدانی در آن رقابت ها 
که مدال طالی کشــتی آزاد را پس از ۱۶ ســال نصیب ایران 
 کرده بود، به مرز تحقق نزدیک شــد و در مراسم تجلیل از این

 کشــتی گیر که شــهریور ۱۳۹۵ با حضور وزیر وقت ورزش و 

جوانان در جویبار برگزار شد، کلنگ ساخت آن بدون پشتوانه 
مالی به زمین زده شد.

ســالن پنج هزار نفری کشتی شهرســتان جویبار با هدف 
حفظ و ارتقاء کشــتی در این دیار پهلوان پــرور به زمین زده 
شد تا افتخارات پهلوانان و قهرمانانی ارزنده ای همچون یعقوب 
نجفی جویباری، ســبحان روحی، مهــدی  حاجی زاده، رضا 
یزدانی، کمیل قاسمی، مسعود اسماعیل پور، عزت اهلل اکبری 
که در میادین جهانی و المپیک برای کشورمان افتخارآفرینی 
کسب کردند، استمرار یابد اما در دولت سابق ساختمان نیمه 
تمام آن به مهم ترین دغدغه ورزشــکاران و کشتی گیران این 
شهرستان تبدیل شده بود.روزی که مسووالن دولت یازدهم 
کلنگ این ورزشــگاه را به زمین می زدنــد، در جمع حاضران 
اعــالم کرده بودند که این طرح با اعتبــار ۳۰ میلیارد تومانی 
در بازه زمانی ۲ ســاله به بهره برداری خواهد رسید، اما اکنون 
با گذشــت زمان بودجه مورد نیاز برای تکمیل ۶۵ درصد باقی 

مانده ورزشگاه ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود.
روند تکمیل ورزشگاه پنج هزار نفری جویبار بعد از ۲ سال 
از آغاز ساخت آن در سال ۱۳۹۷ با ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی 
متوقف شد تا رنج شهروندان جویباری را از بی توجهی به وعده 

های داده شده، دوچندان کند.
با وجود بــی رغبتی های صــورت گرفته بــرای تکمیل 

این طرح، همزمان با سفر اســتانی رئیس دولت سیزدهم به 
مازندران، وزیر ورزش و جوانان به عنوان نماینده تام االختیار 
رئیس جمهور در مکان ســاخت این ورزشــگاه حاضر شد و با 
تعیین ۷۰ میلیارد تومان اعتبار و تصویب آن در نشســت بعد 
از ظهر همان روز در شورای اداری به ریاست آیت اهلل رئیسی، 

قفل سال ها بالتکلیفی تکمیل این طرح باز شد.
براساس آمار اســتانداری مازندران، از این میزان اعتبار در 
نظر گرفته شــده حدود ۲۰ میلیارد تومان در کمتر از ۱۰ روز 
پس از ســفر رئیس جمهور به مازندران و قبل از پایان ســال 
۱۴۰۰ جذب شد و بقیه آن هم به صورت دوره ای و با پیشرفت 
فیزیکی پرداخت شده اســت.اکنون با گذشت حدود ۹ ماه از 
پایان ســفر استانی رئیس جمهور، مسووالن محلی به صورت 
مستمر از روند ساخت ورزشگاه پنج هزار نفری جویبار بازدید 
می کنند و در سفر شهرستانی اخیر سید محمود حسینی پور، 
اســتاندار مازندران به جویبار براســاس آمــار پیمانکار روند 
 تکمیل این طــرح از ۱۵ درصد به حــدود ۴۵درصد افزایش

 یافته است.
رضایت کشتی دوستان

یکی از افرادی که بیش از همه در ســال های اخیر به خاطر 
رها شدن ورزشگاه با پرسش شهروندان مواجه شده و پاسخی 
برایشان نداشته، رییس هیات کشتی شهرستان جویبار است. 
سلمان قادری که از خّیران حوزه ورزش هم شناخته می شود، 
روز یکشنبه به خبرنگار ایرنا گفت: وزیر ورزش و جوانان وقت 
در آیین کلنگ زنی، ورزشــگاه پنج هزار نفری را به قهرمانان و 
مدال آوران المپیک و جهان جویبار تقدیم کرد، اما با گذشت 
هفت ســال و تحقق نیافتن وعده تکمیل ایــن طرح، مردم و 
ورزشــکاران آینده دار این شهرســتان از این شــرایط گالیه 
داشتند.وی اضافه کرد: پیمانکار این طرح باوجود نبود اعتبار 
در حد توان تا ۲ سال پیش ســاخت ورزشگاه را پیش برد، اما 

به دلیل تزریق نشدن اعتبارات در سال ۱۳۹۷ مسکوت ماند.
قادری تصریح کرد: به هیچ عنوان شایســته نبود که شهر 
قهرمان پروری مانند جویبار که قهرمانان بزرگی را با کمترین 
امکانات بــه ورزش ایــران معرفی کرده، مــورد بی توجهی 
مسئوالن قرار گیرد. این شهر کشتی گیران بسیار زیادی دارد 

که هر کدام می توانند برای ورزش ایران افتخارآفرین باشــند، 
اما در عمل توجهی به وضعیت امکانات ورزشــی این شهر در 
دولت قبل نشد. اما در دولت سیزدهم این رویه ناپسند دولت 
قبل در ناتمام گذاشتن طرح های عمرانی برچیده شد و اکنون 
مسووالن استانی و ملی باجدیت پیگیر تکمیل ورزشگاه پنج 

هزار نفری جویبار هستند.
وی افزود : جویبار کشــتی گیران آینده دار زیادی دارد که 
از بی توجهی مسووالن گالیه داشتند و خواستار نگاه ویژه تر با 
توجه به افتخارات و ظرفیت باالی کشتی در این شهر هستند. 
جویباری ها مشتاق تماشای ورزش کشتی هستند و این رشته 
ورزشی در خون و رگ هایشان جاری است و پیش از این شاهد 
برگزاری رقابت های بین المللی مانند جام باشگاه های جهان 
در این شــهر بودیم اما به دلیل نبود امکانات مناسب، بسیاری 
از عالقه مندان به کشــتی پشت درب های سالن قدیمی شهر 

ماندند و مشکالت زیادی به وجود آمده بود.
رئیس هیات کشتی مازندران ادامه داد: در کنار تخصیص 
اعتبار ۷۰ میلیارد تومانی، با پیگیری های استاندار مازندران 
حدود ۴۰ میلیارد تومــان دیگر اعتبار برای تکمیل این طرح 
تخصیص یافت و براساس پیگیری های انجام شده این هیات، 
ورزشگاه پنج هزار نفری جویبار حداکثر تا خرداد سال ۱۴۰۳ 
به بهره برداری خواهد رسید.قادری گفت: پیش بینی می شود 
که پیشرفت فیزیکی این سالن ورزشی پنج هزار نفری حداکثر 
تا پایان امســال به پیشــرفت ۷۰ درصدی برسد و برای سال 
آینده با کمک خیران و دولت امکانات برای تجهیز این ســالن 

خریداری خواهد شد.
به گزارش ایرنا، از ســال های گذشــته تاکنــون همواره 
جویباری ها بیشترین سهم از تیم ملی کشتی آزاد را در اختیار 
دارنــد. در المپیک ۲۰۱۲ لندن از جویبار به دلیل حضور رضا 
یزدانی، مســعود اسماعیل پور و کمیل قاســمی در تیم ملی 
کشتی آزاد به عنوان المپیکی ترین شهر جهان یاد شده بود که 
یک طال توسط کمیل قاسمی کسب شد. در مسابقات کشتی 
آزاد قهرمانــی جهان ۲۰۲۲ بلگراد صربســتان، جویباری ها 
 چهــار کشــتی گیر در رقابت هــای قهرمانی کشــتی آزاد

 جهان داشتند.

دست پُر دولت در تکمیل طرح های ورزشی جویبار
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أْعَلُم الّناِس َمن َجَمَع ِعْلَم الّناِس إلی ِعْلِمِه.
داناترین مردم کسی است که دانش دیگران را به دانش خود 

بیفزاید.( 
نهج الفصاحه، ص ۶9، ح ۳۶0

رئیس فراکســیون کارگری مجلس شورای اســامی گفت: پاداش 
پایان خدمت بیش از ۷۲ هزار فرهنگی بازنشسته با پیگیری های صورت 

گرفته مجلس به زودی پرداخت می شود.
 علی بابایی کارنامی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به پیگیری های 
مجلس یازدهم برای پرداخت سنوات پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته 
آموزش و پرورش، گفت: با پیگیری های صورت گرفته از ســوی مجلس 
یازدهــم با وزارت آمــوزش و پرورش پاداش ســنوات خدمتی بیش از 

۷۲۰۰۰ بازنشسته فرهنگی بزودی پرداخت خواهد شد.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهیدان بویژه شهدای دانشجو و 
تبریک ۱۶ آذر روز دانشجو و با اشاره به پیگیری های مجلس یازدهم برای 
پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان، اظهار داشت: مجلس یازدهم 
و نمایندگان در راســتای وظایف ذاتی خود نســبت به تمامی مسائل، 
معضات و مشکات ملت بزرگ ایران اسامی خود را مسئول می دانند 
 و یکی از مهم تریــن وظایف نمایندگی پیگیری مطالبات همه اقشــار 

جامعه است.
وی در ادامــه با اشــاره به جلســات متعدد نماینــدگان مجلس و 
کمیسیون های مختلف و مرتبط با وزیر محترم و معاونین وزارت آموزش 
و پرورش در راســتای حل مشکات جامعه فرهیخته فرهنگی، افزود: با 
پیگیری مجلس یازدهم و نمایندگان کمیسیون های تخصصی، پاداش 
 پایان خدمت و ســنوات بیش از ۷۲۰۰۰ فرهنگی بازنشســته بزودی

 پرداخت می شود.
بابایی کارنامی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره به اهمیت 
حــوزه آموزش و پرورش و توجه به این قشــر فرهیختــه، تصریح کرد: 
نقش جامعه فرهنگی و مجموعه وزارتخانه آموزش و پرورش در توسعه 

فرهنگ در اجتماع بسیار حائز اهمیت است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شــورای اسامی در بخش پایانی 
سخنان خود پیشــرفت جامعه و تعالی اجتماع را در گرو توجه به حوزه 
تعلیم و تربیت دانست و خاطرنشان کرد: یکی از موفق ترین سندهای 
حوزه تعلیم و تربیت به تعبیر رهبری معظم انقاب )حفظه اهلل( ســند 
تحول بنیادین آموزش و پرورش اســت که معظم له بارها به اهمیت و 
توجه به آن تاکید داشتند و باید در این بخش، تحول را در حوزه تعلیم و 

تربیت محور فعالیت ها قرار داد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس:

پاداش ۷۲ هزار فرهنگی بازنشسته به زودی پرداخت می شود

 فرماندار ســاری، علم، عدالتخواهی و آزاداندیشی را سه انتظار 
مهم رهبر معظم انقاب اســامی از دانشــجویان عنــوان کرد و 
 گفت: ۱۶ آذر نماد خردگرایی، آزادیخواهی و اســتکبار ســتیزی

 دانشجویان است.
 محمدعلی نوبخت در آیین گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه 
پیام نور ســاری با تســلیت ایام شــهادت حضرت فاطمه)س( و با 
گرامیداشــت یاد و خاطره یکهزار و ۲۰۰ شهید شهرستان ساری و 
شهدای دانشجو افزود: دانشگاه، شیوه ای از زیستن، بودن و شدن و 

فضای آغازها و شروع دوباره است.
وی ادامــه داد: در دانشــگاه، تحلیــل کــردن، اندیشــیدن، 
 نقدکــردن، آموختن و آموزاندن انســان را به ســوی توســعه به

 حرکت در می آورد.
مقام عالی دولت در ســاری با بیــان اینکه تخریب هویت ملی و 
دینی دســتور کار دشمنان است و دانشــجویان در خنثی کردن 
این توطئه ها نقــش حیاتی دارند، گفت: دانشــجویان با آگاهی، 
بصیرت، خودبــاوری، تکیه بــر توانایی و انگیــزه جوانی خود در 
مســیر تعالی، رشــد و توسعه ایران اســامی در جامعه گام برمی 
 دارند و اجازه نفوذ و رخنه دشــمنان در محیط های دانشجویی را 

نخواهند داد.
نوبخت با اشــاره به اینکه آزادی و آبادانی در گرو آگاهی اســت، 
افزود: دانشــگاه باید محل ســاخت انســان مومــن، آزاد، نقاد و 
اهل مدارا و رواداری باشــد و وظیفه دانشــجو نیز کســب دانش 
 برای رســیدن به حقیقت و تاش برای رســیدن کشور به آبادانی

 و شکوفایی است.
وی با اشــاره به عزتمندی و رشــادت های شــهدای حماسه 
۱۶ آذر و ایســتادگی آنــان در مقابل اســتکبار جهانــی، گفت: 
امروز نیز دانشــجویان باید با الگوگیــری از روحیه عدالت طلبی 
و اســتکبار ســتیزی شــهدا و با شــجاعت، آگاهی در حوزه های 
 مختلف سیاســی، فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی افتخارآفرین

 و نمونه باشند.
در پایان شماری از دانشجویان نخبه و ممتاز در حوزه های علمی 

و ورزشی با اهدای هدایایی تجلیل شدند.

فرماندار ساری:

 ۱۶ آذر نماد آزادیخواهی و استکبار ستیزی دانشجویان است

محمدتقی انزان پور ، مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد ، نشســت با معاون 
امور دریایی سازمان بنادر بر ضرورت کاهش تشریفات اداری در اجرای پروژه های 

جاری بنادر تاکید کرد .
مدیرکل بنادرودریانوردی امیرآباد با بیان اینکه سرعت در اجرای برخی از پروژه 
های جاری در بنادر همچون الیروبی از اهمیت باالیی برخوردار است ، بر ضرورت 
کاهش تشریفات و بروکراسی اداری در اجرای این قبیل پروژه در بنادر تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادرودریانوردی امیرآباد ؛ محمدتقی انزان 
پور در جلسه ای که با حضور معاون امور دریایی و مدیران کل ستادی این معاونت 
در بندرامیرآباد برگزار شــد ، به جایگاه مهم و سهم 58 درصدی عملیات تخلیه و 
بارگیری کاالی این بندر در بنادر شــمالی کشور اشاره و الیروبی بندرامیرآباد را با 
توجه به رژیم رسوب گذاری شرقی به غربی و کاهش لحظه ای تراز آب دریای خزر 

امری ضروری عنوان کرد.

وی بر ضرورت ایجاد یک پژوهشــکده دریایی به عنوان پایگاه ارتباط صنعت 
و دانشــگاه با ســازمان بنادرودریانوردی جهت مطالعه علمی پــروژه ها تأکید و 
خاطرنشان کرد سیســتم قابل حمل در عملیات راهنمایی دریایی )PPU( برای 
نخســتین بار در سطح بنادر کشــور با استفاده از توان کارشناســان داخلی در 

بندرامیرآباد راه اندازی شد.
مدیرکل بندرامیرآباد با بیان اینکه در ســال جاری ســانحه جدی دریایی در 
منطقه اســتحفاظی بندرامیرآباد رخ نداده است ، بر تطویل موج شکن و تعریض 

دهانه کانال ورودی بندرامیرآباد بر اساس مطالعات طرح جامع تأکید کرد.
ایجاد ســاختمان مرجــع دریایــی در بندرامیرآباد ، تقویت ســطح دانش 
کارشناســان دریایی از طریق اعــزام به دوره های تخصصــی معتبر و برگزاری 
 کارگاه ســوانح دریایی از دیگر مواردی بود که توســط انزان پور در این جلســه 

مطرح شد.

مدیرکل بندرامیرآباد بیان کرد:

 ضرورت کاهش تشریفات و فرآیند اداری 
در اجرای پروژه های جاری بنادر

* لزوم ایجاد یک پژوهشکده دریایی جهت مطالعه علمی پروژه ها 
* ضرورت ایجاد ساختمان مرجع دریایی در بندرامیرآباد

* تأکید بر تطویل موج شکن و تعریض دهانه کانال ورودی بندرامیرآباد    
بر اساس مطالعات طرح جامع

 مدیرکل تبلیغات اسامی مازندران از شهید سلیمانی به عنوان مظهر 
استکبارستیزی و صهیونیست ستیزی یاد کرد و گفت: دشمن تاش می 

کند تا این جنبه های شخصیتی را تحریف کند.
 حجت االسام محمدمهدی شریف تبار شامگاه چهارشنبه در نشست 
کمیته قرآنی و هیئت های ستاد مردمی سالگرد حاج قاسم خواستار بهره 
گیــری از ظرفیت مجموعه های مختلف مردمی برای برپایی مناســب 
برنامه ها شــد و گفت: همچنین از ظرفیت بزرگ دختران حاج قاسم در 

استان باید بهره گیری شود.
وی با عنوان اینکه اجتماع بزرگ دختران حاج قاســم در ایام فاطمیه 
در شهرهای مختلف برگزار می شود، افزود: جمعیت دختران حاج قاسم 

براساس نظام تربیتی سازمان تبلیغاتی در استان رو به افزایش است.
وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی برتوجه و بهره گیری 
از ایمــان مردم در تولید عمل صالح افزود: ایمان مردم به حضرت فاطمه 
زهرا )س( و حاج قاســم از جمله ظرفیت ها است و باید از ایمان ها برای 

تولید عمل صالح بهره گرفت.
حجت االسام شــریف تبار معرفی مکتب حاج قاسم و بررسی ابعاد 
شــخصیتی این شــهید واال مقام را ضروری دانست و از شهید سلیمانی 
به عنوان نماد انســجام و وحدت دنیای اســام یاد کرد و گفت: مکتب و 

شخصیت حاج قاسم را باید به دنیا معرفی کنیم.
مدیرکل تبلیغات اسامی مازندران برجسته سازی نقش شهادت حاج 
قاسم در شناساندن چهره تروریستی آمریکا را از دیگر سیاست ها برشمرد 

و گفت: شــهید سلیمانی مظهر استکبار ســتیزی بود و شهید مبارزه با 
صهیونیست هستند زیرا دشــمن در صدد تحریف این مسئله هست و 
تاش می کند جنبه استکبارستیزی و دشــمن شناسی، صهیونیست 

ســتیزی را تحریف کند.وی ادامه داد: در حــوزه فعالیت قرآنی هیئات 
می توان برنامه های مختلفی تبیین کرد و هیئات برای تبیین مکتب حاج 
قاسم برنامه ریزی کنند و مداح و مدیر هیئت عناصر فعال هیئت هستند 

و باید نســبت به جهاد تبیین اهتمام ورزند.حجت االســام شریف تبار 
روایتگری مکتب قرآنی را مسئله ای بسیار مهم بیان کرد.

راه اندازی کانال محتوای تبلیغی
حجت االسام علی اکبر درخشنده معاون فرهنگی تبلیغات اسامی 
مازندران نیز تاکید کرد: روح حاکم بر برنامه های سالگرد حاج قاسم باید 
خط محتوایی باشــد که ناظر به جهاد تبیین باشــد زیرا حاج قاسم در 
زمان حیات و بعد از شــهادت مجاهد عرصه تبیین و روشنگری بود که 

نقشه های دشمن را برما می کرد.
وی افزود: حاج قاسم در زمان حیات با سخنرانی ها و مجالس فاطمی 
نقش پررنگی در جهاد تبیین داشت و بعد از شهادت طبق فرمایش مقام 
معظم رهبری منجر به شکست دشمن شد زیرا دشمن درپی تفرقه بین 
مذاهب و اقوام بود و تشییع باشکوه پیکر مطهر شهید سلیمانی نقشه ها 

را برما کرد.
وی تولید محتوای هدفمند و روشن بخش و ارائه به هیئت های مذهبی 
و مداحان را از برنامه ها ذکر کرد و گفت: در این راســتا در کانال محتوای 

تبلیغی بسته های محتوای مکتب سرنوشت ساز شهید سلیمانی است.
حجت االســام درخشــنده تهیه محتوای های مختلــف ناظر به 
مکتب شهید ســلیمانی و روایتگری چندرســانه ای از جمله اقدامات 

eita.com/ ذکــر کــرد و آدرس آن را در پیام رســان ایتا به نشــانی
mohtavayetabligh ذکر کرد.

در نشست ستاد مردمی سالگرد حاج قاسم مطرح شد؛

شهیـد سلیمانـی مظهـر استکبـار ستیـزی است
راه اندازی کانال محتوای تبلیغ


