
  

تیترهای خواندنی تیترهای خواندنی 

دم دست ترین دروغ آشکار شهرداری 
که هر روز جلوی چشم است

اختصاصی ســرویس اجتماعی هموالیتی: هر کس یادش نباشــد حداقل رســانه ها و خبرنگاران یادشان است که 
شهرداری ساری در بوق و کرنا کرده که قرار است استاندار به مناسبت هفته دولت پروژه های شهرداری ساری را افتتاح کند.

مدیران شهرداری که دست شان از بابت پروژه ها خالی بود و از طرفی تالش داشند که نظر استاندار را به خودشان جلب کنند، 
بحث رونمایی از سردیس های مشاهیر را مغنتم شمرده و تالش داشتند که پای استاندار را به این مراسم بکاشنند.

حسینی پور که ظاهرا دست شان را خوانده بود هیچ اعتنایی به این جریان نکرده و در مراسم بهره برداری از پروژه ها حضور پیدا 
نکرده است. اصال تکلیف بهره برداری از این پروژه ها هم مشخص نشده و ظاهرا بدون و سر و صدا نسبت به رونمائی از این پروژه  ها 
 اقدام کردند.نه تنها حسینی پور خودش در این مراسم حضور پیدا نکرد از همراهی معاونش هم برای بهره  برداری از این پروژه  ها هم 

خبری نشد.
اما داستان فقط به حضور وعدم حضور استاندار ختم نشد و شهرداری ساری که ظاهرا برای خودش محرز شده که حسینی 
پور در این مراســم حضور پیدا می  کند بحث حضور حسینی پور را بســیار پررنگ جلوه داد و با نصب تابلو در محوطه از بهره 

برداری این پروژه با حضور استاندار صحبت کرده است.
نکته اینجاست که اصال حسینی پور نه تنها در این مراسم حتی به صورت گذری هم از این مسیر عبور نکرده است و نه تنها 
معاونان اســتانداری را به این مراسم نفرستاد به مشاوران خویش برای حضور در این پروژه هم ماموریت ندارد که بازدیدی از 
این طرح داشته باشند. بحث اینجاست که چرا مدیران شهری تالش دارند پروژه ای که مورد توجه استاندار نبوده را به نام وی 

افتتاح کنند...

گزارش اجتماعیگزارش اجتماعی

مدیرکل راه آهن شمال  خبر داد:

  از کاهش ۵۰ درصدی حوادث برخورد
 با قطار تا افزایش ۲۴ درصدی حمل ریلی بار

مدیرکل راه آهن شــمال با اشاره به رشد ۵۰ درصدی جابه جایی مسافر ور راه آهن شمال، اضافه کرد: 
طی ۸ ماهه امسال ۷۳۰هزار مسافر ازطریق ناوگان راه آهن شمال جابه جا شدند که نسبت مدت مشابه 

به سال گذشته رشد ۵۰درصدی داشته است.
رحمان معصومی مدیرکل راه آهن شمال با گرامیداشت هفته حمل و نقل، اظهار کرد: رشد اقتصادی 
که در کشــور قرار است اتفاق بیفتد، یکی از شــریان های مهم در این زمینه حمل ونقل ریلی است. وی 
افزود: راه آهن شــمال با دارا بودن یک هزار و ۴۹۰ پل، ۹۳ تونل، ۹۰ گذرگاه و شیب و فراز ۲۸ در هزار جز 
نوادر حمل ونقل ریلی محسوب می شود. مدیرکل راه آهن شمال با اشاره به رشد ۵۰درصدی جابه جایی 
مســافر ور راه آهن شمال، اضافه کرد: طی ۸ ماهه امسال ۷۳۰هزار مسافر ازطریق ناوگان راه آهن شمال 

جابه جا شدند که نسبت مدت مشابه به سال گذشته رشد ۵۰درصدی داشته است. 
معصومی ادامه داد: از دالیل افزایش جابه جایی مســافران توسط ناوگان ریلی دایر شدن دانشگاه ها، 

خارج شدن از شرایط حاد کرونایی، اقدامات مناسب  برای تسهیل سفر  بوده است. 
وی بیان کرد: در راستای تسهیل سفر در ناوگان ریلی شمال می توان به تعویض سالن مسافری ساری 
به تهران اشاره  که در شان مسافران نبوده و در همین راستا تعدادی از سالن های قبل را تعویض کردیم.

مدیرکل راه آهن شمال در ارتباط با قطار گردشگری در استان، اظهار کرد: قطار گردشگری از مسیر تهران 
به شیرگاه  فعال است ولی به دنبال این هستیم قطار گردشگری را از مسیر ساری به گدوک فعال کنیم. 

معصومی اضافه کرد: در راستای راه اندازی  قطار استانی  گردشگری صحبت های اولیه و اقدامات الزم 
انجام شده و به دنبال این هستیم این قطار هفته ای یک بار فعالیت از مرکز استان به سمت گدوگ داشته 
باشد. وی بیان کرد: باتوجه به شرایط و وجود ظرفیت های گردشگری در استان یکی از مسائل مهم این 
بوده که مردم باید نسبت به راه آهن شناخت پیدا کرده و هم مقوله گردشگری از طریق ریلی رونق یابد. 

مدیرکل راه آهن شــمال با اشــاره افزایش ۲۴درصدی حمل و نقل بار طی ۸ ماهه امسال توسط این 
نــاوگان، تصریح کرد: بالطبع  جابه جایی بار ازطریق خطوط ریلــی و هدایت آن از جاده به ریل عالوه بر 
افزایش کیفیت تردد مردم و گردشگران از بروز تصادفات جلوگیری کرده و هم از خطرات عوارض پنهان 

پیشگیری خواهد شد. 
معصومی یادآور شــد: در راســتای افزایش بار توســط ناوگان ریلی با تالش همکاران و پیگیری ها 
توانســتیم حمل مواد اولیه کارخانه فوالد البرز را به نتیجه برســانیم، به طوری کــه مواد اولیه کارخانه 
اردکان یزد به میزان ۱۵هزار تن ازطریق ناوگان به فوالد البرز انتقال داده خواهد شــد که اولین محموله 
 ی آن تخلیه شــده است و در حال رایزنی برای حمل بار تولیدی این کارخانه که میله گرد است به سطح

 کشور هستیم.
وی با اعالم اینکه برای نخســتین بار مازوت کم ســولفور از بندرامیرآباد به بندرعباس ترانزیت شد، 
افزود:  ۹۰ واگن به وزن ۵هزار تن حمل شده و حمل ۲۰هزار تن نیز در کشتی ها درحال پیگیری است. 

مدیرکل راه آهن شمال در ارتباط با آخرین وضعیت خسارت سیل به خطوط ریلی، اظهار کرد: راه آهن 
شــمال تنها ارگانی بوده که بعد از سیل بدون کمک ســایر دستگاه ها و به طور مستقل ظرف ۴۸ ساعت 

خطوط را به حالت اولیه برگرداند. 
معصومی ادامه داد: باتوجه به اینکه دو بار درگیر ســیل شدیم ولی تردد قطارها را توانستیم طی ۴۸ 

ساعت به روند قبل ادامه دهیم. 
وی با بیان اینکه راه آهن کار فنی و ۲۴ ســاعته بوده که باید ضوابط ایمنی در آن رعایت شود، تصریح 
کرد: باتوجه به سیل خیزی استان مازندران در پدافند غیرعامل شاسی فلزی طراحی کردیم که در زمان 

وقوع سیالب، به طور موقت خطوط را راه اندازی کردیم. 
مدیرکل راه آهن شمال با بیان اینکه ۲۰ کیلومتر از خطوط راه آهن شمال را توانستیم بهسازی کنیم، 
اضافه کرد: این روند ســال بعد نیز ادامه خواهد داشــت. معصومی ادامه داد: همچنین در بحث پدافند 
غیرعامل خطوط راه آهن شمال به دوربین های مداربسته و فیبر نوری مجهز شده که جز اولین ادارات و 

سازمان ها در این راستا هستیم. 
وی با اشاره به راه اندازی ساختمان بحران در ایستگاه گدوک سوادکوه، اضافه کرد: این مهم به منظور 
کمک به مسافران باتوجه به برف گیر بودن منطقه پیش بینی شده تا شرایط برای حمل و نقل در منطقه 

مساعد شود. 
مدیرکل راه آهن شــمال تصریح کرد: براســاس آیین نامه راه آهن که در ســال ۷۹ به عنوان قانون 
توسط مجلس شورای اسالمی به تصویب رســیده حریم راه آهن ۱۷ متر است در این فاصله نباید هیچ 
ساخت وساز و تاسیسات آب، برق و گاز نباید انجام شود و همچنین ۳۰ متر بعد از آن تاسیسات آب، برق 

و گاز تعبیه شده و حق ساخت  وساز ندارد. 
معصومــی ادامه داد: بعد از ۴۷ متر تا ۷۰ متر بعد از آن هر ساخت وســازی انجام شــود باید با اطالع 
راه آهن باشــد به این معنا که تا ۱۱۷ متری حریم راه آهن هرگونه ساخت وساز باید با اطالع راه آهن باشد 
که در اســتان مازندران این مهم کمتر رعایت می شود.وی با تاکید بر اینکه تجاوز به حریم راه آهن باید 
کاهش یابد، خاطرنشان کرد: باید به این مهم بخاطر ایمنی خود مردم توجه شود، چراکه از بروز حوادث 

ناخواسته و جبران ناپذیر ازجمله خروج واگن از خط باید جلوگیری شود. 
مدیرکل راه آهن شمال با اعالم اینکه سوانح برخورد با قطار طی ۸ ماهه امسال نسبت به قبل ۵۰درصد 
کاهش داشــت، گفت:  دلیل تحقق این اتفاق مهم انجام کارهای فرهنگــی، احداث زیرگذرها و نصب 

تابلوهای هشداری و حضور مداوم کارشناسان مربوطه بوده امیدواریم تداوم یابد. 
معصومی یادآور شــد: موضوع مهم دیگر اینکه میدان ترمز قطار ۱۰۰۰ متر اســت، یعنی درصورت 
توقف و ترمز ســریع تا یک کیلومتر بعد توقف می کند که مردم در این زمینه آگاهی ندارند و نیاز اســت 

اطالع رسانی و فرهنگ سازی دارد.
وی با بیان اینکه قطار برقی از اینچه برون تا گرمسار سال ۹۷ کلید خورد، افزود: از سال ۹۸ این پروژه 
توسط شرکت روسی شروع شد که همین تجاوز به حریم راه آهن ممکن است این پروژه  را مختل کند. 

مدیرکل راه آهن شمال با اشاره به جذب سرمایه گذار برای راه اندازی پایانه  واردات و صادرات، گفت: 
مهمترین کار این پایانه  صادرات محصوالت باغی استان با کانتینرهای یخچال دار است که ۴۰ درصد کار 
انجام شده و جلسات متعددی داشتیم تا این مهم به سرانجام برسد و درصورت تحقق اولین پایانه  صادرات 
و ورادات محصوالت باغی ازطریق ریلی خواهد بود. معصومی در پایان گفت: کار در راه آهن جز مشاغل 
سخت و ۲۴ ساعته است که همکاران ما در سرما و گرما به طور شبانه روزی در تالش هستند تا سالمت و 

امنیت مردم در تردد ریلی رقم بخورد. 
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**  گردانندگان سایت همیاری های مازندران   گردانندگان سایت همیاری های مازندران 
تصمیمات مدیریتی را قبول ندارندتصمیمات مدیریتی را قبول ندارند

 *    *   زمان بندی غلط پاشنه آشیل کشتزمان بندی غلط پاشنه آشیل کشت
 قراردادی خودکفایی نقشه راه می خواهد قراردادی خودکفایی نقشه راه می خواهد

**      اجرای طرح نظارتی بر بازار »شباجرای طرح نظارتی بر بازار »شب یلدا«یلدا«

 *    *   مصرف گاز ادارات در ماه هایمصرف گاز ادارات در ماه های
 سرد مدیریت شود سرد مدیریت شود

*   *   احکام رتبه بندی تمامی معلمان مشمول احکام رتبه بندی تمامی معلمان مشمول 
صادر شدصادر شد

*  *  الهام حسینی رکورد یک ضرب ایران را شکستالهام حسینی رکورد یک ضرب ایران را شکست
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معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران :

 حفظ اشتغال در صنایع کاغذ مازندران
با توسعه زراعت چوب امکان پذیر است

 معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار مازندران گفت: حفظ ۱۱ هزار اشتغال در صنایع 
کاغــذ مازندران باتوســعه زراعت چوب در عرصه های بدون اســتفاده منابــع طبیعی و مراتع 
امکان پذیر است.حسن خیریانپور در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مازندران در ساری 
افزود: از ماه جاری تا پایان ماه اســفند زمان بســیار مناسب برای کاشت نهال غیرمثمر و زراعت 
چوب است که نباید مسووالن مربوطه این زمان کلیدی کاشت را از دست ندهند.وی خاطر نشان 
کرد: ۶۰ درصد صنایع ســلولزی و نئوپان کشور در استان مازندران در حال تولید است که برای 
حفظ ۱۱ هزار اشتغال موجود در این حوزه و صنایع چوب و کاغذ راهی جزء توسعه زراعت چوب 
نداریم.معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار مازندران تصریح کرد: ۱۶۹ رودخانه در استان 
داریم که اگر حریم این رودخانه هــا به زراعت چوب اختصاص یابد دیگر نیازی به چوب جنگل 
ها نخواهیم داشــت.خیریانپور با بیان این که، اگر حاشیه آبندان ها و حریم جاده های استان به 
صورت گسترده به کشت چوب اختصاص یابد به طور حتم از خروج ارز و واردات چوب جلوگیری 
خواهد شد، گفت: برای تامین مواد اولیه صنایع کاغذی نیازمند چوب هستیم که باید از ظرفیت 

زراعت چوب بی حد و حصر نهایت بهره را ببریم.
وی افزود: سال گذشته حدود ۶ میلیون اصله نهال غیرمثمر در استان مازندران کشت شد که 

با همراهی دستگاه های اجرایی برای سال جاری هم این طرح اجرا شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار مازندران تصریح کــرد: قیمت چوب به ازای یک 
کیلوگرم اکنون ۴ هزار تومان است که حتی بسیاری از زمین دارانی که زمین بدون استفاده دارند 

هم می توانند برای توسعه زراعت چوب گام بردارند.
خیریانپور گفت: ســتاد استانی و شهرســتانی زراعت چوب در مازندران فعال شود و تمامی 

فرمانداران نسبت به تحقق این امر گام های جدی تری بردارند.
به گزارش ایرنا، ساالنه ۸ میلیون مترمکعب چوب برای استفاده در صنایع کل کشور نیاز است 
که حجم نســبتا باالیی از این مقدار با برداشت های غیر قانونی از منابع جنگلی کشور تامین می 
شــود و ادامه این روند می تواند خسارت های جبران ناپذیری به جنگل های کشور طی ۱۵ سال 
آینده وارد نماید.در سال های اخیر برای جبران کمبود چوب مورد نیاز کارخانه های فعال در این 
زمینه، واردات چوب به طور گسترده ای صورت گرفت اما از انجا که این چوب ها بدون پوست وارد 
می شدند و هزینه باالیی داشتند برای کارخانه دار ها مقرون به صرفه نبود و همچنین خروج ارز از 
کشور آن هم در این شرایط سخت اقتصادی اصال منطقی به نظر نمی رسد.یکی از راهکارهایی که 
می تواند در این زمینه گره گشا باشد، زراعت چوب است که اخیرا بار دیگر مورد توجه مسئوالن 
قرار گرفته و آنها مصمم به اجرای این طرح هستند چرا که در گذشته نیز این موضوع چندین بار 
مطرح شده بود و مجلس شورای اسالمی در سال ۸۹ با تصویب قانونی، توسعه زراعت چوب را به 
منظور افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان یک تکلیف تعریف کرد و در 
دی ماه سال ۱۳۹۲ نیز دولت مصوبه ای در خصوص بهینه سازی وضعیت مدیریت منابع طبیعی 

گذراند که در ماده ۴۸ آن بر ضرورت توسعه زراعت چوب تاکید کرده بود.



 اســتاندار مازندران بر لزوم  همدلی بین همه دستگاه 
های خدمت رســان برای آرامــش و رضایتمندی مردم 
تاکید کرد و گفت: امروز همدلی مانع حرکت دشــمنان 

علیه نظام و مایوس شدن آنان شده است.
ســید محمود حسینی پور در رزمایش طرح انتظامی 
و ترافیکی مازندران در ســاری افزود: همکاری وظیفه و 
تشکیالتی ســازمانی اســت اما همدلی وظیفه انسانی 
اسالمی است و بدانید بسیاری از بحران های کشور پس 
از انقالب اســالمی با همدلی حل و فصل و موانع برطرف 

شده است.
وی گفت:دراغتشاشــات اخیر هم دشمن با همه توان 
درصدد بود تا بتواند مســیر نورانی انقالب را متوقف کند 
،اما همدلی مانع حرکت دشمن و مایوس شدن آنان شده 
است،خدمت رسانی در شرایط بحرانی با احساس مکتب 
اســالمی و همدلی به مراتب تاثیر گذارتر و رضایتمندی 

را بوجود می آورد.
استاندار مازندران ادامه داد: امنیت از خانواده تا جامعه 
از اهمیت خاصی برای آرامش جامعه برخوردار اســت ، 
امنیت تعاریــف متعــددی دارد و در حکمرانی جهانی 
امنیــت یکی از مولفه های مهم قدرت برای ثبات آرامش 

مردم جامعه است.
حســینی پور با بیان این که نیروهای فراجا در تامین 
امنیت حوزه های مختلف در طول ســال تالش شــبانه 
روزی دارند و یکی از مولفه هــای اصلی برقراری امنیت 
کشــور تالش فراجا است، ادامه داد: در سه ماهه اخیر که 
جریانات معاند ، ضد انقالب و صهیونیستی تمام تالششان 
را بــرای برهــم زدن امنیت اجتماعی کشــور معطوف 
داشــتند ،این تالش نیروهای فراجا که بر کسی پوشیده 

نیست، سبب حفظ آرامش و امنیت شده است.
وی تصریح کرد: نیروهای انتظامی بیشــترین تالش 
را در این مدت داشــتند، نیروهای جــان برکف فراجا در 
شرایطی سخت جنگ روانی دشمن و با پذیرش بیشترین 

هجمه تبلیغی ناروا ،در حوزه امنیــت و آرامش به مردم 
خدمت ارایه دادند ،من به عنوان رییس شــورای تامین 
مازندران صمیمانــه از تالش تمامی نیروهای انتظامی و 

خانواده آنان سپاسگزارم.
استاندار مازندران گفت: امنیت مردم مقوله ای است 
که ارتباط مستقیمی با آرامش اجتماعی دارد ،حتی اگر 
یک ســاعت امنیت در جامعه خدشــه دار شود،آرامش 

اجتماعی تحت شعاع قرار می گیرد.

شرکت های دانش بنیان به کمک دستگاه های 
امداد رسانی جاده ای مازندران بیایند

حسینی پور با اظهار این که رزمایش انتظامی ترافیکی 
زمســتانه مازندران در واقع اعالم هماهنگی حداکثری 
همه دستگاه ها برای خدمت رسانی به مردم است ، بیان 
داشــت: این طرح برای ایجاد امنیت و انضباط ترافیکی 
 در فصل ســرد در محورهای مواصالتی و کوهســتانی

 استان است.

وی توضیــح داد: مازنــدران در مقصد گردشــگری 
رتبه اول کشــو را دارد ،چهار محور مواصالتی مازندران 
بیشــترین پذیرش و تردد خودرویی را دارد،امروز یکی 
از مهمتریــن مولفه نظــم و امنیت ترافیکــی جاده ای 
،برخورداری از امکانات ، تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته 
اســت، هر ســاله با اهتمام دولت تجهیزات پیشرفته ای 
بــرای انجام و ارایه خدمت به مــردم در مقوله طرح های 

زمستانه ترافیکی به پلیس بیشتر می شود.
نماینده عالــی دولــت در مازندران گفــت :یکی از 
مــوارد مهم امداد رســانی در مازندران امــداد هوایی و 
استفاده از بالگرد اســت که البته با هماهنگی اکنون سه 
 بالگرد در منطقه شــرق، مرکز و غرب اســتان مســتقر

 شده است.
حسینی پور با اشاره به این نکته که برای بهره گیری از 
خدمات دستگاه های امداد رسان. به رغم وجود همه این 
امکانات شرایط ارایه خدمت ترافیکی و انضباطی درجاده 
ها ی اســتان همچنان کامل نیست ،گفت: بنابراین باید 

امکانات و تجهیزات را بیشــتر کنیم تا خدمات به مردم 
بیشتر و کم و کاستی ها رفع شود.

وی گفت: رزمایش به رخ کشــیدن مــدل ها و روش 
های جدید خدمت رســانی به مردم است و انعکاس پیام 
این رزمایش به مــردم مبنی به بکار گیری همه امکانات 
 و افزایــش تکنولــوژی بــرای ارایه خدمات بیشــتر به

 مردم است.
استاندار مازندران تصریح کرد: بهره گیری از امکانات 
مدرن و پیشــرفته و تجهیزات دانش بنیان در مدیریت 
بحران ضروری اســت چراکه امروز مازندران با توجه به 

شرایط خاص نیاز به امکانات دانش بنیان دارد.
وی ادامــه داد: بــرای مدیریت جــاده ای مازندران 
بــه خصــوص در مناطــق روســتایی بــا توجــه به 
 گســتردگی آن،باید تجهیــزات جدیــد دانش بنیان را

 فراهم کنیم.
وی با بیان این که در شرایط سخت زمستان، سوخت 
رسانی و خدمات عمومی و اجتماعی نیز باید مورد توجه 
دیگر دستگاه های خدمات رسان و اجرایی استان باشد، 
گفــت: فراخوان ما به شــرکت های دانــش بنیان برای 

پشتیبانی از دستگاه های خدمت رسان است .
اســتاندار مازندران گفــت: در مباحــث ترافیکی و 
انضباطی ،مازندران به امکانات پیشــرفته تری نیاز دارد 
تا بتوانیم مدت زمان حضور مــردم در ترافیک جاده ای 

را کم کنیم.
حســینی پور بر لزوم پیشــگیری در مدیریت بحران 
های جاده ای تاکید کرد و توضیح داد: باید همه شرایط و 
الزامــات مورد نیاز را در جاده ها قبل از وقوع بحران ایجاد 
کنیم ،در حوزه امدادرســانی و درمانی همه امکانات را در 

مناطق صعب العبور داشته باشیم.
وی گفت: مردم ایران وفادارترین مردم جهان هستند، 
اگر به آنــان خدمتی ارایه می کنیم ،بدانیــم به مردم با 

عظمت ایران خدمت کرده ایم.

استاندار مازندران :

همدلی مانع حرکت و مایوس شدن دشمنان شده است

نشریه مازندران، گلستان، گیالن
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سیاسی

اخبار

نماینده مردم بابل در مجلس:

برنج تولیدی روی دست شالیکاران 
مانده است

نماینده مردم بابل در مجلس شــورای اســالمی گفت: برنج تولیدی روی دست کشاورزان و 
شالیکاران مانده در حالی واردات آن انجام می شود.

مهدی ســعادتی اظهار کرد: ردپای ســرویس های جاسوســی و بیگانه در مدیریت صحنه 
اغتشاشــات و جنگ روانی مشهود بوده است.وی با بیان اینکه اعترافات یکی از دختران دستگیر 
شده نشان می دهد که به صورت مستقیم از مسیح علینژاد پول گرفته است، افزود: همه این منابع 

مالی از قبل برنامه ریزی شده بود و افراد حمایت ها و آموزش های مختلف دیده بودند.
وی همچنین با اشاره به نگرانی کشاورزان و شالیکاران از باقی ماندن محصول روی دستشان 
گفت: برنج تولیدی روی دست کشاورزان مانده در حالی واردات آن انجام می شود و دولت باید از 

قبل قیمت برنج را اعالم می کرد تا کشاورزان برای تولید برنامه ریزی داشته باشند.
ســعادتی یادآور شد: همچنین بازار مرکبات راکد است در حالی که پرتقال با قیمت ۳۵ هزار 
تومان در تهران فروخته می شود و برای مدیریت و تنظیم بازار الزم است وزرای مرتبط به استان 

سفر و مسائل را از نزدیک بررسی کنند.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس:

 ظرفیت آب بندان های مازندران
 ۳۰۰ میلیون مترمکعب است

 نماینده مردم ســاری و میاندرود در مجلس با اشاره به این که ظرفیت آب بندان های استان 
اکنون ۳۰۰ میلیون مترمکعب اســت، گفــت: این درحالی که این ظرفیــت باید یک میلیارد 

مترمکعب باشد.
 منصورعلی زارعی اظهار داشت: آب و مشکالت مربوط به تأمین آن دغدغه همه است و افزایش 

چندین برابری هزینه مصرفی برای بخش خصوصی نیز مشکل است.
زارعــی بر لزوم بازچرخانی آب تاکید کرد و گفت: بازچرخانی آب باید شــکل بگیرد و میزان 
ورودی آب مصرفی در معادن شن و ماسه هم باید از طریق کنتور یا به هر گونه دیگر مشخص شود 

تا یک ساماندهی و نظمی در این بخش صورت بگیرد.
وی با اعتقاد به اینکه ناهماهنگی هایی در این زمینه وجود دارد و آنها را انکار نمی کنیم، افزود: به 
عنوان نمونه در استان ۱۷ هزار هکتار آب بندان داریم که ظرفیت آنها ۳۰۰ میلیون مترمکعب است 
در صورتی که باید بیش از یک میلیارد مترمکعب باشــد.این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس 
شــورای اسالمی تاکید کرد: وقتی با کمبود آب مواجه هستیم، نباید شرایط آببندان های استان 

اینگونه باشد، باید به هر طریقی که شده این ظرفیت ها و منابع آبی را پُر کنیم.
وی در خصوص صادرات مرکبات هم اعالم کرد: ظرفیت تولید مرکبات در اســتان بســیار 
باالســت، یک بخشی نیاز به تسهیالت و زیرساخت است که باید دولت کمک کند و مجلس هم 
پای کار است اما بخش خصوصی هم باید به عنوان میدان دار این بخش تالش کند تا حق باغدار و 

تولیدکننده، سورتینگ دار و صادرکننده ضایع نشود.

  طرح انتظامی ترافیکی زمستانه
 پلیس راه مازندران آغاز شد

 محورهــای اصلی و برفگیر مازندران از امروز چهارشــنبه با اســتقرار نیروی های پلیس راه 
، راهــداری ، اورژانس ۱۱۵ و هالل احمر با تجهیزات مورد نیاز برای تردد زمســتانه مســافران و 

گردشگران آماده شده است.
این طرح هرساله با هدف باز نگه داشتن جاده ها در سرما و یخبندان زمستان ، افزایش انضباط 
ترافیکی خودروها با توجه به شرایط آب و هوائی و باال رفتن ضریب تصادفات ، مدیریت بر حوادث 
ترافیکی در زمان برف و یخبندان ، رسیدگی سریع به تصادفات و کمک به در راه ماندگان از امروز 
کلید خورد و تا بیست و سوم اسفند ادامه دارد.استان مازندران ۱۰ هزار و ۷۰۰ کیلومتر راه اصلی و 

فرعی دارد که ۳۷۰ کیلومتر آن را جاده های کوهستانی و برفگیر تشکیل می دهد.
چهار محور اصلی این استان شامل هراز )آمل - تهران ، سوادکوه )قائمشهر - تهران ( ، کندوان 
) چالوس - تهران ( و کیاسر ) ساری - سمنان ( با عبور از ارتفاعات سلسله جبال البرز به پایتخت ، 
غرب و جنوب کشور منتهی می شود.هراز و کندوان در عین حال پرافیک ترین محور کشور بویژه 
در ایام تعطیل ســال هستند . جاده سوادکوه نیز از جمله راههای کشور است که بیشترین تردد 
خودروها ســنگین در آن صورت می گیرد.فرمانده انتظامی مازندران در آئین بدرقه گشت های 
زمستانی پلیس که با حضور حسینی پور اســتاندار مازندران نیز برگزار شد، به وجود ۱۴گردنه 
برفگیر در ۳۷۰ کیلومتر از راههای کوهستانی استان اشاره کرد و گفت: کنترل ایمنی وسایل نقلیه 

و توجه به نقاط حادثه خیز از موارد بسیار مهم در انجام سفرهای زمستانی است.
سردار مرتضی میرزایی افزود:پلیس همواره در صدد ایجاد تردد و فضایی ایمن با انجام اقدامات 
شایسته برای شهروندان است و در طرح انتظامی ترافیک زمستانه نیز تعامل همه جانبه ای با دیگر 

دستگاه های خدمات رسان استان مازندران به ویژه راهداری وجود دارد .
فرمانده انتظامی مازندران با اظهار این که این رزمایش اعالم آمادگی و حضور شــبانه روزی 
نیروهای امدادی در سطح استان با هم افزایی دستگاه های خدمات رسان به مردم ایران است، ادامه 
داد: امداد رسانی به موقع برای آرامش مردم مورد تاکید است.وی با بیان این که نیروهای امدادی 
و انتظامی به دلیلی مســایل کشور در چند ماه اخیر به صورت شبانه روزی در خدمت مردم بوده 
اند، گفت: با شروع فصل سرما که بارش برف نیز در محورهای کوهستانی را شاهد هستیم، ،ارایه 
خدمت الزم ضروری تر شده است.استان مازندران به خاطر برخورداری همزمان از جنگل ، دریا و 
کوه ، زیبائی های طبیعی ، آب و هوای معتدل ، مناطق بکر و دست نخورده روستائی و پیشینه دراز 

و غنی فرهنگی و تاریخی مهم ترین مقصد سفر ایرانیان در تمامی فصول سال است .
زیبائی جاده های مازندران و نزدیکی به پایتخت کشور از جمله عواملی است که سبب می شود 

تا بیشتر گردشگران با خودروهای شخصی به این استان سفر کنند .

سرلشکر سالمی:

کلید استقالل سیاسی گسستن از بند وابستگی است
فرمانده کل ســپاه گفت: کلید استقالل سیاسی گسســتن از بند وابستگی است و دشمن 

می خواهد علیه این گزاره ملت ما عمل کند.
 سرلشــکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی در همایش ساالنه 
قرارگاه سازندگی خاتم برگزار شد، با بیان اینکه باید قوی باشیم و قوی عمل کنیم، اظهار داشت: 
نمی توان ضعیف بود و مستقل عمل کرد. اگر ملت ها و دولت ها قوی نباشند، فرو می ریزند.وی با 
تأکید بر اینکه ملت ایران قوی بودن را انتخاب کرده است، خاطرنشان کرد: می دانیم که استقالل 
سیاسی بدون خوداتکایی تولید و بدون داشتن قدرت ساختن حاصل نمی شود و می دانیم که 
هرگز بیگانگان قائمه اســتقالل، قدرت و ستون های عظمت ما را به ما هدیه نمی کنند.سالمی 
تصریــح کرد: می دانیم بزرگی ما با تالش، جدیت، علم و فناوری و توســط مردان ما ســاخته 
می شود. کشوری هستیم که تصمیم گرفتیم بدون تأثیرپذیری از دیگران زندگی کنیم.فرمانده 
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی تأکید کرد: کلید استقالل سیاسی گسستن از بند وابستگی 
اســت و دشــمن می خواهد علیه این گزاره ملت ما عمل کند. او می خواهد ما محتاج و وابسته 

باشیم و ما می خواهیم براساس اراده ملی خودمان عمل کنیم.
وی افزود: اســتقالل یعنی نپذیرفتن تاثیر اراده دیگران، ما می خواهیم بر اساس اراده ملی 
خودمان عمل کنیم و دشمن دقیقاً عکس این را می خواهد. برای ما تا آن درجه ای از دانش قائل 

هستند که خودشان به ما بدهد.

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اشتغال 
استانداری مازندران: طرح های اولویت دار مازندران 

چهار هزار میلیارد تومان تسهیالت گرفت
مدیرکل دفتر ســرمایه گذاری و اشــتغال استانداری 
مازنــدران گفت: ۷۸ طرح اولویــت دار اقتصادی و عمرانی 
مصوب ســفر آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور 
بــه مازندران تاکنون چهار هزار میلیارد تومان تســهیالت 
گرفتند.رحیم بخشــی افزود: حمایت مالــی از ۶۴۶ طرح 
اولویت دار اقتصادی مصوب سفر رئیس جمهور به مازندران 
با اعطای تســهیالت ۱۱ هــزار و ۲۶۶ میلیــارد تومانی با 
همراهــی بانک های عامــل از اواخر خرداد امســال آغاز و 

همچنان ادامه دارد.
وی با بیان این که، تاکنون ۷۸ طرح اقتصادی و عمرانی 
اولویت دار عمرانی و اقتصادی مصوب سفر رئیس جمهور به 
مازندران حدود چهار هزار میلیارد تومان تسهیالت گرفتند، 
ادامه داد: متوسط پیشرفت فیزیکی این طرح ها اکنون ۵۰ 
تا ۶۰ درصد است که طبق برنامه ریزی های انجام شده ۵۰ 
درصــد این طرح ها حداکثر تا دهه مبارک فجر امســال به 

بهره برداری می رسد.
مدیرکل دفتر ســرمایه گذاری و اشــتغال استانداری 
مازندران ادامه داد: تمامی طرح های مصوب ســفر استانی 
رئیس جمهور به مازندران حداکثر تا ۲ ســال آینده در گام 

اجرایی قرار خواهد گرفت.
وی اضافــه کرد: با پیگیری های صورت گرفته در ســفر 
استانی آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی به مازندران طرح های 
مهم توســعه ای در حوزه صنعت و تولید شناســایی شــد 
و بــا حمایت هــای مالــی و اداری به طور حتــم ظرفیت 
 اشتغال آفرینی این بنگاه های اقتصادی افزایش چشمگیری 

خواهد یافت.

بخشــی با بیان این که بدون همراهی بخش خصوصی 
و ســرمایه گــذاری فعاالن اقتصــادی توســعه مازندران 
امکان پذیر نیســت، گفت: برای شــکوفایی ظرفیت های 
استان دستگاه های اجرایی و ســتادی تمام قد در خدمت 

سرمایه گذاران خواهند بود.
مدیرکل دفتر ســرمایه گذاری و اشــتغال استانداری 
مازنــدران همراهــی بانک هــای عامــل در تخصیص و 
اعطای تسهیالت مصوب ســفر رئیس جمهور به استان را 
اجتناب ناپذیر عنوان کرد و ادامه داد: بانک ها با کالن نگری و 
پرهیز از کاغذبازی های اداری روند اعطای تسهیالت سرمایه 

در گردش و ثابت به بنگاه های تولیدی را تسهیل کنند.

تصویب تسهیالت ویژه ازدواج
بخشی توضیح داد: ۲ هزار و ۶۸۸ میلیارد تومان تسهیالت 
هم ویژه ازدواج جوانان در ســفر استانی رئیس جمهوری به 
مازنــدران مصوب و بانک مرکزی مکاتبــه پرداخت آن را با 

بانک های عامل انجام داده است.
وی بر تفکیک و نظارت شهرســتانی طرح های عمرانی، 
زیرســاختی و اقتصادی مصوب ســفر رئیس جمهوری به 
مازندران از ســوی فرمانــداران در کنار بُرش دســتگاهی 
تاکیــد کرد و افــزود: مستندســازی پیگیری ها در جذب 
 اعتبارات و نظارت بر طرح ها با جدیت از سوی مسئوالن امر

 دنبال شود.
مدیرکل دفتر ســرمایه گذاری و اشــتغال استانداری 
مازندران گفت : دستگاه های اجرایی در پیگیری، نظارت و 
کنترل طرح های عمرانی و زیرساختی مصوبات سفر رئیس 
جمهوری به مازندران با اســتانداری هماهنگ باشــند تا با 
همراهی و نظارت معاونان تخصصی استاندار روند پیشرفت 

طرح ها تسریع شود.

وی اضافه کرد: دستگاه های اجرایی استان در مکاتبات 
اداری پیگیــری مصوبات ســفر رئیس جمهــوری خود با 
وزارتخانه ها نامه را به اســتانداری مازندران هم رونوشــت 
بزنند تا به صورت مشخص و طبق زمان بندی مباحث کاری 

در این بخش پیش برود.
 آیــت اهلل ســیدابراهیم رئیســی، رئیــس جمهور در 
هفدهمین ســفر استانی دولت ســیزدهم، روز جمعه ۲۰ 
اســفند وارد استان مازندران شــد. بازدید از تعدادی طرح  
اقتصادی و عمرانی و بازدیدهای ســرزده، دیدار با اقشــار 
مردم، دیدار با مجموعه کارشناســان ارشد محیط زیست و 
همچنین شــرکت در شورای اداری استان در سفر یک روزه 

رئیس جمهور به مازندران برنامه ریزی شده بود.
اســتاندار مازندران در روز ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ با اعالم 
تشکیل ستاد ویژه پیگیری مصوبات سفر رییس جمهوری 
به این استان، در حکمی حسین شاه پری را به عنوان مسوول 

ستاد و بازرس ویژه پیگیری منصوب کرده است.

با موافقت نمایندگان؛
 طرح اصالح قانون انتخابات مجلس مجدداً 

در دستورکار قرار گرفت
با موافقت نمایندگان مجلس شــورای اســالمی، طرح 
اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس مجدداً در دستورکار 

مجلس قرار گرفت.
 حســینعلی حاجــی دلیگانــی عضو هیئت رئیســه 
مجلس شورای اســالمی اعالم کرد: ۱۱۲ نفر از نمایندگان 
درخواســتی را امضا کردند تا طرح اصــالح موادی از قانون 
انتخابات مجلس که کلیات آن هفته گذشته بررسی شد اما 
رأی نیاورد، مجدداً بر اساس ماده ۱۳۰ آئین نامه در مجلس 

شورای اسالمی بررسی شود.

وی بیان کرد: اگر این درخواســت رأی بیاورد، مجلس 
اجازه داده تا مجدداً فرآیند رســیدگی به این طرح شــروع 
شــود و این به منزله اعالم وصول مجدد طرح اســت. طرح 
باید به کمیســیون برود و سپس گزارش کمیسیون مجدداً 
در صحن مجلس با بررسی نظرات موافقان و مخالفان مورد 

بررسی قرار می گیرد.
در ادامه جلســه، این موضوع به رأی گذاشــته شد که 
نمایندگان بــا ۱۹۰ رأی موافــق، ۸۶ رأی مخالف، ۶ رأی 
ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در صحن با درخواست 
بررسی مجدد طرح اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس 

موافقت کردند.

مرتضوی در حاشیه هیئت دولت:
 کاالبرگ الکترونیک به صورت آزمایشی

 در حال اجرا است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: موضوع کاالبرگ 

الکترونیک به صورت آزمایشی در حال انجام است.
 صولــت مرتضوی وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی در 
حاشــیه جلســه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران اظهار 
داشــت: در مــورد بودجه این نهاد در حــال بحث و گفتگو 

هستیم و هنوز هیچ چیز نهایی نشده است.
وی در رابطه با جزییات اســتفاده از کالبرگ الکترونیک 
عنوان کرد: موضوع کاالبرگ الکترونیک به صورت آزمایشی 
در حال انجام است و قبل از موعد مقرر واریز یارانه نقدی یک 
شبکه ملی پشتیبان ایجاد کرده و امکان خرید را برای تمام 
یارانه بگیــران فراهم می کنیم تا یا بتواند از تقریباً یارانه ۱۱ 
قلم کاال اســتفاده کنند یا یارانه نقدی آن را دریافت کنند. 
نقدی گرفتن اصل است و کاالبرگ را هم به آنهایی که قصد 

استفاده از آن را دارند ارائه می دهیم.

کوتاه سیاسی

اختصاصی سرویس سیاســی هموالیتی : 
»بروکراســی های اداری برای این اســت که عدالت 
رعایت و در حق کســی اجحاف نشود!!!«  این جمله 
اعصــاب خورد کــن را بارها و بارها از دســتگاههای 
مختلف شــنیده ایم.  برخی از این ادارات آن قدر در 
این موضع اســتوار و پایدارند که رسیدگی به امورات 
روزمره مردم گاهی به چند ماه هم کشیده می شود ..!!! 
این نهاد حاکمیتی مذهبی مورد اشاره  در یادداشت 

حاضر  نیز از این امر مستثنی نیست. 
آنقدر آش این عدالت محوری شور شده که صدای 

انتقاد اکثر مراجعین بلند شده و صدای مسئولین این 
نهاد بر ســر مردم بلندتر !!! تاجایی که برخی روسای 
شهرستانی این اداره نیز به تبعیت از وی، به زعم خود 
آتش به اختیار شــده و حکم عدالت محوری  را ، خود 
راسا صادر و اجرا می نمایند .. و رفتارهاِ به دور از شئون 
دینی و مذهبی این نهاد، اعتقاداتی که بین عامه مردم 

به این نهاد مذهبی بوده را از بین برده است ..
البتــه ایــن مدیــر کل  معتقد اســت مو الی 
درز  عدالــت محوری شــان نمــی رود .. اما چندی 
پیش یکی از دنبال کنندگان این رســانه اســنادی 

از دم خــروس بی قانونی این مدیرکل متشــرع را در 
اختیارمان قرار داده است. 

»احداث بنا در بافت غیرمســکونی روســتایی و 
 تغییــر کاربری غیرقانونی زمینی بــا ماهیت باغی و

 کشاورزی !!!!«
به نظر می رســد برای این مدیر کل مدعی قانون 
مندی، صرفا قانون در مقیاس شعارهای رسانه ای اش 
بوده و در عمل ، قانون برای وی محلی از اعراب ندارد!

 گویا باید به نماینده عالی دولت در اســتان گفت: 
آیا قانون برای همه مســاوی است؟!  چرا متخلفین 

حوزه تغییر کاربری غیرمجاز همچنان باید در مسند 
مســئولیت باشــند؟ این متخلفین که حتی پرونده 
ســاختمان غیرمجاز آنها در مراجع قضایی باز است، 
چگونه و با چه رانتی خدمات دریافت کردند؟ چگونه 
می شود یک مدیرکل که خود باید مجری قانون باشد 
با تغییــر کاربری غیرمجاز اقدام به ســاخت ویال در 

خارج از بافت روستا می کند؟
آیا تخلــف برخی مدیران که از دیــد عموم مردم 
پنهان نیســت از تیررس دســتگاههای نظارتی دور 

مانده است؟! 

نماینده عالی دولت در استان شمشیرعدالتت را بردار ....

ماجرای ویالی غیر مجاز 
آقای مدیرکل در ساری

»بروکراســی های اداری برای این اســت که عدالت رعایت و در حق کسی اجحاف 
نشــود!!!«  این جمله اعصاب خورد کن را بارها و بارها از دســتگاههای مختلف شنیده 
ایم.  برخی از این ادارات آن قدر در این موضع استوار و پایدارند که رسیدگی به امورات 
روزمره مردم گاهی به چند ماه هم کشیده می شود ..!!! این نهاد حاکمیتی مذهبی مورد 

اشاره  در یادداشت حاضر  نیز از این امر مستثنی نیست...

سخن مدریمسوولسخن مدریمسوول
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اجتماعی

اخبار اخبار 

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران:

شمار بیماران ماژور تاالسمی 
به صفر رسید

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به این 
که آمار بیماران ماژور تاالســمی در استان به صفر رسید، گفت: 
 اســتان در زمینه شناســایی بیماری های ژنتیکی موفق عمل

 کرده است.
 عباس علیپور در گفتگو با خبرنگاران با اشــاره به اینکه آمار 
بیماران ماژور تاالســمی در سطح اســتان به صفر رسید، درباره 
پایش وزارت بهداشــت از مرکز بیماری های غیر واگیر دانشگاه 
علوم پزشــکی مازندران گفت: مازندران با رشد قابل مالحظه در 
زمینه کنترل بیماری ها، به اهدافی که وزارت بهداشــت مد نظر 

داشت رسید.
وی به ارتقای مراقبت و بیماریابی در حوزه سرطان ها به دلیل 
غربالگری های مستمر در سطح استان خبر داد و گفت: ابتالء به 
سرطان در استان رو به افزایش است بخصوص سرطان پستان و 

معده و باید تالش بیشتری در این حوزه انجام شود.
علیپور خواستار همکاری ســازمان ها و ارگان ها در کمک به 
پیشــگیری از بیماری در سطوح اول شــد و بر عدم استفاده بی 
رویه از سموم و مواد شیمیایی در محصوالت کشاورزی و غذایی 

تاکید کرد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه 
مازندران همچنان روند سالمند شدن رو طی می کند اظهار کرد: 
بیشــترین بیماری ها خصوصاً  ســرطان ها در دوران میانسالی 
گریبان گیر افراد می شــود و در جامعه افزایش پیدا می کند لذا 
باید بحث آموزش، غربالگری و پیگیری در هر دو ســطح ســنی 

بخوبی انجام گیرد.
علیپور با اشاره به راه اندازی درمانگاه شکستگی استخوان در 
بیمارستان امام خمینی )ره( ســاری از شناسایی و درمان افراد 

دچار پوکی استخوان در این مرکز خبر داد.
وی با عنوان این مطلب که دانشــگاه علوم پزشکی مازندران 
در زمینه شناسایی بیماری های ژنتیکی موفق عمل کرده است 
از به صفر رسیدن موارد بیماری تاالسمی ماژور در سطح استان 
با انجام اقدامات پیشگیرانه و غربالگری به موقع خبر داد و اظهار 
امیدواری کرد در حوزه بهداشــت بتوانیــم در کنترل و درمان 

بیماری های غیر واگیر نیز موفقیت های بیشتری کسب کنیم.

معاون استاندار مازندران:

 خانه های محیط زیست
اهرم مشارکتی برای حفاظت 

از محیط زیست است
 معاون هماهنگــی امور عمرانی اســتاندار مازندران گفت: 
خانه های محیط زیســت اهرم مشارکتی برای مردم و سمن ها 

برای حفاظت از محیط زیست هستند.
 رضــا علیخانی در مراســم راه اندازی اولیــن خانه محیط 
زیست مازندران در بهشهر و شــهرداری بهشهر اظهار کرد: در 
مازندران که اســتانی دارای تنوع محیط زیستی است مسائل 
زیست محیطی داریم که پســماند و آسیب شیرابه ها و تهدید 

شیرابه های زیر زمینی و... استان را تهدید می کند.
علیخانــی گفت: ضرورت حفاظت محیط زیســت اجتناب 
ناپذیر اســت و هرگونه عملیات برای نگهداری محیط زیست، 

حفاظت از آن است تا سالمت محیط طبیعی حفظ شود.
معاون اســتاندار مازندران بیان داشــت: قوانین، فرهنگ و 
اخالق و آموزش زیســت محیطی مهم و اثرگذار در تصمیمات 

محیط زیستی است و باید رعایت شود.
به گفته علیخانی، فلســفه حفاظت از محیط زیست نیازمند 

نهادینه کردن فرهنگ زیست محیطی است.
وی گفت: حفاظت محیط زیســت توســط دولت به عنوان 
وظیفه الینفک بوده که باید برای توسعه پایدار تالش کرده و از 
تخریب محیط زیست جلوگیری کند و حفاظت توسط سمن ها 

و مردم هم از دیگر موارد برای حفاظت از محیط زیست است.
این مسئول اضافه کرد: باال بردن سطح آگاهی و درک محیط 
زیســت و توسعه و ارتقای مشــارکت مردم برای حفظ محیط 
زیســت و جلوگیری از تخریب محیط زیســت و کاهش زباله 

مساله مهمی است که نباید از نظر دور نگه داشته شود.
علیخانی گفت: نقش مشــارکت مردم و سمن ها در محیط 
زیســت به عنوان جریان خودجوش نقش مهمی اســت و باید 

تالش کرد تا تعادل و توازن استفاده از طبیعت فراهم شود.
وی یادآور شد: خانه های محیط زیست اهرم مشارکتی برای 

مردم و سمن ها برای حفاظت از محیط زیست هستند.
معاون اســتاندار مازندران افزود: با توجه به زیرساخت ها و 
ظرفیت ها خانه محیط زیســت بهشهر راه اندازی شد و باید در 
کل اســتان توسعه یابد تا با استفاده از ظرفیت های محلی برای 

توسعه محیط زیست تالش کرد.

ستاری فرد مطرح کرد؛

احکام رتبه بندی تمامی 
معلمان مشمول صادر شد

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش 
 و پرورش از صــدور احکام رتبه بندی تمام معلمان مشــمول

 خبر داد.
 صادق ستاری فرد با بیان اینکه احکام رتبه بندی ۸۰۲ هزار 
معلم صادر شده اســت، اظهار کرد: طبق وعده وزیر آموزش و 
پرورش، احکام تمام مشموالن رتبه بندی، در آذرماه صادر شد.

وی ادامه داد: ماه گذشته، احکام ۸۰ درصد مشموالن صادر 
شده بود و این ماه، احکام ۲۰ درصد باقیمانده صادر شده است 
و مزایای رتبه »آموزشیار معلم« واریز می شود همچنین ترمیم 

حقوق برای افراد جامانده انجام شده است.
سرپرســت معاونت برنامه ریــزی و توســعه منابع وزارت 
آموزش و پــرورش افزود: کار صدور احــکام قطعی رتبه بندی 

معلمان شروع شده و ارزیابی نهایی در حال انجام است.

 فضاهای ســبز شهرهای شمال کشــور تسخیر گونه های 
غیربومی اســت که با اقلیم و خاک منطقه ســازگاری کامل 
ندارد و حتی برای گونه های بومی و عرصه های طبیعی منطقه 
تهدید محسوب می شــود که رفع این چالش اساسی نیازمند 

برنامه ریزی اصولی است.
 فضای ســبز یکی از الزامات شــهرهای امروزی است زیرا 
فراوانی ســاختمان ها در شــهرها، محیط زیســت بشر را غیر 
طبیعی کرده اســت، با این حال انتخاب نوع گیاه برای احداث 
فضای سبز موضوعی اســت که گاه به آن توجه ویژه نمی شود 
که نمونه بارز آن سیطره گیاهان غیر بومی در شهرهای شمال 

کشور است.
از سه دهه گذشته و به ویژه در سال های اخیر، در شهرهای 
شمال کشور به تبعیت از شــهرداری تهران، به نحو گسترده و 
توجیه ناپذیری از گیاهان وارداتی و غیر بومی استفاده می شود 
در حالی که تهران در منطقه نیمه خشــک کشــور قرار دارد و 
ضرورت ها و تنگناهای احداث فضای ســبز در این شهر به هیچ 
وجه در شهرهای شمال کشور وجود ندارد.دست اندرکاران امر 
طراحی و احداث فضای سبز را امری چند جانبه می دانند و می 
گویند در این بخش باید از متخصصان مختلف بهره گرفت که 

در رأس آنان، کارشناسان آشنا به گیاه و درختچه است.
جلگه شــمالی ایران کــه زمانی به طور کامل پوشــیده از 
جنگل های جلگه ای بود دارای تنوع گیاهی زیادی اســت و به 
گفته محققان، جنگل های جلگه ای و کوهستانی هیرکانی در 
شمال ایران دارای ۹۰ گونه درختی و ۲۱۱ گونه درختچه ای و 

هزار و ۵۵۸ گونه علفی و بوته ای است.
چنین تنوع زیستی کم نظیری، دســِت انتخاب کنندگاِن 
گیاهان فضای ســبز را باز می کند تا متناســب بــا هر مکانی، 
گیاه دلخواه و بومی خــود را بیابند، مزیت مهم گیاهان بومی، 

سازگاری کامل با خاک و اقلیم منطقه است.
به تاکیــد صاحبنظران امــر شــهرداری های این مناطق 
کشــور باید از کاشــت گونه های درختــی و درختچه ای غیر 
بومی خودداری کنند زیــرا این گونه ها با اقلیم و خاک منطقه 
ســازگاری کامل ندارند و سالمت گونه های بومی را نیز تهدید 

می کند.
هنگامی که گونه های بومی و زیبا و مناســبی در شــمال 
ایران همچون نَمدار، اَنجیلــی، بارانَک، گیالس جنگلی، آزاد، 
داغداغان در اختیار ماســت چه لزومــی دارد از گونه های غیر 
بومی و نامناســبی همچون چنار و اوکالیپتوس و شمشاد ابلق 

استفاده کنیم.
این در حالی اســت که معاونت امور جنگل سازمان منابع 
طبیعی و آبخیزداری کشور در شهرستان چالوس مستقر است 
که می توان از اندیشــه ها و نتایج تحقیقات کارشناســان این 
ســازمان در ارتباط با گیاهان بومی درختی و درختچه ای این 

مناطق بهره وافر برد.
اســتفاده از گیاهان غیربومی در شمال راهبردی 

اشتباهست
در این پیوند، کارشناس ارشد رشته منابع طبیعی در غرب 
مازندران گفت : برنامه ریزان امر شهری نباید نسبت به این مهم 
در فضاهای ســبز شهری بی توجه باشــند و رویکردشان را در 
استفاده از گیاهان بومی به جای گیاهان غیر بومی تغییر دهند.

مهرعلی صدوقی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : حذف 
گیاهان غیر بومی در فضاهای ســبز اســتان های شمال ایران 
امــری ضروری بوده چرا که این ســرزمین آنقــدر گونه های 
درختــی و درختچه ای فراوان دارد که اســتفاده از آن اندکی 

تدبیر و تامل می طلبد.
وی تاکید کرد : بررســی های علمی نشــان داده است که 
استفاده از گیاهان غیربومی سالمت گیاهان بومی را نیز به خطر 
می اندازد و این موارد نیز در چوب های وارداتی نیز صادق است 
که آفات و بیماری های مربوط در عرصه های طبیعی کشــور 

گسترش داده است.
این کارشــناس ارشــد منابــع طبیعی پیشــنهاد داد که 
شهرداری های شهرهای شــمالی برای انتخاب گونه مناسب 
هر منطقه با کارشناســان ســازمان جنگل ها و یا مؤسســه 
تحقیقات جنگل ها و مراتع مشــورت بگیرنــد تا کارها به روال 
علمی پیــش برود.صدوقی تصریح کرد : بایــد بیاموزیم برای 
فضاهای سبز شــهرهای شــمال که با انواع درختان جنگلی 

عجین شــده اســت از درختان و درختچه های بومی استفاده 
کنیــم زیرا گونه های بومــی، مقاوم هســتند و از نظر زیبایی 
 و هرس خوری، قابلیــت الزم را دارند و ایــن گونه های را باید

 شناسنامه دارشان کرد.
ایــن دانش آموخته دانشــگاه آزاد واحد تهــران برای رفع 
این نیاز فضاهای ســبز شهرهای شــمال بر ضرورت برگزاری 
نمایشگاه های گونه های درختی و درختچه ای در استان های 
شــمالی تاکید کرد و گفت : در جنگل های شــمال گونه های 
نظیر راش و انجیلی و َمْمَرز و ُســرخدار وجود دارد که برای این 

منظور بسیار مناسب است اما نیاز به معرفی دارد.
بر اساس اطالعات منابع موجود ، درختانی همچون انجیلی 
و آزاد و داغداغان، در برابر طوفان مقاوم هستند و اهمیت چنین 

گونه هایی در هنگام بالیای طبیعی روشن است.
وی معتقد اســت برای پیشبرد هر راهبرد و اموری از جمله 
مورد یاد شــده باید مبحث را علمی دید و از نتایج تحقیقات و 

پژوهش استفاده کرد تا بهره وری را افزایش داد.
صدوقی همچنین یادآور شد: امروز مدیریت شهری در هر 
بخشــی از آن علمی است، نمی شود با بدون داشتن دانش روز 
مربوط امورات را با چشم اندازهای روشن و بدون دغدغه پیش 

برد و راهبرد مشارکت شهروندان در امور شهری افزایش داد.
وی بیان کرد : سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور باید 
نسبت به اســتفاده از گیاهان بومی هر منطقه در همان شهر با 
دســتورالعملی را صادر کند و استانداری هر استان هم آن را به 
شهرداری های هر شهرستان ابالغ کند تا استفاده گیاهان بومی 
در هر منطقه نهادینه شود.به اعتقاد کارشناسان امر گسترش 
زندگی شــهری و دور شدن آدمی از طبیعت، فضای بسیاری از 
شهرها را نامطلوب و مصنوعی کرده و با توجه به ضرورت زندگی 
شهری، چاره  کار، سامان دهی ساختار شهری و همساز کردن 
آن با طبیعت است، بسیاری از درختان، آالینده هایی همچون 
دی اکســید گوگرد و ترکیبات ســرب را از هوا می گیرند و در 
بافت های خود نگاه می دارنــد که منجر به کاهش آلودگی هوا 
می شود. همچنین گیاهان، پرتو فرابنفش خورشید را که برای 
یاخته ها زیان بخش اســت، جذب می کنند و محیطی مطلوب 

برای زندگی بشر می سازند.
معاونت امور جنگل ســازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 
کشور گفت : وقتی صبحت از فضای سبز می کنیم به طور قطع 
اهدافی داریم که یکی از آن زیبایی اســت تا مردم لذت ببرند و 
همچنین یکسری نیازها و مشکالتی داریم که باید رفع شود به 
طور مثال این مشــکالت ممکنه کاهش گازهای گلخانه ای یا 
جذب ریزگردها یا کاهش آلودگی آب و خاک باشــد لذا باید بر 

این اساس باید فضای سبز را مشخص کنیم.
دکتر نقی شــعبانیان در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری 
اسالمی با بیان این که فضای ســبز باید پاسخگوی نیاز امروز 
و آینده باشد، اظهارداشــت: لذا در بحث فضای سبز شهرهای 
شمال یا کمربند سبز شــهرها که در مناطق غیرشمال مطرح 

است باید به این مهم توجه بشود.
وی خاطرنشان کرد: البته در شمال کشور ما گونه های بسیار 

خوبی داریم که هم می تواند نیازهای یادشــده)ریزگرد و...( را 
برآورده کند بنابراین در شــهرهای شمال گونه هایی داریم از 
نظر زیبایی و پاســخگویی به نیازها بسیار مناسب هستند که 
خیلی لزومی ندارد در فضای سبز این مناطق از گونه های غیر 
بومی اســتفاده کنیم اما با همه این احــوال من گونه های غیر 

بومی را رد نمی کنم.
وی ادامــه داد : در هیج کجای دنیا مرســوم نیســت که ما 
بگوییم گونه های غیر بومی اســتفاده نشود به طور کلی چنین 
نگاهی وجود ندارد و درســت هم نیست و گاها الزم است از این 
گونه ها نیز استفاده شــود ولی تکیه ما باید بر گونه های بومی 
باشد چون به اندازه کافی گونه بومی زیبا در شمال کشور داریم.

شــعبانیان تصریح کرد: من به تازگی در جلسات نهادهای 
مربوط در شهرستان های فریدونکنار و بابلسر تاکید کردم که 
در فضاهای ســبز منطقه و شهرهای شــمال باید از گونه های 
بومی استفاده شود و ما هم کمک می کنیم و هیج محدودیتی 

در این ارتباط نداریم.
معاونت امور جنگل ســازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 
کشور یادآور شد: متاسفانه در زمان حاضر گسترش گونه های 
غیر بومی در شــهرهای شمال زیاد شده است که برای رفع آن 

راهکاری هم وجود دارد.
وی اضافه کرد : نکتــه مهم دیگر این که وقتی که گونه غیر 
بومی وارد یک منطقه شــود، مهاجم بودن ، ورود آفات و آسیب 
به آب و خاک از جمله مباحثی هســت کــه می تواند به همراه 
داشته باشــد.به گفته شــعبانیان امروز اطالعات کافی برای 
استفاده از گونه ها برای فضاهای سبز شهرها در دنیا و کشورمان 
وجود دارد و باید در شمال کشور نیز از گونه های بومی استفاده 
شود چون آب و هوا و اقلیم منطقه خوب هست احتمال خیلی 
از مهاجم بودن گونه ها وجود دارد لذا ما گونه هایی باید استفاده 
کینم که مشــکالت یادشده را نداشته باشد.وی گفت : اگر قرار 
اســت در برخی از فضاهای سبز شهرها از گونه های غیر بومی 
استفاده شود باید گونه های شناخته شده باشد و پیامدهای آن 

بررسی و موارد مورد نظر را لحاظ می کنیم.
معاونت امور جنگل ســازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 
شمال کشور اظهارداشــت : ما در شمال کشور نسبت به سایر 
نقاط که غیر جنگلی اســت حساسیت بیشتری داریم و جنگل 
های هیرکانی به خاطر اهمیت باالیی که دارد باید برای حفظ 
آن حســاس باشــیم و نهایت دقت را بکنیم و در نهایت آفات و 

امراض وارد این عرصه ها نشود.
وی خاطرنشــان کرد: از پیشــنهاد شــما) خبرنگار ایرنا (

مبنی بر استفاده از گونه های بومی در فضاهای سبز شهرهای 
شــمال طبق یک دستور العمل وزارت کشــور به شهرداران را 
 اســتقبال مــی کنم و این راهبــرد باید در همه جای کشــور

 اجرایی شود.
شعبانیان با بیان این که در شمال کشور ذخایر ژنتیکی قوی 
وجــود دارد، افزود: در داخل جنگل خیلــی از گونه ها که آفت 
می گیرند ما نمی توانیم آنها را سمپاشی کنیم و یا کاری انجام 
دهیم لذا از نظر ژنتیکی بحثی داریم با عنوان »برونجا«، یعنی 

آن گونه را از داخل جنگل خارج می کنیم و در مکانی مشخص 
اگر الزم بود سمپاشــی می شود اما با کشت گونه های بومی در 
فضاهای سبز شهرها در عمل یک حفاظت برونجا را هم داریم 
انجام می دهیم که آنها را می شود سمپاشی کرد که از این جنبه 

هم بسیار مهم است.

 ۳0 درصــد شــهرها را فضای ســبز شــهری 
تشکیل می دهد

مدیرگروه و عضو هیات علمی رشــته مهندسی فضای سبز 
دانشــگاه آزاد اســالمی چالوس گفت : در طراحی های فضای 
سبز و کشت ترجیحا پیشــنهاد می شود از گیاهان بومی برای 
فضاهای سبز شهری استفاده می شــود اما از اینکه بگوییم از 
گونه های غیر بومی نباید استفاده شود در هیچ جای دنیا چنین 

ضوابطی وجود ندارد.
محمدعلی گلســتانی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : 
درصورتی اگر به توسعه پایدار بیندیشیم در طراحی فضای سبز 
و کشــت باید تلفیقی از گیاهان بومی و غیر بومی باشــد اما در 
برخی از فضاهای سبز شهری متاســفانه به این موضوع توجه 

نشده است.
وی بیان داشت : امروز تنوع گونه های گیاهی مانند انجیلی، 
آزاد، داغداغان در شــمال کشور داریم و بســیار زیبا هستند 
منتهی در کنار این گیاهان، گیاه تور هم که از کشور هلند است 
دیده می شود و یک زیبایی خاصی به فضاهای سبز می بخشد.

مدیرگروه و عضو هیات علمی رشــته مهندسی فضای سبز 
دانشگاه آزاد اســالمی چالوس گفت : در برخی از نقاط هم در 
فضاهای سبز شهری گیاهانی کاشته شده که متاسفانه بیماری 
زا اســت به عبارتی این گیاهان می تواند ســبب ابتال افراد به 

آلرژی شوند.
گلستانی خاطرنشان کرد : حدود ۳۰ درصد شهرها را، فضای 
سبز تشــکیل می دهند اما متاسفانه در کانون نظام مهندسی 
از کارشناســان و متخصصان دانش آموخته این رشته استفاده 
نمی شــود زمانی که این دســته از افراد تحصیلکرده نباشند 

حقوق شهروندان هم زیر سووال می رود.
وی تصریــح کــرد : نتیجه ایــن کم توجهی ها آن اســت 
مهندســان عمران در طراحی فضای ســبز، فضای ســبز را 
خطــی و میادین هم با کاربری اجتماعی محاســبه می کنند 
 درحالــی که فضاهای خطی تحت هیچ شــرایطی برای پارک

 و تفریح نیست.
برخی از کارشناســان معتقدند که پوشش گیاهی هر شهر 
باید بیانگر خصوصیات همان شهر نیز باشد به طور مثال کاشت 
درخت صنوبر که بعد از ۱۵ سال ممکن است با وزش باد افتاده 
شــود چه توجیهی دارد و چرا به جای درخت چنار، از درختان 

بومی نظیر اَفرا و َون استفاده نمی  شود.
بر اســاس منابــع موجود ، تمام شــهرهای شــمال ایران 
در گذشــته نه چندان دور، جنگل بــود و بهترین گزینه برای 
فضای سبز شــهری اســتفاده از همان گیاهان بومی منطقه 
 اســت که پیش از گسترش شــهرها به طور طبیعی در محل

 مورد نظر می رویید.
به گفتــه محققان جنگل بــرای درخت کاری در شــهر، 
گونه های پهن برِگ پاکوتاه و یا ســوزنی برگان پاکوتاه و توپی 
مناسب هســتند، برای کاشت درختان در محیط شهری، باید 
شــکل و اندازه درخت و همچنین الشــبرگ و گیاخاِک محل 

کاشت، در نظر گرفته شود.
فضای سبز شــهری شامل پارک و کنار خیابان است، با این 
تفاوت که در پــارک به اعتقاد این محققان از درختان بزرگ تر 
و متنوع تری می توان اســتفاده کرد، درخت مناسب برای کنار 
خیابــان، نباید تاج خیلی بزرگ و تنــه خیلی قطور پیدا کند و 

ارتفاعش از سه تا پنج متر بیشتر نشود.
برخی از صاحبنظران هم معتقدند در شهرهای شمال باید 
درختانی کاشته شود که گل داشته باشند زیرا در این منطقه، 
کمبود رنگ سبز وجود ندارد و درختان میوه نیز مناسب است.

بنابراین کاربرد فضای ســبز شــهری فقط زیبایی ظاهری 
نیست و باید در انتخاب گیاه و طراحی آن همه مسائل از جمله 

هم خوانی با محیط زیست منطقه در نظر گرفته شود.
دســت کم ۳۰۰ نوع درخت از تیره های مختلف در احداث 

فضای سبز شهری کشور به کار می رود.

 گسترش گیاهان غیربومی در فضا سبز شهرهای شمال،
 چالشی که تدبیر نشد؟! 

اختصاصی سرویس سیاسی هموالیتی : مدیرعامل 
ســازمان همیاری های و شــهرداری های مازندران در تاریخ 
هفتــم آذرماه ســال جــاری روح اهلل اســحاقی را به عنوان 
سرپرســت اداری مالی ســازمان همیاری و شهرداری های 

مازندران منصوب کرده است.
از این تاریخ به بعد انتظار بود که گردانندگان سایت نسبت 
به تغییر اطالعات معاونت ها بر اســاس تصمیمات مدیریتی 

عمل کرده و در معرفی معاون اداری مالی ســازمان، اطالعات 
حسین شــکیبافر را خارج کرده و عکس و نام معاون جدید را 

بارگذاری کند.
از زمان معارفــه معاون جدید تاکنــون حداقل دو هفته 
گذشــته اســت و به نظر می رســد که گردانندگان ســایت 
تصمیمات مدیریتی در ســازمان همیاری و شــهرداری ها را 
قبول نداشــته و اصرار به معرفی شــکیبافر به عنوان معاون 

اداری مالی سازمان دارند.
 چــراغ اطــالع رســانی در ســازمان همیــاری هــا و
 شــهرداری های اســتان مازندران مدت زیادی اســت که 
خاموش شــده و کمترین فعالیت خبری و یا عملکردی از این 

مجموعه در اختیار رسانه ها قرار می  گیرد.
با توجــه به ضعف عملکردی در حوزه اطالع رســانی این 
سازمان، انتشــار اطالعات درست از سازمان حداقل انتظاری 

اســت که رســانه ها و افکار عمومی از این مجموعه دارند که 
ظاهرا این موضوع هم به درستی مدیریت نمی شود و اصال به 

این موضوعات توجه نمی شود.
گرچه به نظر می رســد همانطــور که در این ســازمان 
بســیاری زا مــوارد مغفــول مانــده و مــورد بــی اعتنایی 
 ســت این مــورد نیز مســمول همیــن ســبک مدیریتی

 شده است !!

گردانندگان سایت همیاری های مازندران 

تصمیمات مدیریتی را قبول ندارند
*یکه تازی شکیبافر به عنوان معاون اداری مالی با وجود دستور تغییر مدیریتی

مدیرعامل ســازمان همیاری های و شــهرداری های مازندران در تاریخ هفتم آذرماه سال جاری روح اهلل 
اسحاقی را به عنوان سرپرست اداری مالی سازمان همیاری و شهرداری های مازندران منصوب کرده است.از این 
تاریخ به بعد انتظار بود که گردانندگان سایت نسبت به تغییر اطالعات معاونت ها بر اساس تصمیمات مدیریتی 

عمل کرده و در معرفی معاون اداری مالی سازمان، اطالعات ...

اختصاصی هموالیتیاختصاصی هموالیتی 
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اخبار اخبار 

معاون استاندار مازندران:

 هنرمندان از هویت فرهنگی 
مازندران صیانت کنند

 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران بر لزوم صیانت از هویت فرهنگی 
و میراثی توسط هنرمندان تاکید کرد.

به گزارش دریافتی ایرنا از دفتر معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران، 
روح اهلل ســلگی در دیدار جمعی از هنرمندان موســیقی افزود: هنرمندان باید مردمی و 

حافظ ارزش های فرهنگی کشور باشند.
وی با اشاره به کارنامه ضعیف برخی از هنرمندان وسلبریتی ها در حوادث اخیر، یادآور 
شــد: برخی از چهره های هنری با پناه بردن بــه دامن معاندان دنبال تضعیف ارزش های 

فرهنگی کشور هستند.
معاون اســتاندار مازندران گفت: هنرمندان در حفظ و تقویت ریشــه های تاریخی و 

هویتی کشور نقش آفرین هستند.
ســلگی با اشاره به مواریث فرهنگی مازندران و هویت دینی و مذهبی آن، افزود: هویت 

مازندران از سوی برخی از مروجان خرده فرهنگ های وارداتی در معرض تهدید است.
وی با یادآوری مجاهدت مردم مازندران در مقابله با امواج فرهنگی مسموم، بیان کرد: 
باید با بهره گیری از ابزار هنر از پرچم هویتی و برجســته مازندران در عرصه های مختلف 
صیانت شــود.وی خاطرنشــان کرد: هنرمندان باید از شکل گیری تقابل دین و موسیقی 
جلوگیری کنند.معاون استاندار مازندران با اشاره به مشکالت جامعه هنرمندان موسیقی، 
گفت: با تشــکیل کارگروه ویــژه در اداره کل اجتماعی و فرهنگی اســتانداری برای حل 

تنگناهای هنرمندان چاره جویی خواهد شد.

رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی مازندران:

 مازندران نیازمند راه اندازی
 ۱۰ مرکز درمان اختالل یادگیری است

 رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی مازندران با اشاره به فعال بودن ۴۲ مرکز درمان 
اختالل یادگیری در اســتان، گفت: به رغم فعالیت این مراکز، در ۱۰ نقطه استان از جمله 
شهرهای رامسر، چمستان، کالردشت، دودانگه ساری، الریجان آمل و مرزن آباد چالوس 

نیازمند راه اندازی مرکز اختالل یادگیری هستیم.
سید سروش ساداتی جمالی افزود: از ۴۲ مرکز درمان اختالل یادگیری در استان، ۲۴ 
مرکز دولتی و ۱۸ مرکز غیردولتی متناسب با نیازها، خدمات الزم را به دانش آموزان ارایه 
می دهند.وی هدف از راه اندازی مراکز ویژه درمان اختالل یادگیری را فراهم کردن شرایط 
و بستر مناسب برای تشــخیص به هنگام دانش آموزان با مشکالت ویژه یادگیری و ایجاد 
بستر مناســب با هدف مداخله به موقع برای این دانش آموزان اعالم کرد و گفت: توسعه و 
بهبود کمی و کیفی خدمات تشخیصی، آموزشی و توانبخشی به این دانش آموزان از دیگر 

اهداف تاسیس مراکز ویژه درمان اختالل یادگیری است.
وی بــا بیان اینکه افزایش ســطح دانش و آگاهی معلمان مدارس ابتدایی نســبت به 
ویژگی ها و شرایط دانش آموزان دارای مشکالت ویژه یادگیری از رویکردهای اصلی است، 
اظهارکرد: تغییر نگرش والدین با هدف مشــارکت موثر در فرایند تشــخیص، آموزش و 
توانبخشی و پیشــگیری از افت تحصیلی و ترک تحصیلی دانش آموزان دارای مشکالت 

ویژه یادگیری در این مراکز پیگیری می شود.
رییس اداره آموزش و پرورش اســتثنایی مازندران تصرح کــرد: دانش آموزان دارای 
اختالل یادگیری با وجود داشتن بهره هوشی عادی و توانمندی های درون فردی و آموزش 
مناســب، نمی توانند از آموزش های مدارس بهره گیری کاملی داشــته باشند و پیشرفت 
تحصیلی این دانش آموزان متناســب با ســن و پایه تحصیلی آنها نیست، به این گروه از 

کودکان و دانش آموزان گروه دانش آموزان با مشکالت ویژه یادگیری گفته می شود.
جمالی با بیان اینکه شناســایی، تشــخیص، آموزش و مداخله با روش های صحیح و 
علمی می تواند بخشی از افت تحصیلی دانش آموزان دارای اختالالت یادگیری را کاهش 
دهد، فرایند غربالگری، تشخیص، پذیرش، آموزش، توانبخشی و مداخالت مبتنی بر نیاز 
که براســاس برنامه آموزش فردی تنظیم می شود را عمده فعالیت های مراکز ویژه درمان 

اختالالت یادگیری عنوان کرد.
وی با اشــاره به اینکه به گروهی از کودکان و دانــش آموزانی که در یک یا چند فرایند 
روانشناختی پایه مانند حافظه، تفکر، توجه، ادراک و حل مسئله دچار مشکل باشند، گروه 
دارای مشــکالت ویژه یادگیری می گویند ، افزود: ایــن کودکان در مهارت آموزی، گوش 
دادن، سخن گفتن، خواندن، نوشتن و محاسبات ریاضی دارای مشکالت عمده ای هستند.

دانش آموزان دارای مشــکالت ویژه یادگیری، از نظر شنوایی، بینایی و جسمی سالم و از 
نظر عاطفی و فرهنگی کامال نرمال و عادی هســتند و فقــط در برخی از فرایندهای پایه 
روانشناختی مثل حافظه، دقت و تمرکز دچار مشکل بوده و شیوع شان در پسران بیشتر از 

دختران هست که با افت تحصیلی مواجه اند.
ویژگــی اصلی دانــش آموزان دارای مشــکالت یادگیری مربوط بــه توجه و تمرکز، 
مهارت های حرکتی، ادراکی، مشــکالت مربوط به پردازش اطالعات، مهارت اجتماعی، 
زبان شــفاهی، زبان نوشتاری، خواندن و ریاضیات است که این عالئم و نشانه ها در یک یا 

چند درس آشکار می شود.

معاون بازرسی سازمان صمت مازندران خبرداد:

 اجرای طرح نظارتی
 بر بازار »شـب یلـدا«

معاون نظارت، بازرســی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن 
و تجارت مازندران از برنامه ریزی برای جلوگیری از ســوء استفاده در طرح های نظارتی 

شب یلدا خبر داد.
ســید مسیب موســوی با اشــاره به موضوع نظارت بر اقالم خوراکی »شب یلدا« در 
مازندران، اظهار کرد: با توجه به فرارســیدن روزهای پایانی فصل پاییز و قرارگرفتن در 
آستانه آیین باستانی »شــب یلدا« با افزایش تقاضای عمومی برای خرید میوه، آجیل و 

خشکبار طرح تشدید بازرسی و نظارت اجرا می شود.
 وی با اشاره به نرخ مصوب شیرینی در شهرهای استان، گفت: در ابتدای سال جاری 
اتحادیه قنادان نسبت به اعالم نرخ شیرینی اقدام و توسط کمیسیون نظارت شهرستان 
مورد بررســی قرار گرفت؛ بر این اساس به عنوان نرخ مصوب شده در هر شهرستان اقدام 
می شود. معاون نظارت، بازرسی سازمان صمت مازندران با بیان به اینکه برای خشکبار 
و آجیل نرخ تعیین نمی کنیم اظهار کرد: قیمت آجیل براســاس عرضه و تقاضا مشخص 

می شود. باتوجه به نوع کاال، کیفیت و دانه بندی بار نرخ های متفاوتی دارد.
 موسوی ادامه داد:عرضه و تقاضا در نرخ گذاری اثر مستقیم دارد. به طور مثال کاالیی 

که برای سال گذشته بوده براساس همان قیمت گذاری آن در نظر گرفته می شود.
 وی با اشاره به اینکه برنامه ریزی برای جلوگیری از سوء استفاده در طرح های نظارتی 
شــب یلدا اجرا می شود، یادآور شــد: چون موضوع تامین میوه براســاس قانون انتزاع 
)محصوالت کشــاورزی از وزارت صمت انتزاع شــد( جهاد کشاورزی نسبت به تامین و 
تهیه دخالت مســتقیم دارد و نرخ اقالم  میوه نیز توسط مجموعه وزارت کشاورزی رصد 
می شود.معاون نظارت، بازرســی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، 
معدن و تجارت مازندران، افزود: در این راســتا عالوه بر اســتفاده حداکثری از ظرفیت 
بازرسان اتحادیه های مربوط در قالب گشت های مشترک با بازرسان سایر دستگاه ها بر 
کنترل بازار نظارت مستقیم داشــته و از هرگونه گران فروشی یا کمبود کاال در این ایام 

جلوگیری شده و از حقوق مصرف کننده صیانت می شود.
موسوی گفت: شهروندان مازندرانی در صورت مشاهده هرگونه گران فروشی، صادر 

نشدن فاکتور، احتکار و غیره مراتب را به تلفن ۱۲۴ اعالم کنند.

هموالیتی،  اجتماعی  ســرویس  اختصاصی 
همزمان با روز جهانــی معلوالن افرادی دایه دار حمایت 
از معلوالن می شوند که خودشان نسبت به این حمایت از 

اقشار معلول و کم توان جسمی کمترین توجه را دارند.
یــک زمانی یک شــهروند مطلبــی را در حمایت از 
معلوالن منتشــر می کنــد و خواســتار بهبود وضعیت 
تردد معلوالن و افراد کم توان جسمی دغدغه اجتماعی 
دارد امــا برخی مواقع مدیــران و متولیان اجرایی بحث 
حمایت از معلــوالن را مطرح می  کنند که خودشــان 
 نســبت به وظایفی که برعهده شــان گذاشــته شــده 

کم توجه هستند.

این روزها عکســی در فضای مجازی نســبت به کم 
توجهی شهردار نکا نسبت به تردد معلوالن منتشر شده 

که جای تامل دارد.
این مدیر نه تنهــا خودش اقدام خاصی برای حمایت 
از معلوالن انجام نداده و نســبت به بهســازی و مناسب 
سازی شــهر برای تردد افراد کم توان جسمی بی تفاوت 
 بوده بلکه نســبت به انسداد یک مسیر برای تردد ویلچر 

محدودیت های را اجرا کرده است.
یک شهروند نکایی با ارسال عکس به دفتر هولدینگ 
رســانه ای تیتر آنی خواســتار انعکاس کم توجهی این 
مســئول نســبت به حقوق جامعه معلوالن در این شهر 

شده است.
شهرداری نکا در اقدامی عجیب در یکی از گذرگاه های 
عابر پیاده » همانطور کــه در عکس می بینید« با نصب 
 مانع فلزی بــه نوعی عبــور ویلچر ســواران را ممنوع 

کرده است.
در خبرهای منتشر شده در فضای مجازی به داشتن 
ســوزوکی شــهردار جوان هم اشاره شــده است که به 
شهردار پیشــنهاد شده که گاهی برای ثابت کردن شعار 
مردم داری، دوری در شهر بزند تا شاید کم و کاستی های 

ناشی از سوء مدیریت ها را مشاهده کند.
در این گزارش گالیه از مدیران بهزیستی توسط این 

شهروند اشاره نشــده که انتظار داریم مدیران بهزیستی 
که خودشان را مسئول پیگیری حقوق جامعه معلوالن 
می دانند و اصال از بابت رسیدگی به جامعه معلوالن به نان 
و نوائی رسیدند نسبت به این موضوع واکنش نشان داده 
و نه از سر دلسوزی بلکه از جهت وظیفه نسبت به حقوق 
پایمال شده آشکار جامعه معلوالن در این منطقه اقدام 

مناسب و اساسی انجام دهند.
البته به نظر می رســد رئیس تازه نفس بهزیســتی 
شهرســتان نکا باید در حوزه نظارت برمناســب سازی 
شــهری قوی تر عمل کند و  نشــان دهــد که علی رغم 

مخالفت ها مستحق این منصوب شدن بوده است. !!!!

 حقوق پایمال شده 
 معلوالن توسط شهرداری

 و سکوت بهزیستی نکا
همزمان با روز جهانی معلوالن افرادی دایه دار حمایت از معلوالن می شوند که خودشان نسبت به 
این حمایت از اقشار معلول و کم توان جسمی کمترین توجه را دارند.یک زمانی یک شهروند مطلبی را 
در حمایت از معلوالن منتشر می کند و خواستار بهبود وضعیت تردد معلوالن و افراد کم توان جسمی 

دغدغه اجتماعی دارد اما برخی مواقع مدیران و متولیان اجرایی بحث حمایت ...

اختصاصی هموالیتیاختصاصی هموالیتی 

صنعت گردشگری ایران با هشدارهای ضد سفر 
در سایت وزارت خانه های خارجی رو به روست این 
درحالی است که فراموشی باعث شده به یاد نیاورند، 
 هر گردشــگر پس از ســفر چقدر تصورش از ایران 

تغییر می کند.
 بیــش از ۴ دهه اســت که کشــورهای غربی 
با اســتفاده از رسانه ها و انتشــار تبلیغات منفی، 
تصویری نادرســت از ایران ارائه داده و ســعی در 

خدشه دار کردن برند گردشگری ایران داشته اند.
این تالش ها در ســالهای گذشــته و به ویژه در 
پی اغتشاشات اخیر شــدت گرفته است. عالوه بر 
رسانه های جمعی، سایت های رسمی وزارت خارجه 
این کشورها نیز با بیان مطالبی غیرواقع در ارتباط 
با کشــور ایران و قراردادن آن در لیست کشورهای 
 قرمز تالش دارند ایران را کشوری ناامن و خطرناک

 جلوه دهند.
مطالب منتشــر شــده در این ســایت ها غالباً 
مرجعی برای سایت های گردشــگری و استعالم 
 گردشگران بالقوه در ارتباط با ایمن بودن یک مقصد 

گردشگری هستند.
در نهایت آنچه هم اکنون در این سایت ها منتشر 
می شــود، باعث ایجاد هراس از ایران و عدم تمایل 
گردشــگران خارجی برای ســفر به ایران می شود 
که البته غلبه بر این مشــکل نیازمند فعالیت های 

بازاریابی و رسانه ای بسیار گسترده ای است.
به عنوان مثال در ســایت وزارت خارجه بریتانیا 
آمده اســت: ایران اروپاییان با تابعیت غیرایرانی را 
که با ویزای گردشــگری به آنجا ســفر کرده بودند 

بازداشت کرده است. 
جزیره کیش که جزیره ایرانی نزدیکی قطر است 
همان خطری را بــرای اتباع بریتانیایی دارد که در 
خاک ســرزمینی ایران وجود دارد. زیرا که قوانین 
جمهوری اسالمی به شدت در آن اجرا می شود. در 
خاک کیش نیز شما کماکان در معرض بازداشت ها 
و حبس های خودسرانه هســتید. بنابراین به شما 
 اکیداً توصیه می کنیم از ســفر بــه جزیره کیش

 خودداری کنید.
در سایت وزارت خارجه ایاالت متحده آمریکا نیز 
آمده است: به دلیل خطر ربوده شدن و بازداشت و 
حبس خودسرانه شهروندان ایاالت متحده به ایران 
سفر نکنید. شــهروندان ایاالت متحده که از ایران 
بازدید کرده یا در آن اقامت داشته اند با اتهامات بی 

اساس ربوده، بازداشت و زندانی شدند. 
پیش از سفر به ایران، سفرهای دو تابعیتی بودن 
را در نظر بگیریــد و برنامه خروج خود را از ایران به 
 گونه ای طراحی کنید که نیــازی به دولت آمریکا 

نداشته باشید.
وزارت خارجه کانــادا نیز در رفتاری خصمانه با 
کشور ایران اعالم کرده است: توانایی های ما در ارائه 
پشتیبانی های کنسولی به شدت محدود است. از 

هر گونه سفر به ایران اجتناب کنید. 
چون کانادایی ها تحت نظارت شــدید مقامات 
ایرانی هستند و هر گونه رفتار خاص مانند عکاسی 
از مکان های عمومی، ســفر به خارج از مکان های 
توریستی معمول و تعامل نزدیک با دوستان ایرانی 

می تواند منجر به بازجویی شود.
ســایت این وزارتخانه به این موضوع بســنده 
نکرده و پا را فراتر گذاشــته و نوشته است: اختالل 
 در ســامانه های ارتباطی ماننــد اینترنت موبایل

 محتمل است. 
نیروهای امنیتی برای پراکنده ساختن جمعیت 
از زور اســتفاده کردند که به کشته و زخمی شدن 

بسیاری انجامیده است.
وزارت خارجه نیوزلند هم با هشدار درباره عدم 
سفر به ایران از اتباع خود خواسته که ایران را ترک 

کنند. همچنین هر لحظه امکان تظاهرات در ایران 
وجود دارد و ممکن اســت این تظاهرات دامن گیر 

سفارت های غربی و خاورمیانه شود.
سایت وزارت خارجه ایرلند شمالی هم با هشدار 
در مورد سفر غیرضروری به ایران نوشته: تظاهراتی 
که گاهی خشونت آمیز می شــود در سراسر ایران 
اتفاق می افتد. حکومت ایران، ارتباطات را محدود 
کرده و دسترسی به اینترنت به شدت دشوار است و 

گاهی نیز کاماًل قطع می شود.
کشــورهای اروپایی دیگــری از جمله اتریش 
از شــهروندان خود خواســته اند از ســفر به ایران 
خودداری کنند چون از سپتامبر ۲۰۲۲ و گسترش 
ناآرامی ها، بازداشــتهای خودسرانه اتباع خارجی 

اتفاق می افتد.
قــدرت کنســولی اســترالیا بــرای حمایت 
 از اتبــاع بــا تابعیت ایرانی- اســترالیایی بســیار 

محدود است.
وزارت خارجه اســترالیا نیز با بیان اینکه خطر 
بازداشت شــامل افراد با تابعیت دوگانه می شود، 
نوشــت: ایــران تابعیــت دوگانه را به رســمیت 
نمی شناســد. قدرت کنســولی ما برای حمایت 
 از اتبــاع بــا تابعیت ایرانی- اســترالیایی بســیار

 محدود است.
مــا نمی توانیــم ارائه خدمــات و حمایت های 
کنســولی را در صورت دســتگیری شما تضمین 
کنیم. دشمنی های شــدیدی بین ایران و استرالیا 
در منطقه وجــود دارد. همچنین ایران تنش های 
نظامــی زیادی بــا آمریکا و ســایر کشــورها در 
منطقه دارد. این کشــور که در آن نظیر بسیاری از 
کشــورهای غربی حقوق حداقلی زنان به رسمیت 
شــناخته نمی شــود در بخش دیگری از هشدار 
خود نوشــته اســت: مناطق مرزی ایران با عراق، 
پاکســتان و افغانستان به شــدت خطرناک است. 
بــه عنوان یک زن به ویــژه در زمانی که به تنهایی 
 به ایران ســفر می کنید به ویژه در شــب ها بسیار 

احتیاط کنید.
هرچند از چندی قبل هشــدارها و اقدامات ضد 
ایرانی کشــورهای خارجی آغاز شده بود اما پیش 
از آن فعاالن صنعت گردشــگری اعالم کرده بودند 
که آنها همواره از ســوی غربی ها مورد هجمه قرار 
گرفته اند و درســت در زمانی که فصل اوج سفرها 
به ایران بــوده، تمام تورهای گردشــگری از مبدا 
کشــورهای دیگر لغو شده اســت و کشورها مدام 

گزارش می دهند که ایران ناامن است.
با توجه به حجم گســترده تبلیغات ضد ایرانی 
کشــورهای غربی و متخاصم به نظر می رســد که 
وزارت خارجه ایران می بایســت برای نشان دادن 

تصویر درست از ایران اقداماتی انجام دهد. 
همچنین ضــرورت تبلیغات گســترده درباره 
وضعیت آرام و امن ایران در ســایر کشــورها بیش 
از پیش احســاس می شود. راه اندازی کمپین های 
تبلیغاتی باید هر چه ســریع تر بــا هدف تغییر در 

تصویر گردشگری ایران مد نظر قرار گیرد.

ایران ترسناک؛ دروغ غربی ها برای انزوای 
ایران امن و زیبا

این در حالی اســت که علیرغــم تبلیغات ضد 
ایرانی بارها شــاهد آن بوده ایم که شــهروندان و 
توریست های همین کشــورهای متخاصم که به 
توصیه دستگاه های حاکمیتی خود از سفر به ایران 
منع شده اند زمانی که به ایران سفر می کنند اذعان 
می کنند که تصورشان از ایران با آنچه دیده اند کاماًل 
فرق داشــته و ایران را به مراتب امــن تر، زیباتر و 

جذاب تر دیده اند.
 ،)Veronika( یکی از این افــراد ورونیــکا
دختری اهل کشــور چک اســت کــه هنوز هم 
خاطراتش از ســفر به ایران قابل خواندن است و به 
چند زبان نیز منتشــر شده است. او به بیشتر نقاط 
جهان ســفر کرده و در وبالگ خودش به نام تراول 
گریکــری )travelgeekery( مطالبی را برای 

افراد گردشگر منتشر می کند.
او به گفته خودش همانند بسیاری از گردشگران 
قبل از ورود به ایران با توجه به تبلیغات سو صورت 
گرفته تــرس زیادی داشــته اما پــس از ورود به 
کشــورمان و گشت و گذار در شــهرهای مختلف 

نظرش تغییر می کند.
خاطــرات جهانگرد هلندی که بــا دوچرخه به 
ایران سفر کرده نیز در شبکه های ایرانی و خارجی 
منتشر شده است که در نوع خود جالب توجه است. 
کوئن جهانگرد هلندی ۳۱ ســاله می گوید که در 
لیدن زندگی می کردم از اروپا به ترکیه و بعد ســه 

هفته در ایران گشتم.

ســفر به ایران که منجر به یادگیری زبان 
فارسی هم شد

او در خاطراتش از میزبانی ایرانی ها صحبت کرده 
و گفته که ایران کشوری امن است. گشت و گذار در 
ایران او را مجاب کرد تا ســفر طوالنی تری در ایران 

داشته باشد و حتی زبان فارسی را یاد بگیرد.
ایــن در حالی اســت کــه حتماً مســئوالن 
وزارتخانه های کشورهای خارجی یادشان نمی آید 
دو گردشــگر آلمانــی که با هــدف جهانگردی با 
دوچرخــه از مــرز آســتارا وارد ایران شــدند و تا 
شهرســتان خنج در جنوب اســتان فارس رفتند؛ 

پتــرا )Petra( و ماتیــاس )Mathias( بودند 
که می گفتند: ایران کشــوری زیبا و دارای مردمی 
با فرهنگ است و هر شهری را که به آنها سفر کردیم 

از شهر دیگر زیباتر بود.
سفر با دوچرخه شاید برای خیلی از افراد سفری 
پر خطر باشــد اما چطور می شود که افرادی مانند 
مت و جســی با دوچرخــه مدتها در ایران ســفر 
می کنند و بعد از آن هم اعالم می کنند که ســفری 

عالی داشته اند؟
جسی )Jasi(، دختری اهل سوئیس است و مت 
)Matt(، زاده کشور استرالیاست. این دو تصمیم 
گرفتند سفرشان را با دوچرخه از زادگاه جسی در 
سوئیس آغاز کنند و در نهایت، در کشور استرالیا، 

یعنی زادگاه مت، به پایان برسانند.
مت و جسی در حین این سفر بلندمدت شأن، به 
کشورمان آمدند و ایران حقیقی را فارغ از خبرهای 
ضد و نقیض به تماشا نشســتند. با مردم هم کالم 
شدند و به جاذبه های ایران سر زدند. آنها در پایان، 
ویدئویی تماشــایی از سفرشان منتشر و متنی نیز 

ضمیمه این ویدئوی دیدنی کردند.
نمونه دیگر حضور گردشــگران در کشورمان را 
می توان خانواده ای چهار نفره لهستانی دانست که 
چندی پیش به ایران ســفر کرده بودند و ویدئویی 

متفاوت درباره این سفر منتشر کردند.
در این ویدئو نشان داده می شود لپ تاپی که در 
آن اخبار منفی علیه ایران پخش می شود بسته شده 
و خانواده راهی سفر به ایران می شود. در این ویدئو 
یک سفر خانوادگی با دو دختر کوچک از شهرهای 

مختلف ایران نمایش داده شد.
سفر به هر کشوری حتماً چالش هایی دارد مانند 
سفر به آمریکا یا همان کشــورهای اروپایی. سفر 
خانواده »کریستین ایوان« اهل رومانی به ایران نیز 
با اتفاقاتی از جمله سرقت پاسپورتشان ر و به رو بود 

و به یک اتفاق عجیب تر تبدیل شد.
آنها کــه با خودروی RV به ایران ســفر کرده 
بودند پس از دلجویی مســئوالن گردشگری ایران 
و عذرخواهی مردم از آنها به خاطر این ســرقت، به 
یک خانواده در حال ســفری تبدیل شــدند که در 
کشــورهای دیگر ایران واقعی را تبلیغ می کردند 
و کمپیــن »Iran is great« )ایران پرعظمت 
اســت( را با راه اندازی وب ســایت و نصب بنر روی 
بدنه خودرو ایران واقعی را به جهان معرفی کردند و 
در کشورهای دیگر آن را تبلیغ می کردند.آلمانی ها 
یکی از گردشگرانی هستند که همیشه از میزبانی 

ایرانی ها شگفت زده بوده اند. 
مانند زوج آلمانی سوئیسی هم به نام ماگدالنا و 
بندیکت که با یک خــودروی برقی به ایران آمدند. 
آنها تصمیم گرفتنــد اول از همه به ایران به عنوان 
 اصلی ترین مقصد سفر خود، بیایند و از آنجا به دل

 آسیا بروند.
آنها ســفر خود را از کشور سوئیس شروع کردند 
و بعد از گذر از هلند، اتریش، اســلونی، مونته نگرو، 
بوســنی و هرزگوین، کوزوو، آلبانی، بلغارســتان، 
ترکیه، گرجستان و ارمنســتان به ایران رسیدند. 
آنها در گفتگو با رسانه های خارجی از سفر امن شأن 

در ایران حرف زده بودند.
درست است که ایران با چالش های مختلفی رو 
به روست اما همواره احترام به گردشگران خارجی 
که قوانین ایران را رعایت می کنند خطر قرمز مردم 

و مسئوالن کشورمان بوده است.
این بار نیز ایران در تالش اســت تا گردشگران 
خارجی را میزبانی کرده و راه ســفر بــرای آنها را 
هموار کند همچنان که اکنون لغو روادید ســفر به 
 ایران برای خیلی از کشورها ایجاد شده یا در دست

 اقدام است.

ایران ترسناک؛ دروغ غربی ها برای انزوای ایران امن و زیبا
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اخبار 

مدیرکل دارویی سازمان غذا و دارو عنوان کرد؛

 تأمین داروی بیماران تاالسمی
 از مسیر دیپلماسی

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل ســازمان غذا و دارو، از تامین داروی 
بیماران تاالسمی از سه مسیر مختلف خبر داد.

 محمد پپیکان پور، با اشــاره به اینکه در شرایط تحریم تأمین داروی 
بیماران تاالســمی عالوه بر تولیدات داخلی از ســه مسیر دیپلماسی، 
شــرکت های خوش نام وارداتی و ســازمان بهداشت جهانی، پیگیری 
می شود، گفت: ۲۴ هزار جعبه ۳۰ عددی داروی جیدنیو وارد شده است 
که به زودی از گمرک ترخیص و نیاز کشــور را تا اردیبهشت سال آینده 
برآورده خواهد کرد. وی اظهار کرد: سازمان غذا و دارو برنامه ریزی های 
الزم به منظور تأمین داروهای دســفرال و جیدنیو را تا پایان سال ۱۴۰۲ 

انجام داده تا نوسانات تأمین این نوع از داروها به حداقل برسد.
پیکان پور با اشــاره به تأثیر تحریم ها در روند تأمین داروی بیماران 
خاص، عنوان کرد: تحریم ها و کوتاهی شــرکت خارجی تولیدکننده در 
عمل به تعهداتش، تأمین داروهای تاالسمی را با مشکالتی مواجه کرده، 
که در جلســه ای نیز با سازمان بهداشت جهانی )WHO( این سازمان 

قول همکاری برای تسهیل تأمین داروهای بیماران تاالسمی داده است.
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو افزود: تأمین ماده 
اولیه تولید دفروکسامین با پیگیری دیپلماسی اخیر با کشور آلمان توسط 
وزارت خارجه و ســفیر ایران در این کشور انجام و تالش شد تا مشکالت 

تأمین مواد اولیه تولید داروی بیماران تاالسمی رفع شود.
وی تصریح کرد: مواد اولیه تولید یک ســال داروی تزریقی بیماران 
تاالسمی حدود ۷ تن است که پیگیری تأمین حدود ۱۰ تن مواد اولیه از 

شرکت آلمانی در دستور کار است.
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: 
با تعدادی از شــرکت های واردکننده ای کــه کارنامه موفقی در واردات 
اقالم تحریمی داشــته انــد نیز همکاری هایی صورت گرفته تا مســیر 
تأمین ســریع تر طی شود.پیکان پور با اشاره به قول بانک مرکزی مبنی 
بر تخصیص خط اعتباری ۱۵۰ میلیون دالری ارز مرغوب با منشــأ اروپا 
به منظور تأمین داروی بیماران تاالسمی و سایر بیماران خاص، افزود: در 
سال جاری واردات داروی دفروکسامین )دسفرال( نسبت به سال گذشته 

افزایش قابل توجهی داشته، اما هنوز به حد کفایت نرسیده است.

آگاهی سالمت؛

در هوای آلوده سیب بخورید
عضو هیات علمی دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گفت: 

خوردن سیب باعث تسهیل دفع سرب از بدن می شود.
 منصور رضایی، ســیب درختی را منبع غنی پکتین عنوان کرد 
که از دســته فیبرهای محلول در آب و باعث تسهیل دفع سرب از 

بدن است.
به گفته وی، از ســایر منابع پکتین می تــوان به مرکبات مثل 
پرتقال، نارنگی، لیمو و گریپ فــروت، توت فرنگی، هویج و غالت 
سبوس دار اشــاره کرد که مصرف روزانه میوه های حاوی پکتین 
برای کاهــش خطرات آلودگی هوا بســیار مهم اســت و توصیه 

می شود حداقل یک سیب در طول روز مصرف شود.
این دکتــری تخصصی علــوم تغذیه افزود: دریافت ســلنیوم 
برای بهبود عملکرد آنزیم هایی که بتواند با شــرایط بد محیطی و 
آسیب رسان به سلول های بدن مقابله کند، ضروری است و ماهی، 
گوشــت قرمز کم چرب، غالت کامل، حبوبــات، تخم مرغ، مرغ، 

سیر، زردچوبه و قارچ حاوی سلنیوم است.
رئیس اداره تغذیه بیمارســتان مسیح دانشــوری، ریزمغذی 
»روی« را از مواد مؤثر در تقویت سیســتم ایمنی بدن برشــمرد 
و گفت: انواع گوشــت، غالت و حبوبات خیســانده شده و ترجیحاً 
جوانه زده به خصوص غالت سبوس دار، مصرف انواع فرآورده های 
 دریایــی، نخود ســبز، عــدس و جوانه گنــدم از منابع سرشــار

 »روی« هستند. 
وی با بیان اینکه منیزیــم در هوای آلوده موجب کاهش جذب 
فلزات ســنگین مانند کادمیوم و افزایش دفع ســرب می شــود، 
خاطرنشان کرد: انواع سبزی های با رنگ سبز تیره )کلروفیل دار(، 
لبنیات کم چرب، انجیر، لیمو، گریپ فروت، ذرت زرد، بادام، گردو، 
پسته، مغزها، آجیل، سبزیجات برگی شــکل مثل کلم، اسفناج، 
جعفری، کاهو، برگ چغندر، غالت سبوس دار و حبوبات مثل لوبیا 

و سویا غنی از منیزیم هستند.

دستاورد جدید محققان؛

 داروی جدید سرطان سینه احتمال 
زنده ماندن بیماران را افزایش می دهد

طبق نتایج یک آزمایش بالینی، یک داروی نسبتاً جدید باعث 
افزایش میزان بقا برای زنان مبتال به نوع خاصی از ســرطان سینه 

پیشرفته که به سایر درمان ها پاسخ نداده اند، می شود.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیســن نــت، داروی آنتی 
 Trastuzumab Deruxtecanبادی هدفمند موسوم بــه
T-DXD((، کــه تحــت نــام تجــاری Enhertu فروخته 
می شود، به طور چشــمگیری از یک داروی آنتی بادی قدیمی تر 
در یک کارآزمایی بهتر عمل کرد و تعداد ماه هایی را که زنان بدون 

پیشرفت سرطان خود زنده مانده بودند، چهار برابر کرد.
T-DXD همچنین نســبت به شــیمی درمانی استاندارد، 
تعداد ماههای بقا بدون پیشرفت بیماری را بیش از دو برابر افزایش 

داده و خطر مرگ را ۳۴ درصد کاهش می دهد.
T-DXD با هدف کمک به بیمارانی که مبتال به سرطان های 

سینه HER۲ مثبت هستند، استفاده می شود.
HER۲ پروتئینی اســت که باعث رشد سلول های سرطانی 
ســینه می شــود. حدود ۲۰ درصد از بیماران دارای تومورهایی با 

سطح باالتر HER۲ هستند.
T-DXD از طریــق ترکیــب یــک آنتــی بادی بــه نام 
Trastuzumab بــا یــک داروی شــیمی درمانــی به نام 
Deruxtecan یک پانچ یک-دو در سلول های سرطانی سینه 

ایجاد می کند.
قســمت آنتی بادی T-DXD بــا گیرنده های HER۲ بر 
روی تومور ســرطان سینه متصل می شــود و توانایی پروتئین در 

تقویت رشد سرطان را مسدود می کند.
ســازمان غذا و داروی ایاالت متحده T-DXD را در ســال 
۲۰۱۹ به عنوان یک درمان برای بیمارانی که سرطان سینه آنها با 
وجود درمان های قبلی با سایر داروهای سرطانی به پیشرفت خود 

ادامه داده بود، تأیید کرد.

آیا پوست حساس شما نیز دارای جوش است و خارش زیادی 
دارد؟ در این مقاله قصد داریم مراقبت های مورد نیاز برای پوست 

های حساس را بیان کنیم.
پوست حساس:

بیشتر افراد معموال فکر می کنند پوســت حساسی دارند. بر 
اســاس تحقیقات انجام شــده، زنان روزانه به طور متوسط از ۱۲ 
محصول مختلف با ۱۶۸ ماده تشــکیل دهنــده منحصر به فرد 
اســتفاده می کنند. عالوه بر موارد استرس زا، شرایطی همچون 
آلودگی هوا، تغییرات هورمونی و اضطراب نیز می تواند پوست فرد 
را تحت تاثیر قرار دهد.اگر شما نیز از جوش، خارش و قرمز شدن 
پوست خود رنج می برید در ادامه با ما همراه شوید تا استراتژی های 
مورد نیاز برای درمان و مراقبت از این نوع پوست را با هم یاد بگیریم.

لکه های قرمز در پوستهای حساس
زمانــی که رگ های خونــی، برآمدگی هــا و غده های چربی 
بزرگ شــده را بر روی بینی، گونه و چانه خود مشاهده می کنید، 
ممکن اســت تمامی این موارد نشان دهنده شرایط خاصی به نام 
 روزاسه باشــد که تقریبا ۱۶ میلیون آمریکایی را تحت تاثیر خود 
قرار داده است.افرادی که به بیماری روزاسه مبتال هستند معموال 
خیلی زود بر افروخته و ســرخ می شــوند. این موضوع زمانی رخ 
می دهد که رگ های خونی صورت گشادتر می شوند و خون را به 

سطح پوست نزدیک تر می سازند.
در این شرایط چه کاری باید انجام داد؟

بهتر است از مواد تســکین دهنده ی عاری از صابون همچون 
جلبک، جوی دوسر کلوییدی و شــیرین بیان که به عنوان ماده 
ضد التهابی عمل می کنند استفاده نمایید. از مالش شدید و سخت 

پوست ، استفاده از محصوالت پوستی حاوی اسید همچون اسید 
گلیکولیک پرهیز کنید. تغییر رژیم غذایی نیز می تواند مفید باشد.
در حالیکه غذاهای تند و ادویه دار می تواند قرمزی پوست را بدتر 
کند، مصرف غذاهای غنی از پروبیوتیک همچون ماست با گیاهان 
تازه می تواند از حساسیت، قرمز شدن و خارش پوست جلوگیری 
نماید. اینکار معموال با مســدود کردن مواد شیمیایی التهاب آور 

انجام می شود.
بهترین محصوالت برای لکه های قرمز:

    تسکین التهاب با ماسک جوی دوسر فوری فیرست ایدبیوتی.
    کرم های ضد قرمزی با فرمول ســبز که می تواند پوســت را 
شاداب نگه دارد.    اســتفاده از کرم هایی که حاوی جلبک سبز و 
قهوه ای هستند و می توانند التهاب را کاهش دهند. در این کرم ها 
معموال گلیسرین نیز مورد استفاده قرار می گیرد که باعث افزایش 

رطوبت و شادابی پوست می گردد.
واکنش های آلرژی زای پوست حساس

معموال واکنش های آلرژی زا زمانی رخ می دهد که پوست شما 
با یک ماده خارجی هماهنگ نباشــد و سیستم ایمنی شروع به 
ایجاد پاسخ نماید. اگر به طور مداوم پوستی ملتهب دارید، ممکن 

است این حالت به خاطر اختالالت ژنتیکی در پوست باشد.
این بدان معناست که اگر مادر شما به مواد خاصی حساسیت 

دارد ممکن است پوست شما نیز به این مواد حساس باشد.
نشانه های آلرژی را با کمپرس شیر تسکین دهید. برای انجام 
اینکار می توانید یک کاسه متوسط بردارید و مقدار مساوی از آب 
گرم و شیر را ترکیب کنید. یک پارچه تمیز بردارید و آن را در کاسه 

فرو ببرید و روی نواحی مورد نظر بگذارید.

کرم های ســاخته شــده از آلوئه ورا نیز می تواند مفید باشد. از 
موادی که محتوای غنی از روی دارند استفاده کنید.

پوست بسیار خشک:
اگر پوست صورت شما دارای بافت خشکی است، این موضوع 
نیز می تواند بســیار آزاردهنده باشــد. کمبود آب می تواند دلیل 
خشکی پوست باشد. همچنین این موضوع ممکن است به خاطر 

رژیم غذایی خاص، آب و هوا یا محصوالت پوستی باشد.
کمبود آب یک شرایط موقتی است اما پوست خشک یک نوع 
پوست است و شــما با آن به دنیا آمده اید. پوست خشک معموال 
نمی تواند چربی مورد نیاز و کافی را تولید کند بنابراین همیشه باید 

رطوبت مورد نیاز را تامین کنید.
در این شرایط چه کاری می توان انجام داد؟

اگر پوست صورت خود را دوبار در روز می شویید، سعی کنید 
اینکار را در شــب انجام دهید و از یک پاک کننده عاری از صابون 
اســتفاده کنید. از محصوالتی که حاوی الکل هســتند استفاده 
نکنید. ســعی نکنید پوســت خود را بمالید. الیه برداری شدید 
می تواند شــرایط شما را بدتر کند. در عوض بهتر است از یک کرم 

مرطوب کننده استفاده نمایید.
جوش در پوست حساس

ممکن اســت دوران نوجوانی و جوانی را پشــت سر گذاشته 
باشید اما هنوز هم بر روی پوست صورت تان جوش ها خودنمایی 
می کننــد. آکنه یا جوش معموال به خاطر دالیل مختلفی بر روی 
پوست نمایان می شود.اســترس، کمبود خواب، غده های چربی 
بسیار فعال و قرار گرفتن در معرض محصوالت جوش زا می تواند از 
جمله این دالیل باشد. اما افرادی که دارای پوست حساس هستند 

بیشتر از سایر افراد در معرض جوش و التهاب قرار دارند.
در این شرایط چه کاری می توان انجام داد؟

ببینید چه چیزی باعث ایجاد جوش در صورت شما می شود. 
آیا این جوش هــا به خاطر محصوالت یــا موقعیت های خاصی 
است؟ اگر به هنگام استفاده از محصوالت آرایشی خاص، جوش 
می زنید بهتر است استفاده از آن را محدود یا متوقف کنید. از پاک 
کننده های مالیم اســتفاده کنید و ســپس از اسید سالیسلیک 
اســتفاده نمایید.این ماده نه تنها می تواند منافذ بسته را باز کند 
بلکه نسبت به بنزوئیل پراکسید تحریک کنندگی کمتری دارد. 
درمان با سولفور نیز می تواند مفید باشــد، این ترکیب می تواند 
چربی اضافی را پاک کند. اســتفاده از مرطوب کننده را فراموش 
نکنید. مصرف مقدار زیاد ید که در اسفناج یافت می شود می تواند 

باعث ایجاد آکنه گردد.

چگونه از پوست های 
حساس مراقبت کنیم 

یک فوق تخصص گوارش و کبد، در خصوص علت بازگشــت 
اسید معده به مری، توضیحاتی ارائه داد.

 حســین خدمت، در برنامه ضربان شــبکه سالمت سیما، در 
پاسخ به این ســوال که رفالکس چه میزان شایع است، گفت: در 
برخی جوامع تا ۲۰ درصد آمار ابتالء وجود دارد، ســبک زندگی و 
عادات غذایی، ارتباط مســتقیمی با این بیماری دارد. رفالکس، از 
شــایع ترین بیماری های گوارشی است و مانند دیگر بیماری های 

مزمن معموالً تا پایان عمر با افراد همراه خواهد بود.
وی افزود: گستردگی عالئم، از ویژگی های خاص این بیماری 
اســت. عالمت معمول و رایج رفالکس، احساس سوزش و گرمی 
در پشت جناغ سینه فرد است، که گاهی به فک، گوش ها و شانه ها 
نیز تیر می کشد، عالمت بعدی این اســت که خود مواد غذایی یا 

ترشحات معده، به داخل مری و حتی دهان وارد می شوند.
خدمت یادآور شــد: عالئم رفالکس بسیار متنوع و گول زننده 
است و بررسی های زیادی نیاز دارد، به طور مثال؛ سرفه، درد قفسه 
سینه، پوسیدگی دندان ها، اشکال در بلع، بار روی زبان، سینوزیت، 
آســم، فیبروز ریه، نارســایی ریه، بوی بد دهان و... ، همه مسائلی 

هستند که می توانند، به دلیل رفالکس ایجاد شده باشند.
وی در پاســخ به این ســوال که چرا عده ای از افراد با رفالکس 

درگیر هستند، گفت: اصل ماجرا سرشتی است و به طبیعت فرد بر 
می گردد عده ای از افراد به طور سرشتی مشکالتی در محل اتصال 
مری به معده دارند، به طور مثال در فردی که به طور سرشتی میزان 
بزاق دهانش کم است، این بیماری بیشتر دیده می شود، زیرا بزاق 
ضد اسید معده است و هنگام برگشــت اسید معده به مری، بزاق 

دهان، بازگشت اسید معده به مری را تسهیل می کند.
این فوق تخصص گوارش و کبد در پاســخ به این سوال که چه 
تغییراتی الزم است در سبک زندگی اعمال گردد تا مشکالت این 
بیماری کمتر شــود، افزود: بیشــتر از ظرفیت معده غذا نخوریم، 
ســرعت غذا خوردن را کاهش دهیم، استرس و اضطراب نداشته 
باشیم و برای وارد نشــدن همزمان هوا با غذا به معده، هنگام غذا 

خوردن صحبت نکنیم.
وی گفــت: باور غلطی در بین مردم وجــود دارد که با خوردن 
مایعات یا غذاهای آبکی، دچار رفالکس می شویم. خوردن مایعات 
باعث رفالکس نمی شود، بلکه پر شدن حجم معده، باعث برگشت 
اسید معده و محتویات آن به مری می گردد. مصرف مایعات در حد 

اعتدال، حتی به هضم غذا نیز کمک می کند.
خدمت یادآور شد: خوردن غذاهای تند، ترش، پر چرب، چای 
پررنگ، قهوه و کاکائو، از جمله ممنوعیت های خوراکی این بیماری 

محسوب می شــوند. میزان بروز رفالکس در افراد سیگاری دو الی 
سه برابر افراد عادی و همچنین در مصرف کنندگان الکل تا چهار 

برابر افراد عادی ذکر شده است.
وی افزود: ســیگار نه تنها با کم کردن میــزان بزاق دهان، این 
مکانیزم دفاعی را از بین می برد، بلکه با کاهش بیکربنات در معده 

)ضد اسید معده( میزان اسید معده را افزایش می دهد.
عضو هیئت علمی دانشــگاه بقیه اهلل گفت: یکی از مهم ترین 
مســائل در بحث رفالکس، عوارض فوق العاده جدی و شــایع آن 
است. یکی از عوارض موضعی این بیماری، برگشت اسید معده به 
مری اســت که باعث خراش و زخم در ناحیه مری می شود، مری 
مجدداً ترمیم می گردد که باعث ایجاد فیبروز در آن ناحیه شــده و 
آن قســمت را تنگ می کند که در این صورت، باعث اختالل بلع و 

همچنین، بلع دردناک می شود.
وی، عوارض رفالکس بر روی مری را، شــامل ورم، زخم و تنگ 
شــدن مری و در نهایت اختالل در بلع، »مری بارت« و در نهایت 

سرطان مری دانست.
خدمت، پوســیدگی دندان هــا، تغییرات در حنجــره )ایجاد 
گره های حنجره(، دورگه شــدن صــدا و تغییر صــدا را از دیگر 
عوارض رفالکس نام برد و به اثرات مســتقیم استرس بر دستگاه 

گوارش تاکید کرد و گفت: اســترس می تواند سرعت عبور غذا از 
دســتگاه گوارش را، تند و یا کند کند، همچنین استرس، به بدتر 
 شــدن زخم دســتگاه گــوارش و ســندروم روده تحریک پذیر

 کمک می کند.
این متخصص گوارش و کبد، در پاســخ به این سوال که چگونه 
از بروز رفالکس پیشگیری کنیم و چه غربالگری هایی انجام دهیم، 
افزود: در درجــه اول فردی که با عالئم رفالکس مراجعه می کند، 
باید ســبک زندگی خود را تغییر دهد. در درجه دوم، دارو توسط 
پزشک متخصص شروع می شود، به طور معمول ۶ الی ۸ هفته دارو 
تجویز می گردد، زمانی که رفالکس کنترل شــد، داروها را به مرور 

کم می کنیم، تا قطع شود.
وی یادآور شــد: بعــد از دو ماه، اگــر درمان ها جــواب نداد، 
از دقیق ترین، ســاده ترین و ســریع ترین روش تشــخیصی که 

آندوسکوپی است، استفاده می کنیم.
خدمت در پاسخ به این سوال که آیا مصرف داروهای ضد اسید 

می تواند مشکلی برای فرد ایجاد کند، گفت:
هیچ عارضه جــدی در مصــرف داروهای ضد اســید وجود 
 نــدارد، به شــرط آنکه تحت نظر پزشــک متخصــص گوارش 

مصرف شود.

فوق تخصص گوارش و کبد عنوان کرد؛

علت بازگشت اسید معده به مری

 شماره 488   شنبه 26 آذر ماه 1401   22 جمادی االول 1444 

 عضو هیات علمی دانشــگاه علوم پزشــکی بابل ضمن اشاره 
به اینکــه فعالیت ورزشــی تأثیر مهمی بر کاهــش پیامدهای 
نامطلوب و مرگ ومیر قلبی در مقایســه با افراد کم تحرک دارد، 
گفــت: ورزش منظــم خطر بســیاری از پیامدهــای نامطلوب 
ســالمتی را حــدود ۳۰ درصــد بــدون در نظر گرفتن ســن، 
 جنس یــا بیماری زمینــه ای در مقایســه با افــراد کم تحرک

 کاهش می دهد.
ایرج جعفری پور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروزه با تغییر 
سبک زندگی، شــیوع بیماری قلبی عروقی در حال افزایش بوده 
و مرگ  و میر ناشــی از آن به میزان قابل توجهی افزایش یافته به 
طوری که با آمار مرگ ناشی از ســوانح جاده ای در رقابت است و 

حتی از آن هم پیشی گرفته است.
جعفری پور با اشــاره به اینکــه بیماری های قلبی علت اصلی 
مرگ ومیر در بســیاری از کشورهای جهان است، بیان کرد: یکی 
از راه های مهم کاهش بیمــاری قلبی عروقی و عوارض خطرناک 
و مرگ و میر ناشــی از آن انجام اقدامات پیشــگیرانه مانند انجام 

فعالیت فیزیکی و ورزشی مداوم است.
وی با اشاره به اینکه ورزش تأثیر مثبتی بر چندین عامل خطر 
انباشــتگی مواد چربی در الیه های پوششی شریان دارد، گفت: 
ورزش منظم خطر بسیاری از پیامدهای نامطلوب سالمتی را در 
حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بدون در نظر گرفتن سن، جنس یا بیماری 
زمینه ای در مقایســه با افراد کم تحــرک کاهش می دهد و باعث 
کاهش کلی علل مرگ و میر از جمله بیماری قلبی عروقی می شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل با اشاره به اینکه 
دســتورالعمل های علمی توصیه می کنند که  بزرگساالن سالم 
در هر ســنی باید حداقل ۱۵۰ دقیقه تمرین استقامتی با شدت 
متوسط را در طی ۵ روز و یا ۷۵ دقیقه ورزش شدید در هفته را در 
طی ۳ روز انجام دهند، گفت: این مقدار بهتر اســت تا ۳۰۰ دقیقه 
ورزش با شدت متوســط  یا ۱۵۰ دقیقه فعالیت فیزیکی هوازی 

شدید در هفته افزایش یابد.

جعفری پور تاکید کرد: افراد مبتال به فشار خون باید حداقل ۳۰ 
دقیقه ورزش هوازی با شدت متوسط )پیاده روی، آهسته دویدن، 
دوچرخه سواری یا شنا( به مدت ۵ تا ۷ روز در هفته داشته باشند و 
تمرینات مقاومتی اضافی در کاهش بیشتر فشار خون بسیار موثر 

است و ۲ تا ۳ بار در هفته توصیه می شود. 
وی ادامه داد: هنگامی که فشــار خون کنترل نشــده است، 
محدودیــت موقت ورزش های رقابتی توصیه می شــود، ولی در 
صورت کنترل بودن فشــار حتی در افراد با مشخصات پرخطر، از 
جمله افرادی که آسیب جسمی ناشی از فشار خون دارند، شرکت 
در ورزش های رقابتی به اســتثنای ورزش های شدید مانند وزنه 

برداری امکان پذیر است.
رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل با اذعان بر 

اینکه همه فعالیت های بدنی شامل فعالیت فیزیکی ساده، ورزش 
تفریحی و ورزش های شدید رقابتی از نظر سالمتی دارای فوایدی 
مهمی هســتند گفت: با وجود مزایای چشمگیر فعالیت فیزیکی 
منظم، ورزش شدید ممکن است در افراد دارای بیماری زمینه ای 
قلبی به طور متناقضی بــه عنوان یک محرک برای حوادث قلبی 

تهدید کننده حیات، عمل کنند.
متخصص بیماری های قلب و عروق و فلوشیپ فوق تخصصی 
آنژیوپالستی عنوان کرد: مزایای ورزش منظم حتی در افراد مبتال 
به بیماری مزمن عروق قلبی، بسیار بیشتر از خطر ناشی از ورزش 
نکردن بوده و بطور قابل توجهی با کاهش بروز پیامدهای نامطلوب 
ناشــی از بیماری قلبی عروقی همراه اســت و البته رعایت اصول 
ایمنی قلبی در طول فعالیت ورزشی برای افراد در تمامی سطوح و 

سنین اهمیت زیادی دارد.
جعفری پــور اظهار کرد: برای غربالگــری بیماری های قلبی 
عروقی در ورزشــکاران جوان و مســن، انجام نوار قلب و معاینه 
فیزیکی کفایت می کند ولی برای ورزشــکاران مسن که عالمت 
قلبی دارند یا کســانی که عوامل خطر باالی بیماری قلبی عروقی 
دارند، انجام تســت ورزش قبل از شــروع فعالیت ورزشی توصیه 
می شود.رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: 
شــروع فعالیت ورزشی با شدت باال در افراد با عالئم بیماری قلبی 
نیازمند ارزیابی شــدیدتر و بهینه ســازی درمان پزشکی قبل از 

شرکت در ورزش است.
متخصص بیماری های قلب و عروق و فلوشیپ فوق تخصصی 
آنژیوپالستی با اشاره به اینکه همه افراد مبتال به دیابت باید قبل از 
شروع یک برنامه ورزشی با شدت باال، ارزیابی قلبی عروقی را انجام 
دهند، گفت: اگر چه انجام ورزش های باشــدت کم برای این افراد 
بالمانع است اما همه بیماران مبتال به دیابت باید از عالئم هشدار 
دهنده آگاه باشــند و باید به ناراحتی قفسه سینه یا تنگی نفس 
غیرعادی در حین ورزش توجه جدی شود زیرا ممکن است نشان 

دهنده بیماری قلبی باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل متذکر شد: افراد 
مبتال به بیماری عروق قلبی مزمن که هیچ گونه مشکلی در بررسی 
قلبی نشــان نمی دهند، می توانند در تمام ورزش های رقابتی به 
صورت فردی شــرکت کنند و این افراد و کسانی که خطر باالی 
ابتال به بیماری عروق قلبی دارند باید با تســت ورزش یا تســت 

تصویربرداری قلبی به صورت ساالنه ارزیابی شوند.
وی افزود: افــرادی که حادثه حاد قلبی مانند ســکته قلبی، 
جراحی قلب یا استنت گذاری دارند باید بالفاصله پس از ترخیص 
یک برنامه توانبخشــی قلبی مبتنی بر ورزش به مدت ۸ الی ۱۲ 
هفته را انجام دهند و برای رسیدن به سطح مناسب فعالیت، نیاز به 
برنامه های تمرینی سرپایی سازمان یافته برای ۳ تا ۶ ماه دیگر است 
و این بیماران هم باید در طی ورزش بصورت دوره ای بررسی شوند.

با ورزش بیماری های قلبی و عروقی را کاهش دهید
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زمان بندی غلط پاشنه آشیل کشت قراردادی
 خودکفایی نقشه راه می خواهد

 کشت قراردادی گندم با هدف تامین کود پایه در زمان کشت گندم و حمایت از 
کشاورز برنامه ریزی شده اما با ابالغ دیرهنگام این دستورالعمل، زارع زمان طالیی 

را از دست داده است.
کشاورزی قراردادی، یک نوع روش تولید در کشاورزی است که مطابق توافقی 
بین خریدار و کشاورز انجام شــده و در قرارداد شرایط تولید و بازاریابی محصول 

ذکر می شود.
هدف از کشت قراردادی، تأمین نهاده های تولید، آموزش کشاورزان و بازاریابی 
محصول اســت تا کشــاورزان فارغ از دغدغه آن ها تنها بر تولیــد تمرکز کرده و 

محصول بیشتر با باالترین کیفیت پرورش دهند.
اما آنچه در کشور ما با عنوان کشت قراردادی در حال اجرا است عبور از مراحل 

سخت و طوالنی بوده که برای بسیاری از کشاورزان سخت است و توجیه ندارد.
کشت قراردادی سفته و چک می خواهد

علی اکبر نودهی یکی از کشاورزان گلستانی به خبرنگار مهر گفت: من امسال 
تصمیم گرفتم از کشــت قراردادی گندم اســتفاده کنم ولی در همان ابتدای کار 
که متوجه شــدم نیاز به ضامن و سفته است از این کار منصرف شدم چون ضامن 
کارمند نداشــتم از طرفی مبلــغ حمایتی به ازای هر هکتار هــم کفایت کارم را 

نمی کرد و ترجیح دادم بی خیال شوم.
رجب جافر کشــاورز سالخورده روســتای جعفرآباد ملک هم به خبرنگار مهر 
گفت: من هم برای کشت قراردادی مراجعه کردم ولی چون گوشی اندروید با سیم 

کارت به نام خودم نداشتم نتوانستم از آن استفاده کنم.
ابالغ دیرهنگام کشت قراردادی

دبیر خانه کشاورز گلستان در خصوص کشت قراردادی گندم به خبرنگار مهر 
گفت: برنامه ابالغ کشــت قراردادی گندم را اول آذرماه اعالم کردند یعنی زمانی 
که بیش از ۸۰ درصد کشــت گندم در استان انجام شده بود؛ هنگامی که کشاورز 
بذر و کود مورد نیاز خود را دریافت و محصول خود را کشــت کند دیگر برای عقد 

قرارداد مراجعه نمی کند.
علی قلی ایمانی افزود: بهترین زمان برای اعالم کشــت قراردادی گندم پایان 
شهریور است تا کشاورزان زمانی که برای دریافت نهاده مراجعه می کنند بتوانند از 

مزایای کشت قراردادی بهره مند شوند.
هدف از کشــت قراردادی تأمین کود پایه در زمان کشــت گندم است و اگر به 

موقع انجام نشود هیچ ثمری ندارد
وی ادامه داد: هنگام اعالم ثبت نام، نرم افزار اشکاالتی داشت و حتی کارگزاری 
که باید کار ثبت نام کشــت قراردادی را انجام دهد و کود مورد نیاز کشــاورزان را 

تحویل دهد آمادگی ندارد و روند کشت قراردادی دچار بهم ریختگی است.
ایمانی تصریح کرد: چندین گروه در کشــت قــراردادی گندم اعم از بازرگانی 
دولتــی، کارگزار و نــرم افزار ثبت نــام، بانک دخیل هســتند و هرکدام قوانین 
خاص خود را دارند؛ به طوری که کشــاورز از طی کــردن مراحل مختلف اداری 
 خسته شده و عطای کشــت قراردادی را به لقایش بخشیده و از کشت قراردادی

 انصراف می دهد.
دبیر خانه کشاورز گلستان بیان کرد: برنامه کشت قراردادی باید قبل از شروع 
کشــت گندم و ســال جدید زراعی نهایی و اطالع رسانی شود تا کشاورزان از این 
طرح استقبال کنند. وی گفت: اصل کشت قراردادی یک حرکت خوبی است و به 
این وسیله کشاورزان می توانند بخشی از هزینه های خود را تأمین کنند اما هدف 
اصلی این طرح تأمین کود پایه کشاورزان در زمان کشت گندم است و اگر به موقع 

انجام نشود فایده ای ندارد زیرا زمان کوددهی مناسب را از دست داده ایم.
ایمانی افزود: شــروع دیرهنگام کشــت قراردادی گندم تنها مختص گلستان 
نیســت و در کل کشــور این طرح با تأخیر آغاز شــده به طوری برخی استان ها 

توانستند این طرح را عملیاتی کنند.
دبیر خانه کشاورز گلستان ادامه داد: برخی کشاورزان سطح سواد پایین دارند و 
یا تلفن همراه اندروید ندارند ما باید در سامانه پایش کود، کود کشاورز را ثبت کنیم 
بعد کشاورز در قســمت کارگزاری قرارداد مورد نیاز را امضا کرده و کود مورد نیاز 
خود را تحویل بگیرد، باید استفاده از نرم افزار را حذف کرده تا کار برای کشاورزان 

راحت تر شوند و از کشت قراردادی استقبال کنند.
کشت قراردادی باعث افزایش عملکرد گندم می شود

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان هم گفت: سال گذشته 
۲۷ هزار هکتار کشت قراردادی گندم در گلستان انجام شد و طی آن کودهای پایه 

ازته، فسفاته و پتاسه در اختیار کشاورزان قرار گرفت.
محمدرضا عباســی افزود: در مزارعی که سال گذشته کشت قراردادی گندم 
انجام شد و کشــاورزان به موقع کودها را دریافت کردند، ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش 

عملکرد در واحد سطح داشتیم.
وی بیان کرد: در زمان کاشت اکثر کشاورزان مشکل نقدینگی دارند به همین 
دلیل اســتفاده از کود را به تأخیر می اندازند لذا عملکرد تولید گندم در مزارع آنها 
کاهش می یابد.عباســی با تاکید اینکه کود فسفر و پتاسه باید همزمان به بذر در 
زمین استفاده شود، گفت: کود فســفر و پتاسه گیاه را در مقابل تنش های سرما، 

خشکی، آفات و بیمارها مقاوم می کند.
معاون بهبود تولیدات گیاهی ســازمان جهاد کشــاورزی گلســتان گفت: از 
اول آذرماه کشــت قراردادی گندم در گلســتان ابالغ شده ولی سامانه بارگذاری 

کشاورزان برای کشت قرار دادی دچار مشکل شده است.
سامانه ثبت نام کشت قراردادی با ســطح سواد کشاورز همخوانی 

ندارد
وی ادامه داد: سامانه ثبت نام کشــاورزان برای کشت قراردادی با سطح سواد 

اغلب کشاورزان فاصله دارد و کار را برای آنها سخت کرده است.
عباســی ادامه داد: کشــاورزان پس از ثبت نام در ســامانه باید به بانک عامل 
 مراجعه کنند و در زمان مراجعه به بانک باید هم خود آنها و هم ضامن بدهی معوقه

 نداشته باشد.
وی ادامه داد: مراجعه به بانک ســال های گذشــته وجود نداشــت و امســال 
 اضافه شــده که با توجه به پرمشغله بودن کشــاورزان، شرایط را برای آنها سخت 

کرده است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی ســازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: سطح 
ابالغی کشت قراردادی گندم امسال در گلستان ۱۴۰ هزار هکتار است اما با توجه 
به سامانه جدید تعریف شده و سختی ثبت نام پیش بینی ما آن است که تنها ۳۰ 
تا ۴۰ درصد سطح ابالغی زیر کشت گندم برود زیرا فقط برای کشاورزان با سطح 

سواد باالتر می توانند به راحتی از آن استفاده کنند.
عباسی گفت: کشــاورزان باید دارای گوشی های اندروید بوده و سیم کارت به 
نام باشند و پس از واردشــدن به سامانه و تأیید ثبت نام با رمز ارسالی به اداره غله 
مراجعه کنند و بعد از انجام مراحل کار در اداره غله به نزدیک ترین شعبه مراجعه 

کرده و در مرحله آخر ضامن واجد الشرایط را معرفی کند.
وی عنوان کرد: در کشــت قراردادی ۵۰ درصد هزینه بیمه و ۵۰ درصد هزینه 
کودهای فســفر و پتاسه به کشاورزان پرداخت و در زمان برداشت محصول از آنها 
پس گرفته می شود که این مبلغ به ازای هر هکتار تا سقف سه میلیون و ۳۰۰ هزار 
تومان است.کشت قراردادی در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا انجام می شود 
که عالوه بر حمایت از کشــاورزان باعث می شود کشور در مسیر خودکفایی گام 

بردارد و برنامه ریزی اصولی در کشت فراهم شود.
کشت قراردادی موضوع بســیار مهمی که با امنیت غذایی کشور گره خورده 
ولی تا به امروز به طور جدی به آن پرداخته نشده و الزم است با بازنگری در قوانین 

مراحل کار برای کشاورزان را تسهیل شود.

اختصاصی سرویس اجتماعی هموالیتی : فعال 
حوزه اجتماعــی و معلولین با تاکید بر لزوم تغییر تعریف 
همگانــی از معلولیت، معلولیت را یک ویژگی دانســت و 
اظهار داشــت: گفتار معلوالن یا معلولیت صحیح نیست،  

بلکه بگوییم ” افراد دارای معلولیت” .
طالبعلی پور شــریعه  محدودیت به سبب معلولیت را 
یک امر اجتناب ناپذیر خواند و ادامه داد: گرچه محدودیت 
ناشــی از معلولیت امری بدیهی ست اما  شاید در یکسری 
کارها محدودیت ایجــاد کند اما می تواند در فرایند کار و 
در فرآیند زندگی محدودیت تبدیل به فرصت شــود، اگر 
مهارت ایجاد فرصت از محدودیت را داشــته باشیم و این 

مهارت را باید در جامعه به این عزیزان آموزش داده شود.
وی پذیرش شــرایط وجودی افــراد دارای معلولیت 
توسط جامعه را مهارت برشمرد و تصریح کرد:  باید افراد 
جامعه ما این مهارت را بیاموزند که انســانها با هر شکل، 
قیافــه و هر تیپ ظاهــری در درجه اول یک انســانند و 
 انسانها باید به خاطر انســان بودن خودشان به همدیگر

 احترام بگذارند. 
این روانشناس بالینی با اشــاره به جایگزنی احترام به 
جای ترحم بــه افراد دارای معلولیت افــزود: افراد دارای 
معلولیــت نیاز به احترام دارند نه نیاز به ترحم. ســالها در 
این زمینه صحبت کردیم و انتظار ما این بود و هســت که 
در دولت ســیزدهم  که دولتی مردمی است  این مهم به 

تحقق بپیوندد.
وی ادامــه داد: تا االن که من با شــما صحبت میکنم 
تغییراتی کــه در حوزه های مختلف مرتبط با دســتگاه 
های اجرایی افــراد دارای معلولیت اتفاق افتاده انتظارات 
را برآورده نکرده است و منتظریم انشااهلل که تحول و تغییر 
نگرش در مدیران و یا خود افراد دارای معلولیت رخ داده و 

منجر به توانمندسازی واقعی برای این قشر گردد. 
مدیر کلینیک مددکاری اجتماعــی باران تحوالت و 
تغییرات نگرشی در اســتان مازندران را در حالت انتظار 

توصیف کــرد واظهار داشــت: در اســتان مازندران هم 
منتظر تحوالت اساســی و تغییر نگرش بــه افراد دارای 
معلولیت هســتیم که انشــاهلل این اتفاقات بیفتد و ما در 
پایان مســئولیت این افراد و این عزیزان نمره ی قبولی به 

آنها بدهیم.
وی افــزود: اشــتغال از عمــده چالــش هــای افراد 
معلولیت در اســتان است، با اینکه اســتان بسیار پر بهره 
و پر از منابع طبیعی هســتیم اما نتوانســتند در حوزه ی 
افــراد دارای معلولیــت تغییر ایجاد کنند که اســتعداد 
بالقــوه ی این عزیــزان به بالفعل تبدیل شــود و همه ی 
 ظرفیت هــای این عزیزان برای بهتر شــدن یک جامعه

 استفاده شود.
پور شریعه قطع ارتباط اجتماعی افراد دارای معلولیت 
به سبب عدم  زیرساخت مناســب عبور و مرور شهری را  
معضلی مهم دانســت و تاکید کرد: ایــن ارتباط که یک 
فــرد از درب در خانــه خودش نمی تواند بــه یک پارک 
برود، دیگر چه صحبتی برای ســایر مطالبات می ماند؟!! 
تحصیل، ازدواج، مســکن، اشــتغال، همه ی این ها ابتدا 
 در سایه سار زمینه مناســب در حوزه عبور و مرور شهری

 اتفاق می افتد.
وی افزود: وقتی یک دانش آموزی می خواهد به مدرسه 
برود نتواند و یا سرویسش مناسب سازی نباشد و با ویلچر 
نتواند وارد ســرویس شــود، ایاب و ذهاب و عبور و مرور 

نداشته باشد چطور میتواند به بقیه اهداف فکر کند؟!
این فعال حوزه اجتماعی و معلولین با اشــاره به اینکه 
مصوبات فرمانداری در حوزه مناسب سازی درصد اجرایی 
قابل قبولی ندارد، گفت: الزم است فرماندار خوب و مردمی 
شهر ساری نســبت به پیگیری مصوبات حداقل در هفته 
معلولین وقت بگذارد. وقت هســت برای کارهای دیگر، 
۳۶۵ روز کاری آن ها در یک سال هست و حاال که روحیه 
ی جهادی دارند برای پیگیری مصوبات شهرســتانی در 
اســتان مازندران من خواهش میکنــم فرمانداران عزیز 

عــالوه بر بازدید میدانــی که دارند از منــزل افراد دارای 
معلولیت یا دســتگاه اجرایی که حمایتی هســتند مثل 
کمیته امداد و بهزیســتی بازدید کرده و مصوبات شهری 

را هم پیگیری کنند.
وی افزود: یک یا دو روز در سال برای این عزیزان وقت 
بگذارند. کهما چقدر توانستیم به مصوبات شهری در این 

زمینه جامه عمل بپوشانیم ؟!
پورشریعه همگرایی دســتگاه های اجرایی در زمینه 
پاســخگویی به مطالبه گری این قشــر ار غیرقابل قبول 
دانســت و افزود: الزم اســت مدیران کل دســتگاه های 
اجرایی باهم در مســیر خدمت به این عزیزان بتوانند به 
یک همگرایی و جمع بندی استانی برسند. البته یک سری 
موارد مربوط به کشــور می شــود که مــا امیدواریم این 
مشکالت هم حل شده و جامعه افراد دارای معلولیت بتواند 
از تمامی خدمات دستگاه های اجرایی و خدمات فرهنگی، 
اجتماعی، ورزشی به صورت جامع و کامل استفاده کنند 
و دســتگاه های اجرایی برای این عزیزان شرایط و زمینه 
را فراهم کنند که از  منابع شــهری، روســتایی و یا منابع 
طبیعی، دریا، جنگل بتوانند استفاده کنند که هنوز این 

همگرایی واقعی اتفاق نیفتاده است.
این روانشناس بالینی با پیشنهاد بکارگیری افراد داری 
معلولیت ادارات در پســت ها و ردیفه های شــغلی مهم 
تویط مدیران دســتگاههای اجرایی،  تصریح کرد: ِسمت 
های اجرایی را به افراد دارای معلولیت بســپارند تا این ها 
خودشان را نشان دهند. این همه افراد سالم را در جاهای 
مختلف آزمایش کرده اید و به آزمون و خطا سپردید ولی 
افــراد دارای معلولیت چه در ورزش و چه در حتی معدود 
افرادی که به عنوان  مسئول شهرستانی یا استانی منصوب 
شــدند همیشــه عملکرد خوبی را از خودشان به نمایش 
گذاشــتند و یک جایگاه خوبی را ایجاد کردندو همچنین 
یک خاطره خوب به جا گذاشتند و امیدوارم این اتفاق در 
مازندران هرچه زودتر اتفاق بیافتد. اصال امور توانبخشی 

و امور معلولین را به افراد توانمند خودشــان بسپارند که 
انشاهلل اتفاقات خوبی در آینده خواهد افتاد.

وی با اشاره به سیاست های افزایش جمعیتی گفت: در 
حوزه ازدواج افراد دارای معلولیت ما بتوانیم فرهنگسازی 
کنیم یعنی استانداری به کمک دستگاه های اجرایی یک 
قسمت از هزینه های جاری شان را برای کمک به ازدواج 
افراد دارای معلولیت کنار بگذارند. ســازمان بهزیســتی 
 یک سازمانیست با ۶۴ نوع فعالیت مختلف که جوابگوی 
همــه ی نیازهای افــراد دارای معلولیــت نخواهد بود. 
امیدوارم استانداری مازندران در ادامه مسیر خودش نگاه 
ویژه نسبت به افراد دارای معلولیت داشته باشند و بتوانند 
ریل گذاری و مسیر را هموار کنند. البته من امیدوارم که 
دغدغه ها و مشــکالت افراد دارای معلولیت با همگرایی 
حل بشود و ما در پایان این دولت نمره ی خوبی در استان 

مازندران به آن بدهیم.
 وی در پایــان با تاکید بر  لزوم  اجرای سیاســت های 
رفع مشــکالت حوزه مسکن و حوزه اشــتغال ادامه داد: 
امیدواریم دردی که ســالها این افراد و خانواده و والدین 
آنها میکشند و رنج و اذیتی که برای افراد دارای معلولیت 
هســت هم تراز با آنان که یک قشــر دیگر جامعه که آنها 
هم آسیب دیده هســتند در نظر گرفته شده و برای افراد 
دارای معلولیت هم آن امکانات و آن نگاه مثبت دیده شود 
واز مجمع نمایندگان مازندران خواهش میکنم که آنهایی 
که در حوزه اجتماعی مثل دکتر بابایی کارنامی مشــغول 
هستند تمامی مصوبات مربوط به افراد دارای معلولیت را 

با سرعت بیشتری پیگیری نمایند.
در پایان از همه عزیزان که در رسانه شما این مصاحبه 
را ترتیب دادند تشکر میکنم و امیدوارم که اتفاقات خوبی 
در آینده بــرای همه ما اتفاق بیفتد با همگرایی، وحدت و 
ایجاد یک نگرش مثبت به این افراد دیدمان را تغییر دهیم 
تا بتوانیم این افراد را بهتر ببینیم و برای آنان زمینه ی بهتر 

شدن را فراهم نماییم.

تغییرات نگرشی مسئولین استانی به 
افراد دارای معلولیت در حالت انتظار !!

 *فعال حوزه اجتماعی و معلولین: همگرایی دستگاههای 
اجرای در خصوص مطالبه گری معلولین واقعی شود

طالبعلی پور شــریعه  محدودیت به ســبب معلولیت را یک امر اجتناب ناپذیر خواند و 
ادامه داد: گرچه محدودیت ناشی از معلولیت امری بدیهی ست اما  شاید در یکسری کارها 
محدودیت ایجاد کند امــا می تواند در فرایند کار و در فرآیند زندگی محدودیت تبدیل به 

فرصت شود، اگر مهارت ایجاد فرصت از محدودیت را داشته باشیم و این مهارت را باید ...

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان بهشهر
پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد ســند رسمی و به استناد تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون و ماده ۱۳ آئین 
نامه قانون اخیر الذکر تحدید حدود قســمتی از پالک ۱- اصلی واقع در 
اراضی حســین اباد بخش ۱۸ ثبت  بهشهر شماره کالسه ۱۴۰۰/۱۴۵۸ 
به نام آقــای/ خانم معصومه عفت پناه  فرزند محمد در ششــدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مســاحت ۶۶۱/۶۷ متر مربع طبق رای شــماره 
9۲9۷ مــورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ هیئت قانون تعیین تکلیف ثبت بهشــهر 
ساعت۸/۳۰ صبح روز شــنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ در محل وقوع ملک 

به عمل خواهد آمد.
لذا از متقاضی و مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت 
می شــود در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند بدیهی 
اســت در صورت عدم حضور متقاضی و یا نماینده قانونی آنان طبق ماده 
۱۵ قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهارشــده از طرف مجاورین 
تحدید خواهد شــد معترضین می توانند به استناد ماده ۲۰ قانون ثبت 
و مــواد ۷۴ و ۸۶ آئین نامه قانون ثبت ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبا به این اداره تســلیم و 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض بــه واحد ثبتی مبادرت به 
تقدیم دادخواست به مرجع قضائی نمایند در غیر اینصورت با ارائه گواهی 
عدم تقدیم دادخواست توســط متقاضی و یا نماینده قانونی وی و بدون 
توجه به اعتراض واصله عملیات ثبتی بــا رعایت مقررات ادامه می یابد. 

شناسه آگهی:۱۴۲۵9۰۸
تاریخ انتشار:۲۶ /۱۴۰۱/۰9

محمدمهدی قلیان
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان بهشهر

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی 

نظر به دســتور مــواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیــف وضعیت اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رســمی مصوب ۱۳9۰/9/۲۰ و برابر رای شماره 
۱۴۰۱۶۰۳۱۰۰۱۳۰۱۴۶۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۰9/۰۶ هیات قانون تعیین 

تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی چمستان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/ خانم امیرحســین اشتیاقی 
فرزند مجید نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی / به 
مساحت ۳۲۵/۱۲ مترمربع به شماره پالک ۶۶۵ فرعی از ۳۵ اصلی واقع 
در قریه سیدکال بخش ۱۱ خریداری شده از آقای/ خانم قدرت اله عزیزی 

و غیره مالک رسمی محرز گردیده است.
 لــذا به موجب مــاده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رســمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه و محلی / سراســری در 
شهرها منتشر 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 روســتاها از تاریخ الصــاق 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 دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل 
دهد که در این صــورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
شناسه آگهی:۱۴۲۶۳۰۴

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰9/۲۶
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۱۰/۱۰

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 قانون تعیین تکلیــف وضعیت اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳9۰/9/۲۰ ، امالک متقاضیانی 
که کــه در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر 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 ملکار پالک ۱۰ اصلی بخش ۳ قشالقی
۶۶۲ فرعی آقا/ خانم سید هاشم معینی فرزند سید محمود نسبت  به 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲9۳/۷۶ مترمربع 

خریداری بدون واسطه / با واسطه از رمضان خویی
لــذا به موجب مــاده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رســمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی 
در دو نوبت 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 اشــخاص 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 اعتــراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به 
اداره ثبت محل تحویل دهد کــه در این صورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
ارائــه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند 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 نشــده ، واحد ثبتی با رای هیات پس از 
تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حــدود ، مراتب را در اولین آگهی نوبتی 
و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رســاند و نســبت به 
امالک در جریان ثبت و فاقد ســابقه تحدید حــدود ، واحد ثبتی آگهی 

تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
شناسه آگهی:۱۴۲۶۸۱۸

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰9/۲۶
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۱۰/۱۰

صفر رضوانی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

 مدیرکل بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی از ابتالی بیش از ۴۰ درصد 
جمعیــت زنان و مردان کشــور به بیمــاری پوکی 

استخوان خبرداد.
کوروش اعتماد در حاشــیه بازدیــد از درمانگاه 
تخصصی پوکی اســتخوان در ســاری گفت: پوکی 
اســتخوان بیماری خاموش عصر کنونی اســت که 
تعداد زیادی از افراد جامعه به آن مبتال هستند که از 

بیماری خود با خبر نیستند.

وی افزود: با توجه به اهمیت شناســایی و اعمال 
درمان های به موقع بــرای مبتالیان به این بیماری 
حــوزه اداره کل بیماری هــای غیرواگیــر وزارت 
 بهداشت برنامه غربالگری پوکی استخوان در کشور 
اجــرا می کند.اعتماد ادامه داد: بــرای این منظور با 
انجام مقدمات اجرا، زنان باالی ۵۰ سال در تعدادی از 
استان های منتخب غربالگری پوکی استخوان برای 

آنها انجام خواهد شد.
وی همچنین بــه اجرای طرح هــای غربالگری 

شــنوایی نــوزادان و بیماری های مزمن تنفســی 
همچون آســم و برونشــیت به عنوان دیگر برنامه 
مطالعاتی در حــوزه اداره کل بیماری های غیرواگیر 

وزارت بهداشت نام برد.
اعتماد با اشــاره به برنامه شناســایی و تشخیص 
ســرطان روده بزرگ اشــاره کرد و گفت: برای این 
منظور کیت های تشخیص این نوع سرطان به افراد 

باالی ۵۰ سال داده می شود.
وی از ســرطان روده بزرگ به عنوان سرطانی نام 

برد که در صورت تشخیص زودهنگام امکان درمان 
کامل آن وجود دارد.

مدیر کل بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت از 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران به عنوان دانشگاهی 
با ســطح کیفی بــاالی خدمات جامع ســالمت و 
بهداشت نام برد گفت: اما مردم ابن استان در برخی 
شاخص های بیماری های غیرواگیر همچون اضافه 
وزن و کم تحرکی در وضعیــت باالیی قرار دارند که 

باید اقدامات به موقع در این زمینه انجام شود

مدیرکل بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت مطرح کرد:

ابتالی ۴۰ درصد از جمعیت کشور به پوکی استخوان

اختصاصی هموالیتیاختصاصی هموالیتی 
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چرا گرگان میزبان مسابقات بسکتبال 
قهرمانی غرب آسیا نشد؟

 مسووالن باشــگاه فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان وجود ۴۰ 
ایراد از جمله ۲۰ اشــکال اساسی و جدی در سالن امام خمینی )ره( 
این شــهر را دلیل اصلی از دســت دادن میزبانی دور اول مسابقات 
بســکتبال قهرمانی غرب آســیا اعالم کرده و خواســتار حل این 

مشکالت برای مراحل آینده شدند.
 در نشســت خبری  مدیران این باشــگاه تاکید شد: بازی کردن 
تیم شــهرداری در گرگان عالوه بر ایجاد نشاط عمومی به خصوص 
در میان نســل جوان، به معرفی بیشتر این شهر در آسیا منجر شده 

و ظرفیت گردشگری جدیدی برای گلستان فراهم خواهد کرد.
رییس اجرایی باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان در این 
نشست خبری گفت: با وجود مشکالتی که در زمینه تامین اعتبارات 
برای تیم بسکتبال باشگاه مواجه هســتیم، مسیر رفع کمبودهای 
تیم را با توجه به عالقه زیاد شــهروندان به بسکتبال ادامه خواهیم 
داد.حســین رضاییان افــزود: هرچند تیم داری حرفــه ای، هزینه 
زیــادی دارد اما تالش می کنیم تا حد امکان بودجه اختصاص یافته 
به تیم بسکتبال شهرداری گرگان، هزینه اضافی به این نهاد و مردم 

تحمیل نکند.
وی به در پیش بودن مســابقات بســکتبال قهرمانی غرب آسیا 
اشاره کرد و گفت: نماینده فدراسیون بسکتبال آسیا پس از بازدید از 
محل پیشنهادی بازی های خانگی تیم شهرداری گرگان، اشکاالت 
جدی فراوانی را برای این ســالن مطرح نمود و تاکید کرد که با این 
شــرایط امکان واگذاری میزبانی و انجام بازی آسیایی در این مکان 

وجود ندارد.
رییس اجرایی باشــگاه فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان نبود 
نور کافی را یکی از مهمترین اشــکاالت نماینده فیبا به ســالن امام 
خمینی گرگان اعالم کرد و افزود: براســاس برآوردها رفع این ۲۰ 
اشــکال جدی ۳۵ میلیارد ریال هزینه دارد که شهرداری پرداخت 
۵۰ درصد آن را تقبل کرده و تامین ۵۰ درصد باقیمانده نیاز به عزم 

جدی اداره کل ورزش و جوانان گلستان دارد.
رضاییان ادامــه داد: اگر چه میزبانی مســابقات امســال برای 
شهرداری گرگان از دست رفت اما امیدواریم با رفع این کمبودها، در 
سال های آینده و با قهرمانی احتمالی، بتوانیم از حریفان در گرگان 
میزبانی کنیم.وی گفت: میزبانی مســابقات آسیایی فرصتی مغتنم 
بود تا ظرفیت های گرگان بیش از گذشــته به مردم ایران و آســیا 
معرفی شده و از این طریق امکان جذب سرمایه گذار برای این شهر 

بیش از گذشته فراهم شود.
سرپرست تیم بســکتبال مردان شــهرداری گرگان نیز در این 
جلســه گفت: فعالیت باشــگاه فقط معطوف به بسکتبال نیست و 
در کنــار حمایت از این تیم لیگ برتــری، کمک به هیات ها و دیگر 

رشته های ورزشی هم مورد توجه جدی قرار دارد.
کریم علمی افزود: یکی از اقدامات این باشگاه، امضای تفاهمنامه 
بــا آموزش و پرورش برای ایجاد فضای ورزشــی در ۱۳ محله برای 
کودکان و نوجوانان اســت اما فعالیت بیشتر در زمینه استعدادیابی 

سنین پایه به گام های جدی آموزش و پرورش نیاز دارد.
سرمربی تیم بسکتبال شــهرداری هم در این نشست با اشاره به 
فرصت بزرگ حضور در مســابقات قهرمانی غرب آسیا برای گرگان 
بیان کرد: حضور تیم بســکتبال شــهرداری در بازی های آسیایی 

اتفاق کوچکی نیست و باید قدر این فرصت دانسته شود.
مهران حاتمی اظهار داشــت: کشــورهای عربــی برای حضور 
پرقدرت در ایــن رقابت ها از بازیکنان غیربومی و حتی شــاغل در 
لیگ آمریکا اســتفاده می کنند اما ما با بضاعت موجود به حضوری 

قدرتمندانه در این مسابقات معتبر امیدواریم.
وی گفت: برخی ها به جای حمایت از تیم شــهرداری در فاصله 
کوتاه تا آغاز این مسابقات آسیایی، اقدام به حاشیه سازی برای تیم 

می کنند که نتیجه این اقدامات تخریب روحیه بازیکنان است.
ســرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان به شرایط فنی تیمش 
در آستانه مسابقات آســیایی افزود: تمرینات تیم با قدرت و نظارت 
کامل و برنامه مســتمر کادر فنی ادامه دارد و امیدواریم با آمادگی 
کامل در این مســابقات شــرکت کرده و اعتبــار دیگر برای ورزش 

گلستان و شهر گرگان کسب کنیم.
تیم های بســکتبال ذوب آهــن اصفهان و شــهرداری گرگان، 

نمایندگان ایران در لیگ برتر باشگاه های غرب آسیا هستند.
تیم شــهرداری گرگان در اولین مســابقه خود در این رقابت ها 

چهارشنبه - ۳۰ آذر به مصاف الریاضی لبنان خواهد رفت.
مســابقات تیم بســکتبال شــهرداری گرگان در تهران برگزار 

خواهد شد.

 نخستین مدالهای جهانی فیتنس
 تاریخ ورزش گیالن کسب شد

سرپرست هیات بدنسازی و پرروش اندام گیالن گفت: در جریان 
مســابقات پرورش اندام پیشکســوتان جهان که در تهران جریان 
داشت، شهروز سمیعی ورزشکار گیالنی موفق شد اولین مدال های 

جهانی تاریخ ورزش گیالن در رشته فیتنس را کسب کند.
 حمید میرزاهد در مراسم استقبال از ورزشکاران گیالنی حاضر 
در رقابت های جهانی ۲۰۲۲ پرورش اندام پیشکســوتان در رشت 
عنوان کرد: در جریان این رقابتها ورزشــکاران گیالنی با درخشش 

خود توانستند سه مدال طال و ۲ مدال نقره کسب کنند.
وی افزود: شــهروز سمیعی ورزشکار ارزشــمند و پرتوان استان 
در جریان این مســابقات در رشته فیتنس چلنج موفق به کسب سه 
مدال طال و یک مدال نقره شد تا یکی از ستاره های رقابتهای جهانی 

۲۰۲۲ در بخش پیشکسوتان معرفی شود.
وی ادامه داد: این مدالها، اولین مدال های تاریخ ورزش گیالن در 
رشته فیتنس است که در مسابقات جهانی کسب شده و امیدواریم 

که درخشش ورزشکاران گیالنی در بخشهای مختلف ادامه یابد.
سرپرســت هیات بدنســازی و پرورش اندام گیالن اضافه کرد: 
همچنین علی مودبی دیگر ورزشــکار ارزنده اســتان در رقابتهای 
پرورش اندام پیشکســوتان جهان در رشــته فیزیک توانست مقام 

نایب قهرمانی و مدال نقره را تصاحب کند.
میرزاهــد بیان کرد: بابک مدنــی نیز از گیــالن در این دوره از 
مســابقات مقام چهارم را کســب کرد، ضمن اینکه بهتاش آرامی، 
عباس عابدینی پور و عباس قاســمی دیگر ورزشــکاران گیالنی در 
مســابقات پرورش اندام جهانی ۲۰۲۲ به فینال راه یافتند اما موفق 
به کسب مدال نشدند.وی خاطرنشان کرد: برای اولین بار پنج داور 
از گیالن در مســابقات جهانی پرورش اندام حضــور یافتند که این 
نیز یک رکورد بی نظیر برای جامعه ورزش اســتان گیالن در رشته 

بدنسازی و پرورش اندام محسوب می شود.

عضو تیم ملی وزنه برداری بانوان ایران در مسابقات 
دســته 81 کیلوگرم گروه -به عنوانی بهتر از پنجمی 
دست پیدا نکرد اما موفق شد رکورد ایران در حرکت 

یک ضرب را جابجا کند.
 مســابقات جهانی وزنه برداری که بــه میزبانی کلمبیا در 

جریان است، شــامگاه چهارشــنبه با رقابت وزنه برداران در 
 دسته ۸۱ کیلوگرم گروه -پیگیری شد و الهام حسینی به روی

 تخته رفت.
حسینی در حرکت اول یک ضرب وزنه ۹۸ کیلوگرم را مهار 
کرد اما در حرکت دوم نتوانســت وزنــه ۱۰۲ کیلوگرم را مهار 

کند. او برای حرکت ســوم ۱۰۴ کیلوگرم را انتخاب کرد و سه 
چراغ سفید از داوران دریافت کرد.

الهام حســینی با مهار وزنــه ۱۰۴ کیلوگرم در یکضرب، ۲ 
کیلوگرم رکورد یکضرب ایران در دسته ۸۱ را شکست . رکورد 

قبلی با ۱۰۲ کیلوگرم دست خودش بود.

در حرکت دوم حســینی وزنــه ۱۲۱ را مهار نکرد و ســه 
چــراغ قرمز گرفــت. او در حرکت دوم وزنــه ۱۲۲ کیلوگرم 
را مهــار کرد امــا در حرکت ســوم نتوانســت وزنــه ۱۲۷ 
 کیلوگــرم را انداخت تــا در مجموع به عنــوان پنجمی این

 دسته برسد.

مسابقات جهانی وزنه برداری - کلمبیا

الهام حسینی رکورد یک ضرب 
ایران را شکست

 عنوان پنجمی در جهان

عضو تیم ملی وزنه برداری بانوان ایران در مســابقات دسته 81 کیلوگرم گروه -به عنوانی بهتر از 
پنجمی دست پیدا نکرد اما موفق شد رکورد ایران در حرکت یک ضرب را جابجا کند.

 مسابقات جهانی وزنه برداری که به میزبانی کلمبیا در جریان است، شامگاه چهارشنبه با رقابت 
وزنه برداران در دسته 81 کیلوگرم گروه -پیگیری شد و الهام حسینی به روی تخته رفت...

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 قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
اراضی و ســاختمانهای 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 
بالمعــارض آنان محرز و رای الزم صــادر گردیده جهت اطالع 

عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در بخش ســه ثبت آمل - دهستان 

دشت سر
۱۷-اصلی )قریه درویش خیل(

۲۱۵ فرعی آقای محمد هاشــم زاده آهنگری در ششدانگ 
یــک قطعه زمین بــا ســاختمان احداثی با کاربــری تجاری 
به مســاحت  ۵۱/6۵ مترمربع .خریداری شــده بالواســطه از 
 هادی کاوه و مع الواســطه از یوسف رســتکار و باب اله بهارلو

 و غالمرضا بیلدر.
لذا به موجب ماده ۳- قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳- آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه 
محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات 
الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض 
داشــته باشند باید از تاریخ انتشــار اولین آگهی در روستاها از 
طریق الصــاق در محل تا دو ماه اعتراض خــود 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 دادخواســت 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 تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید 
حدود ، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت 
همزمان باطالع عموم می رســاند و نسبت به امالک در جریان 
ثبت و فاقد ســابقه تحدید حدود ، واحــد ثبتی آگهی تحدید 

حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۹/۱۲
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۹/۲6

شناسه آگهی:۱۴۱6۰۷۳
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 دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ ، امالک 
متقاضیانی که در هیات  موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر 
در واحد ثبتی قائم شــهر مورد رســیدگی و تصرفات مالکانه و 
بالمعارض آنان محرز و رای  الزم صــادر گردیده جهت اطالع 

عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در قریه چوب بست پالک 6۷ اصلی 

بخش ۱6.
۸۵۰ فرعی بنام آقای حامد حبیبی کوچکسرائی نسبت به 

ششــدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به 
مساحت ۲۴۳ متر مربع خریداری مع الواسطه از خانم شمسیه 

کاظمیان مالک رسمی.
لذا بــه موجب ماده ۳ قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی و ماده ۱۳ آئین نامه 
مربوطــه این آگهی در دو نوبت به فاصلــه ۱۵ روز از طریق این 
روزنامه محلی/ کثیراالنتشار در شــهرها منتشر و در روستاها 
عالوه بر انتشار آگهی ، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شــده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که 
در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
اســت و در صورتی که اعتراض در مهلــت قانونی واصل نگردد 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل 
ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید 
و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از 
امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده ، واحد ثبتی با 
رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، مراتب 
را در اولیــن آگهی نوبتی و تحدید حــدود 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. شناسه آگهی: ۱۴۱۹۵۹۲

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰۹/۱۲
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۰۹/۲6

 یونس قصابی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک
  شهرستان قائمشهر

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

های فاقد سند رسمی 
 برابــر رای شــماره ۱۱۳۸۳ تاریــخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رســمی در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهر 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم ســهرابی قره 
تپه  فرزند قاسمعلی نسبت به ششدانگ اعیان یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت ۲۹۷/۷۰ مترمربع قسمتی از پالک 
۱۰۸۴ فرعی از ۳۱- اصلی به شــماره کالسه ۱۴۰۱/۳۹۱ واقع 
در اراضــی فراش محله بخش ۱۷ ثبت بهشــهر محرز گردیده 
اســت . لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 
۱۴ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اســت در صــورت انقضاء مدت مذکــور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. شناسه 

۱۴۱۸۰۴۴ :
تاریخ انتشــار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۹/۱۲    تاریخ انتشار نوبت 

دوم: ۱۴۰۱/۰۹/۲6 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر 

محمد مهدی قلیان 

 شهردار گرگان گفت: هم اکنون حمایت شهرداری از 
ورزش بیش از بضاعتش انجام می گیرد به طوری که با ۱۰۰ 
میلیارد ریال اعتبار مصوب شــده شــورای اسالمی شهر 
در بودجه ســال جاری این حمایت های انجام می شــود. 
سیدمحمدرضا سیدالنگی در نشســت خبری در پارک 
جنگلی النگدره گرگان با اشاره به اینکه ۱6۰ کودک کار 
در این شهر اتباع بیگانه هســتند، اظهارداشت: از حدود 
۲۱۰ کودک کار شناســایی شــده در این شهر، ۱6۰ نفر 
از اتباع بیگانه هســتند، البته در شــهر گنبدکاووس هم 
حدود ۲۰۰ کودک کار شناســایی شــدند.وی بیان کرد: 
شــهرداری براساس مصوبه شــورای عالی وزارت کشور 
کمترین مسوولیت را دارد، اما در اذهان عمومی بیشترین 
مســوولیت بر عهده شهرداری است.وی خاطرنشان کرد: 
ما در کنار ۲۴ دســتگاه دیگر کار جمع آوری و ساماندهی 
این کودکان را بر عهده داریم.شهردار گرگان گفت: طرح 
جمع آوری این کودکان با همکاری دادستانی فردا غروب 

در گرگان به صورت گسترده انجام خواهد شد.

پروژه فاضــالب خیابان ولیعصــر گرگان طی 
روزهای آینده به پایان می رسد

وی در خصــوص معضل ترافیک شــهر گرگان گفت: 
ترافیک مرکز اســتان ســال ها اســت که دغدغه اصلی 
شــهروندان گرگانی است برای همین با همکاری اعضای 
شــورای اســالمی شــهر بازنگری مطالعات طرح جامع 
گرگان در دستور کار قرار گرفته است، به زودی مصوبات 
و برنامه های پیشــنهادی این جلسات به شورای ترافیک 
شهرســتان که به ریاســت فرماندار برگزار می شود، ارائه 
خواهد شد.ســیدالنگی افزود: اتمام پروژه فاضالب شهر 
گرگان در خیابان ولیعصر )عج( که باید از ۱۰ سال پیش از 
سوی شرکت آب و فاضالب انجام می شد بعد از یک وقفه 

چندین ساله، عملیات اجرایی آن از سه ماه قبل مجدد آغاز 
شد اگرچه اغتشاشات اخیر باعث شد عملیات این پروژه 
موقتا تعطیل شــود ولی هم اکنون باجدیت فعالیت این 
پروژه دنبال می شــود و در روزهای آینده به اتمام خواهد 
رســید.وی در خصوص آخرین وضعیت پروژه شهربازی 
مــدرن گرگان گفت: این پروژه در وســعتی ۱۸ هکتار به 
عنوان بزرگترین شهربازی شــمال کشور در دست اقدام 
اســت و تالش داریم با مشــارکت بخش خصوصی آن را 
به ســرانجام برســانیم هم اکنون چند سرمایه گذار برای 
مشارکت در این پروژه اعالم آمادگی کرده اند که در حال 

بررسی آن هستیم.
تالش داریم فاز اول پروژه »سورتمه« شهربازی مدرن 
گرگان را در خرداد ماه سال آینده به بهره برداری برسانیم

وی اضافه کرد: بنا داریم فاز اول پروژه را که »سورتمه« 
است، در خرداد ماه ســال آینده به بهره برداری برسانیم 
که همزمان با آن ســالن شهربازی مسقف به متراژ 6 هزار 
مترمربع به  عنوان بزرگترین ســوله شــهربازی مسقف 
کشــور، به بهره برداری خواهد رســید.وی بیان کرد: این 
پروژه 6۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با توجه به فراهم 
کردن زیرســاخت های مجموعه مسقف فاز دوم از سوی 
قــرارگاه خاتم االنبیاء، این فاز تا قبل از پایان ســال آینده 

افتتاح خواهد شد.
وی تصریح کــرد: برای واگــذاری پارک های جنگلی 
»ناهارخــوران« و »النگــدره« گرگان و بــه منظور ارائه 
خدمات بهتر به شــهروندان، پیش نویس قرارداد با اداره 
کل منابع طبیعی اســتان امضا شده که پس از تصویب در 
اوایل هفته جاری در صحن علنی مجلس شورای اسالمی 
شــهر گرگان، منتظر تصویب نهایی آن در کمیته تطبیق 

فرمانداری هستیم.
شــهردار گرگان گفــت: این ۲ پــارک دارای کتابچه 

طرح جامع هســتند که موضوعات تفریحی، گردشگری 
 و تفرجــی در آن دیده شــده و مــا ملزم بــه اجرای آن 

موضوعات هستیم.
ســیدالنگی در خصــوص حمایت از تیم بســکتبال 
شهرداری گرگان اظهارداشت: حمایت شهرداری و شورای 
اسالمی شهر از ورزش به عنوان یک پدیده اجتماعی برای 
ایجاد نشاط اجتماعی با جدیت دنبال می شود برای همین 
رویکرد جدیدمــان در این بخش براســاس آیین نامه ها 
و مصوبات شــورای اسالمی شــهر حمایت از هیات های 
ورزشی، تیم های ورزشی گرگان، مدال آوران و نام آوران، 

داوران و مربیان ملی به باال خواهد بود.

وی بیان کرد: هم اکنون حمایت شــهرداری از ورزش 
بیش از بضاعتــش انجام می گیــرد به طوری که با ۱۰۰ 
میلیارد ریال اعتبار مصوب شده شورای اسالمی شهر در 

بودجه سال جاری این حمایت های انجام می شود.
وی خاطرنشان کرد: در آخرین جلسه شورای اسالمی 
شــهر گرگان، کمک ۲۰ میلیارد ریالــی به تیم »والیبال 
پــاس« گرگان و ۲ میلیــارد ریالی به »هیات کشــتی« 
مصوب شــد که البته این کمک ها و مساعدت ها براساس 
شاخص ها و امتیازات مشخص شده است که بر مبنای آن 

پرداخت خواهد شد.
شهردار گرگان گفت: بودجه تیم بسکتبال شهرداری 
گرگان براســاس مصوبه بودجه سال جاری در محله اول 
۱۰۰ میلیارد ریــال بود که ۳۵۰ میلیــارد ریال با توجه 
به قهرمانی این تیم در مســابقات فصل گذشــته و ادامه 
آن روند در لیگ امســال، اضافه شد.سیدالنگی افزود: از 
۴۵۰ میلیارد ریــال، ۱۰۰ میلیارد ریــال برای معوقات 
 فصــل گذشــته و ۲۵ میلیارد ریــال برای تیــم بانوان 

بوده است.
وی اضافه کرد: با توجه به حضور این تیم در رقابت های 
بســکتبال قهرمانی غرب آســیا، احتمال تصویب متمم 

بودجه برای این تیم دور از دسترس نیست.
وی در خصوص پل های عابر پیاده میدان شــهرداری 
گرگان گفت: جمع آوری این پل ها خواسته مردمی بوده و 
اقداماتی هم انحام شد، اما با پیمانکار اول به مشکل حقوقی 
برخورد کردیم و پیمانکار جدید انتخاب و معرفی شد که 
وی با توجه به بررسی هشت پل هوایی گرگان، برای تامین 
قطعــات، اعتبار انجام آن را 6۰ میلیــارد اعالم کرد که با 

تخصیص آن این پل ها در یک مــاه آینده به بهره برداری 
خواهند رسید.

شــهردار گرگان گفت: شــعار ما از ابتدا، »شفافیت«، 
»شهر هوشــمند«، »گرگان شهر دوستدار کودک« و نیز 
»گرگان مقصد گردشگری« بوده و در این مسیر گام هایی 
برای تعیین تکلیف برج میدان بســیج و اینکه گرگان به 

مقصد گردشگری تبدیل شود برداشته شده است.
شــهرداری گرگان حقــوق معوقه بــرای هیچ یک از 

پرسنل خود ندارد
شــهردار گرگان با اشــاره به اینکه ایــن نهاد، حقوق 
معوقه برای هیچ یک از پرســنل خود نــدارد، گفت: یک 
شــهرداری در همین اســتان، ســه ماه معوقه نیروهای 
شــرکتی و یک ماه معوقه پرسنل رســمی و سازمانی و 
 شهرداری یکی از شــهرهای استان همجوار، چندین ماه

 پرداختی نداشتند.
ســیدالنگی در خصوص تله کابین مرکز استان، ادامه 
داد: در کشــور ۳۲۵ پارک جنگلــی دارد که این پارک ها 
ارزیابی زیســت محیطی شــده و پارک »ناهارخوران« 
گرگان هــم این مرحله را طی کرده و تله کابین هم نیاز به 
ارزیابی زیست محیطی ندارد، اما با توجه به اهمیت محیط 
زیســت خودمان اســتقبال کردیم تا با کمتری مشکل 

زیست محیطی در آینده به نتیجه برسد.
وی در زمینه بروز تخلفات در ساخت و سازهای مختلف 
در سطح شهر، بیان کرد: به محض اطالع از تخلف ساخت 
و ساز غیرقانونی به استناد قانون از روند کار و ادامه فعالیت 
جلوگیری می کنیــم.وی افزود: در گــرگان ۱۰۹ محله 
شناسایی شده که ۲۱ محله به عنوان محله   کم برخوردار 
انتخاب شــدند که برای حل این موضوع و توریع عادالنه 
اجتماعی، قــرارگاه جهــادی در نظر گرفتیــم و محله 
»انجیرآب« گرگان به عنوان منطقه و محله نمونه در نظر 
گرفته شــد که خدمات دستگاه های اجرایی در آن مکان 

ارائه خواهد شد.
در این نشست خبری که به مناسبت »پاییز هزار رنگ 
گرگان« در پارک جنگلی »النگدره« برگزار شد، معاونان 
و مدیران ســتادی شهرداری، شهرداران مناطق مختلف، 
سرپرستان سازمان های تابعه شهرداری، اعضای شورای 

اسالمی شهر گرگان حضور داشتند.
همچنین مسابقات دارت و پنالتی آزاد بین خبرنگاران 

برگزار شد.

شهردار گرگان:

 حمایت شهرداری گرگان از ورزش
 بیش از بضاعتش است
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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 6۹، ح ۳60

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس مازندران، از میزبانی استان 
مازندران از پیکر مطهر ۱۴ شهید گمنام سال های دفاع مقدس در ایام فاطمیه 

خبر داد.
سردار عبداهلل ملکی با تشریح جزئیات مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر 
۱۴ شهید گمنام، اظهار کرد: اســتان مازندران، در ایام شهادت حضرت زهرا 
)س( میزبان پیکرهای مطهر شــهدای گمنام اســت که بــه تازگی تفحص 
شــدند. وی با اشاره به نامگذاری سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( به 
روز ملی شهدای گمنام، افزود: پیکر مطهر ۱۴ شهید گمنام در ۱۰ شهر استان 
تشــییع و خاک سپاری خواهد شد. مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس مازندران با بیان اینکه این تشییع همزمان با تشییع سراسری سیصد 
شــهید گمنام برگزار خواهد شد، افزود: پیکر مطهر شهدای گمنام یک هفته 
قبل از تشییع وارد استان می شود. وی با اشاره به ورود پیکر یکی از این شهدای 
گمنام به استان در روز سه شنبه ۲۲ آذر، گفت: پیکر این شهید گمنام شامگاه 

سه شنبه در یادواره شهدای دانشگاه مازندران واقع در بابلسر حضور پیدا کرد.
مدیرکل حفظ آثار مازندران با بیان اینکه پیکر مطهر ۱۳ شهید گمنام دیگر 
نیز پنج شنبه یکم دی از جاده فیروزکوه وارد استان می شود، گفت: پیکر مطهر 
شهدا به معراج الشهدای مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان منتقل می 

شود و مسوولیت اجرایی برنامه ها به عهده سپاه کربال خواهد بود. 
ملکی با بیان اینکه ۱۰ شــهر نکا، ســاری، قائمشــهر، آمل، بابل، بابلسر، 
محمودآباد، نوشهر، چالوس و رامســر میزبان شهدای گمنام هستند، گفت: 
همچنین پیکر مطهر شــهدای گمنــام در قالب دو کاروان هفت شــهید در 
شهرهای شــرق و غرب استان مورد استقبال مردم ۱۲ شهر دیگر قرار خواهد 
گرفت. وی زمان برگزاری مراســم متمرکز وداع با چهارده شــهید گمنام را 

دوشــنبه پنجم دی بعد از نماز مغرب و عشــاء در مصالی امام خمینی ساری 
اعالم کرد و افزود: همچنین مراسم تشییع متمرکز همزمان با سالروز شهادت 
حضرت زهرا )س( ســه شنبه ششم دی ساعت ۹:۳۰ از میدان شهدا تا میدان 

شهید قاسمی ساری برگزار خواهد شد. 
مدیرکل حفظ آثار مازندران با بیان اینکه پس از تشــییع متمرکز استانی، 
پیکر چهار شهید گمنام در روز شهادت حضرت زهرا )س( در چهار نقطه شهر 
ساری خاک سپاری خواهد شــد، بیان کرد: پیکر ۱۰ شهید دیگر برای اجرای 
مراسم وداع و تشییع به شهرهای نکا، قائمشهر، آمل، بابل، بابلسر، محمودآباد، 
نوشــهر، چالوس و رامسر منتقل می شود. ملکی مراســم وداع شهرستانی را 
شــامگاه سه شنبه ششم دی بعد از نماز مغرب و عشاء در ۹ شهر میزبان اعالم 
کرد و ادامه داد: همچنین مراسم تشییع پیکرهای مطهر شهدا در شهرستان ها 

چهارشنبه هفتم دی ساعت ۹:۳۰ برگزار خواهد شد. 
وی با اشاره به مکان خاک سپاری شهدای گمنام، بیان کرد: پیکر یک شهید 
گمنام در شــهرک شهید ســلیمانی نکا، یک شهید گمنام مجتمع فرهنگی 
روستای سمسکنده ساری، یک شهید گمنام بوستان والیت ساری، یک شهید 
گمنام در صدا و ســیمای مرکز استان، یک شهید گمنام در مجمتع فرهنگی 
بخش رودپی )طوقدار( ســاری، یک شهید گمنام حوزه علمیه قائمشهر، یک 
شهید گمنام در منطقه گتاب بابل، یک شهید گمنام در بابل کنار، یک شهید 
گمنام در دانشگاه بنت الهدی آمل، یک شهید گمنام پایگاه دریایی سپاه بابلسر، 
یک شــهید گمنام در دانشکده فنی و حرفه ای محمودآباد، یک شهید گمنام 
در منطقه نمک آبرود چالوس، یک شــهید گمنام مرکز آموزش عالی شهید 
مطهری نوشهر و یک شــهید گمنام در مرکز آموزش عالی مالصدرای رامسر 

تشییع خواهد شد. 

معاون آب منطقه ای مازندران مطرح کرد:

 تشییع پیکر مطهر ۱۴ شهید گمنام طی ایام فاطمیه در ۱۰ شهر مازندران

 عضو نظام مهندســی ســاختمان مازندران از برگزاری همایش 
اســتانی بهداشــت، ایمنی و محیط زیســت با حضور فعاالن حوزه 
ســاختمان ســازی اســتان ۲۹ آذرماه به میزبانی ایــن انجمن در 

شهرستان آمل خبر داد.
ســید نواب طاهری در جمــع خبرنگاران گفت: ایــن همایش با 
هدف تاکید بر ایمنی و شــناخت و تغییر نگرش ســازندگان مسکن 
و ساختمان به نیروی انسانی و ســالمت آنها در حین کار با همکاری 
اداره های کل راه و شهرســازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران 
 و غیــره روز ۲۹ آذرماه در ســالن همایش های اریکــه آریایی آمل

 برگزار می شود.
وی، شــعار محوری این همایش را »ساختمان ایمن، شهر ایمن« 

بیان کرد و افزود: در این همایش یک روزه که صاحبنظران، مهندسان 
حوزه ســاخت و ساز مســکن، اساتید دانشــگاهی عمران و مدیران 
کل استانی حضور خواهند داشــت، در خصوص الزام آورشدن همه 
فعاالن حوزه ســاخت مسکن و ساختمان به رعایت ایمنی در ساخت 
 و ســازها و رعایت شــیوه نامه های مربوط به استاندارسازی ها تاکید 

خواهد شد.
عضو نظام مهندســی ســاختمان مازندران با اشــاره به اینکه در 
همه بخشــنامه های ابالغی و بازدیدهای میدانــی اعضای انجمن و 
نیز کمیته های بازرســی و غیره بر کارهای انبوه سازان زیرمجموعه 
انجمن، رعایت همه نکات فنی و ایمنی هم در مراحل ســاخت برای 
کارگران وهم مصرف کنندگان ســاختمان اســت، افزود: در همین 
راســتا وبا تاکید این انجمن، به منظور حفظ ســالمت و ارتقا ایمنی 
برای کارگران در مراحل کار ســاختمانی، از دو ســال گذشته با بیمه 
 قرارداد بسته شد که خوشــبختانه دراین مدت هیچ مورد ارجاعی به

 بیمه نداشتیم.
طاهری، با اســتناد به آمارهای اعالم شــده رسمی، ساالنه مرگ 
و میرهای ناشــی از حوادث کار در کشــور متأســفانه وجود دارد واز 
دســت دادن جان کارگرها ناخوشــایند اســت، گفت: خوشبختانه 
از این دســت حوادث در حوزه اعضای رســمی انجمن در دو ســال 
گذشــته مورد فوتی نداشــتیم و در واقع با برگزاری همایش استانی 
بهداشــت، ایمنی و محیط زیســت به دنبال ارتقای ســطح ایمنی 
 درکارگاه های ســاختمانی و حفظ جان و ســالمت کارگران در این 

حوزه هستیم.

عضو نظام مهندسی ساختمان مازندران:

همایش استانی »بهداشت وایمنی در ساخت مسکن« در آمل برگزار می شود

اختصاصی سرویس اجتماعی هموالیتی: هر کس یادش نباشد 
حداقل رســانه ها و خبرنگاران یادشان است که شهرداری ساری در بوق 
و کرنا کرده که قرار اســت استاندار به مناســبت هفته دولت پروژه های 

شهرداری ساری را افتتاح کند.
مدیران شهرداری که دست شان از بابت پروژه ها خالی بود و از طرفی 
تالش داشند که نظر استاندار را به خودشان جلب کنند، بحث رونمایی از 
سردیس های مشاهیر را مغنتم شمرده و تالش داشتند که پای استاندار 

را به این مراسم بکاشنند.
حسینی پور که ظاهرا دست شــان را خوانده بود هیچ اعتنایی به این 
جریان نکرده و در مراسم بهره برداری از پروژه ها حضور پیدا نکرده است.

اصال تکلیف بهره برداری از این پروژه ها هم مشــخص نشــده و ظاهرا 
بدون و سر و صدا نسبت به رونمائی از این پروژه  ها اقدام کردند.

نــه تنها حســینی پور خــودش در این مراســم حضور پیــدا نکرد 
 از همراهــی معاونش هــم برای بهــره  بــرداری از این پــروژه  ها هم 

خبری نشد.
اما داستان فقط به حضور وعدم حضور استاندار ختم نشد و شهرداری 
ســاری که ظاهرا برای خودش محرز شده که حسینی پور در این مراسم 
حضور پیدا می  کند بحث حضور حسینی پور را بسیار پررنگ جلوه داد و با 

نصب تابلو در محوطه از بهره برداری این پروژه با حضور استاندار صحبت 
کرده است.

نکته اینجاســت که اصال حســینی پور نه تنها در این مراســم حتی 
به صورت گذری هم از این مســیر عبور نکرده اســت و نه تنها معاونان 
اســتانداری را به این مراسم نفرستاد به مشاوران خویش برای حضور در 

این پروژه هم ماموریت ندارد که بازدیدی از این طرح داشته باشند.
بحث اینجاست که چرا مدیران شهری تالش دارند پروژه ای که مورد 

توجه استاندار نبوده را به نام وی افتتاح کنند.
حاال که استاندار در مراسم افتتاح حضور پیدا نکرد چرا تابلو جمع آوری 
نمی شــود و هر روز این دروغ آشکار از جلوی چشم مردم و افکار عمومی 
رژه می  رود و اســتاندار و تیم رســانه  ای آن در این قضیه سکوت کرده و 

واکنشی نشان نداده است.
از طرفی آنچه که این روزها در ساری به آن نیاز است، انتخاب شهردار 
مقتدر، قوی، کارآمد، جهادی و دارای بینش عمرانی و شهرسازی و فردی 

کاردان و قوی که سابقه مبارزه با فساد را نیز داشته باشد.
پس از آن تکمیل پروژه های نیمه تمام پل کابلی،پارک ملل، پارکینگ 
طبقاتی، کارخانه زباله سوز و بهسازی و مناسب سازی همه خیابان های 

ساری و...

دم دست ترین دروغ آشکار شهرداری که هر روز جلوی چشم است
'گزارش اختصاصی

 مدیرعامل شرکت گاز مازندران تاکید کرد: مصرف گاز ادارات در ماه های 
سرد سال مدیریت شود.

به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان مازندران، قاســم مایلی 
رستمی مدیرعامل شرکت گاز مازندران در همایش جهاد تبیین انرژی ویژه 
فرماندهان بســیج ادارات کل اســتان از کلیه ادارات و سازمان ها خواست 
 تا در راســتای تحقق کاهش ۱۰ درصدی گاز مصرفی در فصول ســرد سال

 اقدام کنند.
مایلی رستمی با اشاره به افزایش بی رویه مصرف گاز، بر ضرورت استفاده 

بهینه در ماه های سرد سال تاکید کرده است.
وی افزود: با عنایت به فرا رســیدن ماه های ســرد سال و افزایش بی رویه 
مصرف انرژی و ضرورت اســتفاده بهینه از گاز جهــت جلوگیری از قطعی 
احتمالی آن تا پایان اسفند ماه سال جاری کلیه دستگاه های اجرایی استان، 

مراکز آموزشی، فرهنگی، ورزشی، عمومی و بخش خصوصی می بایست در 
این دوره دمای وسایل گرمایشی خود را در دمای متعارف و مطلوب تنظیم و 
از فعال کردن تاسیسات گرمایشی پیش از شروع رسمی ساعت فعالیت و پس 
از اتمام زمان کار خودداری کنند تا نســبت به مدت مشابه سال قبل شاهد 
کاهش حداقل ۱۰ درصد مصرف حامل های انرژی باشــیم. بر این اســاس 
پایگاه های بسیج وظیفه پایش دقیق مصرف 

بهینه گاز را به طور دائم بر عهده دارند.

مسئول سازمان بسیج کارمندان سپاه 
کربال مازندران: ادارات در الگوســازی 

مصرف بهینه انرژی پیشگام باشند
سرهنگ مجیدرضا شعبانی با تأکید بر لزوم 

مدیریت مصرف انرژی، گفت: ادارات و دســتگاه های اجرایی در الگوسازی 
مصرف بهینه انرژی به ویژه گاز پیشگام باشند.

وی در همایش جهاد تبیین انرژی در شــرکت گاز مازندران، اظهار کرد: 
انــرژی گاز نیاز اصلی و اثرگذار جامعه امروز اســت و باید در حفظ و مصرف 

بهینه آن بکوشیم.
ســرهنگ شــعبانی افزود: مدیریت مصرف گاز باید مــورد توجه همه 
دستگاه ها و نهادها باشد.مسئول سازمان بسیج کارمندان سپاه کربال با اشاره 
به منویات مقام معظم رهبری در خصوص مدیریت مصرف، تصریح کرد: در 

مدیریت مصرف انرژی باید همت همگانی صورت گیرد.
سرهنگ شعبانی با تاکید ویژه از همکاری و تعامل دستگاه ها و نهادها در 
کاهش مصرف گاز، بیان کرد: بســیج ادارات در الگوسازی مصرف بهینه گاز، 

پیش قراول باشند.
وی با بیان اینکه فرهنگ ســازی در مدیریت مصرف بسیار اهمیت دارد، 

افزود: مدیریت مصرف در تمام الیه های مدیریتی و زندگی نهادینه شود.

سرپرست روابط عمومی شرکت گاز مازندران؛

نقش مهم و رسالتی که بسیج دارد، در 
فرهنگ سازی بسیار مهم و کلیدی است.

سید حمزه عمادی با عنوان این که بسیجیان 
در عرصه های مختلف یک الگو هســتند گفت: 
پایگاه های بسیج دستگاه های اجرائی به عنوان 
یــک محور و الگــو، تذکــرات الزم را در زمینه 

مدیریت بهینه مصرف ارائه نمایند.
وی اظهار داشــت: بســیج ادارات با توجه به 

تعامل و ارتباط بسیار مناسبی که با کارکنان دارند، می توانند از این ظرفیت 
ارزشــمند بهره گیری نموده و در فرهنگ ســازی و تنویر افکار عمومی در 
شناســاندن مصرف صحیح، فرهنگ موجود جامعه در بخش مصرف انرژی 

را اصالح کنند.
عمادی با تاکید بر این که می باید فرهنگ مصرف بی رویه را با تبلیغ، اطالع 
رسانی و آگاهی بخشی تغییر دهیم افزود: در این زمینه می بایست به گونه ای 
فرهنگ سازی شود که مصرف درست از گاز را به عنوان یک ارزش در جامعه 

گسترش داده و مصرف ناصحیح را یک ضد ارزش معرفی نمائیم.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران؛

 مصرف گاز ادارات در ماه های
 سرد مدیریت شود

* مسئول سازمان بسیج کارمندان سپاه کربال مازندران:
ادارات در الگوسازی مصرف بهینه انرژی پیشگام باشند

*سرپرست روابط عمومی شرکت گاز مازندران:نقش مهم و رسالتی که 
بسیج دارد، در فرهنگ سازی بسیار مهم و کلیدی است.


