
  

تیترهای خواندنی تیترهای خواندنی 

خداحافظی با نوستالژی های 
خاطره ساِز روستاهای مازندران

بدون شک برای بسیاری از آن هایی که به مازندران سفر کردند خانه های ِگلی و پَرچین های پوشیده با چوب 
درختان تصویری از جاذبه های روستایی این خطه از شمال کشور است که اکنون این معماری رنگ باخته است.

تغییرات در شــکل و شمایل روســتاهای مازندران اغلب با عنوان تغییر کاربری زمین های کشاورزی تعبیر 
می شــود اما این تغییرات فراتر از موضوع زمین کشاورزی اســت و اکنون ردپای آن در گوشه گوشه جامعه 

روستایی این استان دیده می شود.
هر چند این تغییرات در طول ســال های متمادی صورت گرفته است اما اکنون بیشتر به چشم می آید چرا که 

کمتر خانه با بافت سنتی و قدیمی را در این مناطق می توانیم مشاهده کنیم.
سال ها چشمانمان با خانه های ِگل اندود شده و پَرچین های پوشانده با شاخه های درخت عادت کرده بود که به 
یکباره ساختمان چند طبقه سنگ کاری در روستاهای مازندران جا خوش کردند و بدین گونه ارتباط میان مردم 
با فضای سنتی روستاها این خطه از شمال قطع شد.در دوره ای که فصل های جدید گردشگری در جهان پدیدار 
شده است، هر یک از داشته های سنتی هر منطقه به عنوان بخشی از جاذبه آن منطقه به شمار می رود. معماری 
از جمله این جاذبه هاست که بسیاری از گردشگران را به سمت خود می کشاند.روستاهای مازندران جاذبه های 
مهم گردشگری این استان هستند که طی سال های اخیر به دلیل نبود ضوابط حفظ بافت بسیاری از آن ها اکنون 

سیمایی غیر روستایی پیدا کردند و بافت های غیر بومی سیمای آن ها را تغییر داده است.
غفلت از جاذبه های سنتی گردشگری ..

گزارش فرهنگیگزارش فرهنگی

 نیم نگاهی به نقش آفرینی تعاونی های مازندران
 در اقتصاد ملی

 برخوردار نشــدن تعاونی ها از تخفیــف ۲۵ درصدی در پرداخت مالیات، عــدم اجرای معافیت ۲۰ 
درصــدی در پرداخت حق بیمه ،پایین بودن ســرمایه اعضای تعاونی ها،کمبود امکانات زیرســاختی 
،نداشــتن توانایی درتامین وثیقه برای دریافت تسهیالت و ضعف در کار جمعی ازدالیل نقش کمرنگ 

تعاونی های مازندران در اقتصاد ملی عنوان شده است.
امروزه تشــکیل تعاونی ها در جهان نهضتی انســانی، اخالقی و تربیتی اســت که بر مبنای آن نظام 
اقتصادی خاصی برای رفاه و ایجاد اشــتغال در جامعه پایه گذاری می شــود به گونه ای که سازمان های 
جهانی، توسعه را بدون مشارکت عمومی مردم فاقد ارزش و اعتبار می دانند و به همین منظور نیز بیشتر 
کشــورها از نهضت تعاون به عنوان یکی از ابزارهای مهم و موثر در امر توســعه بویژه توســعه اقتصادی 
استفاده می کنند.توجه به رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی بارها توسط رهبر معظم انقالب مطرح 
شده است و تنها راهکار برای تحقق این امر مهم نیز ایجاد تعاونی با استفاده از ظرفیت و سرمایه های مردم 
است ،چرا که الزمه رشد اقتصادی، فقر زدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و 
مدیریت، تمرکز ســرمایه های کوچک در قالب سرمایه های متوسط و کالن در گرو تشکیل و راه اندازی 
تعاونی اســت.تعاونی ها از لحاظ اقتصادی بعنوان یکی از جدیدترین راه های توسعه پایدار دربرنامه های 
توســعه کشور قرار دارند و از عوامل موثر در تحقق حماسه اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار در کشور 

تعاونی ها هستند.
سهم ۲۵ درصدی تعاونی ها در اقتصاد طبق اصل ۴۴ قانون اساسی

بر اســاس اصل ۴۴ قانون اساســی، نظام اقتصادی کشــور باید بر پایه ســه بخش دولتی، تعاونی و 
خصوصی با برنامه ریزی منظم اســتوار باشد که تعاونی ها باید سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد داشته باشند 
اما با نگاهی به آمارها می توان دریافت که شرکت های تعاونی بنا به دالیل مختلف هنوز نتوانسته اند به این 

مهم دست یابند و تا رسیدن به این نقطه راه درازی درپیش دارند.
بخــش تعاون به عنوان یک نظام کارآمد اقتصادی و اجتماعی می تواند برای تامین نیازهای اقشــار 
جامعه گام های موثری بردارد و بر همین اســاس نیز تشــکیل تعاونی هــا و حضور مردم در عرصه های 
اقتصادی و اجتماعی و مشارکت فکری و مالی آنان راهکاری موثر و تضمین کننده برای افزایش بهره وری 

تولید، توزیع و بهینه سازی تعادل بین نیازها و امکانات است.
بخش تعاونی اقتصاد در ۱۳ شهریور ۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و وزارت تعاون 
به منظور اعمال نظارت دولت و حمایت و پشتیبانی از این بخش در همان سال تشکیل شد. تعاونی  ها به 
لحاظ اقتصادی به عنوان یکی از موثرترین راه های توسعه پایدار در برنامه های توسعه کشور قرار دارند و 
یکی از عوامل موثر نیز در تحقق حماسه اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار در کشور همین تعاونی ها 
هســتند.در قانون برنامه پنج ساله توسعه ششم کشور مقرر شد که دولت به منظور توسعه بخش تعاون 
و ارتقای ســهم آن به ۲۵ درصد در اقتصاد ملی تا پایان برنامه با رویکرد ایجاد اشتغال، گسترش عدالت 
اجتماعی و توانمندســازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه، با رعایت تکالیف و اختیارات مقرر در قانون 
اجرای سیاســت های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اقدامات اساسی را انجام دهد.در این قانون عنوان شد 
که دولت باید نســبت به افزایش سهم تعاونی ها به ۱۵ درصد در بازار پولی کشور تا سال چهارم برنامه از 
طریق فراهم نمودن تسهیالت الزم جهت صدور مجوز فعالیت مؤسسات مالی و پولی و بانک های تعاونی، 
افزایش ساالنه ســرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت ســرمایه گذاری تعاون در جهت ارتقای 
ســهم آنها در رشد بخش تعاونی از محل بخشی از منابع مالی جزء ۲ ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست های 
کلی اصل ۴۴ قانون اساســی در قالب بودجه های ســنواتی به منظور اعطای تسهیالت بانکی و پوشش 
خطرپذیری تعاونی های فراگیر ملی با اولویت تعاونی های کشــاورزی، روستایی و عشایری اقدام کند.

براســاس آمار بیش از ۴۳ درصد از مجموع ۱۹۸ هزار تعاونی ثبت شده در کشور غیر فعال هستند و در 
مازندران نیز از مجموع ۱۴ هزار و ۱۸۰ تعاونی ثبت شــده، ۶ هزار و ۳۷۴ تعاونی بنا به دالیل مختلف در 
وضعیت راکد و غیرفعال قرار دارند.داده های آماری نشان می دهد که در مازندران ۱۴ هزار و ۱۸۰ تعاونی 

به ثبت رسیده است که از این تعداد هفت هزار و ۸۰۶ تعاونی در بخش های مختلف تولیدی، کشاورزی، 
صنعتی، خدماتی، مســکن، معدن، عمرانی، فرش دســتبافت، توزیعی و تامین نیاز تولید کنندگان و 
مصرف کنندگان مشغول فعالیت هســتند.تعاونی های فعال در مازندران ۱۲۲ هزار و ۴۰۳ عضو دارند 
که در مقایسه با سایر شــرکت ها، بخش تولیدی و خدمات با ۲ هزار و ۶۹۶، کشاورزی با ۲ هزار و ۱۶۲ و 
بخش صنعت نیز با یک هزار و ۳۹۷ شرکت، بیشترین تعداد تعاونی های فعال و ثبت شده را در این استان 

تشکیل می دهند.
سهم ۳.۵ تا چهار درصدی تعاونی ها در اقتصاد مازندران

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، ســهم بخش تعاون در اقتصاد این استان را بین ۳.۵ تا 
چهار درصد اعالم کرد و گفت که این میزان ۲۱ درصد کمتر از سهمی است که قانون در برنامه پنجم ساله 
توسعه در نظر گرفته است.علی باقری اظهار داشت: سهم ۲۵ درصدی تعاونی ها در اقتصاد کشور در حالی 
در اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح شده است که با نگاهی به آمارها می توان دریافت که شرکت های تعاونی 
فعال در سطح کشور از جمله در مازندران بنا به دالیل مختلف هنوز نتوانسته اند به این مهم دست یابند 
و تا رســیدن به این نقطه راه درازی درپیش دارنــد.وی گفت : هم اکنون بخش دولتی ۸۰ درصد، بخش 
خصوصی ۱۵ و بخش تعاون نیز پنج درصد از سهم اقتصاد کشور را بر عهده دارند و این در حالی است که 
در قانون برنامه پنج ســاله توسعه کشور، مقرر شد که ۳۰ درصد از طرح های دولتی باید به بخش تعاونی 
ها واگذار شــود که این مهم تاکنون محقق نشده است.وی افزود : شرکت های تعاونی مازندران در حالی 
تنها ۳.۵ تا چهار درصد از سهم اقتصاد استان را بر دوش دارند که با توجه به مشکالت متعدد، در ۶ ماهه 
نخست امسال ۲۰ میلیون دالر کاال به مقصد کشــورهای آسیای میانه کاال صادر کردند که پیش بینی 
می شــود این میزان تا پایان امســال به رقمی بین ۴۰ تا ۴۵ میلیون دالر افزایش یابد که این خود بیانگر 

وجود ظرفیت های متعدد در این تشکل ها است.
محرومیت تعاونی های مازندران از حقوق قانونی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران رویکرد دولت سیزدهم را توجه، تقویت و توسعه بخش 
تعاون عنوان کرد و گفت: مهم ترین چالش تعاونی های کشور و از جمله در مازندران محرومیت از حقوق 
قانونی اســت که دولت مصمم به احقاق آن اســت.باقری،محرومیت تعاونی ها از تخفیف ۲۵ درصدی 
پرداخت مالیات و ۲۰ درصدی حق بیمه شــرکت های کارفرمایی تعاونی به رغم نص قانون و همچنین 
گرفتن مالیات بر ارزش افزوده از تعاونی ها را از عمده مشکالت فراروی شرکت های تعاونی در کشور و از 
جمله در مازندران دانست و افزود: خوشبختانه دولت سیزدهم و مجموعه مدیریت استان تمام قد برای 

حمایت از تعاونی ها و احقاق حقوق قانونیشان ایستاده است.
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 خـط و نشان خـط و نشان گازی هـا  گازی هـا 
در مازنـدراندر مازنـدران
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*  *    واردات لوازم خانگی ممنوع است  واردات لوازم خانگی ممنوع است
 *    *   آموزش، خانواده، آگاهی بخشیآموزش، خانواده، آگاهی بخشی

 و اجتماعی کردن الزمه پیشگیری اعتیاد و اجتماعی کردن الزمه پیشگیری اعتیاد
 *    *   خط قرمز امور اراضی مازندرانخط قرمز امور اراضی مازندران

 قانون شکنی است قانون شکنی است

*    *    اجرای طرح نظارتی در داروخانه های اجرای طرح نظارتی در داروخانه های 
گلستانگلستان

*    *    تک درنای سیبری ایران در معرض تک درنای سیبری ایران در معرض 
انقراضانقراض

**کمبودهای دارویی همچنان پابرجاستکمبودهای دارویی همچنان پابرجاست
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 کوچ نام آوران ووشو کوچ نام آوران ووشو
 از مازندران از مازندران

افزایش موریانه ای تغییر کاربری افزایش موریانه ای تغییر کاربری 
اراضی مازندران  برچیده می شوداراضی مازندران  برچیده می شود

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران خبر داد:

 افزایش ۷ درصدی جان باختگان 
حوادث رانندگی در مازندران

مدیرکل پزشــکی قانونی مازندران گفت: در هشت ماه امسال 
۴۱۵ نفر در حوادث رانندگی اســتان جان خود را از دست داده اند 
 که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته هفت درصد افزایش

 داشته است.
علی عباسی با اشاره به رشد هفت درصدی تلفات ناشی از حوادث 
رانندگی افزود: بر اساس آمارها، ۳۲۳ نفر از تلفات تصادفات هشت 

ماهه نخست امسال را مردان و ما بقی را نیز زنان تشکیل دادند.
وی شهرستان های دارای بیشترین تلفات حوادث رانندگی را به 
ترتیب آمل با ۵۳، ساری و میاندرود با ۵۲، بابل با ۴۸ فوتی و کمترین 
آن شهرستان فریدونکنار با شش فوتی اعالم کرد و گفت: بیشترین 

کشته ها در محور برون شهری و راه روستایی بوده است.
عباسی یادآور شد: از ۴۱۵ کشــته تصادفات هشت ماهه، ۲۹۵ 
نفر در حوادث برون شــهری و راه روستایی )با افزایش ۵ درصدی( 
 و ۱۲۰ نفر در حوادث درون شهری، )با افزایش ۱۱ درصدی( گزارش 

شده است.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با اشــاره به افزایش هشت 
درصدی مصدومان تصادفــات رانندگی افزود: ۹ هزار ۳۸۳ نفر در 
هشت ماهه نخست امســال به علت مصدومیت ناشی از تصادفات 
رانندگی به مراکز پزشــکی قانونی اســتان مراجعــه کردند که 
 این رقم نیز نســبت به مدت مشابه سال گذشــته ۸ درصد رشد 

را نشان می دهد.
مدیرکل پزشــکی قانونی اســتان، رعایت قوانین و مقررات 
رانندگی، از مهم ترین شاخصه های توسعه یافتگی و نشانه فرهنگ 
باالی ملی دانســت و برای کاهش تلفات ناشی از حوادث رانندگی 
نســبت به رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی تاکید کرد و افزود: 
دســتگاه های اجرایی اســتان می توانند در امر فرهنگ سازی با 
استفاده از آمارهای پزشــکی قانونی با برنامه ریزی پیشگیرانه و 
ارتقای آگاهی عمومی مردم در راســتای کاهش آمار کشــته ها و 

مصدومین در حوادث رانندگی مؤثر باشند.



وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: راه حل مدیریت 
بازار خودرو را این دانســت که عرضه و تقاضا در مرحله 

اول متوازن شود .
 ســیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت 
در حاشــیه جلســه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، 
اظهار داشت: ســال گذشــته ۵/۳ درصد و امسال ۹/۴ 
درصد رشــد تولید و اقتصادی در بخش صنعت داشته 

ایم که خیلی امیدوار کننده است.
وی عنوان کرد: بهترین راه ایجاد اشتغال در کشور و به 
نوعی توزیع درآمد از طریق بخش صنعت و معدن انجام 
می شــود. همین طور آمار تولید شرکت های صنعتی و 
معدنی بورســی در آبان ماه امسال ۵/۶ درصد نسبت به 

آبان سال گذشته بیشتر بوده است.
وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: به حمداهلل حدود 
۵ ماه اســت که شرکت های صنعتی و معدنی بورسی که 
نیمی از تولید را عهده دار هستند، رشد ۶ درصد و بیشتر 
را ثبت کرده اند. در آبان ماه نیز این رشــد تکرار شد. در 
مجموع داده ها نشان می دهند که بخش تولید و صنعت 

در حال حرکت است.
وی در پاســخ به ســوالی در خصوص طــرح جدید 
مجلس نمایندگان آمریکا برای ممانعت از ورود فرزندان 
و مقامات ایرانی به این کشــور، بیان کــرد: ما نیز آنها را 
تحریــم خواهیم کرد کــه نتوانند به ایــران بیایند. این 

تحریم خیلی بال موضوع است.
وزیر صمت در خصــوص علت افزایش قیمت خودرو 
در دو هفتــه گذشــته، بیان کرد: نرخ ارز از ۵ مســیر بر 
بازارهای کشــور تأثیر می گذارد؛ یکی بر روی مواد اولیه 
است. مثاًل در خصوص محصولی مانند خودرو حدود ۱۰ 
الی ۲۰ درصد از قطعات آن را متناسب با نوع خودرو وارد 

کشــور می کنیم. وقتی که قیمت دالر افزایش می یابد، 
قیمت تمام شــده خودرو نیز باال می رود، اما این قیمت 
تمام شده با قیمتی که اکنون در بازار است متفاوت است.
فاطمــی امین ادامه داد: نکته مهم این اســت که از این 
مســیر قیمت خودرو در بازار در حال افزایش نیست. ما 
امروز یک قیمت تولید کننــده داریم و یک قیمت بازار 
داریم. قیمت بازار بعضاً تا ۲۰۰ الی ۳۰۰ میلیون باالتر از 

قیمت تولید ننده است.
وی اضافه کرد: آنچه در این دو ماه خیلی در این بازار 
آشفتگی ایجاد کرده، قیمت های بازار است. قیمت های 
بازار به دنبال افزایش قیمت قطعات باال نرفته است، بلکه 

از آنجا که عرضه و تقاضای خودرو در بازار متوازن نیست، 
خودرو به نادرستی تبدیل به یک کاالی سرمایه ای شده 
و افــرادی که می خواهند ارزش پول خود را حفظ کنند، 

به سراغ خرید خودرو می روند.
وزیر صنعت معدن و تجارت خاطر نشــان کرد: پس 
وقتی قیمت دالر افزایش پیــدا می کند، قیمت خودرو 
نیز باال می رود. اگر دالر نیــز پایین بیاید، قیمت خودرو 
نیز کاهش پیدا می کند. در ســال های گذشته نیز دقیقاً 
قیمت های بازار با قیمت ارز بــاال رفته و با قیمت ارز نیز 

پایین آمده است.
فاطمی امیــن راه حل مدیریت بازار خــودرو را این 

دانســت که عرضه و تقاضا در مرحله اول متوازن شود و 
گفت: خوشبختانه تولید بســیار خوب جلو می رود و در 
آبان ماه ۱۲۲ هزار انواع خودرو در بورس تولید شــده که 

در پنج سال گذشته بی نظیر بوده است.
وی افزود: تولید خودروســازان بــه بیش از ۶۰ هزار 
خودرو ماهانه افزایش پیدا کرده اســت و خودروسازان 
توانســتند به اندازه کل تولید ســال قبل تولید کنند. ما 
چهار سال، ســاالنه ۵۰۰ هزار کسری بازار داشتیم پس 
با تقاضای انباشــته مواجه هستیم که زمان می برد حل 
شود. تولید که بسیار خوب در حال انجام است و واردات 
هم از ۳ آبان ماه نهایی شــد و از موعد نهایی شدن آن دو 
ماه گذشــته و به زودی اولین گروه خودرو وارداتی وارد 

گمرک می شود.
وزیر صنعت تصریح کرد: یک برنامه عرضه گســترده 
خودروهای وارداتی را پیش بینی کرده ایم. تا چند هفته 
پیش خیلی واردات جدی گرفته نمی شــد. پیچیدگی 
واردات خیلی بیشتر شده است اما خوشبختانه کار دارد 

جلو می رود.
فاطمــی امین تاکید کــرد: با برآوردی کــه داریم، 
طبق تولید بســیار زیاد و با حجم گســترده پیش بینی 
شــده برای واردات بازار می تواند به تعادل برسد اما ما در 
بازار مسکن، خودرو و بازار کاالهای سرمایه ای یک سری 
قواعد و قوانین را کم داریم، مانند قانون مالیات بر عایدی 
ســرمایه که در بسیاری از کشــورها وجود دارد و بازار را 

تنظیم می کند.
وی در رابطــه با برنامه جامع صنعت خودرو گفت: در 
حال اجرای این برنامه هســتیم. امسال سه محصول از 
رده خارج شدند و تعدادی دیگر نیز خارج خواهند شد و 

۱۲ محصول جدید به بازار عرضه خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

کاهش قیمت خودرو در گرو ایجاد توازن در عرضه و تقاضاست

نشریه مازندران، گلستان، گیالن
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سیاسی

اخبار

معاون سیاسی، امنیتی استاندار مازندران مطرح کرد؛

 فعال سازی قرارگاه رسانه ای
 برای مقابله با تهدیدات فرهنگی

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران بر لزوم تشکیل قرارگاه رسانه ای 
باهدف مقابله با تهدیدات فرهنگی و حربه جنگ نرم استکبار تاکید کرد.

روح اهلل ســلگی در جمع فعاالن جبهه انقالب مازندران گفت: راهبرد فعلی استکبار در 
مواجهه با ایران اســالمی تشدید جنگ رسانه ای با هدف تغییر جریان فکری نسل جدید 
است.وی با اشاره به ســابقه کینه توزی های استکبار و پادوهای آن علیه انقالب اسالمی، 
تداوم آن را ناشــی از خوی درندگی مظهر شــیطان بزرگ دانســت و افزود: با مدد الهی و 
هدایت های داهیانه امام و رهبری تمامی توطئه های شوم استکبار علیه انقالب در طول ۴۳ 

سال گذشته به شکست انجامید.
سلگی با یادآوری فتنه انگیزی استکبار در حوادث اخیر با همراهی لشکر سایبری افزود: 
در فتنه اخیر فضای مجازی و شــبکه گسترده رسانه ای خارجی و داخلی جبهه واحدی را 
علیه ایران اســالمی شکل دادند.وی با اشــاره به هماهنگی کامل اجزای بیرونی و داخلی 
فتنه در ایجاد اغتشاش و آشوب های گسترده در کشور افزود: هماهنگی در پیشبرد پروژه 
براندازی از ســوی لیدرهای جنگ ترکیبی، بیانگر سازمان یافتگی فتنه و عزم معاندان در 
تجزیه طلبی و تکه تکه کردن ایران بود.این مسئول سیاسی از شکست کامل پروژه معاندان 
در واقعه اخیر خبر داد و افزود: شکست معاندان در فتنه اخیر به معنای پایان فتنه انگیزی 

آنان نیست و ما باید همواره در عرصه جنگ نرم هوشیار و آماده دفاع باشیم.
معاون استاندار مازندران با اشاره به ظرفیت های سرشار رسانه ای کشورمان در رویارویی 
با جبهه استکبار خاطر نشــان کرد: جریان انقالب باید با تشکیل پدافند مؤثر و اطمینان 
بخش در عرصه رســانه از مرزهای فرهنگی کشــور جانانه دفاع کند.وی از ایجاد قرارگاه 
رسانه ای در مازندران خبر داد و افزود: راه اندازی این قرارگاه ظرفیت های قانونی و جهادی 
در عرصه رســانه را برای مقابله با ترفندهای فرهنگی معاندان فعال خواهد کرد.وی اظهار 
کرد: جریان انقالب نباید مرعوب هجمه های فرهنگی معاندان شود و باید تکلیف انقالبی 

خود را در پاسداری از مرزهای ایمانی و معنوی ایران اسالمی انجام دهد.

مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

۶۷ طرح پتروشیمی در کشور فعال است
مدیر طرح های شــرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به ۶۷ طرح پتروشیمی فعال 
در کشور گفت: روابط عمومی ها نقش مهمی در تبیین روند ساخت طرح های پتروشیمی 

به ویژه در شرایط سخت تحریم برعهده دارند.
 احمد شکری در اجالس سراسری روابط عمومی های صنعت پتروشیمی ایران با اشاره 
به اینکه هم اکنون ۱۰۱ طرح با سرمایه مورد نیاز ۷۰ میلیارد دالر در این صنعت در جریان 
اســت، اظهار کرد: حدود ۶۷ طرح از این طرح ها هم اکنون فعال اســت که در مجموع با 

اجرای این ۱۰۱ طرح، ۱۰۰ میلیون تن به ظرفیت این صنعت افزوده می شود.
وی با بیان اینکه برخی چالش های صنعت پتروشیمی با توجه به ظرفیت های موجود 
روابط عمومی ها می تواند شفاف سازی شود، افزود: تأمین منابع مالی، ارز، زمین، خوراک و 

تأمین کاال و تجهیزات از چالش های اجرای طرح های پتروشیمی هستند.
مدیر طرح های شــرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: در شرایط کنونی هلدینگ 
خلیج فارس ۲۲ طرح با مجموع سرمایه گذاری ۱۶ میلیارد دالر در دست اجرا دارد که هفت 
طرح از این تعداد باالی ۵۰ درصد پیشرفت دارند.شکری تعداد طرح های در دست اجرای 
شرکت سرمایه گذاری اهداف را ۱۳ طرح پتروشیمی با مجموع سرمایه گذاری ۷ میلیارد 
دالر بیان کرد و گفت: این شرکت در مناطق غرب کشور سرمایه گذاری های مطلوبی انجام 
داده است، از ۳ میلیارد دالر طرحی که در غرب کشور تعریف شده است، ۲ میلیارد دالر را 
شرکت اهداف در دست اجرا دارد.وی افزود: شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پارسیان نیز 
۶ طرح با مجموع سرمایه گذاری حدود ۱۲ میلیارد دالر و هلدینگ پتروفرهنگ به عنوان 
یک هلدینگ فعال در صنعت پتروشیمی هم پنج طرح با مجموع سرمایه گذاری حدود ۴ 

میلیارد دالر در دست اجرا دارد.
اهمیت بسزای خودکفایی در صنعت پتروشیمی

مدیر طرح های شــرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: هلدینگ شستان پنج طرح 
فعال با مجموع حدود ۳.۲ میلیارد دالر در دســت ساخت دارد و ستاد اجرایی فرمان امام 
نیــز اغلب در حــوزه PDH کار می کند. طرح های فعال هلدینــگ باختر هم پنج طرح با 
سرمایه گذاری بیش از ۲ میلیارد دالر است.شــکری افزود: عمده فعالیت های طرح های 
توسعه ای در مناطق عسلویه، ماهشهر، دیر، جاســک و منطقه انرژی بر پارسیان در حال 
انجام اســت.وی با بیان اینکه ســاخت داخل، خودکفایی و ســاخت بار اول سه حوزه با 
اهمیت برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی محســوب می شود، تصریح کرد: هم اکنون 
حداقل ۴۰ درصد و حداکثر ۹۰ درصد قطعات صنایع پتروشیمی به تفکیک نوع واحدها از 
داخل قابل تأمین است.مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی خطاب به مدیران 
و رؤسای روابط عمومی های صنعت پتروشمیمی گفت: شما باید عوامل ساخت طرح های 
توســعه را ترغیب کنید تا هم زمان با پیشرفت عملیات اجرایی طرح ها، فضاهای فرهنگی 
اجتماعی نیز به موازات آن برای واحدها ایجاد کنند.شکری با تأکید بر لزوم تکمیل زنجیره 
ارزش در صنعت پتروشــیمی افزود: اولویت طرح ها در شرکت ملی صنایع پتروشیمی با 
طرح هایی است که زنجیره را از صفر تا صد تکمیل می کنند.وی به برنامه زمان بندی اجرای 
طرح ها اشــاره کرد و ادامه داد: نقش روابط عمومی ها در تبیین روند ساخت طرح ها دارای 
اهمیت است و باید شما کمک کنید که در شرایط کنونی کشور، سرمایه گذاران و مجریان 

طرح های توسعه ای تحت فشار رسانه ای و فضای مجازی قرار نگیرند.

نماینده مجلس شورای اسالمی ؛

سند الگوی کشت باید بر اساس داشته های آبی 
استان ها تنظیم شود

نظری با تأکید بر لزوم طراحی و تنظیم سند الگوی کشت بر اساس توانمندی آبی کشور 
گفت: اینکه در سند الگوی کشت برای برخی استان های کم آب،کشت محصوالت آب بری 
چون برنج دیده شــده، انحراف از سند است.علیرضا نظری در رابطه با سند الگوی کشت و 
اهمیت آن گفت: الگوی کشــت یکی از نیازهای جدی کشور در حوزه کشاورزی است که 
در دهه های گذشته نســبت به آن بی توجهی شد و این بی توجهی در حالی رقم خورد که 
تنظیم و اجرایی کردن سند الگوی کشت جزو تکالیف دولت ها در برنامه ششم کشور بود.

وی با ابراز خرسندی از رونمایی و پیاده سازی سند الگوی کشت برای اولین بار در دولت 
سیزدهم افزود: امســال برای اولین بار و به همت دولت سیزدهم از الگوی کشت رونمایی 
شد که این موضوع جای خرسندی دارد.نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسالمی 
با اشــاره به مقدمات مورد نیاز برای اجرای هر چه بهتر سند الگوی کشت، گفت: واقعیت 
این است که این سند بدون هماهنگی کامل بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو و نیز 
حمایت های مالی سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی نمی تواند به اهداف خود 
دســت پیدا کند.نظری همچنین در مورد سایر شروط مورد نیاز برای عملیاتی شدن این 
سند بیان کرد: فرهنگ سازی، اقناع سازی افکاری عمومی، همراه کردن کشاورزان با سند 
و نیز آموزش از جمله مســائل مهمی است که باید طی یک بازه زمانی مناسب مورد توجه 

قرار گیرد و بدون رعایت این موارد سند الگوی کشت سند موفقی نخواهد بود.
این نماینده مجلس شــورای اســالمی در بخش دیگری از ســخنان خود با تأکید بر 
ضرورت توجه به داشــته ها و توانمندی های آبی کشور در فرایند اجرای سند افزود: کشور 
ما در کمربند خشک و نیمه خشک جهان قرار گرفته است، همچنین چند سالی است که 
با پدیده خشکسالی مواجه اســت؛ بنابراین الزم است در اجرای سند الگوی کشت به این 
موضوع مهم توجه شــود و سند به گونه ای پیاده سازی شود که نکات مهمی، چون تعادل 

بخشی به سفره های آب زیرزمینی و نیز اصل مهم آب قابل برنامه ریزی آسیبی نبیند.

حمایت مجلس از بازار سرمایه/ عرضه همه 
محصوالت خودروساز در بورس ضرورت است

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: بورس با توجه به 
شفافیتی که دارد می تواند دالل بازی را در بازار خودرو حذف کند، 
این ظرفیت در بازار بورس برای عرضه همه تولیدات شرکت های 
خودرو ساز وجود دارد و باید خودروسازان هم برای عرضه کامل 
استقبال کنند. غالمرضا مرحبا در مورد عرضه خودرو در بورس 
کاال اظهار داشــت: عرضه خودرو به صورت قرعه کشــی باید به 
صورت کامل حذف و امکان عرضه کلی خودرو در بورس فراهم 
شود.عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی اظهار 
کرد: بورس باید دارای شــفافیت باشد و ضرورت دارد شفافیتی 
ایجاد شــود که خودروســازان در یک فضای منطقی و شفاف، 
محصوالتشــان را به بازار عرضه کنند، اقدام خوب و شایسته ای 
در راســتای عرضه خودرو در بورس کاال فراهم شــده است ولی 
باید با حمایت همه دستگاه ها با سازمان بورس این مهم به نتیجه 
برسد.وی با تاکید بر حمایت مجلس از فعالیت بازار سرمایه گفت: 
بــورس از مهم ترین بازارها و تامیــن مالی و بخش های مختلف 
اقتصاد کشور است، ما نیز در مجلس شورای اسالمی همواره از 
بــورس حمایت  می کنیم و دغدغه های زیادی هم داریم که باید 

این دغدغه ها رفع شود.
مرحبا تاکید کرد: بورس با توجه به تعریف و شفافیتی که دارد 
می تواند دالل بازی را در بازار خودرو حذف کند، این ظرفیت در 
بازار بورس برای عرضه همه تولیدات شرکت های خودرو سازی 
ما  وجود دارد و باید خودروسازان هم استقبال کنند که این اتفاق 
رخ دهد.این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: 
در موضوع عرضه خودرو در بورس کاال، یک سمت  قضیه وزارت 
صمت و ســمت دیگر وزارت اقتصاد اســت و تعامل بین این دو 

وزارتخانه می تواند در این مهم به ما کمک کند.
 شریعتی: ساخت مسکن مطالبه ملی مجلس 

از دولت است
یک عضو کمیســیون عمران مجلس شــورای اسالمی، 
تاکید کرد: با اجرای دقیق قانون جهش تولید مسکن و عرضه 
مناسب واحدهای ساخته شده تورم افسارگسیخته حاکم بر 

این بازار کنترل خواهد شد.
غالمرضا شــریعتی  با تاکید بر ضرورت توجه به ساخت 
مســکن در دوران مدیریت جدید وزارت راه و شهرســازی، 
بیان کرد: موضوع مسکن از مسائل حیاتی کشور به شمار می 
رود. اگر ما بخواهیم مشکالت کشور را در چند حوزه اساسی 
تقســیم بندی کنیم قطعا مســکن در این دسته بندی جزء 

مشکالت اساسی کشور به شمار می رود.
ساماندهی بازار مسکن نیازمند یک عزم ملی است

وی در ادامه با تاکید بر اینکه مســکن، معیشت و اشتغال 
از اساسی ترین مشکالت کشــور هستند، اظهار کرد: دولت 
و مجموعه دســتگاه هایی که با حوزه مسکن سر و کار دارند 
باید دست به دست هم دهند تا مشکالت در این حوزه مرتفع 
شــود. مســکن یک موضوع فراملی اســت و همه باید برای 
حل مشکالت این حوزه کمک کنند. شــاید وزارتخانه راه و 
شهرسازی به عنوان کانون اصلی حل مشکل مسکن به شمار 
رود اما الزم است همه بخش ها به اندازه خود برای ساماندهی 

بازار مسکن گام بردارند.
نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسالمی، تصریح 
کرد: با انتخاب اخیر مجلس و ســپردن ســکان وزارت راه و 
شهرسازی به دســت آقای بذرپاش، مجلس پیام روشنی به 

دولت و شخص وزیر ارسال کرده است.
این عضو کمیســیون عمران مجلس گفت: خدا مهندس 
قاسمی را رحمت کند. وی تالش خود را برای ساماندهی بازار 
مسکن انجام داد اما دولت، وزیر سابق را همراهی نکرد و بانک 

ها نیز در ارائه تســهیالت و بعضــا وزارتخانه در تامین زمین 
همکاری الزم را نداشتند.

 مجلس در انتخاب اخیر خود نشان داد 
که مسکن اولویت کشور است

وی در ادامه تاکید کرد: مجلس در انتخاب اخیر خود تاکید 
کرد که اولویت اول وزارت راه و شهرسازی باید مسکن باشد. 
اگر بازار مسکن رونق پیدا کند خیلی از حوزه های کشور نیز 
ســامان خواهد گرفت. با ساخت مسکن و عرضه مناسب آن 
این تورم افسارگسیخته که رواج پیدا کرده کنترل می شود. 
نگرانی جوانان نیز از بین رفته و اشتغالزایی نیز صورت خواهد 
گرفت.شــریعتی با بیان اینکه مجلس اجرای قانون جهش 
تولید مسکن را به عنوان یک مطالبه ملی از دولت دارد، افزود: 
اگر دولت به این حوزه بی توجهی کند ممکن است برای کشور 
چالش ایجاد شود. حوزه مسکن از اساسی ترین بخش هایی 

است که مجلس و دولت باید با جدیت آن را دنبال کنند.
بهادری جهرمی: نتایج هدفمندی یارانه ها در حال نمایان 

شدن است/ استاندار کرمانشاه تغییر کرد
ســخنگوی دولت گفــت: در حوزه ارزی بــا افزایش ۶۴ 
درصدی عرضه ارز در ســامانه نیما در هشــت ماه امسال به 

نسبت مدت مشابه سال گذشته مواجهیم.
علی بهادری جهرمی در حاشــیه جلسه هیئت دولت در 
جمع خبرنگاران با تبریک شب یلدا اظهار کرد: عیدی دولت 
هم در این شــب با واریز سود ســهام عدالت آغاز شده است. 

امیدواریم که این عیدی مناسبی برای شب یلدا باشد.
وی افــزود: در جلســه امــروز هیئت دولت بــا تقدیر از 
فعالیت های قریب به یک ساله آقای امیری استاندار کرمانشاه، 
با انتصاب محمدطیب صحرایی به عنوان استاندار جدید این 
اســتان موافقت شد.ســخنگوی دولت ادامه داد: در حاشیه 

جلسه امروز هیئت دولت گزارش هایی از برخی آمارهای بانک 
مرکزی و وزارت اقتصاد و وزارت کار ارائه شــد. گزارش وزیر 
اقتصاد حاکی از آغاز نمایان شدن آثار مثبت ناشی از سیاست 
مردمی سازی یارانه ها بود که به عنوان نمونه در بخش تولیدات 
کشاورزی واردات بســیاری از کاالهای اساسی مرتبط با این 
بخش کاهش چشــمگیری در همین مدت چندماه گذشته 
داشته اســت.بهادری جهرمی افزود: روغن آفتابگردان ۴۰ 
درصد، گندم ۲۸ درصد، کنجاله ۶۰ درصد و ذرت ۱۶ درصد 
کاهش واردات داشــته  است. رشــد اقتصادی تابستان سال 
گذشته که یک درصد بوده امسال به ۳.۶ درصد رسیده است.
وی یادآور شد: در حوزه ارزی هم با افزایش ۶۴ درصدی عرضه 
ارز در سامانه نیما در همین هشت ماه امسال به نسبت مدت 
مشابه سال گذشــته مواجهیم. در سال پیش ۱۹.۶ میلیارد 
دالر ارز در سامانه نیما عرضه شده بود و امسال ۳۲.۱ میلیارد 

دالر ارز در سامانه نیما عرضه شده است.
سخنگوی دولت با اشــاره به ارائه گزارش پیشرفت طرح 
کاالبرگ الکترونیکی از ســوی وزیر رفاه، اظهار کرد: گزارش 
امروز وزیر نشان داد که آمادگی اجرای آزمایشی تقریباً نهایی 
شده است و در یکی از اســتانهای جنوبی کشور بزودی و به 

صورت اختیاری برای شهروندان این استان اجرایی می شود.
بهادری جهرمی با اشــاره به مصوبات جلسه امروز هیئت 
دولت، اظهار کرد: در یکی از این مصوبات همه دســتگاه های 
اجرایی و همه زیرمجموعه های این دستگاه ها مکلف شدند 
کلیه کارکنان و کلیه افرادی که به هر نحو حقوق و مزایایی را 
از این دستگاه ها دریافت می کنند حتی اگر کارکنان رسمی، 
قراردادی و پیمانی نباشند، اطالعات آنان را با هدف افزایش 
انضباط مالی و ســاماندهی بهتر نیروی انســانی در سامانه 

مربوط به این حوزه ثبت کنند.

کوتاه سیاسی

یــک ســری از کاالهــای لــوازم خانگــی نیز 
مشــمول قیمت گذاری پســینی هســتند یعنی 
خــود تولیدکننــدگان و البتــه تحت نظر ســتاد 
 تنظیم بازار و ســازمان حمایت از مصرف کنندگان

 قیمت می دهند.
ســخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه فعاًل قرار 
نیست واردات لوازم خانگی آزاد شود گفت: در حال 
حاضر واردات لوازم خانگی به داخل کشــور ممنوع 
است اما در مقابل از نظر صادرات لوازم خانگی ایرانی 

وضعیت خوبی داریم.
 امید قالیباف ســخنگوی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت درمورد صنعت لوازم خانگی کشور گفت: 
در حــال حاضر ۴۷۰ پروانه بهره بــرداری در لوازم 
خانگی صادر شده و چه بسا برای اجاق گاز بیشتر و 

برای تلویزیون کمتر باشد اما در حوزه لوازم خانگی 
به طور متوســط ۲۰۰ تولیدکننده داریم که البته 
 حدود ۱۵ برند هســتند که ۸۰ درصد بــازار را در

 اختیار دارند.
وی با بیــان اینکه ورود و خــروج صنایع از بازار 
باید آزاد باشــد افزود: اینکه ما به ادعای اشباع بازار، 
جلوی مجوزهــا را بگیریم به نوعی مغایر بحث بازار 
رقابتی است چون ممکن است یک نفر مجوز بگیرد 
اما با یک فرآیند مدیریتی و فناوری بهتر، محصولی 

باکیفیت و ارزان تر تولید کند.
 سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطر 
نشان کرد: بخشــی از لوازم خانگی شامل یخچال و 
فریزر و ماشین لباسشویی و تلویزیون که پر مصرف 
هستند مشــمول قیمت گذاری پیشینی هستند و 

قیمت به آن ها داده می شود و باید طبق ضوابط ستاد 
تنظیم بازار به فروش برسند.

 قالیباف ادامه داد: یک ســری از کاالهای لوازم 
خانگی نیز مشــمول قیمت گذاری پسینی هستند 
یعنی خود تولیدکنندگان و البته تحت نظر ســتاد 
تنظیم بازار و ســازمان حمایت از مصرف کنندگان 

قیمت می دهند.
 وی با بیان اینکه شــاخص تــورم تولیدکننده، 
هزینه و تغییرات قیمت مواد اولیــه تولید را اندازه 
می گیرد عنوان کرد: شــاخص تورم تولیدکننده در 
تابستان امسال برای لوازم خانگی ۲. ۷ دهم درصد 
و تورم مصرف کننــده در هر ماه باالی ۴ درصد بود 
که این نشان می دهد وزارت صمت هزینه تولید را تا 

حدی کنترل کرده است.

 ســخنگوی وزارت صنعــت، معــدن و تجارت 
تصریــح کرد: اگرچه تــورم در اقتصــاد ما، قدرت 
رقابت را در تولیــد کننده داخلی به مرور ضعیف تر 
می کند اما نکته مهــم و مزیتی که تولیدات داخلی 
دارند شبکه خدمات پس از فروش است که می تواند 
محصول داخلی را از قاچاق متمایز کند و دوم اینکه 
بــا افزایش نــرخ ارز، قیمت لــوازم خانگی قاچاق 
 به همان نســبت باال می رود امــا در کاالی داخلی

 اینطور نیست.
 قالیباف با بیان اینکه فعاًل قرار نیســت واردات 
لوازم خانگی آزاد شود گفت: در حال حاضر واردات 
لوازم خانگی به داخل کشــور ممنوع اســت اما در 
مقابل از نظر صادرات لــوازم خانگی ایران وضعیت 

خوبی داریم.

وزارت صمت:

 واردات لوازم خانگی 
ممنوع است

سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه فعاًل قرار نیست واردات لوازم خانگی آزاد شود 
گفت: در حال حاضر واردات لوازم خانگی به داخل کشــور ممنوع است اما در مقابل از 
نظر صادرات لوازم خانگی ایرانی وضعیت خوبی داریم. امید قالیباف ســخنگوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت درمورد صنعت لوازم خانگی کشــور گفت: در حال حاضر 470 

پروانه بهره برداری در لوازم خانگی صادر شده و چه بسا برای اجاق گاز بیشتر و ...
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گسترش بازارهای صادراتی 
مرکبات مازندران در اورآسیا

 فعالیت سیســتم حمل ونقلی مناســب، پایین بودن نرخ تعرفه 
گمرگی، توســعه روابط تجاری و اخذ مجوزهای الزم با دیپلماســی 
اقتصادی فعال دولت سیزدهم این روزها زمینه صادرات ۶۰ کانتینری 

مرکبات از مازندران به کشورهای اورآسیا را فراهم کرده است. 
مرکبات مازندران پس از برنج دومیــن محصول مهم اقتصادی و 
منبع درآمد کشاورزی استان است؛ محصولی که تولید مازاد بر مصرف 
داخلی با نگاه اقتصادی دولت ســیزدهم و با تعیین اســتانداردهای 
صادراتی از ســوی طرف مقابل این روزها تاییدیه کشورهای اوراسیا 
و حتــی چین را هم اخذ کــرده و تولیدکنندگان و تجــار مازندرانی 
برای تحقق این امر به صف شــدند.صادرات محور کردن محصوالت 
کشاورزی مازندران دستکم طی یکسال گذشته ترجیع بند اظهارات 
کارشناســان و مسووالن در ســطوح مختلف بود و به همین دلیل در 
ماه های گذشته اصالح و بازســازی باغ های مرکبات برای دستیابی 
به محصولی بازار پسند در آن ســوی مرزها در دستور کار قرار گرفت 
و در کنار آن تعداد ســورتینگ ها و مراکز بســته بندی نیز از ۲۰۰ به 
۸۰۰ واحد افزایش یافت تا زنجیره صادرات پس از باغ هم تکمیل شود. 
ظرفیت انبارداری محصوالت کشــاورزی مازندران هم بر همین مبنا 
از ۸۰۰ هزار تن با توســعه سردخانه ها به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن 
رسید.همه این اتفاقات خوشایند و مثبت برای صادرات محور کردن 
محصوالت کشــاورزی مازندران به ویژه مرکبات که دستکم نیمی از 
تولید حدود ســه میلیون تنی آن مازاد بر مصرف داخلی است، فراهم 
شد، و اکنون مسووالن ارشد اســتان مازندران معتقدند که مرکبات 
مازنــدران توان رقابت در بازارهای جهانــی را دارد و در کنار صادرات 
به کشورهای همسایه مانند روســیه، عراق و افغانستان به بازار هدف 

جدید بنام کشور چین و همچنین اوراسیا دست یافتند.
در ایــن ارتباط رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
مازندران روز دوشــنبه در گفــت و گو با خبرنگار ایرنــا بیان کرد: از 
هفته های گذشته تاکنون روزانه ۴۰ تا ۶۰ کانتینر نارنگی ژاپنی و اقالم 
دیگر مرکبات مانند پرتقال تامسون از مازندران به کشورهای منطقه 
صادر می شود که به طور حتم این روند در ماه های آینده هم ادامه می 
یابد.عبداهلل مهاجر دارابی افزود: اکنون در کنار روسیه نارنگی ژاپنی، 
نارنگی محلی و پرتقال خونی و تامسون مازندران به کشور ازبکستان 
و دیگر کشــورهای منطقه صادر می شود و کشورهای حاشیه خلیج 

فارس هم خواستار واردات این میوه استان هستند.
وی با بیان این که، در سال های گذشته به طور متوسط ۲۵۰ تا ۲۷۰ 
هزار تن انواع مرکبات از مازندران به کشــورهای مختلف جهان صادر 
شــده است، گفت: پیش بینی می شود که در سال جاری جهش قابل 

توجه تری در صادرات این قلم میوه داشته باشیم.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران با اشاره به فراهم شدن زیرساخت ها 
برای صادرات مرکبات استان تا سقف یک میلیارد دالر به کشور چین، 
بیان کرد: صادرکنندگان اســتان با پشتیبانی وزارت جهاد کشاورزی 

خود را برای اجرای این ماموریت مهم صادراتی کشور آماده کنند.
طبق آمارهای رســمی، مجموع باغ های مرکبات مازندران ۱۱۲ 
هزار هکتار است که از این میزان ۱۱۰ هزار هکتار ارقام بارده هستند. 
همچنین از مجموع باغات مرکبات مازندران ۸۰ هزار هکتار زیر کشت 
ارقــام مختلف پرتقال، ۳۰ هزار هکتار ارقام مختلف نارنگی و بقیه زیر 

کشت محصوالتی از جمله نارنج و لیمو قرار دارند.
برداشــت مرکبات مازندران با ارقام زودرس نارنگی از هفته آینده 
آغاز خواهد شد و اکنون باغداران در حال آماده شدن برداشت نارنگی 

های زود رس در سطح حدود۱۱ هزار هکتار هستند.

 بانوان کارآفرین نباید 
از مقوله صادرات غافل شوند

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه بانوان 
کارآفرین نباید از مقوله صادرات غافل شوند، گفت: از ابتدای روی کار 

آمدن دولت مسئله اشتغال و کارآفرینی در اولویت قرار گرفت.
 همایش اشتغال آفرینی زنان سراسر کشور با حضور زنان کارآفرین 
سراسر کشور به همت معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده 
در وزارت کار برگزار شد. در این همایش انسیه خزعلی با تاکید بر نقش 
زنان در احیای مشــاغل خانگی و اقتصــاد خانواده محور گفت: طبق 
فرموده مقام معظم رهبری زنان محور خانواده هستند و تجربه حضور 
زنان در بســتر خانواده و اشــتغال ثابت کرده زنان می توانند عهده دار 

هدایتگری فضای خانواده توأم با مسئولیت های کار و اقتصاد باشند.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشــاره سخن پیامبر 
اکــرم )ص( در خصوص مردم افزود: ســرمایه اصلی ما طبق فرموده 
پیامبر )ص( مردم هستند و خوشبختانه در میان ملت ما حضور زنان 

صاحب فکر در حوزه اشتغال و اقتصاد در جامعه بسیار پررنگ است.
وی با اشــاره به اهمیت ایجاد و احیای مشــاغل خانــواده محور 
تصریح کرد: از ابتدای روی کار آمدن دولت ســیزدهم مسئله اشتغال 
و کارآفرینــی در اولویت قرار گرفت و به طبع این تصمیم ما در معاون 
ریاســت جمهوری در امور زنان و خانواده با تمرکز بر اشتغال خانواده 
محور در دســتور کار قــرار گرفت.خزعلی با تاکید بــر اینکه رویکرد 
حمایت از اشتغال خانواده محور در سفرهای استانی ادامه دارد: یکی از 
کارهای مهم در سفرهای استانی اخذ اعتبار برای ایجاد بازارچه جهت 
ارائه محصوالت بانوان کارآفرین بوده و با همکاری شهرداری ها پیگیر 
آن هستیم تا بیشترین بستر با حداقل هزینه برای فروش محصوالت 
زنان کارآفرین مهیا شود.معاون رئیس جمهور در امور بانوان با تاکید بر 
اینکه بانوان کارآفرین نباید از مقوله صادرات غافل شوند، خاطرنشان 
کرد: زمینه ســازی برای صــادرات از پشــتیبانی های مهم در حوزه 
اشتغال و کارآفرینی بانوان است. یکی از ضرورت های اقدام در اقتصاد 
بین الملل ارائه کاالی با کیفیت و منطبق بر استانداردهای جهانی است 
در این خصوص تالش می کنیم در جلســات هم فکری با کارآفرینان، 
نواقــص موجود در این خصوص رفع شــود و ســطح کیفیت کاالها 
خصوصاً در صنایع دســتی که می تواند حامل فرهنگ ما باشــد ارتقا 
پیدا کند تا در زمینه صادرات بتوانیم با قدرت حضور یابیم.وی با اشاره 
به رشد اختصاص اعتبارات اشتغال زایی در دولت سیزدهم نسبت به 
دوره های قبل تصریح کرد: برای نمونه تنها در اســتان خوزستان ۱۰ 
برابر ۴ سال گذشته اعتبارات اشتغال زایی اختصاص یافته است. عالوه 
بــر طرح های خرد در زمینه طرح های نوآورانه بزرگ نیز وام های ویژه 

اعطا شده است خصوصاً طرح  های ویژه نوآورانه در زمینه کشاورزی.
خزعلی با اشــاره به گالیــه برخی از کارآفرینان بــرای حضور در 
نمایشــگاه های تهران ادامه داد: متأسفانه بســیاری از کارآفرینان از 
هزینه های اجاره غرفه ها، سختی تردد و اسکان که معموالً در خصوص 
حضور نمایشگاه ها اعالم می شود گالیه مندند که متأسفانه با توجه به 
شــرایط بودجه مالحظاتی در این خصوص وجود دارد اما دغدغه این 

موضوع را داریم.

  به گفتــه یک روانشــناس نوجوان، والدیــن اغلب از 
تغییرات ســنی فرزندشان احســاس نگرانی می کنند و به 
همین دلیل ســعی می کنند در همه مســائل نوجوانشان 
نظارت و کنترل کنند؛ در حالــی که نظارت بر نوجوان، در 
برخی مســائل ضروری و در برخی مســائل آسیب زاست. 
همان طور که کودکان در ســنین نوجوانی رشد می کنند، 
طبیعی اســت که آن ها احساس استقالل کنند و بخواهند 
خودشــان تصمیم بگیرند و خودشــان فکر کنند اما اغلب 
والدین وقتی فرزندشــان به سن نوجوانی می رسد در مورد 
مسائل مختلف ابراز نگرانی می کنند و به همین خاطر سعی 
 می کنند تا مثل یک کودک بر اعمال و رفتار نوجوانشــان 

نظارت کنند. 
در این میــان، والدین متوجه تغییراتی نیز می شــوند؛ 
به طور مثــال، کودکی که تا چند وقــت پیش مطیع بود و 
همه چیــز را با والدینــش در میان می گذاشــت، امروز با 
رسیدن به ســن نوجوانی خیلی از مســائل را از والدینش 
پنهان می کند؛ به همین خاطر، والدین به خودشــان اجازه 
می دهند تا در کوچک ترین مســائل نوجوانشــان نظارت 
کنند تا از زیروبم کارهای او سر دربیاورند و او را مثل دوران 
کودکی به فرزندی مطیع و حرف گوش کن تبدیل کنند اما 
سؤال اساسی این است که چرا ارتباط نوجوان با والدینش به 
پنهان کاری ختم می شود؟ آیا والدین این حق را دارند که بر 
همه امور نوجوانشان ازجمله تنها ماندن، ارتباط با دوستان، 
 ســاعت رفت وآمد به منــزل، درس و نمازخواندن نظارت

 داشته باشند؟
دکتر سجاد بهرامی، روانشناس نوجوان، استاد دانشگاه 
و عضو هیئت مدیره بنیاد رشد و بالندگی کودک و نوجوان 
 در گفت وگــو بــا خبرنگار ایرنــا زندگی به این ســؤاالت 

پاسخ می دهد.
والدین، مقصــر اصلی پنهــان کاری نوجوانان 

هستند
دکتر بهرامی درباره علت اصلی پنهان کاری در نوجوانان 
می گوید: »پنهان کاری و در میان نگذاشــتن برخی مسائل 
برای خود نوجوان دردآور است اما والدین اغلب با مچ گیری 
و رفتارهای تحقیرآمیز و سرزنشــگر نوجوانشان را مجبور 
بــه پنهان کاری می کننــد زیرا والدین تصورشــان بر این 
است که نوجوانشان هنوز کودک است.« به گفته بهرامی، 
ازآنجایی کــه مرز بین تغییــرات دوران کودکی و نوجوانی 
بســیار باریک و به هم پیوسته اســت، والدین اغلب متوجه 
تغییرات نمی شــوند و همچنان انتظارشــان این است که 
نوجوانشــان مانند دوران کودکی همه مسائل را با آن ها در 
میان بگذارد؛ در این میان زمانی که نوجوان مســئله ای را با 
والدینش مطرح می کند و با واکنش منفی مواجه می شود، 
در دفعات بعدی بــرای اجتناب از هیجانات ناخوشــایند 
والدینش از صحبت کردن و بیان واقعیت اجتناب می کند 
و کم کم به نوجوانی پنهــان کار و دروغگوی ماهری تبدیل 

خواهد شد.

والدین کنترل را با نظارت اشتباه می گیرند
بهرامی می گوید تغییــرات دوران نوجوانی برای برخی 
والدین نگران کننده است: »والدین اغلب از تغییرات سنی 
فرزندشــان احســاس نگرانی می کنند و به همین خاطر 
همگام و همراه با فرزندانشــان رشد نمی کنند. این دسته 
والدین، برخی تغییرات در نوجوانشــان را تاب نمی آورند و 

به همین دلیل، شیوه کنترل گری را در پیش می گیرند.«

 این روانشــناس ادامــه می دهد: »والدیــن کنترل گر 
چون نمی توانند رفتار نوجوانشــان را کنترل کنند، تالش 
می کنند هیجانات خودشــان را کنتــرل نمایند؛ درواقع 
والدین با پنهان کاری نوجوان، احساس ناخوشایندی پیدا 
می کنند و تالش می کنند تا با کنترل گری از شر احساسات 
ناخوشایند خودشان رها شــوند.« بهرامی تأکید می کند: 
»باید توجه داشت که ما هیچ گاه نمی توانیم افکار و هیجانات 
خــود و دیگران را کنتــرل نماییم و کنتــرل در این موارد 

به تنهایی باعث ایجاد مشکالتی خواهد شد.«

با تحلیل کارکردی بر نوجوانتان نظارت کنید
بهرامی در تعریف نظــارت می گوید: »نظارت به معنای 
این است که والدین در ابتدا نسبت به هیجانات و ارزش های 
خودشــان آگاهی داشــته باشــند. والدین باید »تحلیل 
کارکردی« شــامل پیشــامد، رفتار و پیامد را بدانند و در 
برخورد با نوجوانشــان از خودشان بپرسند » دارند چه کار 
می کنند، چرا دارند ایــن کار را می کنند و در چه موقعیتی 

این کار را انجام می دهند..«
 این روانشناس می گوید رفتار والدین بر اساس ساختار 
روانی شــکل می گیرد: »زمانی که والدین به نوجوانشان، 
نسبِت خودمختاری، دروغگویی، پنهان کاری و... می دهند، 
با این کار رفتارشان را بر اساس ساختار روانی شکل می دهند 
و فقط می خواهند از شر هیجانات منفی خودشان رها شوند؛ 
درحالی که این امر منجر به رفتارهای کنترل گری شــده و 
باعث می شود که والدین فراموش کنند که چه پدر و مادری 

هستند یا می خواهند باشند.«
بهرامی تأکید می کند: »کودکان عالوه بر نیاز به مدرسه، 
رفــاه و تفریح خوب، به یادگرفتن روابط نیاز دارند و این امر 
بــا الگوبرداری از والدین محقق خواهد شــد لذا والدین در 
عمل و رفتار باید به کودکشــان جهــت دهند و با آگاهی و 
کنترل هیجانات خود، بســتر یک ارتباط خوب و پایدار را 

فراهم کنند.«

ارتباط با دوستان باید تحت نظارت والدین باشد
بهرامی می گوید نوجوانان به دلیل حس استقالل طلبی 
دوســت دارند اوقاتشــان را با دوستانشــان سپری کنند: 
»درصورتی که والدین نســبت به دوســتان نوجوانشان و 
خانواده آن ها شناخت داشته باشند و الگوهای رفتاری آن ها 
را بشناسند، سپری کردن اوقات فراغت با دوستان مشکل 
خاصی ایجاد نمی کند و والدین در صورت نظارت و شناخت 

 از دوســتان نوجوانشــان، نباید او را از ارتباط با دوستانش
 منع کنند.«

برای دیر آمدن نوجوان به خانه قانون تعیین کنید
این روانشــناس در خصوص نظارت والدین بر ســاعات 
رفت وآمد نوجــوان در خانه می گوید: »هر خانواده قوانینی 
دارد و اگر قانونی در خانه گذاشــته می شــود، همه اعضای 
خانواده باید به آن پایبند باشــند؛ پدری که ۱۱ شــب به 
خانه می آید و مادر حضور فعالی در خانه ندارد، نمی توانند 
از نوجوانشان انتظار داشــته باشند که ساعت 9 شب خانه 

باشد.«
والدین باید توجــه کنند که اجرای قوانین در خانه مثل 
دورهم غذا خوردن، استفاده نکردن از تلفن همراه، سروقت 
در خانه حضور داشــتن و... به یک باره امکان پذیر نیســت: 
»نظارت باید از اوایل دوران کودکی شــروع شود و در طول 
دوران کودکی ادامه یابد لذا در ایــن دوران، والدین باید با 
ایجاد ســبک زندگی سالم و برخی ارزش ها برای خودشان 
سعی کنند اختالفات بین والد و فرزندی را به حداقل ممکن 
برسانند.« بهرامی تأکید می کند: »والدین دقت کنند که با 
رعایت الگوهای صحیح فرزند پروری نیز امکان تعارض بین 
والد و فرزنــد وجود دارد اما ایجاد ارزش ها و الگوهای فرزند 
پروری باعث می شود نوجوان با همدلی بیشتری با خانواده 

رفتار کند.«

گاهی تنها ماندن نوجوان در خانه مسئله ســاز 
می شود

آنچــه والدین از فرزندشــان در ذهن دارنــد، فرزندی 
مطیع و حرف گوش کن اســت که عادت داشت در کودکی 
همه جــا همراه آنان باشــد اما با ورود بــه دوران نوجوانی، 
والدین به یک باره با پافشــاری نوجوان برای تنها ماندن در 
خانه مواجه می شــوند؛ درباره اینکه آیا والدین باید بر تنها 
ماندن نوجوان در خانه نظارت داشته باشند یا خیر، بهرامی 
می گوید پافشاری نوجوان برای تنها ماندن در دفعات مکرر 
می تواند نشــانه احساس تنهایی، افســردگی و انزواطلبی 
باشــد: »اگرچه تنهایی نیــز مانند ارتباط با دوســتان به 
نوجوان حس استقالل طلبی می دهد اما گاهی تنها ماندن 
نوجوان مسئله ساز می شود و والدین به یک باره می بینند که 
نوجوانشــان مهمانی نمی رود، ارتباطاتش ضعیف شده و 

حتی با دوستانش هم تعامل برقرار نمی کند.«
بهرامی ادامه می دهد: »پژوهش ها نشــان داده که ۷9 

درصد از نوجوانان زیر ۱۸ ســال احساس تنهایی می کنند 
و به همین خاطر از حضــور در جمع ها اجتناب می کنند؛ 
در چنین شرایطی والدین باید نوجوان را تشویق به حضور 
 در جمــع نمایند تــا به مرورزمان احســاس تنهایی و انزوا 

از بین برود.«
بهرامــی در پاســخ به این ســؤال که چــه نوجوانانی 
بیشــتر احســاس تنهایی می کنند، پاســخ می دهد: »در 
خانواده هایی کــه روابط گرمی بین والدیــن وجود ندارد، 
نوجوان در معرض احســاس تنهایی ادراک شده بیشتری 
قــرار می گیرد؛ البتــه تک فرزندی هم ممکن اســت این 
احســاس را در نوجوانان تشــدید کند اما چنانچه خانواده 
تک فرزنــدی، از روابــط اجتماعــی خوبــی برخــوردار 
باشــند و اوقــات فراغتشــان را با برنامه هــای مختلف پر 
 کننــد، نوجوان در چنیــن خانواده ای احســاس تنهایی

 نخواهد داشت.«
این روانشــناس با اشاره به اثرات احســاس تنهایی در 
نوجــوان می گوید: »پژوهش ها نشــان داده نوجوانانی که 
احســاس تنهایی می کنند اغلب افت تحصیلی پیداکرده 
و به ســمت ترک تحصیل، مصرف مــواد مخدر و اختالل 

روان شناختی می روند.«

نوجوان را مجبور به نماز خواندن نکنید
از دیگر مســائلی که والدین خودشان را مسئول نظارت 
بر آن هــا می دانند، نظارت بــر درس خواندن و همین طور 
نمازخوانــدن نوجوان اســت. گاهی والدین نوجوانشــان 
را بــه دلیل قضا شــدن نمــاز، اول وقت نخوانــدن نماز یا 
ســهل انگاری در این امر ســرزنش و تحقیــر می کنند و با 
دعوا، زور و اجبار ســعی می کنند تا نوجوانشــان را تشویق 
به نمازخواندن کنند؛ بهرامــی در خصوص نظارت والدین 
بر این مســئله می گوید: »نوجوان را اجبار به نمازخواندن 
نکنید و تنها یک بــار از او بخواهید نمازش را بخواند و به بار 
دوم و ســوم نرســد. همچنین برای نماز صبح اجازه دهید 
خود نوجوان با کوک کردن ســاعت بیدار شــود و شــما با 
بدرفتاری، فرزندتان را مجبور به خواندن نماز نکنید اما در 
 عمل، خودتان با انجام فرایض دینی کودکتان را تشویق به 

نمازخواندن کنید.«
این روانشناس تأکید می کند: »نماز یک ارتباط معنوی 
با خداوند است و این ارتباط بازور و اجبار ایجاد نخواهد شد. 
کودک و نوجوان زمانی جذب آموزه های دینی می شود که 

در عمل، اخالق دینی را مشاهده کند.«

به خاطر درس نخواندن نوجوانتان، حرص نخورید
بهرامی می گوید درس خواندن اغلب چالشــی اســت 
کــه بچه ها به دلیل جبــری بودنش، بــه آن عالقه ندارند: 
»درس خواندن بــرای نوجوانان معنایی ندارد و درســت 
مثل نمازخواندن، نوجوانان باید خودشان لذت انجام آن را 
احساس کنند و این امر در صورتی ایجاد می شود که والدین 
بیشــتر از نوجوان برای درس نخواندن حساسیت به خرج 
ندهند.«این استاد دانشگاه می گوید اجازه دهید نوجوانتان 
از همان دوران کودکی به صورت مستقل بیاموزد که چگونه 
درس بخواند و مســئولیت درس نخواندن را بپذیرد:» اگر 
نوجوانتان از درس خواندن اجتناب می کند، او را رها کنید 
چراکه او به واسطه درس نخواندن باید در مدرسه پاسخگو 
باشــد اما زمانی که نوجوانتــان درس می خواند به او توجه 

کنید و او را مورد تشویق قرار دهید.«

در این مسائل بر نوجوانتان نظارت نکنید

رئیس هیأت مدیره کانون عالی بازنشستگان سازمان تامین 
اجتماعی گفــت: از همه ظرفیت های موجــود برای پیگیری 
مطالبات بازنشستگان و مســتمری بگیران تأمین اجتماعی 

استفاده خواهیم کرد.
محمد اســدی افزود: کانــون عالی کارگران بازنشســته 
و مســتمری بگیر تأمیــن اجتماعی به عنــوان بزرگترین و 
منســجم ترین تشکل صنفی کشــور از ظرفیت های بی نظیر 
ساختاری و تشــکیالتی برخوردار اســت. حدود ۳۶۰ کانون 
اســتانی و شهرستانی در سراسر کشــور حلقه واسط بیش از 
۴ میلیون بازنشســته و مســتمری بگیر با مدیران و مسئوالن 

هستند و با بدنه اجرایی کشور تعامل خوبی دارند.
وی در ادامه گفت: این کانون ها بر پایه اعتماد اقشار مختلف 
بازنشستگان و مســتمری بگیران تأمین اجتماعی و در بستر 
ســازوکارهای قانونی مبتنی بر برگــزاری مجامع انتخاباتی، 
شاکله اصلی کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر 

سراسر کشور را تشکیل می دهند. 
لــذا کانون عالی هم به لحاظ بهره منــدی از جایگاه ویژه و 
منحصر به فرد اجتماعی و هم به لحاظ حجم مســئولیت ها و 
تعهدات گوناگونی که بر عهده دارد طبیعی است که همواره در 

معرض قضاوت و پایش عملکرد قرار گیرد.

وی همچنین افــزود: ما همواره از هم افزایی و مشــارکت 
همه دلسوزان در پیشــبرد اهداف کانون ها استقبال می کنیم 
و معتقد هستیم دستاوردهای ارزشمندی که تا کنون حاصل 
شده است مرهون مشارکت و مسئولیت پذیری کانون ها و کلیه 
بازنشســتگان و مســتمری بگیران بوده و باید برای حفظ آنها 

تالش کنیم.
اســدی با اشــاره به برخی از هجمه هــا و انتقاداتی که در 
فضاهای مختلف اطالع رسانی به ویژه کانال های فضای مجازی 
مطرح می شود گفت: الزمه حضور و خدمت در مسئولیت هایی 
مانند هیأت مدیره کانون های بازنشستگی که هیچ تعلق خاطر 
و وابســتگی به مراکز قدرت و ثروت ندارنــد افزایش تحمل و 
ظرفیت انتقــاد پذیری باالســت و در واقع هرچــه از فضای 
عملگرایی دور شویم و ظرفیت های موجود را صرف درگیریهای 
صنفی و گروهی نمائیم در واقع فرصت ها را هدر داده ایم. گاهی 
الزم است آماج انواع بی مهری ها و حتی تهمت ها قرار بگیرید اما 
با صبر و شکیبایی به مسیری که انتخاب کرده اید ادامه دهید، 
اگر شــناخت کافی و جامعی از جایگاه نوع و گستره فعالیت و 
همچنین تعامالت درون و برون سازمانی کانون ها وجود داشته 

باشد اظهار نظرهای نادرست و عجوالنه مطرح نخواهد شد.
رئیــس هیأت مدیره کانــون عالی کارگران بازنشســته و 

مستمری بگیر سراسر کشــور به اهمیت پیگیری موضوعات 
و مطالبات کالن و اصولی بازنشســتگان و مســتمری بگیران 
در دوره جدید مســئولیت خود اشــاره کرد و گفت: برخی از 
مطالبات و خواسته های قانونی بازنشستگان و مستمری بگیران 
سالهاســت محقق نشــده بر زمین مانده و یا به صورت کامل 
اجرایی نشده است اموری که به مهمترین دغدغه های روزمره 
شأن مبدل شده و تأخیر در اجرای این مطالبات قانونی و برحق 
لطمات غیر قابل جبرانی بر کیفیت زندگی آنها وارد کرده است. 
لذا تیم کانون عالی پیگیری مجدانه این مســائل را بر اســاس 
یک روند منطقی نظام مند و به دور از هیجان زدگی در دستور 
کار خود قرار داده اســت در همین راستا جلسات و دیدارهای 
متعددی را با مسئوالن مختلف نهادهای تصمیم گیر و تصمیم 
ســاز در مجلس و دولت برگزار نموده ایم و انشا این جلسات را 

بصورت اثر بخش ادامه خواهیم داد.
اســدی ادامــه داد: همزمان از پیگیــری مطالبات کالن و 
اولویت دار بازنشســتگان از جمله اجرای ۲۵ درصد باقی مانده 
متناسب سازی حقوق، ارتقای ســطح خدمات درمانی توجه 
به ســالمت و رفاه بازنشستگان، تسهیالت بانکی، دریافت حق 
و ســهم بازنشســتگان از بودجه عمومی کشور از جمله سرانه 
درمان، جلوگیری از دســت اندازی به ذخایر و ســرمایه های 

بین نسلی بازنشســتگان از جمله بانک رفاه کارگران، اجرای 
سیاســتهای حمایتــی مربوط به تقویت ســطح معیشــت 
بازنشستگان پرداخت بدهی های جاری و انباشته شده دولت 
به ســازمان تأمین اجتماعی با هدف تقویت استقالل اداری و 
مالی و ارتقای ســطح خدمات به جامعه ذینفعان و بسیاری از 

امور دیگر غافل نخواهیم شد.
وی همچنین خاطرنشــان کرد در حوزه تقویت ســاختار 
اداری و فرآیندهای اجرایی کانون عالی و همچنین کانون های 
شهرستانی و اســتانی نیز اقدامات تحولی در نظر داریم که ان 

شااهلل در آینده تشریح خواهیم کرد.
رئیــس هیأت مدیره کانــون عالی کارگران بازنشســته و 
مســتمری بگیر سراسر کشور با اشاره به فرارسیدن ایام پایانی 
سال و لزوم توجه و تمرکز مســئوالن به موضوعات فرابخشی 
که ریل گذاری و سیاستگذاری های کالن کشور را تحت تأثیر 
قرار می دهند از جمله افزایش ســنواتی حقوق بازنشستگان و 
مستمری بگیران تأمین اجتماعی متناسب با نرخ واقعی تورم 
گفت باید تالش کنیم که در بودجه سال آینده و برنامه هفتم، 
توسعه با جبران کاستی ها و عقب ماندگی های معیشتی درمانی 
و رفاهی بازنشستگان و مســتمری بگیران تأمین اجتماعی از 

بروز هرگونه تبعیض و نارضایتی جلوگیری شود.

 پیگیری مطالبات بر زمین مانده
 بازنشستگان تامین اجتماعی

رئیس هیأت مدیره کانون عالی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی گفت: از همه ظرفیت های موجود برای 
پیگیری مطالبات بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی استفاده خواهیم کرد.

محمد اسدی افزود: کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین و 
منسجم ترین تشکل صنفی کشور از ظرفیت های بی نظیر ساختاری و تشکیالتی برخوردار است. حدود 3۶0 
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گزارشگزارش

 آداب و رسوم شب یلدا 
در سرزمین خرده فرهنگ ها

 شــب یلدا، آیین  اصیل به جای مانده از تاریخ چند هزار ســاله ایران به شمار می رود که 
سکونت اقوام گوناگون در گلســتان با خرده فرهنگ های متفاوت و متنوع، بر جذابیت های 
این سنت باستانی افزوده اســت. بلندترین شب سال که در گلستان به» شو چله، چله کلو و 
گت چله« مشهور است به واسطه تنوع زندگی اقوام مختلف ساکن این استان دارای از غنای 
فرهنگی زیادی برخوردار اســت.اهتمام اقوام گلستان به خصوص نسل جوان این قومیت ها 
در پاسداشت آیین های اصیل ایرانی، به فصل مشترک ساکنان استان تبدیل شده و نمایش 
این باورمندی ها در مناســبت هایی مانند شب یلدا، گلستان را به سرزمین جذاب و تماشایی 

تبدیل می کند.
جمع شدن فامیل در منزل بزرگان و ریش سفیدان، گرفتن فال از دیوان حافظ، پیش بینی 
سرنوشت از روی دانه های سرخ یا سفید انار، خوردن سبزی پلو با ماهی، پخت انواع شیرینی 
خانگی و اعتقاد به خوردن هنداونه برای کســب خوشــبختی ازجمله مهم ترین سنت های 

مشترک ساکنان گلسیتان به عنوان نگارستان اقوام در این شب طوالنی است.
جشن و آیین های کهن یلدای آریایی به عنوان گنجینه ای از رسوم و سنت های گذشتگان 
اقوام این ســرزمین نماد زایش و پیروزی اســت کــه باوجوداینکه هزاران ســال از عمر آن 
می گذرد، همچنان پابرجا مانــده و گنجینه های نهفته در آن تاکنون در میان اقوام مختلف 

ایران زمین از جمله ساکنان گلستان محفوظ مانده است.
 آســوکه خوانی، ایبردن و دیگر آیین های چله کلو سیستانی های گلستان

 در یلدا
محقق فرهنگ اقوام سیســتانی در این  ارتباط گفت: در بین قوم سیســتانی ســاکن در 
گلســتان چله خورد و چله کلو )شب چله بزرگ( همراه با جشــنی شبانه و بیداری تا طلوع 

خورشید در کنار کهنساالن و بزرگان خانواده برگزار می شود.
محمد آذری افزود: ســفره یلدایی قوم سیســتانی با نانی به نام چنگالــی، گندم بریان، 
شــیرنَک وَچَولی، قلیفی، کماچ، تَجگی، طیفی، خرمالندو، تخمه ناب هندوانه سیســتانی، 
کشــته های چولی، شیرینک، دوشو، انار سیستان، آبگوشــت معطر به آچار زابلی همراه با 
خواندن شــعرهایی چون »خوردن شیرنک ودوشو چه مزه میده امشــو«، »شو یلدا شه نو 
یاره مه نیومه« و »خدا جو خی که بوگو شــو درازه« آراســته شده واعتقاد دارند در شب یلدا، 
انار، هندوانه، ماست، شیر، پنیر و کنجد که خورده شود تا پایان سال موجب فزونی و فراوانی 
نعمت خواهد شد.وی اظهار داشت: جوانان سیستانی در این شب به بازیهایی چون قلعه پوده، 
خسوخسو، کشتی کچ گردان، کدش کدش، زدومنیکه می پردازند.وی بیان کرد: در این شب 
نشینی سرد زمستانی مادربزرگ و پدربزرگ سیستانی با بیان آسوکه)قصه گویی( با مفاهیم 
شــجاعت، همدلی، عشق به وطن، ایثار و گذشت، گنجینه های فرهنگی قوم خود را به نسل 

جوان منتقل می کنند.
مدیرعامل بنیاد نیمروز گلستان گفت: یکی از مراسمی که هنوز هم جایگاه خود راحفظ 
کرده مراسمی بنام شب چله ایبردن است که در این آیین خانواده داماد نسبت به توانایی مالی 
خود مقادیری میوه به همراه هدایایی به خانه خانواده عروس برده و در شب یلدا دور هم جمع 

شده، گل می گویند و گل می شنوند.
هک بازی، فالگوش ایستادن و جعفرقلی خوانی کرمانجی در گلستان

یکی از اقوام کرد ساکن استان گلستان در این ارتباط گفت: آداب، رسوم و سنت هایی که 
در شب یلدای اقوام کرد کرمانج در گذشته های دور وجود داشته، کم و بیش امروزه نیز رواج 
دارد.پروین حسن زاده افزود: اقوام کرمانجی در این شب لباس های محلی با رنگ قرمز مثل 
چیلوار پوشیده و در خانه بزرگ فامیل خود در دور کرسی که با خشکبارهای مختلفی چون 
گردو، انجیر خشک، برگ زردآلو، بادام و مغز زردآلو مزین شده، جمع می شوند و کدو حلوایی، 
لبو و شلغم بخارپز شــده می خورند و بزرگ فامیل هم با غذاهایی سنتی از آنها پذیرایی می 
کند و برای فامیل های نزدیکی که بنا به دالیلی نتوانســته در این جمع حاضر شوند غذاهای 
یلدایی را برایشان می فرستند.وی اظهار داشت: یکی دیگر از رسم های جالب کرمانجی ها در 
شــب یلدا، پخت فتیر مسکه، غذایی ساده ولی بسیار سنگین، مقوی و گرم متشکل از روغن 
حیوانی تازه است.وی بیان کرد: پخت کوفته ای به نام »تلخان« از جمله شیرینی های محلی 
مشــهور این شب بوده که از گندم بریان و آسیاب شــده و شیره انگور درست می شود که به 
عنوان تنقالت در شــب یلدا استفاده می شود.این فعال فرهنگی گفت: در شب یلدا گاهی تا 
صبح بیدار بــوده و بازی های مختلفی چون هک بازی )تخم مرغ بازی( و کاف بازی )بازی با 
استخوان گوسفند(  را در آیین های خاص در برگزاری یلدا انجام می دادند و برندگان آن تخم 

مرغ جایزه می گرفتند.
حســن زاده افزود: خانه های کرمانجی در قدیم دودکش داشــته و بچه ها در شب چله از 
باالی پشــت بام به نزدیک این دودکش ها رفته و فالگوش می ایستادند و حرف های مثبتی 
را که می شــنیدند تعبیر به آینده خوب خود می کردند، پس از آن سبدهایی را از دودکش به 

داخل آن خانه فرستاده و صاحبخانه تنقالتی داخل سبد می گذاشته است.
وی اظهار داشــت: در موسم یلدا کردهای کرمانج شــعرهای »جعفرقلی زنگلی« را می 
خواندند و اشعار این شاعر در بین کوچک و بزرگ این قوم در این شب در کنار شاهنامه خوانده 
می شده است.وی بیان کرد: سرخی انار و هندوانه در فرهنگ کرمانجی نماد زایش، زاد و ولد 
زیاد بوده و در این شــب به تازه عروسان می گفتند که برای اینکه بچه های زیبای بسیاری از 

شما یادگار بماند از این دو میوه در این شب غافل نباشند.
نوای موسیقی دوتار در شب طوالنی یلدا

یکی از اقوام ترکمن در این ارتباط گفت: در شب یلدا فامیل ها در خانه یکی از اقوام ترکمن 
برای تقدیس، نوزایی و ستایش زندگی جمع شده و با نوای موسیقی سنتی دوتار و نغمه های 

اصیل و غنی اشعار ترکمنی همچون اشعار مختومقلی فراغی این شب را جشن می گیرند.
المیرا مصدق افزود: جوانان و نوجوانان در این شب طوالنی دور اجه ها یا همان مادربرگ ها 
جمع شده و آن ها هم با صبر و حوصله داستان ها و افسانه های قوم ترکمن همچون آق پامیق 
و زهره و طاهر را نقل می کنند.وی اظهار داشــت: ســفره های شب یلدا با اشعار مختومقلی 
فراغی در کنار حافظ شــیرازی مزین شده و بانوان قوم ترکمن برای آراستن بیشتر این سفره 
رنگین در کنار آجیل، انار، هندوانه شیرینی های سنتی چون بیشمه می گذارند و از مهمانان 

خود با غذای سنتی چون چکدرمه پذیرایی می کنند.
وی بیان کرد: دختران و زنان جوان هم در این شــب نشینی ها لباس های سنتی خود را 

معموال پوشیده و با گرفتن فال حافظ از با لبخند به پیشواز زمستانی زیبا و پر امید می روند.
 پختــن کمبه نــان، برنجک و شــو چله َگِتمار خانه ُشــمِبه در روســتای

 باستانی نودیجه
یکــی از اقوام بومی فارس گلســتان هم در گفت و گو با ایرنا گفت: دور هم بودن در شــو 
چله، انجام صله ی رحم، صمیمیت، محبت، گرمای دوســتی و آب شدن یخ های کدورت ها 
در طوالنی ترین شــب سال بوده و بی شک »شو چله گتمار خانه شمبه« یادگار شب نشینی 
های طوالنی یلدایی گذشتگان ما به نسل امروز است.حمید رضایی نودیجه افزود: در روزگار 
پدربزگ ها و مادربزرگ هایمان در شب یلدا در روستای نودیجه گرد هم جمع شده و گاهی تا 

طلوع خورشید بیدار می ماندیم و به خاطرات گذشتگانمان گوش می دادیم.
وی اظهار داشــت: قاچ های مدور هندوانه و مرواریدهای ســرخ انار در شب طوالنی یلدا 
شادی را برای تمام بچه ها ارمغان داشــت.وی با لهجه زیبای گیلکی بیان کرد: برای برکت، 
فراوانی، سالمت و نشاط هم از میوه های خشکی چون توت، انجیر و سیب در این شب استفاده 
می کردیم.رضایی با اشاره به قدمت پیش از تاریخ ایران باستان روستای نودیجه افزود: پختن 
کمبه نان با روغن محلی، برنجک، پشــت زیک، بریانی، لبو و کدوهای آبپز شده، سبزی پلو 
با ماهی همراه با گرفتن فال حافظ هم از جمله دیگر رســوم مختص در این شب در بین قوم 

گیلک ساکن روستای باستانی نودیجه است.
شــب یَلدا که در فرهنگ های مختلف ایران زمین به شب چلّه، چله نشینی، شب چراغ، 
شــو چله و شب چره هم معروف بوده، یکی از کهن ترین جشــن های ایرانی است که به بین 
غــروب آفتاب از ۳۰ آذر )آخریــن روز پاییز( تا طلوع آفتاب در اول ماه دی )نخســتین روز 
زمستان( گفته می شود؛ این آیین باستانی در سال ۱۳۸۷ شمسی در فهرست آثار ملی کشور 
به ثبت رســید و این میراث نیاکان پاک این سرزمین کهن به عنوان نوزدهمین عنصر میراث  
فرهنگی ناملموس ایران در هفدهمین نشست کمیته بین الدولی پاسداری از میراث فرهنگی 

ناملموس یونسکو در پرونده ای مشترک میان ایران و افغانستان ثبت جهانی شد.
گلستان مطابق سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵، یک میلیون و ۸۶۹ هزار نفر جمعیت 

متشکل از اقوام و مذاهب مختلف در ۳۴ نقطه شهری و هزار و ۷۵ روستا دارد

بدون شک برای بسیاری از آن هایی که به مازندران سفر کردند 
خانه های ِگلی و پَرچین های پوشیده با چوب درختان تصویری از 
جاذبه های روســتایی این خطه از شمال کشور است که اکنون این 

معماری رنگ باخته است.
تغییرات در شکل و شمایل روستاهای مازندران اغلب با عنوان 
تغییر کاربری زمین های کشاورزی تعبیر می شود اما این تغییرات 
فراتر از موضوع زمین کشــاورزی است و اکنون ردپای آن در گوشه 

گوشه جامعه روستایی این استان دیده می شود.
هر چند این تغییرات در طول سال های متمادی صورت گرفته 
است اما اکنون بیشتر به چشــم می آید چرا که کمتر خانه با بافت 

سنتی و قدیمی را در این مناطق می توانیم مشاهده کنیم.
سال ها چشــمانمان با خانه های ِگل اندود شده و پَرچین های 
پوشانده با شاخه های درخت عادت کرده بود که به یکباره ساختمان 
چند طبقه سنگ کاری در روستاهای مازندران جا خوش کردند و 
بدین گونه ارتباط میان مردم با فضای ســنتی روستاها این خطه 
از شمال قطع شــد.در دوره ای که فصل های جدید گردشگری در 
جهان پدیدار شده اســت، هر یک از داشته های سنتی هر منطقه 
به عنوان بخشــی از جاذبه آن منطقه به شمار می رود. معماری از 
جمله این جاذبه هاست که بسیاری از گردشگران را به سمت خود 
می کشاند.روســتاهای مازندران جاذبه های مهم گردشگری این 
استان هستند که طی ســال های اخیر به دلیل نبود ضوابط حفظ 
بافت بســیاری از آن ها اکنون سیمایی غیر روستایی پیدا کردند و 

بافت های غیر بومی سیمای آن ها را تغییر داده است.
غفلت از جاذبه های سنتی گردشگری

دانشــجوی دکتری مدیریت گردشــگری دانشــگاه عالمه 
طباطبایی با این توضیح که جاذبه های گردشــگری تنها به برخی 
مکان های دیدنی خالصه نمی شــود، گفت: در گردشگری مدرن 
و امروزی بســیاری از چیزها به عنوان جاذبه محسوب می شوند و 
عالقمندان خود را دارند.رقیه قنبری افزود: حتی برای هر یک از این 
جاذبه ها در کشــورهای دنیا بسته و پکیج های گردشگری تعریف 
کرده اند به طور مثال برای موضوع غذا و خوراک منطقه ای بســته 

گردشگری و یا حتی تورهای گردشگری غذا براه افتاده است.
وی ادامــه داد: این تورها و پکیج های گردشــگری در دنیایی 
که همه به دنبال یافتن آســایش و بازگشــت به سنت ها هستند، 
عالقمندان بسیاری دارد.این کارشناس حوزه گردشگری توضیح 
داد: مازندران از جمله استان هایی در کشور به شمار می رود که در 
زمینه های مختلف جاذبه های خود را دارد که این موضوع فراتر از 

جاذبه های طبیعی از جمله جنگل و دریا است.
قنبری بیان کرد: مازندران به لحاظ داشتن آیین ، سنت ، خوراک 
و نوع معماری که دارد از نقاط جذاب برای گردشگران به شمار می 

رود و حفظ این داشته ها می تواند در جذب بیشتر گردشگر داخلی 
و خارجی تاثیر داشته باشد.

به گفته وی، معماری خاص و ویژه ای که در روستاهای مازندران 
وجود دارد و البته بسیار هم کمرنگ شده است بخش حائز اهمیت از 
این جذابیت گردشگری به شمار می رود که متاسفانه طی سال ها با 
رسوخ شیوه های شهرنشینی این بخش در حال از بین رفتن است.

این کارشناس حوزه گردشــگری گفت: دیر زمانی نیست که 
مردم حتی برای دیدن چشم انداز پَرچین که به عنوان یک حفاظ 
ساده و بی آالیش اراضی کشــاورزی مازندران محسوب می شود 

ساعت ها وقت خود را در این مکان ها صرف می کردند.
قنبری توضیح داد: زمانی مردم برای سفر به استان های شمالی 
کشور از جمله مازندران می آمدند که دیدن مناظر جنگل و دریا را 
به عنوان مقصد سفرهای خود انتخاب می کردند اما امروزه ویژگی 
هایی که در روســتاها وجود دارد علت سفر مسافران به این مناطق 
شده است.وی ادامه داد: نباید فراموش کنیم که گردشگری دارای 
اجزای مختلف و متعددی است که پرداختن به هر یک از آن ها می 
تواند در رونق آن تاثیر داشته باشد و در برنامه ریزی ها می بایست به 

همه این جنبه ها توجه شود.
به گفته قنبری، سبک معماری در روستاهای مازندران از جمله 
همین جاذبه های فراموش شــده گردشگری است که طرفداران و 
افراد طالب خود را دارد که می بایســت بــه این بخش از موضوع با 
نگاه ملی توجه شــود چرا که مازندران کانون حضور خیل عظیمی 
از مسافران از اقصی نقاط کشور است.وی اظهارکرد: مسووالن امر 
با اعمال برنامه ریزی های مناسب و هدفمند می توانند برای حفظ 
و نگهداشت این داشته های سنتی موثر و به موقع عمل کنند تا این 
بخش از گردشــگری مازندران محفوظ بماند.کمرنگ شدن نوع و 
ســبک معماری سنتی در روستاهای مازندران تنها اثرات و تبعات 
آن معطوف به موضوع گردشــگری و جذب گردشگر نمی شود و 
کارشناســان حوزه کشــاورزی اثرات آن را فراتر از این موضوع می 
دانند.آن ها معتقد هســتند که دست ساخته های گذشتگانمان 
عالوه بر اینکه برای حفظ محیط زیست مناسب بوده، در پاسداشت 

و نگهداشت عرصه های طبیعی استان نیز تاثیر داشته است.
پَرچین،َچَپر یا کرفون از جمله این دســت ساخته های سنتی 
مردم روستاهای مازندران است که به مثابه دیواری حائل زمین ها 
و نیز به عنوان حفاظ حیاط خانه هــا و محل نگهداری حیوانات از 
آن استفاده می شــود.در مناطق مرکزی استان که کشت نی رواج 
بیشتری داشت، پرچین ها با آن ساخته و در دیگر مناطق شرقی از 
غرب تا شرق از شاخه های باریک درختان برای این منظور استفاده 
می کردند.همین دیوارهای به ظاهر ســاده در ذهن خیلی از افراد 
که تجربه حضور و یا ســفر به روســتاهای مازندران داشتند حس 

بودن در فضای روســتایی را ایجاد می کرد، در حالی که امروز باید 
به دنبال ردپایی از این گونه نشانگرها در روستاها بود چرا که گرایش 

به لوکس بودن تنها دیگر به منازل روستاییان خالصه نمی شود.
ردیف های آجر و بلوک به همــراه میله های آهن و توری های 
ســیمی این روزها جای خود را دور و اطراف باغ های روســتاییان 
مازندران باز کرده اند و ســهم آنانی که تشــنه دیدن یک دل سیر 
محیط روستایی هستند تنها به منظره خط خطی از پشت این سیم 

ها مبدل شده است.
 تهی شدن اراضی کشاورزی مازندران از حصار ایمنی 

سنتی
یک کارشناس حوزه کشــاورزی مازندران نیز به خبرنگار ایرنا 
گفت: فضاها و امکاناتی که در زمین های کشــاورزی و اطراف آن 
ها ایجاد شــده بر اساس شــرایط و ویژگی های آب و هوایی همان 
استان اســت.اصغر خدادادی افزود: گذشتگانمان در ساخت تمام 
فضاهای اطراف و داخل زمین های کشــاورزی ، آســیب ندیدن 
محیط زیســت مورد نظر و تاکیدشــان بود تا به نحو احسن حفظ 
خاک صورت بگیرد و به همین دلیل هم استفاده از مصالح منطبق 
با محیط همان منطقه یا همان بومی سازی از ویژگی های این نوع 
امکانات و فضاهای کشاورزی در مازندران است.خدادادی که سال 
ها به عنوان کارشــناس و مدیر جهاد کشاورزی در شهرستان های 
مازندران خدمت کرد، گفت: تغییر کاربری اراضی و تغییر شــکل و 
شمایل روستاها از خانه روستاییان آغاز شد و امروز دیگر پای آن به 
حفاظ دور زمین های کشاورزی یا همان پرچین کشیده شده است.
وی افزود : پرچین که از مصالح بومی از جمله شاخه های خشکیده 
و شکسته شده درختان ساخته می شده است به نوعی خود بخشی 
از زمین های کشاورزی به شمار می رود. در واقع همین پرچین ها 
نقش نگهداشــت خاک زمین های کشاورزی را برعهده داشتند به 
طوری که بر روی همین سازه کشاورزی ، امکان رویش گیاه وجود 
داشــت و به همین دلیل هم حتی پس از خشکیدن پرچین باز هم 

حصار اطراف زمین ها وجود داشت.
وی گفت: پرچین در روســتا از ســازه های طبیعی مهم برای 
زندگی پرندگان هم بود و در کنار آن انواع حشــرات و خزندگان نیز 
در این محیط جمع می شدند و یک چرخه کامل از زیست جانداران 
ایجاد می شــود، اما تغییرات صورت گرفته و ایجاد سازه های بتنی 

و سیمی در اطراف زمین های کشاورزی نه تنها خود به خود تغییر 
کاربری زمین های کشــاورزی را القاء می کنــد، بلکه این چرخه 

زیست را هم از بین برده است.
نگرانی از کمرنگ شدن گردشگری روستایی

معاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و 
گردشگری اســتان مازندران نیز با اشاره به اینکه در نیمه نخست 
امســال بیش از ۸۰ میلیون نفر شــب اقامت در استان ثبت شد، 
گفت: روستاهای استان نیز بخش قابل توجهی از حضور مسافران 
را به خود اختصاص داده اند که بیشــتر از ۲۵ درصد مســافران به 

روستاهای استان می روند.
مهران حسنی افزود: هدفگذاری سوق دادن مسافران به مناطق 
روستایی از جمله هدفگذاری سال های اخیر در مازندران است که با 
ورود پرتعداد مسافران در روستاها و اقامت در واحدهای بوم گردی 
نشــان می دهد که در این حوزه توانستیم به موفقیت های خوبی 
دســت یابیم.وی ادامه داد: در حال حاضر مقصد سفر مسافران در 
مازندران از جنگل و دریا به سمت روستاها تغییر پیدا کرده که عالوه 
بر اینکه نوید بخش کاهش حجم بار ترافیک مسافران در جنگل و 
دریا است باز شدن فضای جدید از گردشگری در استان را نشان می 
دهد.معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری مازندران گفت: در حوزه گردشگری روستایی بکربودن 
فضایی که قرار است در آن مدتی حضور داشته باشند اهمیت دارد 
و به تبع آن روستاهایی که از چنین فضاهایی برخوردار باشند برای 

این افراد جذابیت بیشتری خواهد داشت.
وی ادامه داد: جالب تر اینکه بســیاری از فضاها و امکاناتی که 
در یک روســتا وجود دارد از دید یک روســتایی جذابیتی ندارد اما 
بسیاری از مسافران و گردشگران کیلومترها راه طی می کنند تا این 
فضاها جزیی مثل پرچین را ببینند.حسنی اظهارکرد: تغییرات در 
بافت روستاها و عوض شدن شکل و شمایل منازل روستایی و تبدیل 
شــدن به معماری شهری از مصائبی است که روستاهای مازندران 
گرفتار آن شــده اند و بیم آن می رود داشته های سنتی استان در 
این بخش به طور کلی از بین بــرود.وی گفت: کمرنگ و یا نابودی 
این قبیل فضاها و امکانات سنتی در روستاهای مازندران می تواند 
بر جذب گردشــگر در روستاهای استان تاثیر بگذارد و دچار عقب 

ماندگی در حوزه گردشگری روستایی شویم./ایرنا

خداحافظی با نوستالژی های 
خاطره ساِز روستاهای مازندران

 آموزش، اجتماعی کردن، تعلیم و تربیت، مشورت و ارشاد 
خانواده ها، اطالع رسانی و آگاهی بخشی و مشارکت نهادهای 
فرهنگی از جمله موارد موکد جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر 
نوشهر بود که به گفته کارشناسان امر سبب پیشگیری از این 

آسیب اجتماعی جامعه می شود.
کارشناســان بر ایــن باورند اعتیاد یک بیمــاری روانی، 
اجتماعی و اقتصادی است که از مصرف غیرطبیعی و غیرمجاز 
برخی مواد مانند تریاک، روان گردان ها، الکل و حشیش ناشی 
می گردد و سبب وابستگی روانی یا فیزیولوژیک فرد مبتال به 
این مواد می شود.واژه اعتیاد از نظر لغوی، اسم مصدر عربی از 
ریشه عاد است که در فرهنگ معین، به مفهوم عادت کردن و 
خوگرفتن می باشد. به گفته متخصصان ، اعتیاد در عملکرد 
جسمی، روانی و اجتماعی فرد مبتال)معتاد( آثار نامطلوبی بر 

جای می گذارد.
سازمان بهداشــت جهانی مواد اعتیادآور را از جهت تاثیر 
آنها بر انسان به هشت دسته کلی تقسیم می کند که عبارتند 
از: مــواد توهم زا - کانابیس یا شــیره گیاه شــاهدانه - مواد 
مخدر - مواد سســتی زا )مســکن ها - خواب آورها( - مواد 
آرام بخش - چســب و مواد فرار )مواد استنشاقی ( - محرک 
ها - الکل- توتون و...به گفته کارشناسان اعتیاد از جمله عوامل 
اصلی گسترش بیماری هایی چون ایدز و هپاتیت بین مصرف 
کنندگان مواد مخدر است و زیان های اجتماعی و اقتصادی 
سنگینی به جامعه تحمیل می کند که از آن میان می توان به 
از بین بردن بخشی از نیروی فعال و متفکر جامعه، اشاره کرد.

مصرف انــواع موادمخدر در شهرســتان نور، نوشــهر، 
چالوس، عباس آباد، تنکابن و رامســر واقع در غرب مازندران 
به گفته مســووالن امر به خاطر گردشگرپذیر بودن منطقه 
باالســت که باید برای رفع این چالش اساســی منطقه نیز 
تدابیر ویژه ای اتخاذ شود.شماری از مسووالن و کارشناسان 
امروز چهارشــنبه در جلســه ای به همین منظور در سالن 
اجتماعی فرمانداری شهرستان نوشــهر برنامه ریزی همه 
 جانبه، آگاهی بخشــی، آموزش ، اجتماعی کردن و ارشــاد 
خانواده ها را از جمله مهمترین موارد پیشــگیری و مبارزه با 
موادمخدر در این منطقه برشــمردند.آنان معتقدنداساس 
پیشــگیری از اعتیاد به طور کلی تعلیم و تربیت ،راهنمایی 
، مشورت و ارشاد خانواده هاســت ، این آموزش باید در یک 

طیف گسترده اعم از رسمی و غیر رسمی صورت پذیرد.
با کمبود امکانات و تجهیزات مواجه ایم/ گرایش به 

موادمخدر افزایش یافت
در این پیوند رییس اداره بهزیستی شهرستان نوشهر در 
این نشســت گفت : امروز در ارایه خدمات در بعد پیشگیری 
، کنتــرل و مبارزه با مواد مخدر با کمبود امکانات و تجهیزات 
مواجه هســتیم ضمن آنکه همراهی مســووالن مربوط هم 
در این زمینه ضعیف است .جواد بســطامی افزود : این نهاد 
با گســتردگی حوزه جغرافیایی نقاط روســتایی و شهری از 
جمله ۶۴ نقطه روســتایی و ۲ نقطه شهری در بخش سخت 
گذر و کوهستانی کجور و همچنین ۶۰ نقطه روستایی و یک 
نقطه شهری در بخش مرکزی نوشــهر در حوزه اورژانس با 
۱۵ نیرو خدمات ارایه می دهد.وی بیان داشــت : امروز برابر 

گزارش ها در برخی از واحدهای آموزشی گرایش به مصرف 
مواد مخدر از جمله ســیگار افزایش پیدا کرده و در برخی از 
واحدهای آموزشی دخترانه هم پدیده طالق داریم و مشاهده 
های میدانی هم گویای آن اســت در برخی از مجموعه های 
گردشگری این شهرستان از جمله سیترا دانش آموزانی دیده 
می شوندکه با همان لباس فرم مدرسه در آنجا تجمع و سیگار 

می کشند و نگران کننده است.
این مسوول بهزیستی نوشــهر مهاجرت های بی رویه از 
نقاط مختلف کشور به روستاهای این شهرستان را آسیب زا 
دانست و خاطرنشان کرد : در بسیاری از روستاها در بازدیدها 
و گزارش های محلی مشخص شده که عده ای از افراد مهاجر 
دچار آسیب اجتماعی از جمله آلوده به مواد مخدر هستند و 
حتی وجود این افراد می تواند سبب گسترش این پدیده شوم 

در این نقاط روستایی هم باشد.
رییس اداره بهزیستی نوشهر گفت : از آنجایی که فلسفه 
وجودی شوراها و دهیاری ها همراهی و همکاری در این زمینه 
است متاسفانه تاکنون گزارشی از سوی دهیاران و شوراها به 

عنوان حاکمان محلی به بهزیستی ارایه نشده است .
بسطامی با اشــاره به افزایش پدیده تکدی گری و کارتن 
خوابی در شهرســتان افزود : از آنجایی که شناختی از هویت 
و ماهیت این افراد نداریم بنابراین برای شناســایی این افراد 
ضرورت دارد تا شــهرداری ها ، نیروی انتظامی و دیگر ادارات 

مرتبط پای کار بیایند.
لزوم استفاده از هنرها برای مبارزه با موادمخدر/ 

کمبود اعتبار داریم
رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی نوشهر هم گفت : 
امروز ابزار هنر بهترین عامل برای باورمندی همه دردها می 
دانیم اینکه میزان ورودی های با ابــراز مبارزه با مواد مخدر 
همخوانی نداشــته باشد به طور حتم بستر برای یک شرایط 

نابرابر فراهم می شود.
بابک شــمس ناتری افزود : این نهاد فرهنگی متناسب با 
شرح وظایف محوله به رسالت ذاتی اش که تولید برنامه های 
فرهنگی و هنری اســت برای آگاهی بخشی افراد جامعه در 
زمینه تبعات سوء مصرف مواد مخدر به اندازه کافی انجام داده 
منتهی شرایط فراهم نیست به داخل خانه های مردم برویم و 

آنجا کودکان و سنین باالتر را کنترل کنیم .
وی با اشاره به آنکه قانون پرداخت نیم درصد هزینه های 
فرهنگی از سوی دستگاه های اجرایی مرتبط بدرستی در این 
شهرستان اجرا نمی شــود، خاطرنشان کرد : برابر این قانون 
شــهرداری های سه گانه در این شهرســتان باید حدود نیم 

درصد از بودجه ساالنه را در این حوزه هزینه کنند 
اما متاســفانه دریغ از پرداخت ریالــی در این بخش و در 
بخش اقتصاد فرهنگی توجهی نشده است و نتیجه این غفلت 
ها منجر به آن شــد که رسانه های بیگانه در زمینه گسترش 

پدیده اعتیاد تبلیغات می کنند.
ضرورت بازنگری قوانین / افزایش کشفیات

مســوول پلیس مبارزه با مواد مخدر نوشــهر شهرستان 
نوشــهر هم گفت : از ابتدای آذر ماه ســال گذشته تاکنون 
دســتکم ۴۳۸ نفر به خاطر مواد مخدر در این شهرســتان 
دستگیر شدند که از این شمار ۳۴ نفرشان مرد ، ۳۰ نفر زن و 

بقیه هم قاچاقچی و تولید کننده مواد مخدر بودند .
اسماعیل شــیرخانی افزود : از فروردین ماه سال گذشته 
تاکنون هم ۱۴۷ کیلو انواع مخدر در این شهرستان کشف و 
ضبط شد و برابر آمار مقدار کشف مواد مخدر نسبت به سال 
گذشــته ۳۰ کیلو بیشتر بوده اســت.وی تاکید کرد : به نظر 
می رســد اهرم بازدارنده در چرخه رسیدگی به پرونده های 
دستگیر شدگان به مواد مخدر ضعیف است و قوانین آن باید 
بازنگری بشــود چرا که زمانی که این افراد دستگیر و پس از 
سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی می شوند بعد از 
مدت ۲۴ ساعت با ارایه وثیقه و جرایم نقدی آزاد می شوند و 
دوباره در این زمینه فعالیت خود ادامه می دهند و این چرخه 

معیوب باید اصالح شود.
نباید غفلت کنیم

فرماندار نوشهر گفت: امروز همگی ما مسووالن در حوزه 
پیشگیری ، کنترل و مبارزه با مواد مخدر مسوول هستیم چرا 
که شهروندان و روستاییان این شهرستان به مثابه فرزندان ما 

هستند و نباید نسبت به این موضوع غفلت کنیم
رســتم زرودی افزود : پارک ها شهرستان برای پرکردن 
اوقــات فراغت ، تقویت روحی و نشــاط قشــرهای مختلف 
جامعه از کودکان گرفته تا سالمندان است نباید این فضاهای 

تفریحی مکانی برای پاتوق عده ای از افراد دچار آسیب های 
اجتماعی باشد .وی بیان داشت : نیروی انتظامی ، شهرداری 
و دیگر نهادهای مســوول باید نسبت به پارک های این شهر 
نظارت بیشتری داشته باشند و فضا را برای پاتوق این گونه از 

افراد ناامن کنند تا این نقاط آلوده نشود
فرماندار نوشهر تاکید کرد : نشســتی به زودی با حضور 
بخشــداران ، دهیاران و شوراهای اســالمی و اعضای ستاد 
مبارزه با مواد مخدر در این شهرســتان برگزار و برای آگاهی 
بخشــی و نحوه همکاری دهیاران برای پیشگیری از آسیب 
های اجتماعی در این شهرســتان توصیه های الزم به آنان 
داده شــود.زرودی گفت : زیبنده نیست برخی از افراد در روز 
مالقات عمومی با مراجعه به فرمانداری مطرح کنند که ماه ها 
از دیگر نقاط کشور به این شهرستان آمده اند و بدون سرپناه 
و امکانــات اولیه زندگی در برخی از نقــاط زندگی کنند و از 
فرماندار تقاضای کانکس برای زندگی کردن کنند و این نشان 

می دهد که نظارت ها در این زمینه ضعیف است .
بنا به گفته این کارشناســان، برای پیشــگیری از اعتیاد 
در جامعه باید مســووالن تعلیم و تربیت ، علما و روحانیون ، 
روانشناســان و صاحب نظران و رسانه های گروهی هر یک 
در سطح تخصص و مســوولیت خویش شیوه های مقابله را 
در چارچوب نظام حکومتی و متناسب با ارزش های حاکم بر 

جامعه، بیش از پیش ارائه دهند.
نکته مهم دیگر اجتماعی و همگانی شدن برخورد با معضل 
اعتیاد و اقدام و عمل مناسب در جهت از بین بردن بستر رشد 
اعتیاد به مواد مخدر، موضوعی است که به باور کارشناسان با 
آگاهی بخشی خانواده ها و حمایت از سازمان های مردم نهاد، 
می توان از افزایش این بالی خانمان ســوز در اقشار مختلف 
جامعه کاست.مدیرکل سابق دفتر تحقیقات و آموزش ستاد 
مبارزه با موادمخدر به تازگی گفت: چهار میلیون و ۴۰۰ هزار 
نفر مصرف کننده مستمر و غیرمستمر در کشور وجود دارد که 
با بُعد خانوار آنان، حدود ۱۵ میلیون نفر از جمعیت کشور به 

صورت روزمره دغدغه و نگرانی در عرصه موادمخدر دارند.
از ستاد ملی مبارزه با موادمخدر، حمیدرضا صرامی با اشاره 
به اینکه در عرصه پیشگیری نیز باید به الگوی ترکیبی مصرف 
مواد، زنانه شــدن اعتیاد، ورود افراد با تحصیالت متفاوت به 
چرخه مصرف مواد توجه کرد، افزود: عواملی همچون تفریح، 
جلب توجه، اختالل افســردگی و اضطراب، اختالل خواب، 
اختالالت جنســی از جمله عوامل مصرف مواد در جمعیت 
عمومی کشور است که در عرصه پیشگیری باید برای هر کدام 

از این عوامل برنامه ریزی هوشمندانه کرد.
این پژوهشــگر اعتیاد، شیوع مصرف مواد در نوجوانان در 
دهــه ۸۰ را نیم درصد و در دهه ۹۰ به ۲.۱ درصد برشــمرد 
و عواملی همچون لذت طلبی افراطی، تفریح، اباحه گری در 
خانواده، عدم نظارت والدین، ضعف مهارت های خودکنترلی، 
عدم تاب آوری و ضعف دانش در مورد عوارض و تبعات مصرف 
مواد را از جمله موارد جدی در افزایش شیوع مصرف مواد در 
نوجوانان برشمرد.شهرستان های افزون بر یک میلیون نفری 
غرب مازندران ســاالنه پذیرای میلیون ها مسافر و گردشگر 

داخلی و خارجی است.

آموزش، خانواده، آگاهی بخشی و اجتماعی کردن الزمه پیشگیری اعتیاد
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اخبار 

انجمن قلب آمریکا هشدار می دهد؛

 پارو کردن برف برای قلب
 خطرناک است

انجمن قلب آمریکا به مردم هشدار می دهد که هنگام پارو کردن 
برف، مراقب باشند، زیرا فشار و سرما می تواند باعث مشکالت جدی 

قلبی شود.
 به گزارش انجمن قلب آمریکا، بسیاری از افراد، به ویژه افرادی که 
به طور مرتب ورزش نمی کنند، ممکن اســت پس از پارو کردن برف 

سنگین، با خطر حمله قلبی یا ایست قلبی ناگهانی روبرو شوند.
»باری فرانکلین«، سرپرســت تیم تحقیق از دانشــکده پزشکی 
ویلیام بومونت میشــیگان، گفت: »پارو کردن کمی برف از پیاده رو 
ممکن اســت کار سختی به نظر نرســد. اما براساس تحقیقاتی که ما 
انجام داده ایم، ممکن اســت به همان اندازه یا حتی بیشــتر از تست 

ورزش به فعالیت قلب نیاز داشته باشد.«
فرانکلین این موضوع را به طور گســترده مــورد مطالعه قرار داده 
است، و دریافت که صدها نفر هر سال در ایاالت متحده در طول برف 

پارو کردن یا درست پس از آن در ایاالت متحده فوت می کنند.
فرانکلیــن در ادامه افزود: »به عنوان مثــال، پس از تنها دو دقیقه 
برف پارو کردن، ضربان قلب شــرکت کننــدگان در مطالعه از ۸۵ ٪ 
حداکثر ضربان قلب فراتر رفت، که این ســطحی است که معموالً در 
طول آزمایش تمرین های هوازی شدید انتظار می رود. تأثیر آن برای 

افرادی که کمترین تناسب اندام را دارند، به شدت زیاد است.«
یک مطالعه کانادایی که چند سال پیش انجام شد، نشان داد که در 

مردان خطر حمله قلبی پس از بارش برف افزایش می یابد.
سرما بخشی از مشکل است. دمای سرد ممکن است در حالی که 
شــریان های عروق کرونر را منقبض می کند، فشــار خون را افزایش 
دهد. از سوی دیگر، فعالیت جسمی بیشــتر موجب افزایش ضربان 

قلب شده و خطر را بیشتر می کند.
فرانکلین تاکید می کند: »تأثیر پاروکردن برف به ویژه برای افرادی 
که با خطرات قلبی عروقی مانند ســبک زندگی بی تحرک یا چاقی، 
ســیگاری بودن در حال حاضر یا در گذشته، دیابت، کلسترول باال یا 
فشار خون باال و همچنین افرادی که دچار حمله قلبی یا سکته مغزی 
شــده اند، روبرو هستند نگران کننده است. افراد با این خصوصیات و 
افرادی که جراحی بای پس قلب یا آنژیوپالستی عروق کرونر داشته 
اند نباید برف پارو کنند.« برای کســانی که نسبتاً سالم هستند، هل 

دادن برف بهتر از بلند کردن و پرتاب آن با پارو است.

 سیگارهای الکترونیکی
 به ترک سیگار کمک نمی کنند

یک مطالعه جدید نشان می دهد اکثر افرادی که هم از سیگارهای 
ســنتی و هم از سیگارهای الکترونیکی استفاده می کنند، احتماالً به 

جای ترک سیگار، به سیگار کشیدن ادامه می دهند.
محققان دریافتند فقط ۱۰ درصد افراد ســیگار کشیدن را ترک 
می کنند.»ناندیتا کریشنان«، محقق ارشد از دانشگاه جرج واشنگتن 
در واشــنگتن دی سی، گفت: »سیگارهای الکترونیکی به ترک قابل 
توجهی از ســیگار کمک نمی کنــد.«وی افزود: »بــا توجه به اینکه 
کشــیدن سیگار مضر اســت و اثرات طوالنی مدت استفاده از سیگار 
الکترونیکی ناشناخته است و استفاده همزمان از هر دو محصول خطر 
بیشــتری دارد، باید افراد را تشــویق به ترک مصرف هر دو محصول 
کرد.«کریشنان گفت: »نیکوتین سیگارهای الکترونیکی اعتیاد آور 
است و با افزایش خطر بیماری قلبی و بیماری ریوی مرتبط است.«او 
گفت: »مردم به دالیل مختلفی از ســیگارهای الکترونیکی استفاده 
می کنند که شامل تالش برای ترک یا کاهش سیگار، جذابیت طعم ها، 
و این واقعیت که آن ها بوی بد نمی دهند، است و برخی برای دریافت 
نیکوتین در مکان هایی که نمی توانند ســیگار بکشند از سیگارهای 
الکترونیکی استفاده می کنند.«برای این مطالعه، محققان داده هایی 
مربوط به ۵۴۵ ســیگاری که ســیگار الکترونیکی هم می کشیدند، 
جمع آوری کردند.آنها دریافتند که ۷۶٪ از شرکت کنندگان روزانه 
سیگار ســنتی می کشــیدند و ۳۳.۵٪ روزانه ســیگار الکترونیکی 
می کشیدند. در مجموع، نزدیک به ۸۲ درصد فکر می کردند استعمال 

سیگار الکترونیکی ضرر کمتری نسبت به سیگار کشیدن دارد.
آنها همچنین دریافتند که ۶۶ درصد از مصرف کنندگان ســیگار 
الکترونیکی در طول دوره مطالعه ســیگار کشیدن را ترک کردند، اما 
یک ســوم از آنها در طول دوره شش ســاله مطالعه به مصرف سیگار 
ادامه دادند.در میان افراد سیگاری، ۵۵ درصد به سیگار کشیدن ادامه 
دادند، در حالی که ۲۷ درصد به آرامی و ۱۷.۵ درصد در اوایل مطالعه 

آن را ترک کردند.

مطالعات نشان می دهد؛

جراحی کاهش وزن ممکن است به کاهش 
مشکل بی اختیاری ادرار کمک کند

جراحی کاهش وزن می تواند فواید زیادی برای ســالمتی داشته 
باشــد و اکنون یک مطالعه جدید نشان می دهد که تسکین طوالنی 

مدت بی اختیاری ادرار یکی از آنهاست.
 بی اختیاری ادرار یک مشــکل رایج اســت و چاقی یکی از عوامل 
خطر برای آن است: اضافه وزن فشار بیشتری بر مثانه و ماهیچه های 
حمایت کننده از آن وارد می کند که می تواند باعث نشــت ادرار شود.
به همین دلیل، زمانــی که افراد هم چاقی و هم بــی اختیاری ادرار 
دارند، اغلب به کاهش وزن تشویق می شوند. تحقیقات نشان می دهد 
وقتی افراد مبتال به چاقی شدید تحت عمل جراحی کاهش وزن قرار 
می گیرند، می تواند مشــکالت مثانه آنها- حداقل در دو ســال اول- 
کاهش یابد.مطالعه جدید نشــان می دهد که برای بسیاری از افراد، 
این تسکین پایدار است.محققان دریافتند که از بیش از ۱۲۰۰ بیمار 
تحت نظر، بیش از نیمــی از بیمارانی که قبل از جراحی کاهش وزن 
بی اختیاری ادرار داشتند، عالئم خود را در طول هفت سال بهبودی 
پایدار داشــتند. »وندی کینگ«، محقق ارشد از دانشگاه پیتزبورگ، 
می گوید: »هیچ کس جراحــی کاهش وزن را فقط برای مدیریت بی 
اختیاری ادرار توصیه نمی کند. این یک عمل جراحی بزرگ اســت و 

این یک تصمیم واقعاً بزرگ است. و برای همه نیست.«
این یافته ها بر اساس بررســی ۱۲۲۷ زن و مردی است که در ۱۰ 
بیمارستان ایاالت متحده جراحی کاهش وزن انجام داده بودند. همه 
آنها یا جراحی بای پس معده یا اســلیو گاســترکتومی، دو نوع رایج 
جراحی چاقی داشــتند.هر دو جراحی، آناتومی دســتگاه گوارش را 
تغییر می دهند و مقدار غذایی که فرد می تواند قبل از احساس سیری 

بخورد را محدود می کند.

ورود چنــد محموله از داروهای آنتی بیوتیک به کشــور 
و افزایــش ظرفیت تولید شــرکت های دارویــی در داخل 
 کشور، هنوز نتوانســته »بازار دارو« را از شرایط غیر طبیعی

 خارج کند.
 به دنبال بروز کمبودهــای دارویی از اولین روزهای پاییز 
۱۴۰۱، سازمان غذا و دارو تالش کرد با واردات چند محموله 
آنتی بیوتیک، از شــرایط بحرانی کمبود دارو خارج شود. به 
دنبال آن، برخی از شــرکت های داروسازی داخل کشور نیز 
به ظرفیت تولیدات خود افزودند تا کمبودها را جبران کنند. 
اما، به رغم گذشت ســه ماه از پاییز و در آستانه ورود به فصل 

زمستان، این کمبودها همچنان خودنمایی می کنند.
این در حالی است که مدیران سازمان غذا و دارو، وعده داده 
بودند که بخش عمده کمبودهــای دارویی به زودی برطرف 
خواهد شد. اما، عبدالحسین روح االمینی رئیس کمیته دارو 
و غذای کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس، گفت: طی 

روزهای اخیر از مســئوالن داروخانه ۱۳ آبان و داروخانه های 
مرجع دیگر وضعیت کمبودهــای دارویی را پیگیری کردم و 
اعالم شد که هنوز کمبودهای قابل توجهی وجود دارد که این 

مسئله قابل قبول نیست.
وی افزود: متأســفانه به رغم تمامی رفت و آمدها، تذکرات 
و برگزاری نشست ها، مشکل کمبود دارو همچنان رفع نشده، 

در حالی که روندها باید اصالحی باشد.
روح االمینی ادامه داد: البته با حل نشدن تأمین نقدینگی 
که ریشــه اصلی مشــکل اســت نیز مواجه هســتیم و عدم 
پیش بینی ها، برخورد و تدبیر به هنگام باعث شــده شرمنده 
بیماران باشــیم؛ در این رابطه به دنبال رفع مشکالت دارویی 
مردم و بیماران خاص و تاالسمی، سُرم و درمان هستیم و هیچ 

خواسته ای جز این نداریم.
عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلــس، از رئیس 
سازمان غذا و دارو، خواســت که توضیح دهد تا چه اندازه به 

پیش بینی ها برای تأمین دارو عمل شد و همچنین وضعیت 
عملکرد کمی و کیفی چگونه بوده است.

روح االمینی با عنوان ایــن مطلب که کیفیت دارو از همه 
مباحث حساس تر اســت، گفت: متأسفانه سازمان غذا و دارو 
برنامه ریزی مناســبی بــرای تأمین دارو نداشــته و وزارت 
بهداشــت در کنار بی توجهی به مشــکالت دارو و درمان به 
موضوع دیپلماسی سالمت نیز توجه چندانی ندارد و این مهم 

تنها با برگزاری جلسات و سفر به خارج محقق نمی شود.
در همین حــال، محمد پیکان پور مدیــرکل دارو و مواد 
تحت کنترل ســازمان غذا و دارو، با عنوان این مطلب که روند 
تولید شــرکت ها به طور مستمر توسط سازمان غذا و دارو در 
جلســات بازخوانی برنامه های تولید، بررسی می شود، گفت: 
شــرکت های تولیدکننده دارو نیز تمام توان خود را برای رفع 
کامل مشــکالت به کار گرفته اند و در حال حاضر به صورت ۳ 
شیفت تولیدات خود را ادامه می دهند تا زمانی که بازار از دارو 

اشباع شود.
وی افزود: برای رفع ســریع کمبودهــا راهکارهای کوتاه 
مدت و میان مدت فعال شــدند و نتیجه این راهکارها، ذخایر 
دارویی باالی ۶ ماه کشــور را از ۳۳ درصد در ابتدای مهرماه به 

۵۸ درصد تا امروز رساند.
پیکان پــور، در حالی از بهبود وضعیــت کمبودهای اخیر 
دارویی صحبــت می کند که در هفته های گذشــته، رئیس 
سازمان غذا و دارو، وعده داده بود تا پایان آذر ماه، کمبودهای 

اخیر برطرف خواهد شد.
حیدر محمدی، هفتم آذر ۱۴۰۱، در حاشــیه نشســت 
کمیته دارو و غذای کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس، 
گفته بود که همیشه در برخی اقالم با کمبود حداقلی مواجه 
هستیم که برآورد ما این است که تا پایان آذرماه مشکل اصلی 
کمبودهای دارویی رفع خواهد شــد و مردم از اوایل دی ماه 

مشکل حادی در تأمین دارو نخواهند داشت.

کمبودهای دارویی 
همچنان پابرجاست

* انتقاد شدید رئیس کمیته دارو

کارشناســان معتقدند که شــرایط مناســب برای کودکان و زیست 
مجازیشــان در اینترنت هنوز فراهم نیســت و در این حوزه به اصالحاتی 
در قانونگذاری، حمایت از برنامه های پیشگیرانه و ارائه  خدمات تخصصی 

نیاز است.
از هر ســه کاربر در اینترنت یک نفر کودک است که در سنین پایین 
به انواع متنوعی از دســتگاه ها دسترســی دارد و وقت زیادی را در فضای 
مجازی می گذرانــد و به عبارتی دیگر اینترنت در حال تبدیل شــدن به 
بخش طبیعی از زندگی کودکان سراسر جهان است.با وجود اینکه فضای 
مجازی فرصت های زیادی برای یادگیری، ارتباط، خالقیت و ســرگرمی 
ارائــه می دهد، خطرات خاصــی را نیز برای کاربران آســیب پذیر مانند 
کودکان ایجاد کرده است.شواهد موجود نشان می دهد که شرایط مناسب 
برای کودکان و زیست مجازیشــان هنوز فراهم نیست و به اصالحاتی در 
قانونگذاری، حمایت از برنامه های پیشگیرانه و ارائه  خدماتی نیاز است تا 
ضررهای فضــای مجازی برای کودکان به حداقل و نفع هایش به حداکثر 
برســد.در این گزارش قصد داریم به روزترین اقدامات قانونی کشورها در 

رابطه با محافظت از حقوق کودکان در فضای مجازی را مرور کنیم.
آمریکا

در دهــه نود میالدی در پی گزارش های رســانه ای در ایاالت متحده  
آمریکا که نمایانگر سهولت جمع آوری داده های خصوصی از کودکان بود 
و مشخص کرد که وبسایت ها بدون دریافت اجازه از والدین کودکان برای 

اهداف بازاریابی داده های خصوصی آنان را جمع آوری می کنند.
با توجه به تحقیقات منتشر شده توسط مرکز آموزش رسانه ها در پی 
گزارشی رسانه ای که نشــان می داد کودکان پیامدهای نامطلوب بالقوه  
افشای اطالعات شخصی آنالین را درک نمی کنند، مردم کنگره را تحت 
فشار قرار دادند تا در مورد جمع آوری اطالعات شخصی کودکان، قوانینی 
وضع کنند.سرانجام مطالبات عمومی منجر به اقدامات کنگره شد و قانون 
حفاظت از حریــم خصوصی آنالین )COPPA(تصویب شــد.این قانون 
فدرال برای محافظت از حریم خصوصی کودکان زیر ۱۳ ســال الزاماتی 
را برای اپراتورها و پلتفرم های آنالین ایجاد کرد و وب ســایت ها، برنامه ها، 
بازی ها و سایر ســرویس هایی که به صورت آنالین با بچه ها تعامل دارند 
را تحت پوشــش قــرار داد بدین صورت که ســرویس ها را ملزم به اتخاذ 
سیاســت های مناســب حفظ حریم خصوصی کرده و همچنین آن ها را 

موظف می کند که به والدین اطالعات شــفافی از میزان امنیت داده های 
کودک ارائه دهند و قبل از هرگونه جمع آوری اطالعات شــخصی رضایت 

والدین یا قیم کودک را دریافت کنند.
این قوانین همچنیــن محدودیت هایی برای بازاریابی با جامعه  هدف 

کودکان زیر ۱۳ سال وضع کرد.
COPPA بــرای هر پلتفرمــی که داده های کودکان زیر ۱۳ ســال را 
جمع آوری می کند اعمال می شــود. FTC )کمیسیون تجارت فدرال( که 
یک آژانس نظارتی فدرال ایاالت متحده است و برای نظارت و پیشگیری 
طراحی شده، دستورالعمل هایی را ایجاد کرد که از انطباق عملکرد خدمات 

آنالین با COPPA اطمینان حاصل کند. این پیشنهادات عبارتند از:
• به وضوح نشان دادن فرم های رضایت قابل دانلود که ممکن است به 

آدرس پست الکترونیکی ارسال یا برای اپراتور فکس شود.
• نشان دادن سیاست های حفظ حریم خصوصی به صورت واضح.

• تالش های کافی برای ارائه اخطار حفظ حریم خصوصی به والدین در 
مورد جمع آوری داده های فرزندان.

• اقداماتی منطقی برای حفاظت از حریم شخصی کودکان.
• پلتفرم ها همچنین موظفند که اطالعات شخصی را فقط در صورت 
لزوم و برای تحقق هدفی که در ابتدا داده ها برای آن جمع آوری شده، حفظ 
کرده و برای جلوگیری از دسترســی یا اســتفاده غیر مجاز پس از تحقق 

هدف حذف کنند.
• الزم اســت که والدین از کارت اعتباری برای احراز هویت و مشخص 

شدن سنشان استفاده کنند.
این قوانین در عمل به این معنا هســتند که سرویس های آنالین باید 
دسترسی کامل به تمام سوابق کاربر، نمایه و اطالعات ورودش را در صورت 
درخواست در اختیار والدین قرار دهند.COPPA همچنین یک برنامه سپر 
امنیتی ایجاد کرده که به موجب آن سازمان ها می توانند دستورالعمل های 
خود تنظیم گری برای محافظت از کــودکان تعبیه کنند. همچنین هر 
سازمانی می تواند برنامه  خودتنظیم گری خود را برای محافظت از کودکان 

به FTC ارائه دهد.
اتحادیه  اروپا

درحالیکه کودکان ممکن اســت در معرض محتوا و کنش های مضر 
آنالین مانند آزار و اذیت ســایبری، آزار جنسی، هرزه نگاری، خشونت یا 

خودآزاری قرار بگیرند.، برای جلوگیری از وارد شــدت آسیب های روانی 
و شناختی-عاطفی به آن ها، واکنش هایی کارآمد نیاز است. اتحادیه  اروپا 
اقدامات قانونی متعددی را برای محافظت از کودکان در زیســت مجازی 
انجــام داده و با مراکــز اینترنت ایمن در تمام کشــورهای عضو اتحادیه 

همکاری می کند.
رابطی از طرف کمیســیون اروپا مأمور انطباق آمــوزش کودکان در 
کشورهای اتحادیه است که مسئول افزایش آگاهی و تقویت سواد دیجیتال 

در میان خردساالن، والدین و معلمان است.
کمیسیون با هدف اطمینان حاصل کردن از امنیت کودکان در فضای 
آنالین عالوه بر تدوین قوانین، اقداماتی تکمیلی مانند اختصاص بودجه، 
هماهنگی و ارائه ی سیستم های خودتنظیم گری را در دستور کار قرار داده 
است.درماه می ۲۰۲۲ نهاد اجرایی اتحادیه ی اروپا مقررات سختگیرانه ای 
را برای مبارزه با سوءاستفاده جنسی از کودکان ارائه داد.بر اساس مقررات 
پیشــنهادی، ســرویس های پیامرســان باید مطالب مربوط به کودک 
آزاری و سوءاستفاده جنســی از کودکان را جستجو و گزارش کنند و این 
قوانین شامل سرویس های پیام رسانی رمزگذاری شده مانند واتس اپ و 
فیس بوک و iMessage اپل هم می شود. یلوا یوهانسون، کمیسر اتحادیه ی 
اروپا گفت: »تشــخیص، گزارش و حذف مطالب مربوط به سوءاستفاده 

جنسی از کودکان ضروری است.«
انگلستان

انگلســتان از جمله کشــورهایی اســت که در حوزه  فضای مجازی 
چارچوب ها و مقررات دقیقی دارد که شــامل کودکان هم می شــود اما 
آخرین الیحه  قانونی به علت آشفتگی های سیاسی داخلی کنار گذاشته 
شده بود تا اینکه در اواخر سپتامبر ســال ۲۰۱۷ گزارش پزشکی قانونی 
در مورد مرگ مولی راســل، دختر ۱۴ ساله ی لندنی منتشر شد.پزشکی 
قانونی مستقیماً اینستاگرام و پینترست را به دلیل ارائه مطالب خودآزاری 
به او شــماتت کرده و این عامل را یکی از دالیل مرگ وی ذکر کرد. این امر 
باعث شد که شور و اشتیاق برای تصویب این الیحه بیشتر شود.الیحه جامع 
محافظت آنالین بریتانیا برای مقابله با آســیب های دیجیتال، بسیاری از 
مشکالت اکوسیستم آنالین معاصر ازجمله حمایت از کودکان را پوشش 
می دهد. در این الیحه مســئولیت های رســانه های اجتماعی در رابطه با 
کــودکان به صورت قابل توجهی افزایش یافته اســت که برای رعایت آن 

پلتفرم های فضای مجازی در مرحله ی اول باید سیستم های احراز هویت 
سنی داشته باشند.

طبــق این الیحه، شــرکت های فناوری ملزم می شــوند تا اطالعات 
بیشتری در مورد خطراتی که پلتفرم هایشان برای کودکان دارند را منتشر 
کنند و این به ســود عموم مردم بخصوص والدین است و آن ها را متوجه 
خطرات بالقوه ی اینترنت برای کودکان خود می کند.میشل دوالن، وزیر 
دیجیتال بریتانیا همچنین در این راستا بیان کرد: »رسانه های اجتماعی 
بی ضابطه، مدت های مدیدی اســت که به فرزندان ما آسیب رسانده اند و 

این روند باید پایان یابد.«
وی در ادامه همچنین افزود: »من الیحه ای که منجر به ایمن تر شدن 
اینترنت می شــود را به پارلمان بازمی گردانم تا بــه والدین اجازه دهد تا 
خطراتی را که سایت ها برای فرزندانشان ایجاد می کنند ببینند و واکنش 

موثرتری داشته باشند.«
فنالند

به گفته  ســازمان غیر انتفاعــی Protect Children محیط دیجیتال 
کشــور فنالند، در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی امنیت کمتری دارد. 
طبق نظرسنجی این سازمان، ۶۵ درصد از مردم فنالند خواهان مقرراتی 
دقیق تر و مســتحکم تر، برای محافظت از کودکان و نوجوانان هستند. به 
گفته ی این سازمان، فنالند عالوه بر بهبود حفاظت از داده ها، باید مقررات 
خود را برای رســیدگی به محتوای مضر، به ویژه محتواهای سوءاستفاده 
جنسی از کودکان، سخت تر کند. این سازمان طی پیشنهاد خود به فنالند 
اقداماتی مانند خاموش شدن خودکار موقعیت جغرافیایی، تنظیم خودکار 
حساب کاربری به خصوصی ترین حالت، هنگام پیوستن به یک پلتفرم و 

همچنین ممنوعیت جمع آوری داده های غیر ضروری را توصیه می کند.
ســازمان محافظت از کودکان خاطر نشان کرد که کاربران کودک در 
فنالند در برخی از پلتفرم ها از حقوق و حریم شــخصی امن مانند ســایر 

همتایان اروپایی خود برخوردار نیستند.
بــرای مثال در فنالند از افراد زیر ۱۷ ســاله ای که بــرای اولین بار به 
اینســتاگرام می پیوندند، سوال می شــود که بین حساب های عمومی 
و خصوصــی انتخاب کننــد، در حالی که در کشــورهایی مانند آلمان و 
 اســلوونی حســاب های کاربری این گروه ســنی به صورت پیشفرض

 خصوصی است.

زیست مجازی کودکان در خارج چگونه تنظیم می شود

 شماره 489   شنبه 3 دی ماه 1401   29 جمادی االول 1444 

فوق تخصص گــوارش و کبد و عضو هیئت علمی دانشــگاه 
علوم پزشکی ایران، در خصوص مسمومیت کبدی با مصرف زیاد 

داروهای ُمسکن، هشدار داد.
 ابوالفضل نمازی، در برنامه ضربان شــبکه سالمت سیما، در 
پاسخ به این سوال که آیا زردی همان هپاتیت است، گفت: زردی 
یا یرقان، نشانه اختصاصی هپاتیت نیست، بلکه زردی، عالمت غیر 
اختصاصی بسیاری از بیماری ها است. زردی یک سرنخ است که 

باید علت آن را یافت.
وی افزود: حســاس ترین عضو در مقابل افزایش بیلی روبین 
خون، سفیدی چشم )صلبیه( است، پس از چشم، پوست و مخاط 

زرد می شوند.
نمازی ادامه داد: در افرادی که پوســت تیره دارند، تشخیص 

زردی سخت تر صورت می گیرد.
وی یادآور شد: بیلی روبین از تجزیه و شکست گلبول های قرمز 
حاصل می شــود، طول عمر گلبول قرمز ۱۲۰ روز است، اگر این 
تعادل بــه هم بخورد، یعنی تولید باال رود و یــا دفع آن با اختالل 
مواجه شود، میزان بیلی روبین در خون باال می رود و در مخاط ها و 

پوست رسوب پیدا می کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، التهاب کبد را، 
به سه دسته قبل کبدی، کبدی و بعد کبدی، تقسیم بندی کرد و 
افزود: بیماری های خونی متعددی هستند، که تجزیه هموگلوبین 
را بیش از حد باال می برند و باعث زردی می شــوند. هر بیماری که 
 A،B،C،D،E سلول های کبد را تحت تأثیر قرار دهد، مانند: هپاتیت
و هپاتیت خود ایمنی، انواع و اقسام داروهای شیمیایی و گیاهی، 
همچنین طیف وســیعی از سرطان ها )ســرطان کبد، مجاری 
صفراوی، لوزالمعده، اثنی عشــر و…(، که باعث انسداد در مسیر 

خون کبدی و مجرای صفراوی شوند، ایجاد زردی می کنند.
وی یادآور شد: شرح حال دقیق بیمار، همراه با انجام آزمایشات 
و تصویربرداری های مختلف، تشــخیص بیماری اصلی را، میسر 

می گرداند.
نمازی در پاســخ به این سوال که آیا مسکن ها می توانند باعث 
ایجاد زردی شوند، گفت: بله، شایع ترین مسکنی که مصرف زیاد 

آن، باعث مسمومیت کبدی می گردد، استامینوفن است.
وی یادآور شد: در مســمومیت های دارویی، زردی به یکباره 

اتفاق می افتد که گاهی منجر به پیوند کبد اورژانسی می شود.
نمازی در پاسخ به این ســوال که سرطان ها چه زمانی خود را 
با بروز زردی نشــان می دهند، گفت: این زمان، بستگی به محل 
ســرطان دارد، اگر سرطان در ابتدای لوزالمعده قرار داشته باشد، 

چون مجاور خروجی صفراســت، زردی زودتر اتفاق می افتد و یا 
سرطان مجاری صفراوی که سریعاً باعث بروز زردی می شود.

این فوق تخصص گوارش و کبد یادآور شد: بعضی از غذاها که 
حاوی رنگدانه ای به نام کاروتن هســتند، )کاروتن در سبزیجاتی 
ماننــد هویج، نارنگی، پرتقال، کدو حلوایــی و…(، باعث افزایش 
زردی در پوست می شوند، اما چون میزان بیلی روبین خون را باال 

نمی برند، موجب نگرانی نیست.
وی متذکر شــد: بعضــی از داروهای گیاهی کــه به صورت 
فله خریداری می شــوند و خلوص باالیی ندارند، ممکن اســت با 
اختالالت عملکرد کبد همراه باشــند، مانند مصرف بیش از حد 
چای ســبز که به خصوص اگر خالص نباشد باعث ایجاد زردی در 

پوست می شود.

نمازی ادامه داد: مصرف داروها و عرقیات گیاهی را، تنها تحت 
نظر پزشکان متخصص طب سنتی مصرف کنید.

این استاد دانشــگاه یادآوری کرد: در صورت مواجهه با زردی، 
با مراجعه به پزشــک و انجام معاینات بالینی و آزمایش خون، از 

سالمت خود اطمینان حاصل نمائید.
نمازی در پاسخ به این سوال که آیا شن ریزه های داخل کیسه 
صفرا می تواند باعث زردی پوست شود، گفت: به طور معمول خیر، 
تنها در صورتی این شن ریزه ها می توانند باعث زردی شوند که از 
کیسه صفرا به ســمت مجرای صفرا حرکت کرده باشند و باعث 

انسداد مسیر و افزایش بیلی روبین خون شوند.
وی در پاســخ به این سوال، که آیا سیگار می تواند باعث زردی 
پوست شــود، گفت: ســیگار با اینکه غلظت خون را باال می برد و 
باعث تیرگی رنگ لب ها و همچنین تغییر رنگ موضعی دندان ها 

می شود، باعث زردی پوست نمی شود.
عضــو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی ایــران افزود: 
بیماری های خونی که با شکست گلبول های قرمز )همولیز( همراه 
هســتند، مانند: کم خونی داسی شــکل، فاویسم )حساسیت به 

باقال(، تاالسمی ماژور و…، باعث زردی پوست می شوند.
وی یادآور شد: کم خونی ناشی از فقر آهن، در مواقعی که شدید 
نباشد، باعث زردی پوست نمی شود. اما کمبود ویتامین ب ۱۲ و 

اسید فولیک، اگر شدید باشد، می تواند باعث زردی پوست شود.
نمازی در پاسخ به این سوال که آیا قهوه برای کبد خوب است، 
گفت: ثابت شــده است که قهوه اثر حفاظتی بر سلول های کبدی 
دارد و برای مبتالیان به کبد چرب توصیه می شــود، اما مانند هر 
دارویی تیغ دو لبه اســت و ممکن اســت به خاطر وجود کافئین، 

عوارض دیگری نیز به دنبال داشته باشد.

فوق تخصص گوارش و کبد عنوان کرد؛

مراقب مسمومیت کبدی با استامینوفن باشید
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5 سالمت و پزشکی

اخبار 

انجمن قلب آمریکا هشدار می دهد؛

 پارو کردن برف برای قلب
 خطرناک است

انجمن قلب آمریکا به مردم هشدار می دهد که هنگام پارو کردن 
برف، مراقب باشند، زیرا فشار و سرما می تواند باعث مشکالت جدی 

قلبی شود.
 به گزارش انجمن قلب آمریکا، بسیاری از افراد، به ویژه افرادی که 
به طور مرتب ورزش نمی کنند، ممکن اســت پس از پارو کردن برف 

سنگین، با خطر حمله قلبی یا ایست قلبی ناگهانی روبرو شوند.
»باری فرانکلین«، سرپرســت تیم تحقیق از دانشــکده پزشکی 
ویلیام بومونت میشــیگان، گفت: »پارو کردن کمی برف از پیاده رو 
ممکن اســت کار سختی به نظر نرســد. اما براساس تحقیقاتی که ما 
انجام داده ایم، ممکن اســت به همان اندازه یا حتی بیشــتر از تست 

ورزش به فعالیت قلب نیاز داشته باشد.«
فرانکلین این موضوع را به طور گســترده مــورد مطالعه قرار داده 
است، و دریافت که صدها نفر هر سال در ایاالت متحده در طول برف 

پارو کردن یا درست پس از آن در ایاالت متحده فوت می کنند.
فرانکلیــن در ادامه افزود: »به عنوان مثــال، پس از تنها دو دقیقه 
برف پارو کردن، ضربان قلب شــرکت کننــدگان در مطالعه از ۸۵ ٪ 
حداکثر ضربان قلب فراتر رفت، که این ســطحی است که معموالً در 
طول آزمایش تمرین های هوازی شدید انتظار می رود. تأثیر آن برای 

افرادی که کمترین تناسب اندام را دارند، به شدت زیاد است.«
یک مطالعه کانادایی که چند سال پیش انجام شد، نشان داد که در 

مردان خطر حمله قلبی پس از بارش برف افزایش می یابد.
سرما بخشی از مشکل است. دمای سرد ممکن است در حالی که 
شــریان های عروق کرونر را منقبض می کند، فشــار خون را افزایش 
دهد. از سوی دیگر، فعالیت جسمی بیشــتر موجب افزایش ضربان 

قلب شده و خطر را بیشتر می کند.
فرانکلین تاکید می کند: »تأثیر پاروکردن برف به ویژه برای افرادی 
که با خطرات قلبی عروقی مانند ســبک زندگی بی تحرک یا چاقی، 
ســیگاری بودن در حال حاضر یا در گذشته، دیابت، کلسترول باال یا 
فشار خون باال و همچنین افرادی که دچار حمله قلبی یا سکته مغزی 
شــده اند، روبرو هستند نگران کننده است. افراد با این خصوصیات و 
افرادی که جراحی بای پس قلب یا آنژیوپالستی عروق کرونر داشته 
اند نباید برف پارو کنند.« برای کســانی که نسبتاً سالم هستند، هل 

دادن برف بهتر از بلند کردن و پرتاب آن با پارو است.

 سیگارهای الکترونیکی
 به ترک سیگار کمک نمی کنند

یک مطالعه جدید نشان می دهد اکثر افرادی که هم از سیگارهای 
ســنتی و هم از سیگارهای الکترونیکی استفاده می کنند، احتماالً به 

جای ترک سیگار، به سیگار کشیدن ادامه می دهند.
محققان دریافتند فقط ۱۰ درصد افراد ســیگار کشیدن را ترک 
می کنند.»ناندیتا کریشنان«، محقق ارشد از دانشگاه جرج واشنگتن 
در واشــنگتن دی سی، گفت: »سیگارهای الکترونیکی به ترک قابل 
توجهی از ســیگار کمک نمی کنــد.«وی افزود: »بــا توجه به اینکه 
کشــیدن سیگار مضر اســت و اثرات طوالنی مدت استفاده از سیگار 
الکترونیکی ناشناخته است و استفاده همزمان از هر دو محصول خطر 
بیشــتری دارد، باید افراد را تشــویق به ترک مصرف هر دو محصول 
کرد.«کریشنان گفت: »نیکوتین سیگارهای الکترونیکی اعتیاد آور 
است و با افزایش خطر بیماری قلبی و بیماری ریوی مرتبط است.«او 
گفت: »مردم به دالیل مختلفی از ســیگارهای الکترونیکی استفاده 
می کنند که شامل تالش برای ترک یا کاهش سیگار، جذابیت طعم ها، 
و این واقعیت که آن ها بوی بد نمی دهند، است و برخی برای دریافت 
نیکوتین در مکان هایی که نمی توانند ســیگار بکشند از سیگارهای 
الکترونیکی استفاده می کنند.«برای این مطالعه، محققان داده هایی 
مربوط به ۵۴۵ ســیگاری که ســیگار الکترونیکی هم می کشیدند، 
جمع آوری کردند.آنها دریافتند که ۷۶٪ از شرکت کنندگان روزانه 
سیگار ســنتی می کشــیدند و ۳۳.۵٪ روزانه ســیگار الکترونیکی 
می کشیدند. در مجموع، نزدیک به ۸۲ درصد فکر می کردند استعمال 

سیگار الکترونیکی ضرر کمتری نسبت به سیگار کشیدن دارد.
آنها همچنین دریافتند که ۶۶ درصد از مصرف کنندگان ســیگار 
الکترونیکی در طول دوره مطالعه ســیگار کشیدن را ترک کردند، اما 
یک ســوم از آنها در طول دوره شش ســاله مطالعه به مصرف سیگار 
ادامه دادند.در میان افراد سیگاری، ۵۵ درصد به سیگار کشیدن ادامه 
دادند، در حالی که ۲۷ درصد به آرامی و ۱۷.۵ درصد در اوایل مطالعه 

آن را ترک کردند.

مطالعات نشان می دهد؛

جراحی کاهش وزن ممکن است به کاهش 
مشکل بی اختیاری ادرار کمک کند

جراحی کاهش وزن می تواند فواید زیادی برای ســالمتی داشته 
باشــد و اکنون یک مطالعه جدید نشان می دهد که تسکین طوالنی 

مدت بی اختیاری ادرار یکی از آنهاست.
 بی اختیاری ادرار یک مشــکل رایج اســت و چاقی یکی از عوامل 
خطر برای آن است: اضافه وزن فشار بیشتری بر مثانه و ماهیچه های 
حمایت کننده از آن وارد می کند که می تواند باعث نشــت ادرار شود.
به همین دلیل، زمانــی که افراد هم چاقی و هم بــی اختیاری ادرار 
دارند، اغلب به کاهش وزن تشویق می شوند. تحقیقات نشان می دهد 
وقتی افراد مبتال به چاقی شدید تحت عمل جراحی کاهش وزن قرار 
می گیرند، می تواند مشــکالت مثانه آنها- حداقل در دو ســال اول- 
کاهش یابد.مطالعه جدید نشــان می دهد که برای بسیاری از افراد، 
این تسکین پایدار است.محققان دریافتند که از بیش از ۱۲۰۰ بیمار 
تحت نظر، بیش از نیمــی از بیمارانی که قبل از جراحی کاهش وزن 
بی اختیاری ادرار داشتند، عالئم خود را در طول هفت سال بهبودی 
پایدار داشــتند. »وندی کینگ«، محقق ارشد از دانشگاه پیتزبورگ، 
می گوید: »هیچ کس جراحــی کاهش وزن را فقط برای مدیریت بی 
اختیاری ادرار توصیه نمی کند. این یک عمل جراحی بزرگ اســت و 

این یک تصمیم واقعاً بزرگ است. و برای همه نیست.«
این یافته ها بر اساس بررســی ۱۲۲۷ زن و مردی است که در ۱۰ 
بیمارستان ایاالت متحده جراحی کاهش وزن انجام داده بودند. همه 
آنها یا جراحی بای پس معده یا اســلیو گاســترکتومی، دو نوع رایج 
جراحی چاقی داشــتند.هر دو جراحی، آناتومی دســتگاه گوارش را 
تغییر می دهند و مقدار غذایی که فرد می تواند قبل از احساس سیری 

بخورد را محدود می کند.

ورود چنــد محموله از داروهای آنتی بیوتیک به کشــور 
و افزایــش ظرفیت تولید شــرکت های دارویــی در داخل 
 کشور، هنوز نتوانســته »بازار دارو« را از شرایط غیر طبیعی

 خارج کند.
 به دنبال بروز کمبودهــای دارویی از اولین روزهای پاییز 
۱۴۰۱، سازمان غذا و دارو تالش کرد با واردات چند محموله 
آنتی بیوتیک، از شــرایط بحرانی کمبود دارو خارج شود. به 
دنبال آن، برخی از شــرکت های داروسازی داخل کشور نیز 
به ظرفیت تولیدات خود افزودند تا کمبودها را جبران کنند. 
اما، به رغم گذشت ســه ماه از پاییز و در آستانه ورود به فصل 

زمستان، این کمبودها همچنان خودنمایی می کنند.
این در حالی است که مدیران سازمان غذا و دارو، وعده داده 
بودند که بخش عمده کمبودهــای دارویی به زودی برطرف 
خواهد شد. اما، عبدالحسین روح االمینی رئیس کمیته دارو 
و غذای کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس، گفت: طی 

روزهای اخیر از مســئوالن داروخانه ۱۳ آبان و داروخانه های 
مرجع دیگر وضعیت کمبودهــای دارویی را پیگیری کردم و 
اعالم شد که هنوز کمبودهای قابل توجهی وجود دارد که این 

مسئله قابل قبول نیست.
وی افزود: متأســفانه به رغم تمامی رفت و آمدها، تذکرات 
و برگزاری نشست ها، مشکل کمبود دارو همچنان رفع نشده، 

در حالی که روندها باید اصالحی باشد.
روح االمینی ادامه داد: البته با حل نشدن تأمین نقدینگی 
که ریشــه اصلی مشــکل اســت نیز مواجه هســتیم و عدم 
پیش بینی ها، برخورد و تدبیر به هنگام باعث شــده شرمنده 
بیماران باشــیم؛ در این رابطه به دنبال رفع مشکالت دارویی 
مردم و بیماران خاص و تاالسمی، سُرم و درمان هستیم و هیچ 

خواسته ای جز این نداریم.
عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلــس، از رئیس 
سازمان غذا و دارو، خواســت که توضیح دهد تا چه اندازه به 

پیش بینی ها برای تأمین دارو عمل شد و همچنین وضعیت 
عملکرد کمی و کیفی چگونه بوده است.

روح االمینی با عنوان ایــن مطلب که کیفیت دارو از همه 
مباحث حساس تر اســت، گفت: متأسفانه سازمان غذا و دارو 
برنامه ریزی مناســبی بــرای تأمین دارو نداشــته و وزارت 
بهداشــت در کنار بی توجهی به مشــکالت دارو و درمان به 
موضوع دیپلماسی سالمت نیز توجه چندانی ندارد و این مهم 

تنها با برگزاری جلسات و سفر به خارج محقق نمی شود.
در همین حــال، محمد پیکان پور مدیــرکل دارو و مواد 
تحت کنترل ســازمان غذا و دارو، با عنوان این مطلب که روند 
تولید شــرکت ها به طور مستمر توسط سازمان غذا و دارو در 
جلســات بازخوانی برنامه های تولید، بررسی می شود، گفت: 
شــرکت های تولیدکننده دارو نیز تمام توان خود را برای رفع 
کامل مشــکالت به کار گرفته اند و در حال حاضر به صورت ۳ 
شیفت تولیدات خود را ادامه می دهند تا زمانی که بازار از دارو 

اشباع شود.
وی افزود: برای رفع ســریع کمبودهــا راهکارهای کوتاه 
مدت و میان مدت فعال شــدند و نتیجه این راهکارها، ذخایر 
دارویی باالی ۶ ماه کشــور را از ۳۳ درصد در ابتدای مهرماه به 

۵۸ درصد تا امروز رساند.
پیکان پــور، در حالی از بهبود وضعیــت کمبودهای اخیر 
دارویی صحبــت می کند که در هفته های گذشــته، رئیس 
سازمان غذا و دارو، وعده داده بود تا پایان آذر ماه، کمبودهای 

اخیر برطرف خواهد شد.
حیدر محمدی، هفتم آذر ۱۴۰۱، در حاشــیه نشســت 
کمیته دارو و غذای کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس، 
گفته بود که همیشه در برخی اقالم با کمبود حداقلی مواجه 
هستیم که برآورد ما این است که تا پایان آذرماه مشکل اصلی 
کمبودهای دارویی رفع خواهد شــد و مردم از اوایل دی ماه 

مشکل حادی در تأمین دارو نخواهند داشت.

کمبودهای دارویی 
همچنان پابرجاست

* انتقاد شدید رئیس کمیته دارو

کارشناســان معتقدند که شــرایط مناســب برای کودکان و زیست 
مجازیشــان در اینترنت هنوز فراهم نیســت و در این حوزه به اصالحاتی 
در قانونگذاری، حمایت از برنامه های پیشگیرانه و ارائه  خدمات تخصصی 

نیاز است.
از هر ســه کاربر در اینترنت یک نفر کودک است که در سنین پایین 
به انواع متنوعی از دســتگاه ها دسترســی دارد و وقت زیادی را در فضای 
مجازی می گذرانــد و به عبارتی دیگر اینترنت در حال تبدیل شــدن به 
بخش طبیعی از زندگی کودکان سراسر جهان است.با وجود اینکه فضای 
مجازی فرصت های زیادی برای یادگیری، ارتباط، خالقیت و ســرگرمی 
ارائــه می دهد، خطرات خاصــی را نیز برای کاربران آســیب پذیر مانند 
کودکان ایجاد کرده است.شواهد موجود نشان می دهد که شرایط مناسب 
برای کودکان و زیست مجازیشــان هنوز فراهم نیست و به اصالحاتی در 
قانونگذاری، حمایت از برنامه های پیشگیرانه و ارائه  خدماتی نیاز است تا 
ضررهای فضــای مجازی برای کودکان به حداقل و نفع هایش به حداکثر 
برســد.در این گزارش قصد داریم به روزترین اقدامات قانونی کشورها در 

رابطه با محافظت از حقوق کودکان در فضای مجازی را مرور کنیم.
آمریکا

در دهــه نود میالدی در پی گزارش های رســانه ای در ایاالت متحده  
آمریکا که نمایانگر سهولت جمع آوری داده های خصوصی از کودکان بود 
و مشخص کرد که وبسایت ها بدون دریافت اجازه از والدین کودکان برای 

اهداف بازاریابی داده های خصوصی آنان را جمع آوری می کنند.
با توجه به تحقیقات منتشر شده توسط مرکز آموزش رسانه ها در پی 
گزارشی رسانه ای که نشــان می داد کودکان پیامدهای نامطلوب بالقوه  
افشای اطالعات شخصی آنالین را درک نمی کنند، مردم کنگره را تحت 
فشار قرار دادند تا در مورد جمع آوری اطالعات شخصی کودکان، قوانینی 
وضع کنند.سرانجام مطالبات عمومی منجر به اقدامات کنگره شد و قانون 
حفاظت از حریــم خصوصی آنالین )COPPA(تصویب شــد.این قانون 
فدرال برای محافظت از حریم خصوصی کودکان زیر ۱۳ ســال الزاماتی 
را برای اپراتورها و پلتفرم های آنالین ایجاد کرد و وب ســایت ها، برنامه ها، 
بازی ها و سایر ســرویس هایی که به صورت آنالین با بچه ها تعامل دارند 
را تحت پوشــش قــرار داد بدین صورت که ســرویس ها را ملزم به اتخاذ 
سیاســت های مناســب حفظ حریم خصوصی کرده و همچنین آن ها را 

موظف می کند که به والدین اطالعات شــفافی از میزان امنیت داده های 
کودک ارائه دهند و قبل از هرگونه جمع آوری اطالعات شــخصی رضایت 

والدین یا قیم کودک را دریافت کنند.
این قوانین همچنیــن محدودیت هایی برای بازاریابی با جامعه  هدف 

کودکان زیر ۱۳ سال وضع کرد.
COPPA بــرای هر پلتفرمــی که داده های کودکان زیر ۱۳ ســال را 
جمع آوری می کند اعمال می شــود. FTC )کمیسیون تجارت فدرال( که 
یک آژانس نظارتی فدرال ایاالت متحده است و برای نظارت و پیشگیری 
طراحی شده، دستورالعمل هایی را ایجاد کرد که از انطباق عملکرد خدمات 

آنالین با COPPA اطمینان حاصل کند. این پیشنهادات عبارتند از:
• به وضوح نشان دادن فرم های رضایت قابل دانلود که ممکن است به 

آدرس پست الکترونیکی ارسال یا برای اپراتور فکس شود.
• نشان دادن سیاست های حفظ حریم خصوصی به صورت واضح.

• تالش های کافی برای ارائه اخطار حفظ حریم خصوصی به والدین در 
مورد جمع آوری داده های فرزندان.

• اقداماتی منطقی برای حفاظت از حریم شخصی کودکان.
• پلتفرم ها همچنین موظفند که اطالعات شخصی را فقط در صورت 
لزوم و برای تحقق هدفی که در ابتدا داده ها برای آن جمع آوری شده، حفظ 
کرده و برای جلوگیری از دسترســی یا اســتفاده غیر مجاز پس از تحقق 

هدف حذف کنند.
• الزم اســت که والدین از کارت اعتباری برای احراز هویت و مشخص 

شدن سنشان استفاده کنند.
این قوانین در عمل به این معنا هســتند که سرویس های آنالین باید 
دسترسی کامل به تمام سوابق کاربر، نمایه و اطالعات ورودش را در صورت 
درخواست در اختیار والدین قرار دهند.COPPA همچنین یک برنامه سپر 
امنیتی ایجاد کرده که به موجب آن سازمان ها می توانند دستورالعمل های 
خود تنظیم گری برای محافظت از کــودکان تعبیه کنند. همچنین هر 
سازمانی می تواند برنامه  خودتنظیم گری خود را برای محافظت از کودکان 

به FTC ارائه دهد.
اتحادیه  اروپا

درحالیکه کودکان ممکن اســت در معرض محتوا و کنش های مضر 
آنالین مانند آزار و اذیت ســایبری، آزار جنسی، هرزه نگاری، خشونت یا 

خودآزاری قرار بگیرند.، برای جلوگیری از وارد شــدت آسیب های روانی 
و شناختی-عاطفی به آن ها، واکنش هایی کارآمد نیاز است. اتحادیه  اروپا 
اقدامات قانونی متعددی را برای محافظت از کودکان در زیســت مجازی 
انجــام داده و با مراکــز اینترنت ایمن در تمام کشــورهای عضو اتحادیه 

همکاری می کند.
رابطی از طرف کمیســیون اروپا مأمور انطباق آمــوزش کودکان در 
کشورهای اتحادیه است که مسئول افزایش آگاهی و تقویت سواد دیجیتال 

در میان خردساالن، والدین و معلمان است.
کمیسیون با هدف اطمینان حاصل کردن از امنیت کودکان در فضای 
آنالین عالوه بر تدوین قوانین، اقداماتی تکمیلی مانند اختصاص بودجه، 
هماهنگی و ارائه ی سیستم های خودتنظیم گری را در دستور کار قرار داده 
است.درماه می ۲۰۲۲ نهاد اجرایی اتحادیه ی اروپا مقررات سختگیرانه ای 
را برای مبارزه با سوءاستفاده جنسی از کودکان ارائه داد.بر اساس مقررات 
پیشــنهادی، ســرویس های پیامرســان باید مطالب مربوط به کودک 
آزاری و سوءاستفاده جنســی از کودکان را جستجو و گزارش کنند و این 
قوانین شامل سرویس های پیام رسانی رمزگذاری شده مانند واتس اپ و 
فیس بوک و iMessage اپل هم می شود. یلوا یوهانسون، کمیسر اتحادیه ی 
اروپا گفت: »تشــخیص، گزارش و حذف مطالب مربوط به سوءاستفاده 

جنسی از کودکان ضروری است.«
انگلستان

انگلســتان از جمله کشــورهایی اســت که در حوزه  فضای مجازی 
چارچوب ها و مقررات دقیقی دارد که شــامل کودکان هم می شــود اما 
آخرین الیحه  قانونی به علت آشفتگی های سیاسی داخلی کنار گذاشته 
شده بود تا اینکه در اواخر سپتامبر ســال ۲۰۱۷ گزارش پزشکی قانونی 
در مورد مرگ مولی راســل، دختر ۱۴ ساله ی لندنی منتشر شد.پزشکی 
قانونی مستقیماً اینستاگرام و پینترست را به دلیل ارائه مطالب خودآزاری 
به او شــماتت کرده و این عامل را یکی از دالیل مرگ وی ذکر کرد. این امر 
باعث شد که شور و اشتیاق برای تصویب این الیحه بیشتر شود.الیحه جامع 
محافظت آنالین بریتانیا برای مقابله با آســیب های دیجیتال، بسیاری از 
مشکالت اکوسیستم آنالین معاصر ازجمله حمایت از کودکان را پوشش 
می دهد. در این الیحه مســئولیت های رســانه های اجتماعی در رابطه با 
کــودکان به صورت قابل توجهی افزایش یافته اســت که برای رعایت آن 

پلتفرم های فضای مجازی در مرحله ی اول باید سیستم های احراز هویت 
سنی داشته باشند.

طبــق این الیحه، شــرکت های فناوری ملزم می شــوند تا اطالعات 
بیشتری در مورد خطراتی که پلتفرم هایشان برای کودکان دارند را منتشر 
کنند و این به ســود عموم مردم بخصوص والدین است و آن ها را متوجه 
خطرات بالقوه ی اینترنت برای کودکان خود می کند.میشل دوالن، وزیر 
دیجیتال بریتانیا همچنین در این راستا بیان کرد: »رسانه های اجتماعی 
بی ضابطه، مدت های مدیدی اســت که به فرزندان ما آسیب رسانده اند و 

این روند باید پایان یابد.«
وی در ادامه همچنین افزود: »من الیحه ای که منجر به ایمن تر شدن 
اینترنت می شــود را به پارلمان بازمی گردانم تا بــه والدین اجازه دهد تا 
خطراتی را که سایت ها برای فرزندانشان ایجاد می کنند ببینند و واکنش 

موثرتری داشته باشند.«
فنالند

به گفته  ســازمان غیر انتفاعــی Protect Children محیط دیجیتال 
کشــور فنالند، در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی امنیت کمتری دارد. 
طبق نظرسنجی این سازمان، ۶۵ درصد از مردم فنالند خواهان مقرراتی 
دقیق تر و مســتحکم تر، برای محافظت از کودکان و نوجوانان هستند. به 
گفته ی این سازمان، فنالند عالوه بر بهبود حفاظت از داده ها، باید مقررات 
خود را برای رســیدگی به محتوای مضر، به ویژه محتواهای سوءاستفاده 
جنسی از کودکان، سخت تر کند. این سازمان طی پیشنهاد خود به فنالند 
اقداماتی مانند خاموش شدن خودکار موقعیت جغرافیایی، تنظیم خودکار 
حساب کاربری به خصوصی ترین حالت، هنگام پیوستن به یک پلتفرم و 

همچنین ممنوعیت جمع آوری داده های غیر ضروری را توصیه می کند.
ســازمان محافظت از کودکان خاطر نشان کرد که کاربران کودک در 
فنالند در برخی از پلتفرم ها از حقوق و حریم شــخصی امن مانند ســایر 

همتایان اروپایی خود برخوردار نیستند.
بــرای مثال در فنالند از افراد زیر ۱۷ ســاله ای که بــرای اولین بار به 
اینســتاگرام می پیوندند، سوال می شــود که بین حساب های عمومی 
و خصوصــی انتخاب کننــد، در حالی که در کشــورهایی مانند آلمان و 
 اســلوونی حســاب های کاربری این گروه ســنی به صورت پیشفرض

 خصوصی است.

زیست مجازی کودکان در خارج چگونه تنظیم می شود
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فوق تخصص گــوارش و کبد و عضو هیئت علمی دانشــگاه 
علوم پزشکی ایران، در خصوص مسمومیت کبدی با مصرف زیاد 

داروهای ُمسکن، هشدار داد.
 ابوالفضل نمازی، در برنامه ضربان شــبکه سالمت سیما، در 
پاسخ به این سوال که آیا زردی همان هپاتیت است، گفت: زردی 
یا یرقان، نشانه اختصاصی هپاتیت نیست، بلکه زردی، عالمت غیر 
اختصاصی بسیاری از بیماری ها است. زردی یک سرنخ است که 

باید علت آن را یافت.
وی افزود: حســاس ترین عضو در مقابل افزایش بیلی روبین 
خون، سفیدی چشم )صلبیه( است، پس از چشم، پوست و مخاط 

زرد می شوند.
نمازی ادامه داد: در افرادی که پوســت تیره دارند، تشخیص 

زردی سخت تر صورت می گیرد.
وی یادآور شد: بیلی روبین از تجزیه و شکست گلبول های قرمز 
حاصل می شــود، طول عمر گلبول قرمز ۱۲۰ روز است، اگر این 
تعادل بــه هم بخورد، یعنی تولید باال رود و یــا دفع آن با اختالل 
مواجه شود، میزان بیلی روبین در خون باال می رود و در مخاط ها و 

پوست رسوب پیدا می کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، التهاب کبد را، 
به سه دسته قبل کبدی، کبدی و بعد کبدی، تقسیم بندی کرد و 
افزود: بیماری های خونی متعددی هستند، که تجزیه هموگلوبین 
را بیش از حد باال می برند و باعث زردی می شــوند. هر بیماری که 
 A،B،C،D،E سلول های کبد را تحت تأثیر قرار دهد، مانند: هپاتیت
و هپاتیت خود ایمنی، انواع و اقسام داروهای شیمیایی و گیاهی، 
همچنین طیف وســیعی از سرطان ها )ســرطان کبد، مجاری 
صفراوی، لوزالمعده، اثنی عشــر و…(، که باعث انسداد در مسیر 

خون کبدی و مجرای صفراوی شوند، ایجاد زردی می کنند.
وی یادآور شد: شرح حال دقیق بیمار، همراه با انجام آزمایشات 
و تصویربرداری های مختلف، تشــخیص بیماری اصلی را، میسر 

می گرداند.
نمازی در پاســخ به این سوال که آیا مسکن ها می توانند باعث 
ایجاد زردی شوند، گفت: بله، شایع ترین مسکنی که مصرف زیاد 

آن، باعث مسمومیت کبدی می گردد، استامینوفن است.
وی یادآور شد: در مســمومیت های دارویی، زردی به یکباره 

اتفاق می افتد که گاهی منجر به پیوند کبد اورژانسی می شود.
نمازی در پاسخ به این ســوال که سرطان ها چه زمانی خود را 
با بروز زردی نشــان می دهند، گفت: این زمان، بستگی به محل 
ســرطان دارد، اگر سرطان در ابتدای لوزالمعده قرار داشته باشد، 

چون مجاور خروجی صفراســت، زردی زودتر اتفاق می افتد و یا 
سرطان مجاری صفراوی که سریعاً باعث بروز زردی می شود.

این فوق تخصص گوارش و کبد یادآور شد: بعضی از غذاها که 
حاوی رنگدانه ای به نام کاروتن هســتند، )کاروتن در سبزیجاتی 
ماننــد هویج، نارنگی، پرتقال، کدو حلوایــی و…(، باعث افزایش 
زردی در پوست می شوند، اما چون میزان بیلی روبین خون را باال 

نمی برند، موجب نگرانی نیست.
وی متذکر شــد: بعضــی از داروهای گیاهی کــه به صورت 
فله خریداری می شــوند و خلوص باالیی ندارند، ممکن اســت با 
اختالالت عملکرد کبد همراه باشــند، مانند مصرف بیش از حد 
چای ســبز که به خصوص اگر خالص نباشد باعث ایجاد زردی در 

پوست می شود.

نمازی ادامه داد: مصرف داروها و عرقیات گیاهی را، تنها تحت 
نظر پزشکان متخصص طب سنتی مصرف کنید.

این استاد دانشــگاه یادآوری کرد: در صورت مواجهه با زردی، 
با مراجعه به پزشــک و انجام معاینات بالینی و آزمایش خون، از 

سالمت خود اطمینان حاصل نمائید.
نمازی در پاسخ به این سوال که آیا شن ریزه های داخل کیسه 
صفرا می تواند باعث زردی پوست شود، گفت: به طور معمول خیر، 
تنها در صورتی این شن ریزه ها می توانند باعث زردی شوند که از 
کیسه صفرا به ســمت مجرای صفرا حرکت کرده باشند و باعث 

انسداد مسیر و افزایش بیلی روبین خون شوند.
وی در پاســخ به این سوال، که آیا سیگار می تواند باعث زردی 
پوست شــود، گفت: ســیگار با اینکه غلظت خون را باال می برد و 
باعث تیرگی رنگ لب ها و همچنین تغییر رنگ موضعی دندان ها 

می شود، باعث زردی پوست نمی شود.
عضــو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی ایــران افزود: 
بیماری های خونی که با شکست گلبول های قرمز )همولیز( همراه 
هســتند، مانند: کم خونی داسی شــکل، فاویسم )حساسیت به 

باقال(، تاالسمی ماژور و…، باعث زردی پوست می شوند.
وی یادآور شد: کم خونی ناشی از فقر آهن، در مواقعی که شدید 
نباشد، باعث زردی پوست نمی شود. اما کمبود ویتامین ب ۱۲ و 

اسید فولیک، اگر شدید باشد، می تواند باعث زردی پوست شود.
نمازی در پاسخ به این سوال که آیا قهوه برای کبد خوب است، 
گفت: ثابت شــده است که قهوه اثر حفاظتی بر سلول های کبدی 
دارد و برای مبتالیان به کبد چرب توصیه می شــود، اما مانند هر 
دارویی تیغ دو لبه اســت و ممکن اســت به خاطر وجود کافئین، 

عوارض دیگری نیز به دنبال داشته باشد.

فوق تخصص گوارش و کبد عنوان کرد؛

مراقب مسمومیت کبدی با استامینوفن باشید
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مدیرعامل آب و فاضالب گلستان:

 ۴ روستای بندرگز به شبکه جمع آوری 
فاضالب متصل می شوند

 مدیر عامل آب و فاضالب اســتان گلســتان گفت: با عملیاتی شدن شبکه فاضالب 
در چهار روســتای غرب گلستان ساکنان این مناطق از مزایای شبکه جمع آوری و دفع 

بهداشتی فاضالب بهره مند می شوند.
 ایرج حیدریان در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: با عملیاتی شــدن شبکه فاضالب 
در چهار روســتای غرب گلستان ساکنان این مناطق از مزایای شبکه جمع آوری و دفع 

بهداشتی فاضالب بهره مند می شوند.
مدیرعامل آب و فاضالب گلستان گفت افزود: در ماه های آینده روستاهای تلور، لیوان 
غربی، لیوان شــرقی و کهنه کلباد به شبکه فاضالب متصل می شوند و به طور همزمان 

عملیات احداث تصفیه خانه با پیشرفت ۹۶ درصدی ادامه دارد.
وی گفت: با توجه به اهمیت بسیار باالی جمع آوری و دفع بهداشتی شبکه فاضالب، 
طرح اجرای شبکه فاضالب چهار روستای شهرستان بندرگز، با توجه به محدودیت های 

مالی در دستور کار این شرکت قرار گرفت.
حیدریان ادامه داد: اجرای عملیات شــبکه فاضالب شامل ۲۴ کیلومتر خط انتقال و 
نصب دو هزار و ۵۰۰ فقره انشعاب فاضالب بوده که اعتبار این طرح بالغ بر ۱۶۷ میلیارد 
ریال اســت و با هدف حفاظت از محیط زیســت و جلوگیری از آلودگی منابع آب، خاک 
و هوا، ارتقاء ســطح بهداشت و ســالمت عمومی، افزایش رفاه عمومی و سطح زندگی 

روستانشینان اجرا می شود. 
به گفته مدیرعامل آب و فاضالب گلستان، با اتمام این پروژه ها هفت هزار و ۳۵۰ نفر 
تحت پوشش شبکه فاضالب قرار می گیرند که خود باعث جلوگیری از مهاجرت جمعیت 

روستانشین به شهرها خواهد شد.

رئیس پارک علم و فناوری گلستان:

المان میدان بسیج گرگان به برج فناوری 
شهری تبدیل می شود

رئیس پارک علم و فناوری گلســتان گفت: مذاکراتی را برای توسعه فضا در دست 
اقدام داریم که برج المان شــهری گرگان یکی از آنها اســت و در صورت مســاعدت 

شهرداری به برج فناوری شهری تبدیل می شود.
مهدی غفاری اظهار کرد: پارک علم و فناوری گلســتان دو هزار متر فضا داشت که 
هم اکنون به ۱۵ هزار متر رسیدیم ولی علی رغم افزایش فضاهای موجود اما در تامین 

مکان برای استقرار استارتاپ ها دچار مشکل هستیم.
رئیس پارک علم و فناوری گلســتان با بیان اینکه فضاهای موجود هم در مالکیت 
خود دســتگاه های اجرایی خواهد بود و ما فقط بهره بردار هستیم، افزود: دستگاه های 
اجرایــی باید در این زمینه با ما مشــارکت داشــته باشــند تا بتوانیم شــرکت های 
اســتارتاپی را حمایت کنیــم.وی بیان کــرد: در حال حاضر طبقــه منفی کارخانه 
 نوآوری گرگان به دلیل محدودیت فضایی در حال آماده ســازی بوده تا به متقاضیان

 واگذار شود.
غفاری اضافه کرد: مذاکراتی را برای توسعه فضا در دست اقدام داریم که برج المان 
شهری گرگان یکی از آنها است و در صورت مساعدت اعضای شورای شهر و شهرداری 
به برج فناوری شــهری اختصاص خواهد یافت. رئیس پارک علم و فناوری گلســتان 
عنوان کرد: در این مکان، اســتارتاپ های حوزه مدیریت شهری مستقر شده و بازوی 

اجرایی و فکری خوبی برای شهرداری خواهند بود.
وی گفت: همچنین با اداره کل فنی و حرفه ای در حال رایزنی هســتیم تا فضاهای 
جدیدی را در اختیار ما قرار دهند.غفاری از استقرار مرکز رشد در گنبدکاووس و مذاکره 
با دانشگاه گنبد در خصوص راه اندازی یک مرکز جدید، استقرار مرکز رشد در دانشگاه 
علــی آبادکتول، گالیکش و بندرترکمن و خبــر داد و گفت: همچنین راه اندازی مرکز 

رشد در بندرگز در حال انجام است.

مدیرکل ثبت احوال گلستان:

 کاهش والدت در گلستان 
از متوسط کشوری بیشتر است

 مدیر کل ثبت احوال اســتان گلستان با اشــاره به کاهش ۶.۸ درصد میزان 
والدت در این اســتان طی هشت ماهه اخیر به نســبت مدت مشابه سال قبل، 

گفت: میزان کاهش والدت در گلستان از متوسط کشوری بیشتر است.
 حمیدرضا مطیع در نشســت خبری با اصحاب رسانه گلستان اظهار کرد: در 
هشت ماهه نخست ســال جاری در گلستان ۱۹ هزار و ۴۵۲ واقعه تولد به ثبت 

رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸. ۶  درصد کاهش داشته است.
مدیرکل ثبت احوال گلســتان افزود: در هشت ماهه نخست سال گذشته ۲۰ 

هزار و ۸۶۲ واقعه والدت در گلستان به ثبت رسیده است.
وی ادامه داد: بیشترین میزان کاهش والدت در گلستان مربوط به مراوه تپه 
است که شــاهد ۱. ۱۲  کاهش بوده ایم.مطیع افزود: میزان وفات در گلستان در 
هشت ماهه نخست امسال ۶ هزار و ۴۵۰ مورد بود که نسبت به سال گذشته ۳۰ 

درصد کاهش داشته است و متوسط عمر گلستانی ها ۶۲ سال است.
مدیرکل ثبت و احوال گلستان در خصوص میزان واقعه ازدواج در هشت ماه 
نخســت امسال، گفت: ۱۰ هزار و ۵۴۶ واقعه ازدواج ثبت شده که نسبت به سال 

گذشته ۱. ۶  درصد کمتر شده است و این عدد همتراز به متوسط کشور است.

مدیرکل تعزیرات گلستان خبرداد؛

 اجرای طرح نظارتی 
در داروخانه های گلستان

مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان از اجرای طرح نظارتی ویژه داروخانه در استان 
طی دو هفته خبرداد و گفت: در این طرح از ۱۱۴ داروخانه بازدید شد.

تقی حسام، در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: با توجه به افزایش شکایات مردمی و 
با عنایت به گرانی و نحوه عرضه نامناســب دارو از سوی برخی از داروخانه ها و افزایش 
مشــکالت بیماران، نظارت ویژه بر این حوزه در دســتور کار گشت های مشترک این 

اداره کل قرار گرفت.
مدیــرکل تعزیرات حکومتی گلســتان گفت: طــرح ویژه نظارت بــر داروخانه ها 
با همکاری بازرســان دانشــگاه علوم پزشــکی و مراکز بهداشــت شهرســتان های 
 تابعــه از تاریــخ ۱۲ آذر بــه مــدت دو هفتــه در مرکز اســتان و شــهرهای تابعه

 برگزار شد.
حســام بیان کرد: در این طرح دو هفته ای بیــش از ۱۱۴ داروخانه مورد نظارت و 
بازرســی قرار گرفت و برای متخلفان پرونده تشکیل و در شعب تعزیرات حکومتی در 

دست بررسی و اقدام قرار دارد.
وی ضمــن تاکید بر برخورد جدی و قانونی با متخلفان از همه هموطنان تقاضا کرد 
در صورت مشــاهده هرگونه گران فروشی، قاچاق دارو و یا سایر تخلفات، موضوع را به 
صورت حضوری یا با تلفن یا ســامانه اینترنتی به تعزیرات حکومتی یا دانشــگاه علوم 

پزشکی گزارش کنند.

مدیرکل راه و شهرســازی مازندران گفــت: افزایش 
موریانه ای تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ملی مازندران 
با اجرای دقیق قوانین و نظارت های مســتمر مســئوالن 

اجرایی برچیده می شود.
 سید محمد نظری در نشست کمیسیون امور زیربنایی 
مازندران در ساری با بیان این که، در دولت سیزدهم در ماه 
های گذشته قدم های بسیار جدی و مطلوبی برای مقابله 
با زمین خواری و حفظ عرصه های ملی انجام شــده است، 
افزود: با تالش وافر و جدیت در اجرا مصوبات این کارگروه 

اجازه این پدیده شوم را در استان نخواهیم داد.
وی خاطر نشان کرد: قبل از دولت سیزدهم روند زمین 
خواری در استان افزایش چشمگیری داشت اما با اقدامات 
خوب انجام شده و تشــکیل کارگروه ویژه مقابله با زمین 
خواری، در ماه های گذشته سوء استفاده از اراضی ملی در 

استان کاهش چشمگیری داشته است.
مدیرکل راه و شهرســازی مازندران با اشاره به اجرای 
طرح نهضت ملی مسکن در مازندران تصریح کرد: کمبود 
زمین یکی از دغدغه های اساسی در استان برای اجرای این 
طرح است اما با همراهی شــهرداری ها و واگذاری اراضی 
مازاد دستگاه های اجرایی حدود ۵۰۰ هکتار برای ساخت 

خانه در این طرح در حوزه شهری تامین شد.
نظری با اشاره به اعطای تسهیالت ۲۰۰ میلیارد تومانی 
وزارت راه و شهرســازی برای اجــرای طرح نهضت ملی 
مسکن در استان، افزود: در زمان حاضر حدود ۲ هزار واحد 
مسکونی با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد در قالب خودمالک 

در استان در دست ساخت است.
وی تاکید کرد: به دلیل کمبود زمین نمی توانیم برای 
ســاخت ۳۸ هزار واحد مســکونی به صورت پراکنده در 

شهرهای مختلف استان در طرح نهضت ملی مسکن اقدام 
کنیم اما برای رفع این چالش، دولت احداث شهرک های 
جدید در مازندران را در دستور کار خود دارد.مدیرکل راه 
و شهرســازی مازندران تصریح کرد: دولت به طور حتم به 
وعده خود در بحث تولید مسکن عمل خواهد کرد و برنامه 

ریزی های خوبی در این راستا در دست اجرا است.
به گزارش ایرنــا، طرح نهضت ملی مســکن را دولت 
سیزدهم برای خانه دار کردن مردم ارائه کرد. قرار است در 
چارچوب آن ساالنه یک میلیون واحد مسکونی ساخته و 
تحویل متقاضیان شود. سهم مازندران از این طرح ساالنه 

۳۸ هزار و در مجموع ۱۵۲ هزار خانه است.
طبق مقــررات نهضت ملــی مســکن، متقاضیان با 
داشتن پنج شرط تاهل، سرپرســت خانوار بودن و مردان 
مجرد ۲۳ ســال به باال، حداقل ســابقه پنج سال سکونت 

در شــهر مورد تقاضا، نداشــتن مالکیــت خصوصی و در 
نهایت عــدم اســتفاده از امکانات دولتــی از اول انقالب 
 در حوزه مســکن، می توانســتند نســبت بــه ثبت نام 
اقــدام کنند.بر اســاس این قانون، زنان خودسرپرســت 
مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال سن، معلوالن جسمی 
و حرکتی با ۲۰ سال سن می توانند در قانون جهش تولید 

مسکن )نهضت ملی مسکن( مشارکت داشته باشند.
همچنین، قانون برای سرپرســتان خانوار، محدودیت 
ســنی نگذاشته اســت چرا که این افراد سرپرست خانوار 
تعریف می شوند و برای قانونگذار متاهل یا سرپرست خانوار 
بودن مالک اســت. در عین حال، زنان و مردان سرپرست 
خانــوار که به دلیــل متارکه به صورت مجــردی زندگی 
می کنند و سرپرســت فرزندان خود هستند خانوار تلقی 

شده و بدون مالک سن می توانستند ثبت نام کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران:

افزایش موریانه ای تغییر کاربری 
اراضی مازندران با اجرای دقیق 

قوانین برچیده می شود

مدیرکل راه و شهرســازی مازندران گفت: افزایش موریانــه ای تغییر کاربری اراضی 
کشــاورزی و ملی مازندران با اجرای دقیق قوانین و نظارت های مستمر مسئوالن اجرایی 
برچیده می شود. سید محمد نظری در نشست کمیسیون امور زیربنایی مازندران در ساری 

با بیان این که، در دولت سیزدهم در ماه های گذشته قدم های بسیار جدی و مطلوبی ...

 آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

نظر به دســتور مــواد ۱ و ۳ قانــون تعیین تکلیــف وضعیت اراضی 
و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ و برابر رای 
شماره۱۴۰۱۶۰۳۱۰۰۱۳۰۱۳۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ هیات قانون 
تعییــن تکلیف موضوع مــاده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی 
چمســتان تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضی آقای/ خانم حســن 
توکلی فرزند علی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی / به 
مساحت ۲۳۰/۵۰ مترمربع به شماره پالک ۳۴۱ فرعی از ۵۴ اصلی واقع 
در قریه لسفیجان بخش ۱۱ خریداری شــده از آقای/ خانم علی توکلی 

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 تسلیم اعتراض 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 
واصــل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی 
محــل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید 
و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت. شناسه 

آگهی:۱۴۲۲۹۴۵
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰۹/۱۹
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۱۰/۰۳

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان
عین اله تیموری 

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 ۱۳۹۰/۹/۲۰ و برابر رای شماره 
۱۴۰۱۶۰۳۱۰۰۱۳۰۱۴۴۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ هیات قانون تعیین 
تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی چمستان 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقــای/ خانم حمیدرضا کریمی 
فرزند ســتارعلی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی / به 
مساحت ۲۹۳/۷۲ مترمربع به شماره پالک ۶۵۸ فرعی از ۳۵ اصلی واقع 
در قریه سید کال  بخش ۱۱ خریداری شده از آقای/ خانم مرتضی کمال و 

رقیه باباپور 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:۱۴۲۳۷۲۷
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰۹/۱۹
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۱۰/۰۳

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 ۱۳۹۰/۹/۲۰ ، 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 شــمع جــاران پالک ۳۰ اصلی بخش 
۲ قشالقی

۱۱۵۵ فرعی آقا/ خانم پروین پدرام فرزند جمشید نسبت  به ششدانگ 
یــک قطعه زمین با بنــای احداثی ) با کاربری زراعی/باغ( به مســاحت 
۲۴۱/۳۵ مترمربع خریداری بدون واســطه / با واسطه از محسن اسحق 

نیم وری
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/ کثیراالنتشــار 
در شــهرها 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 انتشــار اولین آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل 
 تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید

 اخذ نمایند. 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به 
اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه 
نکند اداره ثبت مبادرت به صدور 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:۱۴۲۱۲۸۹

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

صفر رضوانی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

 رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: 
خط قرمز امور اراضی در مازندران قانون شــکنی و 

تغییر کاربری زمین های باغی و زراعی است.
حسن عنایتی در نشست کارگروه امور زیربنایی 
مازندران در ســاری با بیان این که، به هیچ عنوان 
جهاد کشــاورزی قانون شکنی برای تغییر کاربری 
اراضی باغی و زراعی مازندران را بر نمی تابد، افزود: 
با اجرای دقیق قوانین و نظارت مستمر ریشه زمین 

خواری در استان خشکانده خواهد شد.
وی با بیان این که، دولت ســیزدهم در عملیاتی 
شدن الگوی کشــت ، اهرم های تشویقی خوبی در 
نظر گرفته اســت، گفت: زیرســاخت های الگوی 
کشت در مازندران فراهم شده است و مطالعات آن 

نیز بدست آمده است.
عنایتی ادامه داد: ســاماندهی تولید و توجه به 
پس از تولید بر اســاس الگوی کشــت مورد تاکید 
اســت و امروز سند آمایش کشــاورزی و مطالعات 

جامع الگوی کشت مازندران وجود دارد.
رییس ســازمان جهــاد کشــاورزی مازندران 
اضافه کرد: ســند بهره وری کشاورزی طبق برنامه 
راهبردی ، ســاختاری و برنامه عملیاتی کشاورزی 

مازندران وجود دارد.
عنایتی با اشــاره به این که، شــرایط محیطی و 

تغییرات اقلیمی در الگوی کشــت اســتان وجود 
دارد، افــزود: افزایش درآمد ناخالص کشــاورزی 
و بهــره وری مصرف آب مورد تاکیــد بوده و هدف 
اصلی اصالح الگوی کشت کشــاورزی رسیدن به 
 ۲ اصل افزایش درآمد کشــاورزان و مصرف بهینه

 آب است.
وی تصریح کرد: کاهش آب مصرفی، نخســتین 

هدف اصالح الگوی کشــت است و طبق برنامه باید 
در پنج سال آینده ، پنج درصد مصرف آب در الگوی 

کشت محصوالت کشاورزی استان کم شود.
رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: 
در الگوی کشــت، توسعه کشت پاییزه و استفاده از 
آب سبز ، کشت های گلخانه ای و دانه های روغنی 
، افزایش ضریب دانش کشــاورزی را در مازندران 

دنبال می کنیم.
 اســتان مازندران حدود ۲ میلیون و چهار هزار 
هکتار مســاحت دارد که از ایــن مقدار حدود یک 
میلیون و ۷۰۰ هــزار هکتار آن عرصه های طبیعی 

شامل جنگل و مرتع است.
بــرای حفاظت و مدیریت عرصــه های طبیعی 
مازندران ۲ اداره کل منابــع طبیعی و آبخیزداری 
در ساری و نوشــهر فعالیت دارند که منطقه ساری 
حدود ۷۱ درصد و نوشــهر حــدود ۲۹ درصد این 
عرصه هــا را مدیریت می کنــد. در مجموع حدود 
۵۴ درصد از عرصه های جنگلی شــمال کشــور را 
در اختیــار دارد و همچنین نیمــی از جنگل های 
هیرکانی ثبت شــده در سازمان جهانی یونسکو در 

جغرافیای مازندران واقع است.
مازنــدران حــدود ۴۶۰ هــزار هکتــار اراضی 
کشــاورزی و باغی دارد که در آنها ســاالنه بیش از 
هفت میلیون تــن محصول تولید می شــود. این 
اســتان در تولید ۱۵ نوع از محصوالت کشــاورزی 
و باغــی هــم رتبــه اول تا ســوم کشــور را دارد، 
ظرفیت این شــرایط در حالی اســت کــه تغییر 
غیرمجــاز کاربــری اراضی کشــاورزی و باغی در 
 مازندران همچنان از چالش های مهم این اســتان 

محسوب می شود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران :

خط قرمز امور اراضی مازندران قانون شکنی است
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َة. ُة اَلَْبَتّ َمن َرَدّ َعن ِعْرِض أِخیِه الُمْسِلِم َوَجَبْت لَُه الَجَنّ
 هرکس آبروی برادر مسلمانش را حفظ کند، بدون تردید بهشت

بر او واجب شود.( 
ثواب االعمال و عقاب االعمال، ص 14

 عضو کمیته ثبت پرندگان ایران و یکی از اعضای تیم نجات درنای امید 
گفت: »امید« تک درنای سیبری ایران جزو مشهورترین پرندگان جهان 

است و ۱۵ سال است که تنها مهاجرت می کند.
 کرامت حافظی بیان کرد: درناهای سیبری)Siberian Crane( با نام علمی

 ) Leucogeranus leucogeranus( یکی از ۱۵ گونه درنای جهان و ســه 
گونه درنای ایران است که در لبه پرتگاه انقراض در فهرست سرخ جهانی 
در رده حفاظت به شدت در خطر انقراض است و درجه حفاظتی این گونه 
مانند یوز ایرانی)CR( است؛ آوازه نام »امید« مانند یوزه ای آسیایی با نام 
ایران در هم تنیده هســتند.وی افزود: درناهای سیبری در شمال روسیه 
در ســیبری تابســتان گذرانی و زادآوری دارند و به سه جمعیت جهانی 
تقســیم می شوند؛ جمعیت مرکزی که در هند زمستان گذرانی داشته و 
کاماًل منقرض شــده است، جمعیت شرقی که در چین زمستان گذرانی 
دارد و تعداد آنها رو به کاهش اســت و جمعیت غربــی که تنها بازمانده 
آن یعنی »امید« در فریدون کنار مازندران به مدت چهار ماه، هر ســاله 
زمستان گذرانی دارد، »امید« پنجم آبان ماه سال جاری به تاالب فریدون 

کنار آمد و هم اکنون در همان منطقه حضور دارد.
عضو کمیته ثبت پرندگان ایران و یکی از اعضای تیم نجات درنای امید 
تصریح کرد: بارها برای نجات جمعیت غربی درنای سیبری در ایران تالش 
 International( شده و این تالش ها و اقدامات زیر نظر بنیاد بین المللی درنا
 Crane Foundation( در چندین تالش از ســال ۱۳۷۴ تا ســال ۱۳۸۷

 انجام شد.
حافظی اضافه کرد: در این مدت ۱۲ درنای سیبری با هماهنگی بنیاد 
بین المللی درنا )ICF( از مرکز تکثیر )Oka( در روســیه وارد ایران شــد؛ 
برخی از این درناهای ســیبری مهاجرت نکردند و مواردی هم مهاجرت 
کردنــد و حتی یکی از آنها تا ســواحل غربی دریای خزر و در قســمت 
شــرقی ناحیه قفقاز مهاجرت کرده و آخرین ســیگنال های ردیاب این 
 درنای ســیبری با نام)Angara( در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۸۱ از داِغستان 

دریافت شد.

سرنوشت آرزو
وی خبر داد: آخرین درنای سیبری رهاسازی شده که یک پرنده ماده 
با نام )Neya( بود در ایران به نام »آرزو« شهرت یافت؛ این درنای سیبری 
ماده پس از رهاســازی به همراه »امید« مهاجرت را در تاریخ ۷ اســفند 
۱۳۸۷ آغاز کرد اما چهار روز بعد در مســیر پرواز به روسیه در ۱۱ اسفند 

۱۳۸۷ در حاشیه سفید رود در استان گیالن زمین گیر و تلف شد.
عضــو کمیته ثبت پرندگان ایران و یکــی از اعضای تیم نجات درنای 
امید افزود: مسیر مهاجرت درنای سیبری جمعیت غربی حدود پنج هزار 
کیلومتر از شمال روسیه در مســیر رود ولگا و سواحل غربی دریای خزر 
اســت و در فریدون کنار در جنوب شرقی ساحل خزر در استان مازندران 
زمســتان گذرانی دارد.حافظی گفت: به تازگی از سوی بنیاد بین المللی 
درنا )ICF( یک درنای سیبری ماده جوان که بهترین کاندید شایسته این 
بنیاد برای رهاسازی و همراهی با »امید« است، در مرکز تکثیر این بنیاد 
در اروپا که در بلژیک قرار دارد، معرفی شده و با پیگیری هایی انجام شده 
و با نظر موافق محیط زیست ایران و با همکاری اداره محیط زیست استان 
مازندران به عنوان اشــخاص حقوقی و چند کارشناس حقیقی اقدامات 

الزم برای ورود این درنای ماده که نامش ) Sibe( است انجام شد.
عضــو کمیته ثبت پرندگان ایران و یکــی از اعضای تیم نجات درنای 
امید ادامه داد: اقدامات ایران به محــض آگاهی از آماده بودن این پرنده 
در بلژیک آغاز شده و حتی قفس مخصوص هم در محیط زیست استان 
مازندران در نزدیک محلی که همیشــه امید حضــور دارد، قرار خواهد 

گرفت تا بــه صــورت )Soft release( و به آرامی و بــه تدریج و پس از 
مشاهده تمایل احتمالی دو پرنده به هم رهاسازی انجام شود.وی افزود: 
نحوه طراحی قفس و اقدامات توســط ســازمان محیط زیست ایران با 
هماهنگی با بنیاد بین المللی درنا انجام شــده و در این مرحله در انتظار 
اقدامات بلژیک هستیم و امیدواریم با توجه به شیوع آنفوالنزای پرندگان 
در اروپا و حساسیت های کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های گیاهی 
و جانوری در معرض خطر انقراض )0CITES( وقفه و تأخیری در ارســال 

درنای سیبری به ایران رخ ندهد.
حافظی بیان کرد: از خصوصیات درنای ماده وارداتی )Sibe( این است 
که توسط والدین پرورش یافته است؛ تفاوتی که درناهای سیبری مراکز 
تکثیر درنا بنیاد بین المللی درنا )ICF(با درناهای ســیبری باغ وحش ها 
دارند، این اســت که به انسان خو نگرفته اند و کمترین ارتباط را با انسان 
دارند و به گونه ای پرورش یافته اند تا برای رهاســازی شــرایط مناسبی 
داشته باشند؛ البته همه آنها هم این شرایط را ندارد و در حال حاضر فقط 
)Sibe( این خصوصیات را داشــته و از طرف بنیاد بین المللی درنا معرفی 
شده اســت.عضو کمیته ثبت پرندگان ایران و یکی از اعضای تیم نجات 

درنای امید ادامه داد: از ســوی دیگر جمعیت شــرقی وحشی هم که در 
پویانگ چین زمســتان گذرانی دارند، ذهن مهاجرت متفاوتی دارند و به 
مهاجرت و زمســتان گذرانی در چین خو گرفته اند و زنده گیری و انتقال 
آنها نیز مورد تأیید کارشناسان نیســت چرا که جمعیت شرقی نیز یک 
جمعیت در حال کاهش است؛ البته همچنان به صورت طبیعی زادآوری 
دارنــد و جدا کردن هر فرد مولد از این جمعیت نیز مورد تأیید نیســت و 
سختی ها و دشــواری هایی مانند احتمال آسیب به بال و پرها پرنده و از 
دســت دادن شانس مهاجرت وجود دارد؛ بنابراین تنها اقدام عملی برای 
نجات درنای امید از نظر کارشناســان همین اقداماتی است که در حال 

انجام است.

منتظر اقدامات آینده هستیم
فعال محیط زیســت خوزستانی گفت: مسیر دشــوار مهاجرت جز 
مهمترین چالش هاست و نباید »امید« را از دست داد و ما در حال حاضر 
منتظر اقدامات روزهای آینده در بلژیک هستیم و در ایران همه اقدامات 

الزم انجام شده است.
حافظی اظهار کرد: در ســال گذشــته یکی از پرنده شناسان معروف 
ترکیه که برای سفر به خوزستان به عنوان بهشت پرنده نگری خاورمیانه 
و دیدن »امید« به ایران سفر کرده بود با انتشار زیبایی های ایران و عکس 
گونه های حیات وحش ایران برای دوســتداران طبیعت در ترکیه، مردم 
ترکیه را به شدت به سرنوشت »امید« عالقه مند کرد به طوری که حتی 
هواپیمایی کشور ترکیه برای انتقال رایگان درنای سیبری ماده از بلژیک 

به ایران اعالم آمادگی و درخواست مشارکت کرد.
وی افزود: »امید« پرنده بسیار محبوبی در جهان است و بسیاری پرنده 
نگرها و دوســتداران طبیعت آرزوی دیدن این پرنده را دارند و هر ساله 
چند روزی که »امید« در طول مســیر مهاجرت به ســیبری در کشور 
آذربایجان اقامت می کند، پرنده نگری های فراوان برای عکاسی و دیدن 

»امید« به کشور آذربایجان سفر می کنند.
حافظی گفت: خود این پرنده به تنهایی جاذبه بزرگی برای دوستداران 
حیات وحش برای سفر به ایران است؛ ما باید قدر امید تک درنای سیبری 
و گونه های ارزشمند کشــورمان را بدانیم که هر کدام ظرفیت ارزشمند 
گردشگری و اکوتوریســتی دارند و جزو جاذبه های ایران هستند و باید 
 از آنها و زیستگاهشــان حفاظت کنیم و برای بقای آنها همه تالشمان را 

به کار بگیریم.

تک درنای سیبری ایران در معرض انقراض

 »امیـد« جاذبـه بزرگ حیـات وحـش

رکوردزنی مصرف گاز و ســوخت در آســتانه فصل زمستان در 
مازندران ســبب شده تا دســتگاه های خدمات رسان دست به کار 

شده و به مشترکان پرمصرف هشدار دهند.
طی روزهــای گذشــته مصــرف گاز در مازندران بــه حدود 
۴۰ میلیون مترمکعب رســیده و مصرف باالی ســوخت دغدغه 
تأمیــن کنندگان انــرژی را بیشــتر کرده اســت. رعایت نکردن 
الگوی مصرف به ویژه بین ادارات و بهینه ســازی نشــدن سوخت 
 موتورخانه ها، دلیل اصلی مصرف ســوخت در اســتان مازندران

 به شمار می رود.
طی روزهای گذشته بسیاری از مشترکان پرمصرف با اخطارهای 
شــرکت گاز روبرو شدند که در آن درج شــده است: »مصرف برق 
اشــتراک جنابعالی بیش از مقدار الگوی مصرف تعیین شده برای 
هر دوره در ایام ســرد سال اســت، لذا با توجه به شروع فصل سرما 
و افزایــش مصرف بــرق و گاز و به منظور حفظ پایداری شــبکه 
بــرق و جلوگیری از بروز هرگونه خاموشــی احتمالی نســبت به 
 مدیریــت و کاهــش مصرف انرژی تــا پایان زمســتان همکاری
 داشــته باشــید«.همچنین تعرفه گاز همزمان بــا اول آذرماه با 
تغییراتی روبرو شــد و مشــترکان پرمصرف مجبــور به پرداخت 

هزینه های اضافی خواهند بود.

کجوری ها با تریلر گرم می شوند
یک شــهروند بخش کجور مازندران با اشــاره بــه اینکه هنوز 
شــهرهای این بخش به گاز سراسری متصل نشده است، گفت: در 

حال حاضر گاز خانه ها از طریق ایستگاه های سی ان جی که سوخت 
آن با تریلی به محل ایستگاه حمل شده، تأمین می شود و همزمان 
با فصل ســرما گاه شاهد ناپایداری گاز و افت فشار آن هستیم.علی 
جعفری تسریع در اجرای پروژه گازرسانی را خواست اهالی شهرها 
و روستاهای کجور بیان کرد و گفت: انتقال سوخت با کشنده های 
تریلی به ایستگاه ها و تردد آن در جاده ناایمن منطقه، مشکالتی را 

برای مردم و رهگذاران ایجاد می کند.
برخی از مشترکان مازندران که طی روزهای اخیر با اخطارهای 
دستگاه های خدمات رسان از جمله گاز روبرو شده اند، تجدید نظر 
در تعرفه و گازبها را با توجه به سرمای منطقه الزم دانستند. محمدی 
یک شهروند میاندرودی با بیان اینکه شدت سرمای هوا طی هفته 
گذشــته، مصرف انرژی را افزایش داده است، گفت: وضعیت بافت 
و اقلیم مازندران متفاوت از ســایر مناطق اســت و باید در تعرفه ها 

بازنگری شود.
وی در یک واحد صنعتی در شهرستان مشغول کار است، افزود: 
متأسفانه دستگاه های خدمات رسان همزمان با افزایش مصرف به 
ســراغ صنعت و بخش های غیرخانگی می روند و این مسئله سبب 

خاموشی تولید و بیکاری کارگران می شود.

سهمیه های سوخت ناکافی است
همچنین جمعی از روستاییان ســاکن در روستاهای فاقد گاز 
استان با اشــاره به کم بودن میزان ســهمیه نفت سفید، خواستار 
افزایش میزان ســهمیه نفت و گاز مایع شــدند و بــه اعتقاد آنها 

ســهمیه های در نظر گرفته شده در این بخش متناسب با وضعیت 
مناطق و سرمای هوا نیست.

در عین حال مدیرعامل شــرکت گاز مازندران با اشاره به وجود 
دو میلیون مشــترک در استان، شمار مشترکان صنعتی را دو هزار 
و ۵۰۰ مشــترک عمده ذکر کرد و گفت: ۹۹.۹ درصد شــهرهای 
استان از مجموع ۶۲ شهر گازرســانی شدند.قاسم مایلی رستمی 
با بیان اینکه تاکنون دو هزار و ۶۰۰ روســتای اســتان گازرسانی 
 شــدند، افزود: طی دو ســال آینده مابقی روســتاها در اســتان 

گازرسانی می شود.
وی با عنوان اینکه در ســال جاری دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان 
برای اجرای پروژه های گازرسانی، شــبکه های توزیع، ایستگاه ها 
و حریم گاز در اســتان هزینه شده اســت، افزود: امسال ۵۷ هزار 
مشترک خانگی و ۳۰۰ مشترک صنعتی در استان افزوده و ۲۰ هزار 

علمک نیز نصب شده است.
وی از هزینــه کرد ۸۰۰ میلیارد تومانی بــرای اجرای طرح ها از 
جملــه خط تغذیه در مناطق محروم اســتان اشــاره کرد و درباره 
افزایــش تعرفه گاز نیز گفت: هزینه اشــتراک پذیری و تعرفه گاز 
چندســالی افزایش نیافته است و در حال حاضر از مشترکان ۲۲۰ 
هزار تومان وجه برای نصب کنتور دریافت می کنیم درحالی هزینه 
این بخش ۱.۵ میلیون تومان اســت و گاه برای گازرســانی به هر 

خانوار تا ۴۵ میلیون تومان هزینه می کنیم.

افزایش گازبهای مشترکان از آذرماه
مدیرعامل شرکت گاز مازندران با اشاره به افزایش گازبها از آذرماه 
گفت: گاز بهای ســه پله و دهــک اول افزایش قیمت وجود ندارد و 
برای مشترکانی که زیر ۳۲۵ مترمکعب مصرف می کنند، نرخ گاز 
به ازای هر مترمکعب بین ۴۰ تا ۱۰۰ تومان محاســبه می شود اما 
وقتی مصرف از ۳۲۵ مترمکعب افزایش یابد تعرفه گاز بین پله های 
سوم تا ششــم ۳۰ درصد و پله های هفتم تا دهم ۵۰ درصد افزوده 
می شــود و برای دهک های ۱۱ و ۱۲ تعرفه گاز برای هر مترمکعب 

بین پنج هزار تومان تا شش هزار تومان محاسبه می شود.
مایلی رســتمی با اظهار اینکه ارزانی گاز مصرف را افزایش داده 
است، گفت: شرکت گاز برای هر مترمکعب پنچ تا شش هزار تومان 

هزینه می کند و شاهد عدم رعایت الگوی مصرف در بین مشترکان 
و ادارات هستیم.

وی مصــرف بی رویه را از جمله دالیل افزایش دانســت و گفت: 
مصرف گاز از ۲۰ میلیون مترمکعب به ۴۰ میلیون مترمکعب رسیده 

است و اگر همکاری الزم صورت نگیرد دچار نگرانی می شویم.
مدیرعامل گاز مازندران دمــای رفاه را بین ۱۸ تا ۲۲ درجه ذکر 
کرد و گفت: این در حالی که در برخی ادارات دمای اتاق ها بین ۲۸ تا 
۳۰ درصد بوده و این ناشی از فرهنگ سازی نشدن مصرف سوخت 

و انرژی است.
وی استاندارد نبودن موتورخانه را از جمله دغدغه ها بیان کرد و 
گفت: برای هوشمندسازی موتورخانه ها ۴۶ میلیارد تومان طی سه 
ســال اعتبار در نظر گرفته شد و تاکنون هزار نفر در طرح بهسازی 
 ثبت نام کردند کــه ۱۸۰ موتورخانه کاماًل رایگان بهینه ســازی

 شده است.

اداراتی که اندازه یک روستا گاز مصرف می کنند
رعایت نشــدن الگوی مصرف گاز در ادارات و هدررفت و مصرف 
بی رویه سوخت سبب شــده که گاه مصرف گاز ادارات معادل گاز 
یک روســتای ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفره باشــد از این رو فرهنگ سازی در 

مصرف سوخت باید از ادارات کلید زده شود.
ســبحان رجب پور مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی 
مازندران با بیان اینکه در مناطق باالدست به دلیل نبود گاز خدمات 
رســانی می کنیم، افزود: ۱۵ هزار مشــترک نفت سفید خانگی در 
اســتان وجود دارد که هشت هزار مشترک خوش نشین و فصلی و 

مابقی مشترکان ساکن دائم روستاها هستند.
وی با اظهار اینکه ســوخت طبق ســهمیه به مشــترکان داده 
می شــود، گفت: به طور متوسط ســاالنه دو هزار و ۵۰۰ لیتر نفت 
سفید به مشترکان داده می شود و مردم نگرانی بابت تأمین سوخت 

نداشته باشند.
سرمای هوا، بهینه سازی نشدن موتورخانه ها و مصرف بی رویه 
سوخت در ادارات و بخش صنعتی و خانگی سبب شده تا تراز انرژی 
در استان مازندران دستخوش تغییراتی شود و بی توجهی به الگوی 

مصرف، زمستان پیش رو را سخت و دشوار خواهد کرد./مهر

خط و نشان گازی ها در مازندران

 شهرهایی که با تریلر گرم می شود


