
  

تیترهای خواندنی تیترهای خواندنی 

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران:

نقاط قـوت سـاری به عنـوان شهـر 
برتـر شناسایـی می شـود

بدون شک برای بسیاری از آن هایی که به مازندران سفر کردند خانه های ِگلی و پَرچین های پوشیده با چوب
مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی مازندران اظهار داشت:ساری مقصد گردشگری نیست و باید تمام 

ظرفیت های استان و ساری را شناسایی و معرفی کنیم.
 به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران، صادق برزگر در جلسه هم اندیشی 
با رئیس سازمان سرمایه گذاری شهرداری ساری، عضو شورای اسالمی و معاونت شهرداری ساری با بیان اینکه ساری جزء 
شهرهایی است که از ظرفیت های بسیار باالیی برخوردار است، گفت: تفاوت مازندران با استان های دیگر این است که تمام 

ظرفیت ها و پتانسیل های گردشگری  در مازندران با موضوعات و محورهای مختلف وجود دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی مازندران افزود: برای ایجاد فرصت های گردشگری در ساری باید 
روند کار به صورت کارشناســی و تخصصی صورت گیرد که نیاز به خرد جمعی دارد و این امر مهم با برنامه ریزی رویکرد 
محور انجام شــود.وی در ادامه گفت: در بافت تاریخی ساری می توانیم به صورت تلفیقی برنامه ریزی های مناسبی برای 
ایجاد پروژه های آن انجام دهیم. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی مازندران با اشاره به اینکه باید 
به دنبال نقاط قوت ساری به عنوان شهر برتر باشــیم تا بتوانیم نقاط ضعف ها را پیگیری و برنامه ریزی کنیم، گفت: ساری 
مقصد گردشگری نیست و باید تمام ظرفیت های استان و ساری را شناسایی و معرفی کنیم. برزگر با تاکید بر اینکه معرفی 
ظرفیت ها توسط شــهرداری ضعیف بوده، تصریح کرد: با توجه به رویداد ساری ۲۰۲۲ می توانستید استفاده بهینه از این 

فرصت بی نظیر و تعامل با اعضاء کشورهای عضو اکو ...

گزارش فرهنگیگزارش فرهنگی

رانش زمین، تهدید و دغدغه جدی غرب مازندران

رانش زمین پدیده ای طبیعی که سالهاســت خسارت های فراوانی به زیرساخت های غرب مازندران 
وارد می کند و رفع این معضل جدی نیازمند تهیه و تدوین علمی مناطق رانشــی، برنامه ریزی اصولی و 

حمایت نهادهای اجرایی است.
بــه گزارش ایرنا، رانش زمین )Landslide( یا زمین لغزش به حرکت الیه های رســوبی غیر متراکم و 
متراکمی بر روی ســطح شیبدار که ناپایدار شدند گفته می شود و علت های متفاوتی چون زمین لرزه یا 

راه سازی سبب پیدایش این رخداد می شود.
به اعتقاد کارشناســان ، عامل حرکت توده رســوبی ، تغییرات آب های زیرزمینی ، به هم خوردن یا 
تغییرات شــیب زمین ، نیروی جاذبه ، زلزله ،جاده ســازی ، باران یا فشار منفذی سیاالت ، سبک سازی 
پایین دست توده و سایر موارد سبب رانش یا لغزش زمین می شود و حرکت نزولی در رانش زمین امکان 
دارد بسیار کند رخ دهد تنها در چند میلی متری در سال یا با سرعت رخ دهد و متاسفانه براثر این پدیده 

آثار مصیب باری برجای می گذارد.
براســاس گزارش های مســتند ، رانش یا لغزش زمین در بســیاری از مناطق غربی مازندران بوقوع 
پیوسته و متاســفانه این بالی طبیعی افزون بر آسیب رسانی به زیرساخت ها از جمله راه های ارتباطی 
و دردســرهای فراوان در حوزه تردد وسائط نقلیه و همچنین ارایه خدمات زیرساختی به مردم در نقاط 

روستایی و شهری هم دچار چالش کرده است.
ســوابق بروز این پدیده بحران زا طبق اظهار نظر کارشناسان به دهه ۷۰ بر می گردد اما اوج پیدایش 
این رخداد طبیعی به دهه ۹۰ مربوط می شود که نمونه های آن را می توان به لغزش زمین و ریزش کوه 

در منطقه ازارک آزاد راه تهران - شمال محدوده شهرستان چالوس اشاره کرد.
این حادثه در مهر ماه سال ۱۳۹۳ درست بیش از یکسال از افتتاح این طرح ملی حدفاصل مرزن آباد تا 
چالوس رخ داد و مسووالن دست اندرکار برای پاکسازی این نقطه رانشی و پیشگیری از تکرار این حادثه 
نزدیک به هفت سال خط شمال به جنوب به روی وسائط نقلیه موتوری بابت ساخت دیواره های حفاظتی 
برای جلوگیری از رانش زمین و ریزش کوه بســتند و پس از هزینه حدود ۱۰۰ میلیارد تومانی سرانجام 
این مســیر در هفته دولت امسال به بهره برداری رســید.وقوع رانش زمین براثر بارندگی های شدید در 
منطقه "بابران " واقع در جاده گردشگری جواهرده در فروردین ماه سال ۱۳۹۱ مورد دیگری بود که در 
این منطقه رخ داد و متاســفانه این رخداد طبیعی خســارت های جبران ناپذیری به جاده "کالکولی" ، 
مسیراصلی حمل و دفن زباله و مزارع پرورش ماهی شهرستان رامسر وارد کرد.آذر ماه سال ۹۲ هم اهالی 
روستای کندلوس بخش کجور نوشهر شاهد بروز رانش زمین بودند که براثر آن این پدیده خسارت های 
جبران ناپذیری به باغ ها ، زمین های کشــاورزی و مــزارع پرورش ماهی وارد کرده بود.همچنین رانش 
زمین در سال ۱۳۹۸ در روستای یوج تنکابن سبب مرگ یکی از اهالی این روستا شد و سابقه وقوع رانش 
زمین در نقطه "کنس دره " بخش مرزن آباد چالوس هم بنا به گفته مســووالن امر به ۲۵ سال پیش بر 
می گردد و این بالی طبیعی ســبب شده تا ساکنان ۶ روســتای "کنس دره" ، "گیجان " ، "فشکور " ، 
"یپچ دینو " ، "مکار" و "انگوران " از مزیت های گاز طبیعی محروم باشند چرا که شبکه گذاری گاز باید 
از این نقاط بگذرد که متاسفانه به علت خطرات رانش زمین امکانپذیر نیست و متاسفانه سال گذشته هم 
براثر رانش زمین و انتقال امالح به کف جاده راه ارتباطی این ۶ روســتا چند روزی قطع شده بود هرچند 
مســووالن دولت جهادی امسال با اتخاذ ســازو کارهای اصولی گزارش دادند تالش می ود این مشکل 
دیرینه را حل کنند.درمنطقه گلندرود شهرســتان نور هم که بنا به گفته کارشناســان سوابق پیدایش 
لغزش زمین در این مکان که در مســیر جاده ارتباطی رویان - بلده قرار دارد به دهه ۷۰ بر می گردد و از 
آن سال تا سه سال پیش چندین بار این حادثه رخ داده است که آخرین بار آن مربوط به اسفند ماه سال 
۱۳۹۸ بوده است که سبب انسداد این راه ارتباطی روستاییان و مسافران در این منطقه به مدت یک هفته 

شد و ارتباط راه روستایی ۴۰ روستا با مرکز این شهر قطع شد.
کارشناسان امر تاکید دارند برای پایدار ســازی زمین لغزش باید نسبت به اجرای چهار طرح شامل 
مطالعات رفتار سنجی زمین لغزش ، پایدار سازی و ارزیابی عملیات پایدار سازی هم انجام گیرد و افزون 

بر این اقدامات شناسایی نقاط بحرانی و اختصاص اعتبار برای این موضوع ضرورتی اجتناپذیر است.

اســتادیار گروه زمین شناسی و عضو هیات علمی دانشــگاه آزاد واحد چالوس در این ارتباط گفت : 
بررســی ها نشان داده که استان مازندران از چالوس تا جاده هراز روی گسل قرار گرفته است و بر همین 
اساس ضرورت دارد مسووالن دست اندرکار پیش از اجرای طرح های عمرانی در تامین زیرساخت ها در 
بعد پیشگیری از رانش زمین یا زمین لغزش نقاط بحرانی را شناسایی و با دقت نظربیشتر کارکارشناسی 

و مطالعات بیشتری در این زمینه انجام دهند.
جهانگیر اســماعیلی افزود: در بیشتر نقاط مازندران به ویژه غرب این استان بارها حادثه رانش زمین 
از جمله در محدوده گلندرود مســیر راه فرعی رویان - بلده رخ داده اســت و این نشان می دهد آن زمان 
پیش از ســاخت این راه ارتباطی کارکارشناسی تخصصی و مطالعه روی این طرح انجام نگرفته است و 
نتیجه این غفلت سبب شد که از دهه ۷۰ تاسه سال گذشته بارها در این نقطه رانش زمین بوقوع رخ داد 
و افزون بر دردسرهای فراوان برای عبور و مرور روستاییان منطقه بلکه خسارت های جبران ناپذیری هم 

تحمیل دولت کرده است.
وی به عملیات ساخت جاده بلده - گرمابدره - تهران اشاره کرد و بیان داشت : این طرح آنچه گزارش 
شده مربوط به طرح های دور نخست دولت نهم بوده است که حدود ۶۵ کیلومتر طول دارد که متاسفانه 
در حین اجرای طرح به منطقه ای که موسوم به "کشکک " است زمین به طول حدود پنج کیلومتر دچار 

رانش شد و همین مساله روند عملیات اجرای این طرح را دچار متوقف کرد.
این استادیار گروه زمین شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس خاطرنشان 
کرد : برای مواجه نشــدن با چنین چالش هایی باید کار مطالعاتی ، امکان ســنجی رفتار زمین در زمان 
پایدارســازی انجام گیرد تحقق این امر به بودجه نیاز دارد ضمن آنکه دستگاه های نظارتی هم در زمان 
واگذاری این طرح به مجریان و پیمانکاران باید کسانی بسپرند که اهلیت داشته باشند و نه براساس روابط 
و باندبازی.اســماعیلی افزود : زون گسلی که در مازندران داریم براساس تحقیقات تا عمق ۲ هزار متری 
است و نمونه آن در محدوده گلندرود شهرستان نور است بنابراین نیتجه می گیریم باید طرح های زون 
گسلی اجرا بشود و این نیازمند اتخاذ تمهیدات خاصی است و آزمایش های سازه ای در حوزه راه سازی 
باید صورت گیرد و افزون بر این اقدامات اجرای طرح های زهکشی در نقاط ، ساخت دیواره های حفاظتی 

و گاویونی بسیار مهم است چرا که در پیشگیری از رانش و لغزش زمین تاثیر فراوانی دارد.
عیســی متاجی امیررود استادیار زمین شناسی دانشگاه آزاد اســالمی واحد چالوس هم گفت : در 
مدت سه دهه گذشــته تاکنون چنین حوادثی بارها در مناطق غربی مازندران رخ داده منتهی ادارات و 
سازمان های مربوط این حوادث را ثبت نکرده اند.وی افزود : نمونه آن می توان در منطقه جنوبی روستای 
خیرودکنار بخش مرکزی نوشهر ، قطعه چهار آزاد راه تهران - شمال و شهرک پزشکان اشاره کرد و نکته 
جالب اینجاســت تا زمانی که اتفاقی رخ ندهد چنین پدیده ای را به عنوان حوادث غیر مترقبه به حساب 
می آوریم.وی بیان داشت : یکی از عوامل وقوع پدیده زمین لغزش و رانش فرسایش خاک است که امروز 
به عنوان یک چالش جدی دامنگیر مردم غرب مازندران و مسووالن دست اندرکار شده است به نظر می 
رســد نوع نگاه ها در رابطه با مقابله با این پدیده محلی اســت یا به عبارتی ملی فکر می کنیم اما در عمل 
نگاهمان محلی است .این استادیار زمین شناسی دانشگاه گفت: البته در نقاطی محدود کاربری اراضی 
نقشه هایی تهیه شده اما در این حوزه ضعیف عمل شده است که نمونه آن در کجور بوده است اما بازدید 
های میدانی و گزارش ها نشــان می دهد پدیده تهدیدزا در این منطقه از جمله دریاچه ولشت، گلندرود 

،سینوا ، خیرودکنار و آزاد راه تهران - شمال محدوده چالوس بسیار جدی است.
متاجی امیررود افزود : پیش از ساخت قطعه آزاد چهار آزاد راه تهران - شمال آن زمان به مجریان این 
طرح گفته شــد که در نقاطی از مسیر به علت واقع شدن در روی زون گسل نباید راه روی زمین ساخته 
شود بلکه باید با احداث ستون ۱۸ دستگاه پل ساخته شود و متاسفانه نسبت به این موضوع اعتنایی نشد 

و امروز شاهد رانش های پی در پی زمین در ضلع جنوبی این آزاد راه هستیم .
معــاون فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران - نوشــهر هم در این 
خصوص گفت : هرســال ۱۱ تن خاک در هــر هرهکتار به علت چرای بی رویــه دام در غرب مازندران 

فرسایش می شود.
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 *   *    زمان برگزاری مرحله نخست انتخابی   زمان برگزاری مرحله نخست انتخابی 
 تیم ملی کشتی آزاد مشخص شد تیم ملی کشتی آزاد مشخص شد

*    *    چگونه از حسرت خوردن به زندگی چگونه از حسرت خوردن به زندگی 
دیگران دست برداریم؟دیگران دست برداریم؟

 *    *   شروع خرید توافقی ارقام پُرمحصول برنجشروع خرید توافقی ارقام پُرمحصول برنج

 در شهرستان ساری در شهرستان ساری
 *     *    بازداشت مدیرکل یکی از دستگاه هایبازداشت مدیرکل یکی از دستگاه های

 اجرایی مازندران اجرایی مازندران
*    *    چطور سینوزیت را از سرماخوردگی چطور سینوزیت را از سرماخوردگی 
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ضرورت متناسب سازی حقوق ضرورت متناسب سازی حقوق 
بازنشستگان قبل از تعیین افزایش حقوقبازنشستگان قبل از تعیین افزایش حقوق

شهردار چالوس: آسفالت شهردار چالوس: آسفالت ۱۹۰۱۹۰ هزار  هزار 
مترمربع  از معابر شهری چالوسمترمربع  از معابر شهری چالوس

مدیرکل حج و زیارت استان مازندران:

 اعزام سه هزار و ۵00 نفر از مازندران
 به حج تمتع 1402 در دستور کار است

مدیــرکل حج و زیارت مازندران گفت: اعزام ســه هزار و ۵۰۰ نفر از مازندران به حج 
تمتع سال ۱۴۰۲ با توجه به لغو محدودیت های کرونایی در اعزام زائران به مکه مکرمه و 

مدینه منوره در دستور کار است.
عباس اسمعیلی افزود: امســال بیش از یک هزار و ۵۰۰ نفر از مازندران به حج تمتع 
اعزام شــدند که با توجه به بازگشت سهمیه های عادی استانی حج به روال گذشته و لغو 
محدودیت های کرونایی افزایش بیش از ۲ برابری اعزام ها برای ســال آینده در دستور 
کار است.وی با اشاره به تعیین پنج اولویت برای تشرف زائران به حج تمتع ۱۴۰۲، گفت: 
دارندگان قبوض ودیعه گذاری حج تمتع با مراجعه به ســامانه ســازمان حج و زیارت، 

اطالعات خود را به روزرسانی و مدارک را تکمیل کنند.
مدیرکل حج و زیــارت مازندران ادامه داد: همه ودیعه گــذاران حج تمتع باید قبل 
از نام نویســی در کاروان نسبت به مراجعه به ســامانه و تکمیل اطالعات خود و اخذ کد 
رهگیری اقدام کنند، در غیراین صورت امکان انتخاب کاروان و ثبت نام در آن را نخواهند 
داشت.اسمعیلی با بیان اینکه استان مازندران بیش از ۵۰ هزار ودیعه گذار حج تمتع دارد، 
ادامه داد: اولویت اول، جامعه هدف مشموالن تشرف افرادی هستند که در کاروان های 
حج ســال ۱۳۹۹ نام نویســی و وجوه مربوط را واریز کرده اند، اما به دلیل لغو حج در آن 
سال موفق به تشرف نشدند و تاکنون نیز انصراف نداده اند که درصورت مراجعه نکردن 
این افراد، برای تکمیل ظرفیت  خالی کاروان ها، اولویت های بعدی فراخوان خواهند شد.

وی بیــان کرد: اولویت دوم همه دارندگان قبــوض ودیعه گذاری حج تمتع تا تاریخ 
۱۳۸۵/۱۲/۲۹ هســتند که الزم اســت این افراد قبل از نام نویسی، با مراجعه به سامانه 

نسبت به تکمیل اطالعات خود و اخذ کدرهگیری اقدام کنند.
اســمعیلی تصریح کرد: اولویت ســوم دارندگان قبوض ودیعه گــذاری حج تمتع 
تا تاریــخ۱۳۸۶/۰۱/۳۱ و اولویت چهارم دارندگان قبــوض ودیعه گذاری حج تمتع تا 
تاریخ ۱۳۸۶/۰۲/۳۱ هســتند.وی یادآور شــد: اولویت پنجم، تمام دارندگان قبوض 
ودیعه گــذاری حج تمتــع از تاریخ ۱۳۸۶/۰۳/۰۱ به بعد به صورت روزشــمار و فقط تا 
تکمیل ظرفیت کاروان ها در سطح هر استان است.مدیر کل حج و زیارت مازندران گفت: 
متقاضیان اعزام برای ســفر حج تمتع ســال ۱۴۰۲ باید دارای گذرنامه حداقل با تاریخ 
اعتبار۱۴۰۲/۱۰/۰۱ باشــند و اطالعیه تکمیلی ثبت نام از واجدان شرایط در تاریخ۲۶ 

دی ماه ۱۴۰۱ منتشر خواهد شد.
ســفر هوایی زائران ایرانی به حج تمتع بعد از ۲ سال وقفه به دلیل شرایط کرونایی از 

نیمه دوم خرداد ماه امسال با اعزام ۳۹ هزار و ۵۰۰ نفر از سرگرفته شد.



 اســتاندار مازندران گفت: درخواست مردم مازندران 
از مســووالن دســتگاه های نظارتی و اجرایی مربوطه 
استان مقابله با گران فروشی و رصد مستمر بازار عرضه و 
تقاضا است. سیدمحمود حسینی پور در نشست شورای 
اســتاندارد مازندران در ساری افزود: ســتاد نظارت بر 
کیفیت کاال و مقابله کم فروشــی به صورت ویژه و با قید 
فوریت در استان تشکیل شــود و آثار تشکیل این ستاد 

هم در کف جامعه قابل لمس باشد.
وی خاطر نشــان کرد: متاســفانه می بینیم در بازار 
عرضه و تقاضای مازنــدران نظارت چندانی وجود ندارد 
و در یک شــهر به فاصله چند متر یک کاال به قیمت های 
مختلف عرضه می شود.استاندار مازندران ادامه داد: در 
مالقات و جلســات مردمی، آحاد جامعه نسبت به گرانی 
غیرقانونی برخی اقالم اساســی از بنــده گالیه دارند که 
دغدغه آنان بحق است که باید با افزایش نظارت ها برای 

مقابله با گران فروشی اقدام شود.

تشدید نظارت بر کیفیت کاالهای تولیدی
حســینی پور اضافه کرد: در سال گذشته دیدیم یک 
کشور به بهانه استاندارد جلوی صادرات کیوی مازندران 
را گرفت و برای باغداران مشــکالتی ایجاد شــد که باید 
مدیریــت کیفیت و اســتاندارد برای بــه وجود نیامدن 

هم چین مشکالتی در آینده اقدام کنند.
وی تصریح کرد: در مازندران در ارتباط با اســتاندارد 
باید زیاد کار کنیم تا مجموعــه الزامات کیفیت کاال در 
بازار عرضه و تقاضا باجدیت اجرا شود.حسینی پور ادامه 
داد: اســتاندارد باید در تمام کارهای استان حاکم شود 

و اثرگذاری آن زمانی خواهد بــود که عملکرد این نهاد 
حاکمیتی برای اقشار مردم گزارش شود.

راه اندازی سامانه نظارت هوشمند کیفیت کاال
اســتاندار مازندران تصریــح کرد: اســتاندارد باید 
سیســتم نظارتی هوشــمند بر نحوه تولید و عرضه کاال 
داشته باشــد و باوجود آنکه دستگاه های نظارتی زیادی 
در کشور وجود دارد اما برخی فسادها باعث می شود که 

فرایند نظارتی سالم در برخی مواقع حکم فرما نشود.
وی اضافه کرد: به فرموده رهبر معظم انقالب اسالمی 
با دستمال کثیف نمی توان شیشه را تمیز کرد و مدیران 
حراستی و دســتگاه های اجرایی ورود کنند و نگذارند 

برخی فساد ها در استان ریشــه کنند.مقام عالی دولت 
در مازندران افزود: قاطبه بازرسان و کارکنان نظارتی ما 
در استان انسان های سالمی هستند اما حتی به صورت 
موردی هم نباید برخی سوءاســتفاده ها و فســاد وجود 
داشته باشد.حسینی پور گفت: در کمتر از ۱۵ روز آینده 
باید گزارشــی از کم فروشی و عرضه کاالی با کیفیت در 
استان ارایه شود تا ببینیم در کجای کار قرار داریم و بعد 

از آن برای رفع مشکالت احتمالی اقدام شود.

فضای مجازی به مثابه بمب اتم
اســتاندار مازندران در ادامه گفت: فضای مجازی را 
بمب اتم می دانم که فرهنگ جامعه ما را مورد هدف قرار 

داده و باید هوشیار باشیم و نوجوانان و جوانان خود را به 
آموزه های دینی بیشتر آشنا کنیم.

وی ادامه داد: آشــنایی کودکان با آموزه های دینی و 
ارزش های شهدای هشت سال دفاع مقدس برای مقابله 
با هجمه های فرهنگی دشــمنان ضروری اســت و برای 

تحقق این امر همواره باید در تالش باشیم.
حسینی پور افزود: دشمنان در فضای مجازی رخنه 
کردند و افکار نوجوانــان و کودکان ما را مورد هدف قرار 
دادند و حتی کشورهای مبدع شبکه های اجتماعی برای 
کودکان و نوجوانان خود بسترهای متناسب با سن آنان 
طراحی کردند اما برای کشــورهای در حال توسعه برای 
استفاده از فضای مجازی هیچ محدودیتی قائل نیستند.

وی خاطرنشان کرد: دشــمنان در ماه های گذشته 
تالش کردند که بگویند سبک زندگی مردم تغییر کرده 
و مردم به معنویات دیگر توجهی ندارند اما روز گذشــته 
اقشار مردم به ویژه بانوان نشان دادند که پای ارزش های 

دینی و اسالمی خود ایستادند.

قدردانی استاندار از مردم
اســتاندار مازندران با قدردانی از حضور پرشور مردم 
در آیین تشییع شهدای گمنام افزود: در تشییع شهدای 
گمنام والیتمــداری و دینداری مردم بــار دیگر به رخ 
جهانیان کشــیده شد و بانوان نشــان دادند که دلبسته 
اندیشــه ناب فاطمی هســتند.وی خاطر نشــان کرد: 
شــهدای گمنام ســند افتخار ملت ایران هستند و آنان 
حافظان کشــور بودند که ما هم بایــد از ارزش های این 

نظام مقدس با پیروی از شهدا حفاظت کنیم.

استاندار مازندران:

درخواست مردم مازندران از مسووالن مقابله با گران فروشی است

نشریه مازندران، گلستان، گیالن
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سیاسی

اخبار

رئیسی در جلسه هیئت دولت:

 حضور با بصیرت مردم برای دولت 
و همه مسئوالن مسئولیت آفرین است

رئیس جمهور حضور مردم بصیر در مراســم تشییع شهدای گمنام را آگاهانه، معنادار 
دانســت و گفت: این حضور همچنین برای مسئوالن مسئولیت آفرین بود تا تالش خود را 

برای رفع دغدغه های مردم مضاعف کنند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاست جمهوری، حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی 
در جلسه هیئت دولت با گرامیداشت سالروز ۹ دی، روز »بصیرت و میثاق با والیت« حضور 
دیروز مردم بصیر در مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( و تشییع شهدای 
گمنام را آگاهانه، معنادار و دارای پیام هم برای دوســتداران و هم دشــمنان و بدخواهان 
انقالب اســالمی دانســت.رئیس جمهور این حضور با بصیرت مردم را برای دولت و همه 
مسئوالن نظام جمهوری اســالمی، مسئولیت آفرین دانست و افزود: تالش مضاعف برای 
رفع نگرانی و دغدغه های مردم از جمله این مسئولیت هاست.وی ارائه گزارش عملکردها 
و موفقیت های حاصل شــده را موجب افزایش امید و اعتماد عمومی عنوان کرد و از همه 
مسئوالن به ویژه مدیران دستگاه های دولتی خواست در کنار ارائه گزارش های امیدبخش، 
درباره آن دســته از اقدامات که به دالیل مختلف به سرانجام نرسیده نیز به مردم گزارش 
دهند.رئیســی با اشاره به ضرورت تهیه پیوست رســانه ای برای طرح ها و اقدامات دولت، 
مسئوالن اطالع رسانی بخش های مختلف دستگاه های اجرایی و نیز سخنگویان دولت را 
مکلف کرد، به شــکل مستمر برای بهبود نحوه اطالع رسانی از عملکرد دولت برنامه ریزی 
کنند.در این جلســه همچنین اعضای هیئت وزیران به آقای حســین محراب به عنوان 
استاندار جدید خوزستان رأی اعتماد دادند.وی ضمن قدردانی از تالش های استاندار سابق 
خوزستان و با تاکید بر ضرورت بهره گیری از همه ظرفیت های موجود برای رفع مشکالت 
این اســتان اظهار داشت: استان خوزســتان از ظرفیت های بزرگ نیروی انسانی، جوانان 
مســتعد و مردم متدین و وفادار به انقالب برخوردار اســت و می طلبد با روحیه بسیجی 
و جهادی وار شــبانه روزی، همه امکانات را برای رفع مشکالت و توسعه استان به خدمت 
گرفت چرا که ایران مدیون خوزستان است.ضرورت ارتباط با علما، دانشگاهیان و جوانان 
و بهره گیری از مشورت شخصیت های ملی اهل خوزستان برای کمک به توسعه استان، از 

دیگر توصیه های رئیس جمهور به استاندار جدید این استان بود.

وزیر آموزش و پرورش:

 دفاع از والیت وجه سیاسی
 جهاد تبیین است

 وزیر آموزش و پرورش جهاد تبیین را حرکت سیاســی در راه دفاع از والیت برشمرد و 
گفت: دفاع از والیت وجه سیاسی جهاد تبیین است.

 یوسف نوری در یادواره یکصد شهید روستای کمانگیر کاًل و پاشاکال آمل با گرامیداشت 
یاد و خاطره شــهیدان با اشــاره به وجه عبادی حضرت زهرا )س( اظهار داشت: حضرت 
زهرا )س( مصداق نفس مطمئنه به شــمار می رود و دائماً ذکر خدا را بر زبان داشت.وی با 
بیان اینکه نماز نردبان ترقی برای ســیر و رسیدن به خداوند تبارک است، جهاد را از دیگر 
وجوهات حضرت زهرا )س( برشمرد و گفت: درب جهاد به روی اولیای الهی و برگزیدگان 
الهی باز است.وزیر آموزش و پرورش صداقت و صدیق بودن را از جمله ویژگی های حضرت 
زهرا سالم اهلل برشمرد و گفت: جهاد حضرت زهرا )س( از جنس جهاد تبیین است و برای 
دفاع از والیت به جهاد پرداخت.نوری با اشــاره به درپیش بودن حماســه ۹ دی و شهادت 
ســردار ســلیمانی، ۹ دی را روز میثاق با والیت ذکر کرد و گفت: شــهید سلیمانی فرد با 
بصیرت بود.وزیر آموزش و پرورش جهاد تبیین را حرکت سیاســی در راه دفاع از امامت و 
والیت دانســت و گفت: حفظ نظام مهمترین اوجب واجبات است و وجه سیاسی دفاع از 
والیت از مظاهر جهاد تبیین است.وی با اشاره به حماسه ششم بهمن مردم آمل در سال ۶۰ 
گفت: باید حواسمان جمع باشد و اغوا نشویم و در راه والیت پشت سر مقام معظم رهبری 
حرکت کنیم و فرامین حضرت امام را فراموش نکنیم و وصیت نامه شهیدان را چراغ راه قرار 
دهیم.ســید عباس حسینی فرماندار ویژه آمل نیز در این مراسم با تقدیر از وزیر آموزش و 
پرورش مبنی بر گنجاندن حماسه ششم بهمن امل در محتوای کتاب درسی اظهار داشت: 
چهار هزار معلم و ۷۰ هزار دانش آموز در ۷۲۰ مدرسه در آمل فعالیت می کنند.وی بابیان 
اینکه پنج دانش آموز شهرســتان المپیادی هستند و دو دانش آموز شهرستان در المپیاد 
کشــور ژاپن شرکت خواهد کرد، گفت: در شهرستان چهار مدرسه نیمه تمام وجود دارد و 

برای سه مدرسه نیز رأی تعطیلی صادر شده است.
وی با اشاره به دو مدرســه تخریبی دیگر در شهرستان گفت: برای نوسازی و بهسازی 
طرح های آموزشــی ۱۵۰ میلیارد تومــان اعتبار نیاز اســت و امیدواریم با حمایت های 

مسئوالن شاهد اقدامات خوبی در حوزه آموزشی باشیم.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس:

افزایش شفافیت اقتصادی نظارت بر بانک ها و 
جلوگیری از فرار مالیاتی را تسهیل می کند

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی، طرح افزایش شفافیت اقتصادی 
را سبب تســهیل نظارت بر فعالیت بانک ها و جلوگیری از فرار مالیاتی عنوان کرد و گفت: 
کم توجهی به پیشگیری از فعالیت های فسادزا، هزینه های قابل توجهی به اقتصاد کشور 
تحمیل کرده اســت.علی خضریان درباره نتایج پیشنهادش برای ساماندهی و نظارت بر 
تســهیالت بانکی که در کمیســیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ و مجلس به تصویب رسید به 
خبرنگاران گفت: با اجرای »شفافیت تسهیالت و تعهدات کالن و اشخاص مرتبط بانکی« 
که برای نخستین بار در بودجه سال جاری به تکلیف قانونی برای بانک مرکزی تبدیل شد، 
حدود ۵۰ درصد از کل تسهیالت بانکی معادل ۲ هزار میلیارد تومان با هدف ایجاد نظارت 

عمومی در مقابله با انحرافات خلق پول بانکی شفاف شد.
سخنگوی کمیســیون اصل نود مجلس شورای اســالمی افزود:  با عنایت به ضرورت 
پیشگیری از اقدامات و فعالیت های فسادزا، ضمن پیگیری دوباره برای استمرار شفافیت 
تســهیالت بانکی، طرح ارتقای شفافیت مالی در کشــور نیز با تمرکز بر موضوع اطالعات 
هویتی صاحبان حساب های بانکی با هدف تغییر مسیر حکمرانی بر ریال و ارتقای شفافیت 
در نظام مالی خردادماه ســال جاری به ثبت رسیده و پس از اعالم وصول در صحن در حال 
بررسی در کمیسیون های تخصصی است.خضریان بیان کرد: کم توجهی به پیشگیری از 
اقدامات و فعالیت های فسادزا موجب شده تا به جای حذف زمینه های فساد، برای کشف 
آن، هزینه های قابل توجهی در فرایند رســیدگی قضایی به اقتصاد کشــور تحمیل شود.
وی یادآور شــد: در سال های اخیر، هزاران حســاب بانکی متعلق به اشخاص فوت شده و 
شرکت های منحل شده در حال فعالیت بوده و نیز گردش های وجوه هزاران میلیارد ریالی 
با حســاب های کودکان خردسال یا اشخاص مسن در حال انجام است. همچنین گردش 
مالی عمده اقدام های تروریســتی و مجرمانه اعم از قاچاق کاال، مواد مخدر و ارز، فروش ارز 
صادراتی خارج از ضوابط بانک مرکزی و... در نظام مالی کشــور انجام می شود و حاکمیت، 
خود را از ظرفیت اطالعات قابل استفاده از تراکنش های بانکی و حکمرانی که از طریق آن 

قابل اعمال است، محروم کرده است.
ایــن نماینده مجلس تاکیــد کرد: به عبــارت دیگر می توان گفــت حکمرانی بدون 
بهره برداری حداکثری از اطالعات مربوط به حوزه ریال، مشابه حکمرانی با چشمان بسته 
اســت.خضریان افزایش شفافیت اقتصادی را سبب تســهیل نظارت بر فعالیت بانک ها و 
مؤسسات مالی و جلوگیری از فرار مالیاتی عنوان و خاطرنشان کرد: بهبود تراز بودجه ای، 
فراهم کردن امکان اخذ مالیات های تنظیمی، مبارزه با فســاد اقتصادی، مبارزه عملی با 
پولشویی در داخل کشور و اصالح نظام حمایتی برای عدالت اقتصادی را از جمله مواردی 

که به شفافیت اقتصادی کمک خواهد کرد.

  بازداشت مدیرکل یکی از دستگاه های
 اجرایی مازندران

مدیرکل یکی از دســتگاه های اجرایی استان مازندران 
بازداشت شد.

 مدیــرکل یکــی از ادارات اجرایی مازندران توســط 
سربازان گمنام امام زمان )عج( بازداشت شد.

یــک منبع آگاه در این خصوص گفت: پس از  اطالعات 
مردمــی دریافتی، رصد و نظــارت نیروهــای امنیتی با 
جمع آوری اسناد، مدارک و احراز تخلف های متعدد در این 
اداره کل، سرانجام حسب دستور قضایی، سربازان گمنام 

امام زمان)عج( اقدام به بازداشت آقای مدیرکل کردند.
پس از روند قضایی معمول، متعاقبا جزئیات این پرونده 

از طریق مراجع رسمی قضایی اطالع رسانی می شود.

حاجی بابایی خبر داد؛
 الیحه بودجه 140۲ یک مرحله ای

 بررسی می شود
رئیــس کمیســیون برنامه و بودجه مجلــس گفت: از 
آنجایی که مصوبه مجلس برای بررســی جداگانه احکام و 
جداول الیحه بودجه هنوز به قانون تبدیل نشده، تصویب 

الیحه بودجه ۱۴۰۲ یک مرحله ای خواهد بود.

حمیدرضــا حاجی بابایی رئیس کمیســیون برنامه و 
بودجــه مجلس گفت: از آنجایی کــه مصوبه مجلس برای 
بررســی جداگانه احکام و جداول الیحــه بودجه هنوز به 
قانون تبدیل نشــده، تصویب الیحــه بودجه ۱۴۰۲ یک 
مرحله ای خواهد بود.وی متذکر شد: مجلس در هفته های 
گذشته مصوبه ای را برای تغییر آئین نامه داخلی داشت که 
در آن، بررسی الیحه بودجه ساالنه را دو مرحله ای می کرد. 
بر اساس مصوبه مجلس، بررســی احکام الیحه بودجه از 

رسیدگی به ارقام و جدول های این الیحه جدا می شد.
رئیس کمیســیون برنامــه و بودجه مجلس شــورای 
اســالمی تصریح کرد: شــورای نگهبان به برخی بندهای 
مصوبه مجلس ایراد گرفته و در توضیح یکی از ایرادهایش 
گفتــه برای اعالم نظر در مورد الیحــه بودجه، با برگزاری 
نشســت های فوق العــاده از ۱۰ روز زمــان قانونی خود 
استفاده می کند تا قانون بودجه به ابتدای سال بعد برسد، 
اما با مصوبــه مجلس و فرصتی که شــورای نگهبان برای 
رسیدگی به هر مرحله از بررسی بودجه دارد، فرآیند تأیید 

و ابالغ بودجه می تواند به سال بعد برسد.
پیش بینی صدور 14 هزار کارِت »نان« برای 

سرپرستان خانواِر نیازمند + نحوه مشارکت خیران
پیش بینی صــدور ۱۴ هــزار کارِت »نــان« برای 

سرپرستان خانواِر نیازمند + نحوه مشارکت خیران
مدیر شبکه سراسری خیرات نان با اشاره به فعالیت 
۱۰ ساله این شــبکه با هدف ترویج و گسترش فرهنگ 
خیرات نان و توزیع رایگان آن میان نیازمنداِن آبرومند 
اعالم کرد که برای ســال جاری صــدور ۱۴ هزار کارت 
نان برای کمک به ۱۴ هزار سرپرســت خانواِر نیازمند 

پیش بینی شده است.  
امیر اقبالخانی با اشاره به فعالیت ۱۰ ساله بنیاد وفاق 
سبز علوی کشور در بحث خیرات نان و ترویج این سنت 
پسندیده که بر آن شدیم تا با راه اندازی شبکه سراسری 
خیرات نان بتوانیم هدفمندتر در اقصی نقاط کشور این 
طرح را پیش ببریم، اظهار کرد: شبکه سراسری خیرات 
نان کشور در سراسر کشــور اقدام به توزیع نان رایگان 
میان نیازمندان آبرومند شناسایی شده می کند. در این 
راستا کارت های بانکی برای نیازمندان صادر شده است 

تا در زمان خرید نان، شان این افراد خدشه دار نشود.
وی ادامه داد: در هر استان نیز رابطی جهت شناسایی 
نیازمندان و معرفی آنها به شــبکه وجود دارد که پس از 
دریافت اسامی این افراد از سوی رابطان، لیست آنها به 
بانک ها جهت صدور کارت خرید نان ارائه خواهد شــد. 
بعد از صدور کارت، کارت ها نیــز در اختیار نیازمندان 

قرار می گیرد تا ماهانه این کارت برای آنها شــارژ شود. 
این کارت ها همچــون کارت های بانکی اســت با این 

تفاوت که روی کدهای نانوایی ها سوییچ شده است.
مدیر شــبکه سراســری خیرات نان با بیــان اینکه 
این کارت هــای بانکی به صورت ماهانه شــارژ و میان 
سرپرســتان خانواری که تــوان خرید نــان را ندارند 
توزیع می شــود، افزود: کارت های بانکی صادر شــده 
صرفا برای خرید »نان« تهیه شــده است، زیرا خیران 
به نیت نان وجهی را بــرای تامین خرید ناِن نیازمندان 
پرداخت کرده اند.اقبالخانی اعالم کرد که برای ســال 
جاری صدور ۱۴ هزار کارت نان برای کمک به ۱۴ هزار 

سرپرست خانواِر نیازمند پیش بینی شده است.
بنابر اظهارات وی، بالغ بر یک میلیون خیر در بحث 
خیرات نان به این شبکه کمک می کنند که بالغ بر ۲۵۰ 
هزارنفر از آنها به صورت ماهانه در خرید نان مشــارکت 
دارند.مدیر شبکه سراسری خیرات نان در ادامه راه های 
مشارکت خیران در خیرات نان را نیز اعالم کرد و گفت: 
خیران و نیکوکاران می توانند برای مشارکت در خیرات 
نان از طریق شماره حساب ۵۸۹۲۱۰۷۰۴۴۸۶۱۵۶۸ 
یا شــماره گیری کد #۲۲۲۱*۷۸۰* در خیرات نان 

مشارکت کنند.

کوتاه سیاسی

اختصاصی سرویس سیاسی هموالیتی: 
داســتان ســؤمدیریت در مازندران در کلیه ارکان 
سیاســی، اقتصادی، اجتماعــی و فرهنگی به قدری 
طوالنی شده که می توان از آن هزار و یک شبی نوشت!! 
پیشتر در همین رسانه از برخی سومدیریت ها و بهره 
بردن ها از مناصب مدیریتی در اوقاف مازندران سخن 
به میان آمد و چندین یادداشــت در این باره منتشر 
شــد . اما گویا داســتان به همین جا ختم نمی شود 
 بلکــه خیانت این دســتگاه  به اعتمــاد مردم بیش

 از اینهاست!!
ســال هاست درآمدهای ناشــی از موقوفات که در 
اجاره ی مستاجرین اســت دریافت  و براساس نیت 
واقفان ترجیحا باید در استان و شهرستانها هزینه شود.. 
اما شــنیده ها حاکی از آن است که با سوءمدیریت در 
اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران، بخشــی از این 
درآمدها توسط سازمان اوقاف کشور بلوکه شده است.

بر اساس اطالعات رســیده، این مبالغ می بایست 
در یک ســال وقفي در شــهرهای اســتان مازندران 
هزینه می شــد اما متاسفانه اکنون سر از استان تهران 
درآورده و سازمان اوقاف کشــور بخاطر بی نیاز بودن 
اســتان مازندران به این پول ها؛ در حال برداشتن پول 

موقوفات مازندران از حساب ها است!!
روزهایی که نیازمندان استان مازندران چشم انتظار 
سبد کاال هســتند ، روزهایی که هیئت های مذهبی 
اســتان برای برگزاری مراسمات مذهبی و عزاداری با 
مشکالت مالی مواجه هستند ، روزهایی که طلبه های 
استان بخاطر مشــکالت مالی رنج میبرند و روزهایی 
که در اســتان برای برگزاری مراسمات ملی و مذهبی 
دچار مشکالت مختلف هســتیم اما اوقاف مازندران 
بیش از ۱۰ میلیارد ریال از اعتبارات این اســتان را در 
یک ســال اخیر هزینه نکرده و اکنون سازمان اوقاف 
 آنهــا را بلوکــه و در حال برداشــتن از حســاب های 

موقوفات است.
با مدیریت تامل برانگیز ابراهیم حیدری در اوقاف 
مازندران ؛ بیشــترین افزایش اجاره و پذیره موقوفات 
از مردم دریافت میشود اما در کمال ناباوری بخشی از 
پول های موقوفات ساری که سهم نیازمندان و سادات 
و طلبه های استان است اکنون توسط سازمان اوقاف 
بلوکه شــده و قرار است ســازمان اوقاف این مبالغ را 

برداشت نماید.
ســوال از مدیریت اوقاف مازندران این است که به 
چه علت طی دو سال اخیر اجاره امالک وقفی استان و 

شهرستان ساری افزایش چندین برابری داشته است؟ 
آقای مدیرکل! آیا میدانیــد افزایش نجومی اجاره 
موقوفات موجب نارضایتی مردم شــده و در مقابل با 
بلوکه کردن پولها توسط ســازمان اوقاف کشور حاال 
نیازمندان استان که مســتحق دریافت این اعتبارات 

هستند از حضرتعالی گالیه دارند؟
آقای مدیرکل! بلوکه شــدن پول مــردم مازندران 
توسط اوقاف کشور را به پای سوءمدیریت حضرتعالی 

بنویسیم و یا خوش خدمتی برای سازمانی ها؟
اینک سئوال ما خطاب به اســتاندار مازندران این 
اســت؛ آیا واقعا اســتان مازندران بی نیــاز از پولهای 
موقوفات اســت که مدیران اوقاف استان آنها را هزینه 
نمــی کنند و اجازه میدهند ســازمان اوقــاف آنها را 

برداشت کند؟
آقای اســتاندار ! آیا میدانید این پولها به چه شکلی 
از مردم دریافت شــده که حاال با سوءمدیریت مدیران 

اوقاف قرار است سر از تهران دربیاورد؟
 آقای اســتاندار ! آیا میدانید چرا به یکباره اجاره و 
پذیره موقوفات افزایش چندین برابری داشته که این 
مســئله موجب گالیه مردم مومن و انقالبی در استان 

شده است؟

آقای اســتاندار ! بلوکه شــدن اعتبارات موقوفات 
مازندران توسط سازمان اوقاف را باید به پای چه کسی 
بنویسیم؟ ســوءمدیریت مدیرکل اوقاف مازندران و 
یا عدم نظارت کافی مجموعه اســتانداری بر مدیران 

برجای مانده دولت گذشته؟
ســوال بعدی از نماینده محترم ولی فقیه در استان 
اســت که آیا صدای مردم به گوششان  نرسیده که در 
خصوص تخلفات محرز اوقاف ســکوت نمودند ؟!!  اگر 
نرسیده، اینک ما صدای مردم بوده و به ایشان عرض می 
کنیم که جناب آقای الیینی به فریاد گشایشگرترین 
حکم شرعی برسید که اینگونه به جای گره گشایی از 

مشکالت مردم، گره کوری شده بر رزق مردم!
نماینده محترم مقام معظــم رهبري در مازندران! 
نگذاریــد اعتماد مــردم به احکام شــرعی و دینی به 
دلیل سومدیریت ها خدشــه دار شده و بر این اساس 
نظام و انقالب هزینه دهند .  انتظار مردم این اســت، 
بی برنامگــی های مدیریتی در اســتان که نتیجه ی 
آن افزایــش نارضایتی مردم اســت بــا پیگیری های 
حاکمیتی به نتایج موثــر و مثبت که نفع آن عمومی 
 و همگانی اســت ختم شــود و در این راستا بی شک

 همه ی نگاهها به شماست .

۱۰ میلیارد پول موقوفات مازندران در راه تهران

 سوءمدیریت
 یا خوش خدمتی مدیران 

اوقاف مازندران؟!!
داستان ســؤمدیریت در مازندران در کلیه ارکان سیاســی، اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی به قدری طوالنی شــده که می توان از آن هزار و یک شــبی نوشــت!! پیشتر 
در همین رسانه از برخی ســومدیریت ها و بهره بردن ها از مناصب مدیریتی در اوقاف 

مازندران سخن به میان آمد و چندین یادداشت در این باره منتشر شد . اما گویا ...

سخن مدریمسوولسخن مدریمسوول
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اجتماعی

اخبار اخبار 

مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی:

جزئیات شرایط احتساب سوابق 
خدمت سربازی

آیا امکان تقسیط حق بیمه وجود دارد؟
تامیــن  ســازمان  بیمه شــدگان  امــور  مدیــرکل   
اجتماعــی ضمــن تشــریح جزئیــات شــرایط احتســاب 
ســوابق خدمــت ســربازی بیمه شــدگان گفــت: امــکان 
 تقســیط حق بیمــه مربوطه حداکثــر تا ۱۲ قســط فراهم 

شده است.
مهدی شــکوری درباره جزئیات ســوابق خدمت سربازی 
اظهار داشــت: همه بیمه شــدگان اجباری، گروه های خاص 
بیمه ای با ماهیت اختیــاری، دریافت کنندگان مقرری بیمه 
بیــکاری که حق بیمه خود را به ســازمان تأمیــن اجتماعی 
پرداخت می کنند و نیز همه مســتمری بگیران سازمان اعم از 
بازنشسته، ازکارافتاده و بازماندگان بیمه شده متوفی که قبل 
از ارائه درخواســت مزبور حداقل ۲ ســال سابقه بیمه پردازی 
)برای محاسبه حق بیمه مربوطه نزد سازمان تأمین اجتماعی( 
داشــته باشــند، در صورت تمایل می توانند در اجرای قانون 
اصالح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن و با 
پرداخت حق بیمه متعلقه نســبت به احتساب سوابق خدمت 

سربازی اقدام کنند.

آیا امکان تقســیط حق بیمه متعلقه سوابق خدمت 
سربازی وجود دارد؟

شکوری در پاسخ به این پرسش که »آیا امکان تقسیط حق 
بیمه متعلقه ســوابق خدمت سربازی وجود دارد« گفت: برای 
همکاری با بیمه شــدگان متقاضی، امکان تقسیط حق بیمه 

حداکثر تا ۱۲ قسط فراهم شده است.
وی در مورد مزایای قانونی ناشــی از احتســاب ســوابق 
خدمــت ســربازی در قانون تامیــن اجتماعی یادآور شــد: 
در صــورت پرداخــت حــق بیمــه در مهلت تعیین شــده 
از طــرف متقاضــی، امــکان برخــورداری از حمایت هــای 
 مقــرر در قانون تامیــن اجتماعــی از جمله بازنشســتگی 

فراهم می شود.
 مدیرکل امــور بیمه شــدگان ســازمان تامین اجتماعی

 اضافه کرد:
حق بیمه براســاس ۳۰ درصد میانگین حقــوق و مزایای 
مشمول کسر حق بیمه آخرین ۲ سال فرد متقاضی ضرب در 

مدت خدمت انجام شده محاسبه می شود
حق بیمه نیز براســاس ۳۰ درصد میانگین حقوق و مزایای 
مشــمول کسر حق بیمه آخرین ۲ ســال فرد متقاضی ضرب 
در مدت خدمت انجام شــده محاسبه می شود؛ هفت درصد از 
این مبلغ توســط متقاضی پرداخت شده و ۲۳ درصد نیز سهم 

دولت است.

نحوه ارائه درخواست سوابق خدمت سربازی
شــکوری گفت: متقاضیان برای ارائه درخواست احتساب 
سوابق خدمت ســربازی می توانند به صورت غیرحضوری و با 
ورود به ســامانه خدمات الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی 
به نشانی es.tamin.ir نســبت به ارائه این درخواست اقدام 

کنند.
وی ادامــه داد: اطالعات کارت پایان خدمت نظام وظیفه از 
پایگاه اطالعاتی ســازمان نظام وظیفه عمومی ناجا فراخوان 
شــده و براین اســاس، حق بیمه دوره خدمت انجام  شده به 
صورت برخط محاســبه می شود. متقاضی می تواند مبلغ حق 
بیمــه را به صــورت یک جا یا حداکثر در ۱۲ قســط ماهانه از 

طریق سامانه نام برده پرداخت کند.
جزئیات شرایط احتساب سوابق خدمت سربازی/آیا امکان 

تقسیط حق بیمه وجود دارد؟
چنانچــه اطالعات کارت پایان خدمت ســربازی در پایگاه 
اطالعاتی ســازمان نظــام وظیفه موجود نباشــد، متقاضی 
می تواند با در دســت داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه 
خود به آخرین شــعبه محل بیمه پردازی مراجعه و موضوع را 

بررسی کند
شــکوری تاکید کرد: چنانچه اطالعات کارت پایان خدمت 
ســربازی در پایگاه اطالعاتی ســازمان نظام وظیفه موجود 
نباشــد، متقاضی می تواند با در دســت داشــتن کارت پایان 
خدمت نظام وظیفه خود به آخرین شــعبه محل بیمه پردازی 

مراجعه و موضوع را بررسی کند.
ســازمان تامین اجتماعــی به عنــوان بزرگترین صندوق 
بازنشســتگی ایران بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تحت 

پوشش مقررات حمایتی قرار داده است.
بر اســاس آخرین آمارها، بالغ بر ۱۴ میلیون نفر از جمعیت 
کشــور به عنوان بیمه شده اصلی و بیش از چهار میلیون نفر به 
عنوان مستمری بگیر بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان 
از تعهدات بلندمدت وکوتاه مــدت بیمه ای و درمان بهره مند 
می شوند.با احتســاب اشخاص تبعی تحت تکفل این گروه ها، 
در مجموع بیــش از ۴۴ میلیون نفر از جمعیت کشــور عضو 

خانواده تامین اجتماعی به شمار می روند.

پلیس راهور :

جابجایی مسافر بین شهری 
توسط تاکسی های اینترنتی 

ممنوع شد
 پلیس راهور اعالم کرد جابه جایی مسافر بین شهری توسط 

تاکسی های اینترنتی ممنوع است.
 در نامه پلیس راهور آمده است: جابجایی مسافر بین شهری 
توســط تاکسی های اینترنتی ممنوع اســت و بر این اساس از 
تردد خودروهای پالک شــخصی حامل مســافر، جلوگیری 

خواهد شد.
همچنین در این نامه عنوان شــده فعالیت به عنوان راننده 
در جاده های کشور نیازمند طی مراحل قانونی و گرفتن برخی 
مجوزها است که برخی از این مجوزها را هیچ یک از رانندگان 

تاکسی های اینترنتی ندارند.

رســانه های اجتماعی دنیایی را ایجاد کرده اند که در 
آن همه به جــز ما زندگی مرفه و شــادی دارند؛ گاهی از 
دیدن داشته های دیگران خوشــحال می شویم و گاهی 
هم حسرت می خوریم؛ اما گیر افتادن در چرخه حسرت، 
برای زندگی خطرناک است و اگر به شیوه ای سازنده با آن 
برخورد نشود، می تواند احساسات ناخوشایند بسیاری را 

در پی داشته باشد.
 همه مــا در طول زندگی حســرت زندگی دیگران را 
خورده ایــم. گاهــی رفتن به یک مهمانی کــه قرار بوده 
موجب شادی و انبساط خاطر شود، باعث حسرت خوردن 
و ناامیدی از زندگی شخصی مان می شود. یکی می گوید: 
دیدی چه امکاناتی داشتند و شروع به شمردن آن ها می 
کند و... دیگری هم این حرف ها را نشانه بی ارزش دانستن 
تالش هــای خود تلقــی می کند و اینجاســت که حس 
ناامیدی و بی انگیزگی شروع می شود؛ در چنین شرایطی 
چه باید کنیم؟ چگونه از حسادت به دیگران دست برداریم 
تا بتوانید در عوض بر عشق ورزیدن به زندگی ناقص خود 

تمرکز کنیم؟!
برای اجتناب از حسرت ورزیدن و مقایسه کمبودهای 
اغراق آمیز خود با دیگران با آذردخت داوری، روانشناس 
بالینی بــه گفت وگو پرداختیــم تا ابعــاد مختلف این 
 پدیده را بررســی کــرده و عواقب منفی حســرت را در 

زندگی بدانیم.

چرا اغلب آدم ها گاه و بی گاه حســرت زندگی 
دیگــران را می خورند؟ چه دلیلی پشــت این 

احساس وجود دارد؟
همیشه پشت حســرت خوردن یک احساس ناکامی 
وجود دارد؛ یک احساس مثل اینکه من از خودم رضایت 
ندارم یا من ناکام از رسیدن به خیلی از خواسته های خودم 
هســتم. درواقع، یک چیز پنهانی پشت این ماجرا وجود 
 دارد مثل حســادت اما حسادت و حســرت یک تفاوتی

 با یکدیگر دارند.
حســرت ورزیدن یک وجه بهتری از حسادت کردن 
اســت اما در پنهانش حســادتی وجود دارد؛ یعنی من 
احساس رضایت از خودم ندارم، من از شرایط خودم راضی 
نیستم، من به خواسته های خودم نرسیدم اما دیگری به 
این خواسته ها رسیده است. درواقع حسرت، یک مقایسه 
کردن نامتقابل و ناعادالنه اســت که فرد دائم با مقایسه 
زندگی خود با دیگران حســرت می خــورد که ای کاش 
 مــن در جایگاه آن فــرد بودم یا کاش مــن از امکانات او 

برخوردار بودم.

آیا حسرت زندگی دیگران را خوردن تأثیری در 
پیشرفت افراد دارد یا برعکس باعث بی انگیزگی، 

ناامیدی و عدم پیشرفت می شود؟
حسرت خوردن ممکن اســت یک مقدار باعث ایجاد 
انگیزه و تالش فرد شــود امــا ازآنجایی که فاکتور پنهان 
حسادت در زیر حسرت نهفته است و فرد نسبت به شرایط 
خود احساس نارضایتی می کند، حسرت زندگی دیگران 
می خورد اما حســرت زندگی دیگران را خوردن یک بار 
منفــی دارد. درواقع، من به جای آنکه غرق زندگی خودم 
باشم، داشته ها و نکات مثبتی که در زندگی ام وجود دارد 
را نمی بینم و با یک منفــی نگری به زندگی دیگران نگاه 

می کنم. 

بنابراین با این رویکرد منفی، حســرت خوردن نه تنها 
نمی تواند باعث پیشــرفت شود بلکه زمینه بی انگیزگی، 

ناامیدی و نادیده گرفتن خود را فراهم می آورد.

فکر می کنید  این احساس بیشتر دامن گیر چه 
افرادی می شود؟

معموالً افرادی که بیشتر احساس خودکم بینی دارند و 
احساس خوبی نسبت به خودشان ندارند، بسیار حسرت 
زندگی دیگران را می خورند. عموماً افرادی که دوســت 
ندارند تالش کنند و می خواهند خیلی راحت همه چیز را 
به دست بیاورند، همچنین افرادی که فقط دنبال نتیجه 
هستند و تاب آوری کمتری دارند، معموالً بدون هیچ گونه 

تالشی حسرت زندگی دیگران را می خورند.
حسرت خوردن به نوعی مقایسه کردن خود با دیگران 
است اما برای مقایســه کردن، ما باید از اعتبار و یکسانی 
و برابری برخوردار باشــیم؛ آیا مــا می توانیم در جامعه 
افــرادی را پیدا کنیم که از همه جهــات با یکدیگر برابر 
باشــند؟! خیر، انســان ها همه منحصربه فــرد و دارای 
توانایی ها و ویژگی های متفاوتی هســتند لذا مقایســه 
کردن غلط ترین رفتار است.حسرت خوردن هم این گونه 
است. درواقع ما با حسرت خوردن، خودمان را با دیگرانی 
مقایسه می کنیم که از شــرایط و اعتبار یکسانی نسبت 
 به ما برخوردار نیســتند، بنابراین آن مقایســه اشــتباه 

و آسیب زننده است.

حسرت زندگی دیگران را خوردن در چه حدی 
طبیعی است و در چه صورتی از حد خارج می شود 

و باید مراقب عواقب آن در زندگی بود؟
مسلماً هر چیزی که از حد خارج شود عواقبی را در پی 
خواهد داشت اما چنانچه ما بتوانیم با بررسی ابعاد مثبت 
از زندگی دیگران درس بگیریم و به جای حسرت خوردن، 
از روش های موفقیت آمیز دیگران تجربه کسب کنیم، در 
این صورت حســرت خوردن طبیعی است و حتی گاهی 
می تواند نتایج مثبتی مثل پیشرفت و تالش برای زندگی 
را به دنبال داشــته باشد اما اینکه ما فقط حسرت زندگی 
و پیشرفت های دیگران را بخوریم، یک حس ناخوشایند 
نسبت به  طرف مقابل ایجاد می کند و منشأ این احساس، 

خودکم بینی، عدم اعتمادبه نفس و عدم خود ارزشمندی 
است که نشــان می دهد ما از یک ضعف درونی برخوردار 
هســتیم؛ بنابراین، ابعاد منفی حســرت خوردن خیلی 

پررنگ تر از ابعاد مثبت آن است.

حســرت خوردن به آنچه دیگران دارند، چه 
عواقب منفی را در زندگی شخصی مان ایجاد می 

کند؟
حســرت زندگی دیگران را خوردن باعث می شود تا 
فرد خودش، توانمندی هایــش و ویژگی های مثبتش را 
نادیده بگیرد و دچار خودکم بینی شــود. تمرکز به خارج 
از وجود خود نیز منجر به این می شــود تا ما به کســانی 
که از زندگی شــان دقیق اطالعی نداریــم و فقط ظاهر 
زندگی شــان را می بینیم، توجه کنیم و حسرت بخوریم؛ 
این احســاس طبیعتاً منجر به احساس یأس و ناامیدی، 
دلســردی، بی انگیزگی و کاهش اعتمادبه نفس خواهد 

شد.

احساس حســرت چه تأثیری در محیط های 
خانوادگی و روابط بین زوجین دارد؟

والدین به ویژه مادر که در خانواده محوریت دارد، نقش 
تربیتی مهمی بر عهده دارند لذا چنانچه والدین به عنوان 
الگوی فرزندان دارای این ویژگی باشند، طبیعی است که 
فرزندان این ویژگی خلقی را یاد خواهند گرفت و درواقع 
این یــک نکته منفی تربیتی خواهد بــود. از طرف دیگر، 
مادری که فقط حسرت زندگی دیگران را می خورد ضمن 
اینکه احســاس ناامیدی، بی انگیزگی و دل سردی دارد، 
گاهی افسرده و غمگین می شود و داشته های خودش را 
 نمی بیند و طبیعتاً ممکن است با همسرش دچار چالش

 و بحث شود.
زمانی که مادر خانواده، خودش را نادیده بگیرد، مدام 
حســرت زندگی دیگران را بخورد و دائم نداشــته های 
خودش را ببیند، مسلماً مرتب به نداشته هایش اعتراض 
کرده و همسر و فرزندانش را با دیگران مقایسه می کند و 
همه ی این ها باعث اختالف، درگیری و تشنج در محیط 
خانواده می شــود. همچنین وجود ایــن ویژگی در مادر 
یا پدر، تأثیری به شــدت منفی در فضــای خانواده ایجاد 

می کند چراکه بچه ها احســاس می کنند شرایط خوبی 
ندارند و دیگران از آن ها برتر هستند و این احساس منجر 
به ایجاد ناکامی، ناامیدی، سرکوب و عدم اعتمادبه نفس 

در بچه ها خواهد شد. 
بنابراین، والدین باید به عنــوان الگوهای اصلی و بی 
بدیل فرزنــدان، از بروز رفتارهای آمیخته با حســرت و 

حسادت در حضور کودکان اجتناب نمایند.

به نظر شما شبکه های اجتماعی چقدر در شیوع 
این احساس نقش دارند؟

قطعاً تأثیر شبکه های اجتماعی در ایجاد این احساس 
بی تأثیر نخواهد بــود، خصوصاً اینســتاگرام که فضای 
نمایشــی دارد. شــما به ندرت می بینید کســی عکس 
ناخوشــایند مثاًل  تصویــری از دعوای با همســر، اعالم 
ورشکســتگی  یا عدم رضایت از شغلش را در شبکه های 
اجتماعی به اشــتراک بگذارد؛ اکثر مردم نسخه ویرایش 
شــده از زندگی شان را به نمایش می گذارند، در حالی که 
ما نمی دانیم در زندگی فردی که وســایل زندگی اش را 

نمایش می دهد، چه اتفاقی می افتد.
به نظر می آید که ما باید کمی عاقالنه ترو واقع بینانه تر 
به این فضاها نگاه کنیم؛ همان طور که از اسمش پیداست 
فضا، فضای مجازی اســت و واقعی نیست. در فضایی که 
واقعی نیست ما می توانیم زندگی مان را به گونه ای نمایش 
دهیم که وجود ندارد. طبیعتاً نمایش غیرواقعی از سفرها، 
امکانات، ماشــین و خانه و زندگی فرد منجر به احساس 
حسرت در مخاطب خواهد شد لذا ما باید نسبت به زندگی 
نمایشــی این افرادمنطقی تر نگاه کنیم و هرگاه در این 
فضاها نســبت به زندگی دیگری حسرت خوردیم، به یاد 
داشته باشیم که این فقط بخشی از داستان است، بخشی 

که او می خواهد شما آن را ببینید.

چطور از احســاس آزاردهنده  حسرت زندگی 
دیگران را خوردن رهایی پیدا کنیم؟

با تمرکــز بر خودمــان و بــا افزایــش عزت نفس و 
اعتمادبه نفــس می توانیم به صورت واقعی داشــته های 
خودمان را ببینیم و از حسرت زندگی دیگران را خوردن 
رهایی پیدا کنیم. کســی که به توانمندی های خودش 
باور دارد و از شــرایطش احساس رضایتمندی می کند، 
هرگز حســرت زندگی کســی را نخواهد خورد. ما باید 
توجه برخودمان را تقویت کنیم و با رفع اشکاالت فردی و 
افزایش اعتمادبه نفس در خودمان کاری کنیم که عوامل 

بیرونی نتواند به ما صدمه بزنند. 
ما در شــرایطی زندگی می کنیم که همه چیز ممکن 
اســت به صورت نمایشی باشــد لذا ما باید واقعیت ها را 

ببینیم نه صرفاً ظاهر زندگی دیگران را.
اینکه ما برای بهبود شرایطمان تالش کنیم هیچ اشکالی 
ندارد اما حسرت زندگی دیگران را خوردن باعث می شود 
که بســیاری از احساســات منفی ازجمله بی انگیزگی، 
ناامیدی و دلســردی در ما رشــد کند و به خواسته های 
 خودمان هم نرسیم و از اهداف و برنامه های خودمان نیز 

دور بمانیم. 
بنابرایــن، ما باید با توجه به خــود، روان و حتی نقطه 
ضعف هایمان را تقویت کنیم و برای رسیدن به اهدافمان 
در زندگی تالش نماییم، تا از حســرت زندگی دیگران را 

خوردن رهایی یابیم.

چگونهازحسرتخوردنبهزندگیدیگراندستبرداریم؟

رئیــس کانون عالی بازنشســتگان ســازمان تامین 
اجتماعی گفت: ۲۵ درصد باقی مانده متناســب سازی 
حقــوق بازنشســتگان تأمین اجتماعی قبــل از تعیین 
 افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران

 اعمال شود.
محمد اسدی با بیان این مطلب افزود: متناسب سازی 
حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی 
مطالبه قانونی و بر زمین مانده ای بود که پس از گذشــت 

چندین سال اجرایی شد.
وی در ادامــه گفت: ســازمان تأمیــن اجتماعی در 
اجرای بند )ب( ماده )۱۲( قانون برنامه ششــم توســعه 
در دو مرحله متناســب ســازی را اجرا کرد که از طریق 
آن ۷۵ درصد اعاده ســطح نســبت به زمــان برقراری 
مستمری محقق شد. بنابراین سازمان تأمین اجتماعی 
 باید با اتخــاذ تمهیدات الزم ۲۵ درصــد باقی مانده آن

 را اجرایی کند.
رئیس کانون عالی کارگران بازنشســته و مســتمری 
بگیر سراســر کشور در پاســخ به زمان اجرای این قانون 
گفت: طبیعی اســت بازنشســتگان و مستمری بگیران 

تأمیــن اجتماعی انتظــار دارند تا قبل از آغاز جلســات 
شــورای عالی کار و بــه تبع آن تعیین میــزان افزایش 
ســنواتی حقوق شــاهد اجرای ۲۵ درصــد باقی مانده 

متناسب سازی باشند.
وی همچنین با اشــاره به اقدامات انجام شده در این 
زمینه گفت: در روزهای گذشــته همزمان با انجام امور 
مربوط به انعقاد قــرارداد بیمه تکمیلی بازنشســتگان 
و مســتمری بگیران از پیگیری اجرای متناســب سازی 
حقوق غافل نبودیم و انشااهلل تا قبل از به سرانجام رسیدن 
جلســات مربوط به افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان 
شــاهد اجرای ۲۵ درصد باقی مانده متناســب ســازی 

خواهیم بود.
وی اجــرای این مهم را مطالبه به حق بازنشســتگان 
و مستمری بگیران دانســت و افزود: آحاد بازنشستگان 
و مســتمری بگیران خواســتار تســریع در کامل شدن 
متناسب ســازی حقوق هستند و خوشبختانه مسئوالن 
ســازمان تأمین اجتماعی نیز در چارچوب تحقق عدالت 
و کاهش شــکاف معیشــتی و همچنین رفع تبعیض در 
پرداخت ها میان مســتمری بگیران ســایر صندوقهای 

بازنشستگی به آن اذعان دارند.
اســدی در ادامه خاطرنشان کرد: وجود ناترازی میان 
منابع و مصارف ســازمان تأمین اجتماعی واقعیتی انکار 
ناپذیر است که ریشه در اقدامات گذشته دارد بی توجهی 
به اســتقالل مالی و اداری این سازمان که بر خالف سایر 
صندوقهای بازنشســتگی از ردیف های بودجه برخوردار 
نیســت و از درآمدهای عمومی کشــور ارتزاق نمی کند 
و متأســفانه عالوه بر تحمیل قوانین و مصوبات مغایر با 
سازوکارهای بیمه، ای بار مالی بدهی های انباشته شده 
دولت در ســنوات گذشــته را نیز به دوش کشد سطوح 
کمی و کیفی خدمات و تعهــدات آن را تحت تأثیر قرار 
داده و این امر بازنشســتگان و مســتمری بگیران را به 
عنوان شــرکای اصلی ســازمان تأمین اجتماعی نگران 

کرده است.
رئیس هیأت مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته و 
مستمری بگیر سراسر کشور همچنین گفت: ۲ مرحله از 
متناسب سازی که انجام شد به پشتوانه پرداخت بدهی 
دولت به ســازمان تأمین اجتماعی بود و طبق اظهارات 
مســئوالن ســازمان برای اجرای ۲۵ درصد باقی مانده 

نیازمنــد تأمین اعتبار. هســتند با این وجــود ما انتظار 
داریم تا قبل از مشخص شــدن افزایش سنواتی حقوق 
بازنشســتگان شــاهد اجرای باقیمانده متناسب سازی 
باشیم. خوشبختانه رئیس جمهور محترم دستور تسریع 
در پرداخت دیون سازمان تأمین اجتماعی را صادر کرده 
انــد و امیدواریم در اجرای تبصره ۲ قانون بودجه ســال 
۱۴۰۱ و تــا قبل از پایان ســال با انجــام تعهدات دولت 

نقدینگی الزم برای اعمال متناسب سازی تأمین شود.
رئیس کانون عالی کارگران بازنشســته در واکنش به 
برخی از اظهــار نظرها و مطالبی کــه در خصوص تأثیر 
افزایش حقوق کارگــران و بازنشســتگان در نرخ تورم 
مطرح شده است: گفت این گونه مواضع غیر کارشناسی 
و فرافکنانه هســتند و قابل اعتنا نیســتند بازنشستگان 
و مســتمری بگیران بویــژه حداقل بگیــران قربانیان 
اصلــی افزایش تــورم و تکانه های اقتصادی هســتند و 
نباید تاوان برخی ســو مدیریت هــا را در زمینه ناتوانی 
در کنتــرل هزینه ها و افزایش نرخ تورم رشــد تصاعدی 
 قیمتهــا افزایش قیمت کاالهای اساســی و نوســانات

 مختلف بپردازند.

اسدی، رئیس کانون عالی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد؛

ضرورتمتناسبسازیحقوق
بازنشستگانقبلازتعیینافزایشحقوق

رئیس کانون عالی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی گفت: ۲۵ درصد باقی مانده متناسب سازی 
 حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی قبل از تعیین افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران
 اعمال شود.محمد اسدی با بیان این مطلب افزود: متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران 

تأمین اجتماعی مطالبه قانونی و بر زمین مانده ای بود که پس از گذشت چندین سال اجرایی شد...
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اخباراخبار

دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت )ع( مطرح کرد؛

تمرکز دشمن برنهاد خانواده
 بیمه کردن جامعه با برگزاری روضه خانگی

 دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت )ع( با اشاره به اینکه امروز تمرکز دشمن بر نهاد خانواده 
ها است، گفت: جامعه را با برگزاری روضه های خانگی و مجالس اهل بیت بیمه کنیم.

 آیت اهلل رضا رمضانی در مجلس روضه خانگی به مناســبت شهادت حضرت فاطمه زهرا 
)س( با اشــاره به حوادث اخیر و تمرکز دشمن بر موضوع خانواده اظهار کرد: خانواده حضرت 

فاطمه زهرا نمونه یک خانواده مستحکم است که باید از آن الگوبرداری شود.
وی همچنین با اشاره به برگزاری مجالس خانگی روضه و اهمیت برگزاری این جلسات در 

شناخت بهتر و بیشتر دین افزود: برگزاری چنین جلساتی جامعه را بیمه می کند.
دبیــرکل مجمع جهانی اهل بیت )ع( به حضور دین در عرصه اجتماعی اشــاره و با بیان 
اینکه ما باید به وظایف خود عمل کنیم، گفت: امروز شــاهد تبلیغات گسترده دشمن علیه 
دین هستیم اما ما این انقالب را که برای آن پاک ترین فرزندانمان را تقدیم کرده ایم به دست 
صاحب اصلیش می رســانیم.وی در ادامه با تأکید بر لزوم استمرار در برگزاری جلسات روضه 
خانگی و بهره گیری از حضور روحانیت تصریح کرد: در این مجالس باید به بیان مسائل تربیتی 
و خانواده نیز توجه ویژه شود.آیت اهلل رمضانی با اشاره به وجود دو نگاه مادی و الهی به خانواده 
بیان کرد: در نگاه الهی، سخت ترین مسائل با وجود امکانات کم، حل می شود و به سمت جلو 
حرکت می کنیم.وی در ادامه به تفاوت و فاصله بسیار میان زندگی ما و اهل بیت اشاره کرد و 
افزود: نبود نگاه درست گاهی سبب بروز مسائل و مشکالتی در خانواده های مذهبی شده است 
که باید این نگاه ها تغییر کند.دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت )ع( بر لزوم توجه به صبر و مهار 

خشم در خانواده ها گفت: وجود کدورت در میان خانواده سبب تاریکی می شود.
وی در ادامه با تأکید بر لزوم پیشــگیری از بروز خشــونت در خانواده ها تصریح کرد: زن و 
مرد نباید در مورد مســائلی که یکدیگر به آن حساسیت دارند، صحبت کنند.وی ادامه داد: 
خانواده ای موفق است که انتظارات از یکدیگر را تعدیل کنند.آیت اهلل رمضانی با اشاره به اینکه 
در نظام خانواده باید خشونت را تقبیح کنیم، گفت: نهی از اختالفات خانوادگی نکته دیگری 
است که باید به آن توجه شود.دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت )ع( به وجود ۳۰۰ آیه در قرآن 

مربوط به زن اشاره و اضافه کرد: مدافع ترین نظام حقوق زن در قرآن است.

امامی تاکید کرد؛

لزوم همگرایی، هم افزایی و هماهنگی 
نهادهای مرتبط با نوجوانان

دبیر شورای فرهنگ عمومی با تاکید بر لزوم همگرایی و هماهنگی نهادهای مرتبط 
با نوجوانان گفت: ضرورت دارد کارگروه ملی نوجوانان را تشــکیل دهیم که در راس آن 

موضوعات هویت و نشاط آفرینی باشد.
ســیدمجید امامی در جلسه تمهیدی تشکیل کارگروه ملی با موضوع نوجوان ایرانی 
گفت: در معاونت پرورشــی و فرهنگی ظرفیت بســیار خوبی احیا شده است زیرا مساله 
ملی ما نوجوانان هســتند.دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با تاکید بر لزوم همگرایی، 
هم افزایــی و هماهنگی نهادهای مرتبط با نوجوانان ادامــه داد: ضرورت دارد کارگروه 
ملی نوجوانان را تشــکیل دهیم که در رأس آن موضوعات هویت و نشاط آفرینی باشد. 

می توانیم برای نشاط نوجوانان ظرفیت ایجاد کنیم.
 امکان سنجی تشــکیل این کارگروه مهم است تا مأموریت های نظام تعلیم و تربیت 
محقق شــود.وی ادامه داد: فرصت دیگر ارتباط با نوجوان ایرانی، خانه و خانواده اســت 
فرصت بعدی نیز مساجد هستند زیرا نوجوانی یک وضعیت است نه یک دوره کالسیک. 

مسائل نوجوانی باید رصد، مواجهه و در صورت لزوم مداخله شود.
اعضای حاضر در این جلســه به بیان توضیحاتی پیرامون ظرفیت های خود در حوزه 

فرهنگی نسل نوجوان پرداختند.

نماینده ولی فقیه در مازندران:

حفظ ارزش ها و حجاب پیوست فرهنگی 
شهدا برای جامعه است

 نماینده ولی فقیه در مازندران با بیان اینکه شهید و شهادت دارای پیوست فرهنگی 
است، گفت: حفظ ارزش ها و حجاب پیوست فرهنگی شهدا است.

 آیت اهلل محمدباقر محمدی الئینی در آئین تشــییع و خاکســپاری پیکر مطهر یک 
شــهید گمنام در صدا و سیمای استان با اظهار اینکه شــهید و شهادت دارای پیوست 
فرهنگی اســت، افزود: وجود این شهید بزرگوار مایه برکت این سازمان و برنامه های این 
مرکز خواهد بود، این حرکت مسئولیت کارکنان صدا وسیما را سنگین تر از قبل خواهد 
کرد.وی افزود: شهید بر خالف اموات، پیوست فرهنگی را همراه خود دارد، کلمه شهید 
یعنی پیوســت فرهنگی، یعنــی انقالب، جهاد و مظلومیت اهــل بیت، حفظ ارزش ها، 
حمایت از والیت فقیه، حفظ چادر و حجاب و همه اینها در وصیت نامه های شــهدا قید 

شده و پیوست های فرهنگی شهید است.
وی با بیان اینکه شــهدا بر گردن ما بســیار حق دارند زیرا ما را هدایت کردند و ما را 
به مسیر فرهنگی که عاقبتش روشن اســت و آن رضوان خداست دعوت کردند، افزود: 
امروز بعضــی از بازی خوردگان ایادی غرب و شــرق و اغتشاشــگران فضای جامعه را 
ملتهب و امنیت و عفت را ســلب می کنند و خیال می کنند انقالبی که با این همه شهید 
 پایدار مانده با این حرکات خاموش می شــود، درحالی که کور خوانده اند زیرا این انقالب

 پاینده است.
نماینده ولی فقیه در مازندران افزود:  این شهدا آخرین شهدا نخواهند بودزیرا آن قدر 
عشاق شهادت هســتند که پرچم را نگه می دارند و نمی گذارند این شعله خاموش شود 

و پرچم بر روی زمین بیفتد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران:

 دفاع از مرزهای فرهنگی ماموریت
 کلیدی دلباختگان ایران است

معاون سیاســی امنیتی اســتاندار مازندران با بیان این که شــهدا ناجی ملت ایران 
هســتند، گفت: امروز دفاع از امنیت ملی و مرزهــای فرهنگی انقالب ماموریت کلیدی 

دلباختگان ایران اسالمی است.
 روح اهلل ســلگی در مراسم استقبال و بدرقه پیکر شــهدای گمنام در جویبار گفت: 
شــهیدان این ســرزمین پرچم خون رنگ حضرت اباعبداهلل )ع( را با نثار جان خویش 
تقدیــم ملت ایران کردند.وی افزود: شــهدا بدون ادعای ملــی گرایی ناجی نوامیس، و 

حافظ جان دختران و پسران این سرزمین هستند.
وی با اشــاره به حوادث اخیر کشــور و تالش معاندان برای تقابل دهه هشتادی ها با 
انقالب افزود: دهه هشــتادی ها بدانند جان نثار این ملت چه کســانی هستند در یکسو 
قهرمانان واقعی که جان خویش را فدا کردند و در دیگر ســو قهرمانان مجازی و کذایی 

ایستادند که سرسپرده دشمنان ملت ایران هستند.
سلگی در ادامه با تجلیل از والیت مداری مردم مازندران که در ترویج روحیه شهادت 
طلبی پیشــتازند افزود: درشــب شــهادت بانوی دو عالم عرض می کنیم که بانوان این 
ســرزمین در راه حسین )ع( نه فقط با اشــک که با تقدیم خون جگرگوشه های خود، به 

دفاع از والیت و مرزهای شرف و عقیده برخاستند.
معاون اســتاندار مازندران گفت: ملت ما با تقدیم هزاران شــهید آبدیده شد و در راه 
آرمانهای واالی انقالب محکم ایســتاده اســت و امروز دفاع از امنیــت ملی و مرزهای 

فرهنگی انقالب مأموریت کلیدی دلباختگان ایران اسالمی است.

مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی 
مازندران اظهار داشت:ساری مقصد گردشگری نیست 
و باید تمام ظرفیت های اســتان و ســاری را شناسایی و 

معرفی کنیم.
 به نقــل از روابط عمومــی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی مازندران، صادق برزگر عصر 
دوشــنبه۵دی ۱۴۰۱ در جلســه هم اندیشی با رئیس 
سازمان سرمایه گذاری شــهرداری ساری، عضو شورای 
اســالمی و معاونت شهرداری ساری با بیان اینکه ساری 
جزء شــهرهایی اســت که از ظرفیت های بسیار باالیی 
برخوردار اســت، گفت: تفاوت مازندران با اســتان های 
دیگر این اســت که تمــام ظرفیت ها و پتانســیل های 
گردشــگری  در مازنــدران با موضوعــات و محورهای 

مختلف وجود دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
مازندران افزود: برای ایجاد فرصت های گردشــگری در 
ســاری باید روند کار به صورت کارشناســی و تخصصی 
صورت گیرد که نیاز به خرد جمعی دارد و این امر مهم با 

برنامه ریزی رویکرد محور انجام شود.
وی در ادامه گفت: در بافت تاریخی ساری می توانیم 
به صورت تلفیقی برنامه ریزی های مناسبی برای ایجاد 

پروژه های آن انجام دهیم. 
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
مازندران با اشاره به اینکه باید به دنبال نقاط قوت ساری 
به عنوان شــهر برتر باشــیم تا بتوانیم نقاط ضعف ها را 
پیگیــری و برنامه ریــزی کنیم، گفت: ســاری مقصد 
گردشــگری نیســت و باید تمام ظرفیت های استان و 

ساری را شناسایی و معرفی کنیم. 
برزگر با تاکیــد بر اینکه معرفی ظرفیت ها توســط 
شــهرداری ضعیف بوده، تصریح کرد: با توجه به رویداد 
ســاری ۲۰۲۲ می توانســتید اســتفاده بهینــه از این 
 فرصــت بی نظیر و تعامل با اعضاء کشــورهای عضو اکو 

داشته باشید.
وی با اشاره به راه اندازی پروژه گردشگری تندرستی 
در مازنــدران، گفت: با پیگیری ایــن پروژه می خواهیم 

 مازنــدران را قطب گردشــگری تندرســتی کشــور
 معرفی کنیم. 

وی با اشــاره به ظرفیت طبیعی چشــمه ســورت 
در ســاری، گفت: با توجه به اینکــه در ترکیه هم چنین 
چشمه ای وجود دارد و بهترین استفاده را از آن دارند اما 

در اینجا متاسفانه درست استفاده نمی شود. 
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
مازندران با اشــاره بــه اینکه موفقیت زمانی اســت که 
گردشــگر خارجی از این آثار بازدیــد کنند، تاکید کرد: 
باید به سمت گردشــگری نوین سوق پیدا کنیم چرا که 
دیگر روش های سنتی پاسخگو نیاز امروز ما نیست و باید 

با نگاه تخصصی به آن توجه کنیم.
وی با بیان این مطلب که ساری به  عنوان مرکز استان 
برای ما بسیار اهمیت دارد، گفت: سازمان سرمایه گذاری 
شــهرداری ســاری می تواند حلقه اتصــال بین میراث 

فرهنگی و شهرداری ساری داشته باشد. 
وی به تشــکیل کمیته یا کمیسیون گردشگری فی 
مابین اشــاره کرد و گفت: بر اســاس اولویت های پروژه 

گردشگری برنامه ریزی می کنیم.
برزگر افزود: پروژه رودخانه تجــن را زارعی نماینده 
مردم ساری و میاندرود در مجلس پیگیر آن است برنامه 
بلند مدت با بازدهی باالســت و می تــوان در حوزه های 

دیگر به این صورت ورود پیدا کنیم.
وی با اشاره به اینکه باید ساری را به سمت برندسازی 
برای جذب گردشــگران ســوق داد، تصریــح کرد: اگر 
شــهرداری زمینی در ساری  بین مسیر دریا و شهر  دارد 
می توان با ســرمایه گذاری مجتمع تفریحی گردشگری 
احداث کرد و در این راستا میراث فرهنگی نیز تسهیالت، 

خدمات و امکانات ارائه می دهد.
وی یکی از  بزرگترین مزیت ســاری را وجود فرودگاه 
عنوان کرد و افزود: با ایجاد امنیت برای ســرمایه گذاران 

می توانیم شاهد رشد و ترقی شهر ساری باشیم. 
سازمان ســرمایه گذاری شــهرداری ساری 

می تواند این شهر را از بن بست نجات دهد 
معاون برنامه ریزی و هماهنگی مناطق شــهرداری 

ساری در این دیدار گفت: قابلیت های گردشگری ساری 
به مراتب بیشتر از کاشان است چرا که در این شهرستان 
خانه های قدیمی بســیار زیبا و ارزشــمندی داریم که 
متاسفانه رها شــده است.حسن کالنتری با اشاره به آب 
انبارها و حمام های قدیمی شهر ساری، تصریح کرد: باید 
این بناهای تاریخی و قدیمی رسیدگی شود و شهرداری 

و به ویژه سازمان سرمایه گذاری هم ورود پیدا کند.
وی در ادامه گفت: ســازمان سرمایه گذاری می تواند 
نقــش واســطه گری را به کمک شــهرداری ســاری و 
میراث فرهنگــی مازندران ایفا کنند  و ســاری را از این 

بن بست نجات دهند. 

ساری به عنوان شهر گردشگری معرفی شود 
عضو شورای اسالمی شهر ساری نیز با اشاره به اینکه 
شــهرداری و اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی در حوزه گردشــگری می توانند ارتباط 
مطلوبی داشته باشند عنوان کرد: یکی از چشم اندازهای 
آتی شــهرداری این اســت که ســاری به عنوان شــهر 

گردشگری معرفی شود. 
افشین راســخ افزود: طرح ســاری شهر گردشگری 
به شــورای شهر برای تشکیل کمیســیون گردشگری 
ارائه شــد. او با تاکید بر اینکه بحث گردشــگری یکی از 
اولویت های اصلی شــورای شــهر ســاری است، گفت: 
ســاری نقاطی دارد که تاکنون دیده نشــده و در جامعه 
هدف قرار نگرفته است که باید خیلی سریع در خصوص 
گردشگری در دســتور کار قرار گیرد.عضو شورای شهر 
ساری و کمیسیون گردشگری با اشاره به اینکه باید نقاط 
گمشده ساری هر چه سریع  تر  شناسایی و معرفی شود، 
افزود: باید مشاور برای برندسازی با مضمون گردشگری 

و تمام عرصه ها و نقاط گردشگری ساری معرفی شوند. 

ایجاد مقصد گردشگری در ساری 
همچنین مشــاور سرمایه گذاری شــهرداری ساری 
یکی از اهداف تشکیل ســازمان گردشگری شهرداری 
ساری را شناسایی ۶۰  بسته مشارکتی با ارزش ریالی ۳۰ 

تریلیون ریال برای تبدیل ســاری به مقصد گردشگری 
عنوان کرد و گفت: شــهرهای دور، در مســیر و مقصد 
گردشــگری به اضافه اقتصاد شــهری کــه نیاز به چند 
خروجی شــاخص برای ورود گردشــگران دارد که باید 

برنامه ریزی و در دستور کار قرار گیرد.
داود ندیم با بیان اینکه سازمان گردشگری برای سال 
آینده ۷ مطالعه و راهبرد اقتصاد شــهری در دستور کار 
قرار داده اســت، افزود: بودجه شــهرداری ۴.۶ میلیون 
تومان برای هر شهروند باید در نظر گرفته شود تا بتوانیم 
فرصت های ســرمایه گذاری و گردشگری در شهر ایجاد 

کنیم که نیاز به منابع ملی و استانی داریم.
وی بیان کرد: باید با حمایت های ســرمایه گذار برای 
ایجاد مقصد گردشــگری در ســاری، به دنبال سرمایه 
گذاران مختلف در کشــور و خارج از کشــور باشــیم تا 

پروژه ها تحقق پیدا کنند.
وی با بیان اینکه برای ایجاد مقصد گردشــگری باید 
حفظ میراث فرهنگی، حرائم و محیط زیســت و منابع 
طبیعی را در نظر گرفته شــود، گفت: دریافت وام ارزان 
قیمت گردشگری برای ایجاد پروژه و جذب سرمایه گذار 
و تامین مالی برای هر پروژه در اســتان با اولویت ساری 

برنامه ریزی کنیم. 
معرفی ساری به عنوان الگوی گردشگری در کشور

رئیس سازمان سرمایه گذاری شهرداری ساری نیز در 
این دیدار با بی نظیر خواندن شهر ساری به لحاظ وجود 
دریا و جنگل و همجواری با رودخانه تجن و قدمت باالی 
آن و وجود آثار میراثی بسیار گفت: ساری با این پتانسیل 

می تواند به الگوی گردشگری در کشور تبدیل شود.
مهدی نجاتی با تاکید بر اینکه ســاری قابلیت تبدیل 
شدن به شهر برتر را دارد، گفت: ساری در نوروز سال ۹۵ 
به عنوان شهر گردشگری و سال ۹۶ شهر برتر گردشگری 

انتخاب شد.
وی افزود: قابلیت های گردشــگری ساری به مراتب 
بیشتر از کاشان است چرا که در این شهرستان خانه های 
قدیمی بســیار زیبا و ارزشمندی داریم که متاسفانه رها 

شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران:

 نقاط قـوت سـاری
  به عنـوان شهـر برتـر
 شناسایـی می شـود

 روند مناسب ســازی در گیالن در پیچ وخم راهروهای 
بروکراســی ادارات و نهادهــا درگیر اســت، در حالی که بر 
کسی پوشیده نیست بهبود این روند ُکند در گرو عزم جدی 

متولیان برای حمایت از حقوق معلوالن است.
 مرد جوان روی صندلی چرخدارش مقابل رمپ ورودی 
یک اداره متوقف شــده و دست هایش پنهان در دستکشی 
ضخیم تالش می کند تا چرخ های ویلچر را به حرکت درآورد 
اما شیب نامناسب رمپ سبب می شود که راه به جایی نبرد. 
آن سوتر زنی که با عصای سفیدش در پیاده رو قدم می زند به 
موزاییک های ویژه مسیر نابینایان در پیاده روها فکر می کند 
و نوجوانی ناشنوا به چگونگی مواجهه مردم با کم توانی اش در 
ارتباطات روزمره می اندیشد.واقعیت این است که معلوالن 
بخشی از اهالی جامعه را تشکیل می دهند و شهرها باید برای 
زندگی ایشان مهیا باشند. و این مهیا بودن دربرگیرنده موارد 
مختلفی اســت که فراهم آوردن شرایط مناسب برای تردد 

معلوالن قسمتی از آن است.
نگاهی کوتاه به آمارها حاکی از این اســت که حدود ۷۰ 
هزار نفــر از جمعیت معلول گیالن در ســامانه مددجویی 
بهزیستی دارای پرونده هستند و از این تعداد ۵۴ هزار نفر در 
شمار توانخواهان جسمی-حرکتی، ذهنی، شنوایی و بینایی 
قرار دارند. گذشــته از این موضوع نباید از یاد برد که گیالن 
استانی گردشگرپذیر اســت و بی تردید بخشی از مسافران 
هر ساله این اســتان را افرادی با محدودیت های جسمی و 

حرکتی تشکیل می دهند.
روایت دردها

وقتی سخن از حمایت از حقوق معلوالن به میان می آید، 
مناسب ســازی واژه ای است که بســیار از آن شنیده ایم اما 
متأسفانه اقدامات الزم در این راستا به هیچ وجه کافی نبوده 
اســت. بانویی که سالهاست در اثر ضایعه نخاعی از راه رفتن 
محروم شده اســت در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: 
وقتی شــما تصمیم می گیرید در یک کالس هنری ثبت نام 
کنید به موارد مورد عالقه، انتخاب استاد و هزینه کالس فکر 
می کنید اما یکی مثل من ابتدا باید به چگونگی حضورم در 

کالس فکر کنم.
وی ادامه داد: یک وقت هایی فکر می کنم خوب است در 
یک آموزشگاه زبان، نقاشی یا مجسمه سازی ثبت نام کنم اما 
وقتی به مسیرهای رفت و آمد و پله ها فکر می کنم، منصرف 
می شوم. شاید بگویید این روزها برگزاری کالس های آنالین 
رواج دارد و می توانم به راحتی از آنها بهره مند شــوم اما باید 
بگویم ما نیز چون دیگران نیاز داریم از خانه خارج شــویم، 
با آدم ها در ارتباط باشــیم. این موضوعی دور از ذهن نیست 
که ما نیز از تنهایی خســته می شویم و نیاز داریم با آدم های 
مختلف در سطح جامعه مواجه شویم، حرف بزنیم و از کنج 

انزوا رها شویم.
پدر یک مرد معلول نیز به خبرنگار مهر گفت: فرزندم به 

میانسالی نزدیک شــده است و در همه این سال ها من برای 
انجام کارهــای اداری و بانکی، حتی گــذران اوقات فراغت 
در پارک همــواره همراهش بوده ام؛ ولــی دل نگران روزی 
هستم که دیگر زنده نباشــم.وی افزود: یکی از بزرگ ترین 
دلواپســی های والدین معلول ها، زندگــی فرزندان پس از 
مرگشــان اســت. من هم مدام به این موضوع فکر می کنم، 
سرنوشت فرزندم که حتی نمی تواند برای انجام یک کار اداری 
به تنهایی اقدام کند، پس از من چه می شود.اینها تنها بخشی 
کوچک از مشــکالت بزرگ معلوالن و خانواده های آنها در 
جامعه است. و در این میان نباید از یاد برد که مناسب سازی 
جامعه برای حضور معلوالن فقط قسمتی از مشکالت آنها را 
حل می کند اما این قدم نیز متأسفانه تا کنون به نحوه شایسته 

برای ایشان برداشته نشده است.
ستادی برای مناسب سازی

سی ام خرداد ماه امسال، نخستین جلسه ستاد مناسب 
سازی استان گیالن به ریاســت معاون هماهنگی عمرانی 
استاندار گیالن و با دبیری سرپرست بهزیستی استان برگزار 
شد. بیســت و دوم مرداد ماه نیز، بازدید میدانی تیم کمیته 
تخصصی هماهنگی و پیگیری مناسب سازی استان به انجام 
رســید. در این بازدید تیم تخصصی ارزیابی مناسب سازی 
معابر و اماکن عمومی شهر رشت در مسیر پیاده راه خیابان 
توتونکاران تا فرهنــگ و از فرهنگ تا چهارراه میکائیل را به 
صورت میدانی مــورد ارزیابی قــرار داده و تدابیر الزم برای 
تســریع مناسب سازی این مســیر را در اولویت برنامه های 

کمیته تخصصی قراردادند.
در این بازدید مقرر شد تا در هر شهرستان یک خیابان به 
عنوان پایلوت، جهت الگو برداری مناسب سازی و دسترس 

پذیری جهت استفاده در اختیار دستگاه ها و عموم قرار گیرد.
اکنون پس از گذشــت ۵ ماه از برگزاری نخستین جلسه 
این ستاد، »ســید مهدی خدمت بین دانا« سرپرست اداره 
کل بهزیستی استان گیالن در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان 
اینکه متعاقب فعالیت های آگاه ســازی و فرهنگ سازی در 
سطح کشــور و به تبع آن در گیالن، وضعیت مناسب سازی 
رو به بهبود اســت، گفت: با توجه بــه مکاتبات متعدد انجام 
گرفته از سوی دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب 
سازی استان با تمامی ادارات، نهادها و دستگاه های دولتی و 
بخش های خصوصی وابسته به دولت نظیر شرکت گاز، برق، 
آب و ... خوشبختانه حساســیت زیادی در دستگاه ها ایجاد 
شده و همگی در تکاپوی بهبود وضعیت مناسب سازی نهاد 

مربوطه خود هستند.
این مقام مسئول در پاســخ به این پرسش که بهترین و 
محروم ترین شــهرها از نظر مناسب سازی کدام ها هستند، 
اظهار کــرد: بهترین و بدترین قابل بیان نیســت اما در کل 
شهرهایی مانند رشت که مرکز استان است، به دلیل تمرکز 
نیرو و وضعیــت بودجه دارای وضعیت بهتری هســتند و 
شهرهایی که دارای مناطق صعب العبور و روستاهای بسیار 
دورافتاده هستند مانند تالش و رودبار نیازمند توجه و تأمین 

بودجه بیشتری هستند.
خدمت بین دانا درباره نتیجه فعالیت ستاد مناسب سازی 
در گیالن یادآور شــد: در حال حاضــر با وجود طرح ارزیابی 
شهید رجایی که از وضعیت مناسب ســازی ادارات توسط 
دبیرخانه مناســب سازی در مرکز استان و تمام شهرستانها 
به عمل می آید، همگی نسبت به اجرای شاخص های مناسب 
سازی حساس شــده و پیگیر هســتند. ایجاد حساسیت 

در دســتگاه ها و نشــان دادن اهمیت مقوله مناسب سازی 
بخصوص در ادارات دولتی از نظر ما گام بســیار مهمی برای 
پیشبرد این مهم محسوب می شــود. متأسفانه در گذشته 
این امر مغفول مانده و حضور معلوالن و جانبازان در اجتماع 
بسیار کمرنگ بوده و توانمندی های این بزرگواران در داخل 

منازل محصور می شد.
سرنوشت مناسب سازی در یک شهر پایلوت

سال ۹۲ شهرســتان صومعه سرا در اســتان گیالن به 
همراه شــش شهر دیگر کشور به عنوان پایلوت اجرای طرح 
»شهر بدون مانع« انتخاب شدند. اما پس از گذشت ۹ سال، 
همچنان نتیجه اجرای این طرح در صومعه سرا معلوم نیست.
خدمت بین دانا اظهار کرد: هم اکنون ۳ شهر انزلی، آستارا، 
الهیجان در لیست هستند. بررسی پایلوت از اماکن مناسب 
ســازی در این شهرها به عمل آمده که با نظارت میدانی تیم 
تخصصی کمیته مناسب ســازی و همکاری دستگاه های 
اجرایــی مربوط نظیر شــهرداری، نظام مهندســی، برق، 
مخابرات و گاز روند اجرایی در حال پیگیری است.وی ادامه 
داد: متأسفانه برای ایجاد بستر درست مناسب سازی، بحث 
مالی از ســوی همه دستگاه ها مطرح می شود که امید داریم 
در جلسه ســتاد مناسب سازی در استانداری با راهکارهایی 
که معاونت عمرانی استانداری ارائه خواهند داد این مشکل 

مرتفع و منبع مادی آن به دستگاه ها تکلیف شود.
عوامل مؤثر در پیشرفت مناسب سازی

بی تردید پیشــرفت مناسب ســازی در شهرها نیازمند 
عزم جدی و مشــارکت متولیان ذی ربط، تأمین بودجه الزم 
و همچنین نهادینه ســاختن فرهنگ در نظر گرفتن حقوق 

معلوالن در بخشهای مختلف جامعه است.
سرپرســت اداره کل بهزیســتی گیالن در بخشــی از 
اظهاراتش با اشــاره به اینکه پیشرفت مناسب سازی در گام 
اول به فرهنگ ســازی عمومی بســتگی دارد، گفت: زمانی 
که تابلوی پارک برای معلولین در خیابان وجود دارد و عماًل 
نقشه جایگاه تابلو، هزینه ساخت و نصب و نقشه کشی خطوط 
زیر تابلو انجام شده اما فرد عادی در آن مکان پارک می کند، 
بیانگر این امر است که هنوز فرهنگ آن نیاز به اهتمام جدی 
تری دارد.وی در پایان اظهار کرد: تالش ما بر این است تا عالوه 
بر فرهنگ ســازی با جدیت بیشتر و همکاری استانداری در 
جایگاه مطالبه گری برای احقاق حقوق مسلم معلوالن از این 

پس برابر قانون با متخلفان برخورد کنیم.
معلوالن مانند ســایر افراد حق دارند کــه به راحتی در 
فضاهای شهری به ویژه معابر و پیاده روها تردد کنند و در این 
رابطه با مشکل و مانعی مواجه نباشند. رعایت نکردن قوانین 
مناسب سازی و رفع موانع معماری در سطح شهر مشکالت 
عدیده ای برای افراد معلول، جانباز، افراد کم توان، سالمندان و 
...  ایجادکرده که نیازمند توجه جدی مسئوالن و متولیان امر 

برای رفع این موانع است.

روند مناسب سازی در گیالن خوب نیست
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پایان ایمنی علیه کرونا

  تزریق واکسن ۱۰۰۰ برابر
 کمتر شده است

آمارهای وزارت بهداشت نشان می دهد که روند واکسیناسیون 
علیه کرونا در کشور، به شدت ُکند شده و به کمتر از دو هزار نفر در 
روز رســیده است که می تواند زنگ خطری برای بازگشت بیماری 
باشــد. آمارهای روزانه وزارت بهداشت از وضعیت واکسیناسیون 
علیه کرونا در کشور نشــان می دهد که هر روز شاهد نزولی شدن 
روند تزریق واکســن هستیم . این در حالی اســت که نگرانی ها از 

ورود موج جدید کرونا به کشور، شدت گرفته است.
حسین فرشیدی معاون بهداشت وزارت بهداشت، در پاسخ به 
این ســوال که علت کاهش آمار کرونا در ایران چیست، از اعتماد 
مردم به نظام ســامت کشــور ســخن گفته و عنوان داشته که 
استقبال مردم از واکسیناســیون، باعث شد تا شاهد کاهش آمار 
کرونا در کشــور باشــیم.بعد از ورود موج پنجم کرونا به کشور که 
با افزایش موارد ابتاء و مرگ و میر روزانه بیماران مواجه شــدیم، 
شاهد تشکیل صف های زیادی برای دریافت واکسن کرونا بودیم، 
به طوری رکورد تزریق یک میلیون و هفتصد هزار دوز واکســن در 
یک شبانه روز را داشــتیم.بنا بر اعام مرکز روابط عمومی وزارت 
بهداشت، تا کنون ۶۵ میلیون و ۱۵۰ هزار و ۸۵۲ نفر دوز اول، ۵۸ 
میلیون و ۵۶۱ هزار و ۹۵۸ نفر دوز دوم و ۳۱ میلیون و ۳۹۹ هزار و 

۱۲۵ نفر، دوز سوم و باالتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند.
مجموع واکســن های تزریق شده در کشــور به ۱۵۵ میلیون و 
۱۱۱ هزار و ۹۳۵ دوز رســید.با نگاهی بــه آمارهای روزانه وزارت 
بهداشــت از روند واکسیناسیون در کشور، نشــان می دهد که از 
ابتدای سال جاری، شــاهد نزولی شدن استقبال مردم از دریافت 
واکسن بوده ایم و این موضوع می تواند زنگ خطری برای بازگشت 
به روزهای ســخت کرونایی باشــد.پدرام پاک آئین ســخنگوی 
وزارت بهداشــت، با عنوان این مطلب که میــزان مراجعه روزانه 
برای واکسیناســیون کمتر از ۵۰۰۰ نفر اســت، گفت: از رسانه ها 
و مــردم می خواهیم موضوع واکسیناســیون را جدی بگیرند.این 
در حالی اســت که آمارها نشان می دهد، در یک ماه اخیر میانگین 
تزریق روزانه واکسن کرونا در کشــور هزار و ۷۴۰ دوز بوده است. 
یعنی هزار برابر کمتر از رکورد ۱.۷ میلیون دوز واکســن در کشور 
شده اســت.متخصصان بیماری های عفونی و اپیدمیولوژیست ها، 
حداکثــر ۶ ماه را برای ایمنی واکســن کرونا علیــه ویروس بازگو 
می کنند.ناگفته نماند که هنوز تعداد کسانی که موفق شده اند، سه 
دوز یا بیشتر واکسن کرونا دریافت کنند، خیلی کمتر از حد انتظار 
بوده است.با این اوصاف، می توان حدس زد که زمان ایمنی کسانی 
که حداقل ۲ دوز واکسن کرونا را تزریق کرده اند، به پایان رسیده و 

باید نگران روزهای پیش رو بود.
در همین حال، بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، به مردم توصیه 
می کند هر سال یک دوز واکسن کرونا را تزریق کنند. همچنین، از 
افراد باالی ۱۸ سال دارای بیماری زمینه ای، خواسته شده نسبت 
به تزریق دوز یادآور واکسن کرونا اقدام کنند.اگر نگرانی ها از ورود 
موج جدید کرونا به کشور، درست باشد و ما بعد از پایان تعطیات 
ســال نو میادی، درگیر این موج بشــویم؛ الزم اســت که وزارت 
بهداشــت برای ترغیب بیش از پیش مردم به دریافت حداقل یک 
دوز واکسن در ســال جاری اقدام کند. زیرا، اگر درگیر موج جدید 
بیماری شویم، با توجه به سرمای زمستان و شیوع آنفلوانزا، شرایط 

برای کنترل موج جدید، تا حدودی سخت خواهد شد.

 ارتباط تماشای زیاد صفحه
 نمایش و اختالل وسواس فکری

یک مطالعه جدید نشــان می دهد نوجوانانی که بیشتر اوقات 
فراغت خــود را صرف تماشــای ویدیوهای آناین یــا بازی های 
ویدیویی می کنند، ممکن اســت در معرض خطر ابتا به اختال 

وسواس فکری جبری باشند.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان دریافتند 
که در بین ۹۲۰۰ کودک ۹ و ۱۰ ساله که مورد ارزیابی قرار گرفتند، 
به ازای هر ســاعتی که کودکان روزانه به ویدئوهای آناین )مانند 
یوتیوب( یا بازی های ویدئویی اختصاص می دهند، احتمال ابتاء 

آنها به اختال وسواس فکری جبری افزایش می یابد.
این بدان معنا نیســت که بچه ها تا زمانی که شروع به جستجو 
در وب ســایت ویدئویی نکنند، حالشــان کامًا خوب است. بلکه 
کارشناســان می گویند ایــن احتمال وجود دارد افــرادی که در 
معرض اختال وسواس فکری جبری قرار دارند شروع به تماشای 

اجباری ویدئو می کنند یا به بازی اعتیاد پیدا می کنند.
دکتر »جیســون ناگاتا«، محقق ارشد و اســتادیار متخصص 
اطفال در دانشــگاه کالیفرنیا، می گوید: »تفکیک اینکه کدامیک 
موجب بروز دیگری می شود دشوار است. در واقع، به احتمال زیاد 
یک "رابطه دو طرفه" وجود دارد.«به این معنا که بچه های مبتا به 
اختال وســواس فکری جبری ممکن است بارها و بارها به سمت 
بازی های ویدئویی کشیده شوند یا ویدئوهای آناین تماشا کنند، 

همه اینها به نوبه خود ممکن است اختال آنها را بدتر کند.
به گفته ناگاتا، »نکته اصلی این اســت که والدین الزم اســت 
مراقب زمان نمایش فرزندان خود باشند.«اختال وسواس فکری 
جبــری یک اختال مزمن اســت که در آن افراد افــکار غیرقابل 
کنترل و تکرار شــونده ای دارنــد که باعث تحریــک رفتارهایی 
می شــود که باید بارها و بارها تکرار کننــد. آنها به عادات خاصی 
مانند شستن اجباری دست ها، اطمینان از قرار دادن وسایل خانه 
به روشــی خاص، یا بررســی مداوم خاموش بودن وسایل وابسته 
هســتند.محققان با توجه بــه اینکه »زمان اختصــاص یافته به 
تماشای صفحه نمایش« بخش زیادی از زندگی مدرن را دربرمی 
گیرد، می خواســتند ببینند آیا رابطه ای بین استفاده از فناوری در 
کــودکان و احتمال ابتای آنها به عائم اختال وســواس فکری 
جبری وجــود دارد یا خیر.آن ها داده های یــک مطالعه مربوط به 
حدود ۱۲۰۰۰ کــودک را ردیابی کردند. محققان بر روی بیش از 
۹۲۰۰ نفر که در زمان ورود به مطالعه ۹ یا ۱۰ ســاله بودند تمرکز 
کردند.در آن زمان، بچه ها به طور متوســط چهار ساعت در روز از 
صفحه نمایش اســتفاده می کردند.طی دو ســال بعد، ۴.۴ درصد 
از شــرکت کنندگان در مطالعه بر اساس پرسشنامه استانداردی 
که والدین تکمیل کردند، به اختال وســواس فکری جبری مبتا 
شده بودند. احتمال ابتاء به این اختال در آنها به ازای هر ساعت 
اضافی در روز که صرف بازی های ویدئویی )۱۵ درصد( یا تماشای 
ویدیوهایی مانند یوتیوب )۱۱ درصد( می کردند، افزایش می یابد.

تفاوت بین سرماخوردگی معمولی و سینوزیت اغلب مبهم 
اســت زیرا هردوی این بیماری ها در ابتدا عائم و نشانه های 
مشــابهی دارند اما ازآنجایی که سرماخوردگی درمان خاصی 
ندارد و معموالً باید ۷ تا ۱۰ روز دوره خود را طی کند و برخاف 
آن، ســینوزیت اگر درمان نشــود می تواند پیشرفت کند و 
عوارض بیشــتری برای ســامتی ایجاد کند، باید بدانیدکه 

چگونه سینوزیت را از سرماخوردگی تشخیص دهیم.
 در حالی  که التهاب سینوس ممکن است بیشتر در ماه های 
بهار و تابستان به دلیل آلرژی های فصلی رخ دهد، افراد زیادی 
هستند که در تمام طول سال از سینوزیت رنج می برند و برای 
برخی، عائم ســینوس در زمستان افزایش می یابد. تعدادی 
از عوامل وجود دارد که می تواند ســینوس ها را تشدید کند و 

باعث شعله ور شدن سینوس در زمستان شود.
از آنجایی  که عموماً زمســتان با افزایش ســرماخوردگی 
و ســایر عفونت های تنفسی همراه است، بســیاری از مردم 
تصور می کنند هوای ســرد عامل ایجاد مشکات سینوسی 
در زمستان است؛ درحالی که زمســتان به خودی خود باعث 
ایجاد مشکات سینوسی نمی شــود بلکه مقصر واقعی عود 
کردن ســینوزیت در زمســتان، میکروب ها هستند، به ویژه 
ویروس هایــی که مــا را بیمار می کنند ماننــد ویروس های 

سرماخوردگی و آنفوالنزا.
میکروب ها چگونه باعث بروز مشکالت سینوسی 

در زمستان می شود؟
کاری که هوای ســرد می تواند انجام دهد کمک به ایجاد 
شرایط محیطی برای رشد ویروس ها است؛ برخی عوامل که 
منجر به رشد میکروب ها و درنتیجه بروز مشکات سینوسی 

در زمستان می شوند، عبارت اند از:
هوای خشک: به گزارش مؤسسه ملی تحقیقات سامت، 
ویروس آنفوالنزا از طریق هوای خشــک بیــرون )که در اثر 
سرما ایجاد می شود( و هوای خشــک داخل خانه )که در اثر 
گرما ایجاد می شود( راحت تر حرکت می کند. درنتیجه هوای 
سرد و بسته نگه داشتن پنجره ها در طول ماه های زمستان نیز 
ممکن است بر روی سینوس ها تأثیر بگذارد زیرا میزان تهویه 

و جریان هوای تازه را در خانه کاهش می دهد.

سیســتم گرمایشــی: سیســتم گرمایش داخلی مانند 
بخاری و شــومینه می توانند با خشــک کردن سینوس ها و 
آســان تر شــدن ابتا به عفونت ســینوس، بینی را تحریک 
 کنند یا اگر قبًا ســینوس مزمن داشــته باشــید، عائم را

 تشدید می کنند.
تضعیف سیســتم ایمنی بدن: ازآنجایی که ویروس های 
ســرماخوردگی و آنفوالنزا بیشــتر در ماه های زمستان دیده 
می شــوند، هوای سرد می تواند باعث تضعیف سیستم ایمنی 
بدن شود. همچنین ویروس ها به غشای مجرای بینی حمله 
می کنند و باعث التهاب و احتقان می شوند که این امر می تواند 

منجر به عفونت سینوسی شود.
به طور خاصه، هوای سرد دلیل اصلی مشکات سینوسی 
زمستانی نیست، اما می تواند اثرات دیگری بر بدن داشته باشد 
و ابتا به ویروس را آسان تر کند. به عنوان مثال، اگر سؤال کنید 

که "آیا هوای سرد می تواند باعث گلودرد شود؟" 
بابد بگوییم بله! هوای ســرد می تواند گلو را خشک کرده و 
باعث تحریک شدید شود. همچنین اگر به دلیل سرماخوردگی 
یا آبریزش بینی از طریق دهان نفس می کشید، این می تواند 
احتمال ابتا به گلــودرد را افزایش دهد. بااین حال، برخاف 
عفونت، گلودرد ناشی از سرما می تواند به سرعت برطرف شود.

سینوزیت نتیجه آلرژی است
افراد مبتا به ســینوزیت عائمی شــبیه سرماخوردگی 
ماننــد گرفتگی یا آبریــزش بینی، گلودرد، از دســت دادن 
بویایی و چشــایی، سردرد، تب و خستگی را تجربه می کنند. 
عاوه بر این، آن ها اغلب با درد و فشــار صورت و بوی بددهان 

دست وپنجه نرم می کنند.
ســینوزیت اغلب نتیجه عفونت ناشی از سرماخوردگی یا 
آلرژی است. سایر محرک ها عبارت اند از پولیپ بینی، انحراف 
تیغــه بینی، ضربه به صــورت، اختاالت سیســتم ایمنی و 
تومورها. با توجه به عائم مشترک سرماخوردگی و سینوزیت، 
طبیعی است که این دو بیماری با هم اشتباه گرفته شوند - اما 

همچنان تفاوت های قابل توجهی وجود دارد.
قبل از اینکه به نحوه تمایز بین ســینوزیت زمســتانی و 
ســرماخوردگی بپردازیم، باید توجه داشــته باشــیم که دو 

نوع ســینوزیت وجود دارد: حاد و مزمن. سینوزیت حاد یک 
عفونت سینوســی اســت که حدود ۱۰ روز طول می کشد. 
ســینوزیت مزمن زمانی رخ می دهد که عائم بیش از ۶ هفته 
ادامه داشته باشند. ســرماخوردگی نیز حدود ۱۰ روز طول 
می کشد؛ بنابراین درحالی که تشخیص تفاوت بین سینوزیت 
سرماخوردگی و مزمن به سادگی با طول مدت بیماری آسان 
اســت، باید به عائم خود توجه کنید تا تفاوت بین سینوزیت 

سرماخوردگی و حاد را تشخیص دهید.
همان طور که قبًا گفته شــد، سرماخوردگی و سینوزیت 
عائم بســیاری دارند اما برخی عائم ســینوزیت زمستانی 
بیشتر از عائم سرماخوردگی و آنفوالنزا است. برای سینوزیت 
زمستانی، این موارد شامل فشار سینوسی، درد، ترشح غلیظ 
زرد یا سبز، کاهش توانایی بویایی، سردرد، تهوع سینوزیت و 
درد در دندان ها و فک می شــود. برای سرماخوردگی )و حتی 
آنفوالنزا(، این موارد شــامل گلودرد، آبریزش بینی، عطسه و 

سرفه است.
باید توجه داشت که برخی از شرایط، مانند داشتن آلرژی، 
آســم یا عفونت تنفســی، می تواند افراد را مســتعد ابتا به 
عفونت های مزمن سینوسی کند و مهم است که این بیماران 
 برای بررســی علت و نه فقط عائم ســینوزیت مورد بررسی

 قرار گیرند.
اهمیت روش درمان

درمان عفونت های حاد و مزمن سینوســی شــامل خود 
مراقبتی، داروهای بدون نسخه و نسخه ای و جراحی سینوس 
در صــورت لــزوم برای بزرگ گــردن دهانه ســینوس ها یا 

رسیدگی به سایر مسائل آناتومیکی است.
همچنین پزشک ممکن اســت ترکیبی از داروهای بدون 

نسخه و تجویزی را توصیه کند، از جمله:
آنتی بیوتیک ها

ضد احتقان ها
مســکن های بدون نســخه مانند استامینوفن یا 

ایبوپروفن
اسپری بینی استروئیدی
شستشوی بینی با نمک

به توصیه متخصصان، باید مراقب باشــیم که عفونت های 
ویروســی را بــا آنتی بیوتیک ها که فقــط روی عفونت های 
باکتریایی کار می کنند، درمان نکنیم تا از ایجاد باکتری های 

مقاوم به آنتی بیوتیک جلوگیری کنیم.
برای تسکین عفونت سینوسی چه کاری می توانم 

انجام دهم؟
-برای کمک به کاهش درد، یک کمپرس گرم روی صورت 

خود قرار دهید.
-با قرار دادن حوله روی سر و خم کردن سر روی یک کاسه 
یا ســینک پر از آب داغ، بخار را تنفس کنید تا بخار، احتقان 

را از بین ببرد.
-داخل بینی را با آب نمک بشویید.

-با اســتفاده از اسپری ضد حساســیت، مجاری بینی را 
مرطوب نگه دارید.

-هیدراته بمانید.
-با استفاده از دستگاه بخور یا مرطوب کننده، هوای داخل 

خانه را مرطوب کنید.
وقتی عفونت سینوسی از بین نمی رود چه باید بکنم؟

اگر عائــم بعد از ۱۰ روز بهبود نیافت یا اگر بیش از ســه 
یا چهار روز تب مداوم ادامه داشــت، بــه دنبال مراقبت های 
پزشکی باشید. همچنین اگر ســابقه سینوزیت حاد مکرر یا 
ســینوزیت مزمن دارید، برای ارزیابی و درمان به متخصص 

گوش، حلق و بینی مراجعه کنید.
چگونه از عفونت سینوسی پیشگیری کنیم؟

یکی از بهترین راه ها برای پیشــگیری از سینوزیت مزمن، 
جلوگیری از عفونت اولیه اســت. برای این امر، الزم اســت به 

نکات زیر توجه کنید:
-دســت های خود را مرتب با آب و صابون به مدت حداقل 
۲۰ ثانیه بشــویید و اگر آب و صابون در دســترس نیست، از 

ضدعفونی کننده دست استفاده کنید.
-از افــراد مبتابــه ســرماخوردگی، آنفوالنزا یا ســایر 

بیماری های تنفسی دوری کنید.
-ســیگار را ترک کنید یا اگر کسی ســیگار می کشد از او 

فاصله بگیرید.

 چطور سینوزیت 
را از سرماخوردگی 

تشخیص دهیم؟

ممکن است فکر کنید اظهارنظر درباره ظاهر دیگران 
بی ضرر یا حتی مفید است، اما این تفکر غلط است. وقتی 
درباره بدن شخص دیگری نظر می دهیم، در واقع به آن 
شــخص می گوییم که باید بدنش شکل یا اندازه خاصی 
داشته باشــد. در صورتی که ظاهر یا شکل بدن این فرد 
با قالب پیشــنهادی این فرهنگ مغایرت داشته باشد، 

احساس بیهودگی می کند.
 یکی از اشــتباه ترین کارهایی که ممکن است گاهی 
حتی کاما ناخودآگاه انجامش دهیم، اظهارنظر درباره 
ظاهــر دیگران اســت. تابه حال جماتــی مانند »وای 
چرا این قدر چاق شــدی؟« یا »وای چــرا این قدر الغر 
شــدی؟« را به کسی گفته اید؟ شــاید واقعا از پرسیدن 
این سؤاالت منظوری نداشــته باشید، اما همین جمله 
کوتاه می تواند اعتمادبه نفس طرف مقابل را از بین ببرد. 
مکالمات این چنینی باعث ایجاد احساس ناامنی و تداوم 
نگرش فرهنگ تغذیه می شــود. می خواهید بدانید که 

چرا نباید درباره بدن دیگران اظهارنظر کنیم؟

فرهنگ تغذیه چیست؟
مــا در جامعــه ای زندگی می کنیم کــه تحت تأثیر 
فرهنگ تغذیه اســت. ســوزان آلبرس، روان شناس 
بالینی در کلینیک کلیولند و نویسنده نیویورک تایمز، 
می گوید: »بیشــتر مردم معتقدند که شــکل ظاهری 

به ویژه الغری مهم تر از سامتی است.«
به گفته اِما لینگ، دکترای تغذیه از دانشگاه جورجیا، 
فرهنگ تغذیه تمایل به ترویج باورهای خوب و بد دارد، 
به خصوص زمانی که مسئله غذاخوردن، محدودکردن 
کالری یا تشــویق به ورزش کردن به میان می آید. این 
فرهنگ باعث می شــود افرادی کــه معیارهای زیبایی 
را ندارند یا به انــدازه کافی غذای ســالم نمی خورند، 

مدام احساس گناه، بی ارزشی یا اضطراب کنند.
لینگ می گوید: »اگــر فردی به دلیل جثه بزرگ تر یا 
کمی اضافه وزن این معیارهای کاذب را نداشــته باشد، 
فرض بی اســاس در فرهنگ تغذیه این است که او تنبل 

است یا اراده ندارد.«

چرا نباید درباره ظاهر افراد اظهارنظر کنیم؟
ممکن است فکر کنید اظهارنظر درباره ظاهر دیگران 
بی ضرر یا حتی مفید است، اما این تفکر غلط است. لیزا 
ان. فولدن، فیزیوتراپیســت، توضیــح می دهد: »وقتی 
دربــاره بدن شــخص دیگری نظر می دهیــم، در واقع 
به آن شــخص می گوییم که باید بدنش شکل یا اندازه 
خاصی داشته باشد.« در صورتی که ظاهر یا شکل بدن 

این فرد با قالب پیشنهادی این فرهنگ مغایرت داشته 
باشد، احســاس بیهودگی می کند.معموال وقتی فردی 
اضافه وزن دارد، بقیه این تصور را دارند که »خودش را رها 
کرده است«؛ در حالی که ممکن است سبک زندگی او 
طوری باشــد که منظم ورزش کند، مقــدار زیادی آب 
بنوشد، خواب عالی داشته باشد و استرس خود را مهار 
و به ســامت روانش توجه کند. با توجه به این ســبک 
زندگی، می توانیم بگوییم این فرد سالم است، اما الگویی 
که فرهنگ نادرست ایجاد کرده است باعث می شود فکر 

کنیم فردی است که به سامتش اهمیت نمی دهد.

چرا اظهارنظر درباره وزن افراد اشتباه است؟
۱. ممکن است محرک باشد

شــما از تمام تجربیات فرد در طول زندگی اش مطلع 
نیســتید. مثا شــاید فرد در گذشــته دچار اختال 
خوردن بوده باشــد. اگرچه ممکن اســت شما واقعا از 
اظهارنظر درباره این شــخص نیت بدی نداشته باشید، 
لینگ هشــدار می دهد که اظهارنظر دربــاره وزن فرد 
می توانــد او را به عادات خطرناک و ناســالم برای تغییر 

ظاهرش تشویق کند.
۲. ممکن اســت تغییرات وزن به خاطر ابتال به 

بیماری باشد
گاهی تغییر اندازه بدن نتیجه نوعی بیماری یا شرایط 

پزشکی مربوط به جسم یا روان است. کاهش وزن هم 
ممکن اســت به علت نوعی بیماری مانند ســرطان یا 
بیماری خودایمنی باشــد. طبق تحقیقات، کاهش وزن 
ناخواسته در افراد باالی ۶۵ سال با افزایش خطر ابتا به 
بیماری و مرگ ومیر همراه است. برخی از بیماری هایی 
که معموال ســبب کاهــش وزن بی دلیل می شــوند، 

عبارت اند از:
سرطان؛

بیماری های قلبی عروقی؛
بیماری کبدی.

۳. در صورت برگشــت به وزن سابق، منجر به 
شرمندگی فرد می شود

طبق تحقیقات، حتی کســانی که موفق می شوند با 
رژیم غذایی وزن کم کنند هم خیلی اوقات به وزن قبلی 
برمی گردند. دکتر دانیل کینان میلر، روان شناســی در 
لس آنجلس، می گوید: »با توجه به اینکه بعید است افراد 
بتوانند کاهش وزن کوتاه مدت را حفظ کنند، تحســین 
کاهش وزن باعث می شــود این افراد هنگام بازگشــت 
وزنشان از مواجهه با افراد بترسند و خودشان را سرزنش 

کنند.«

۴. تنظیم وزن همیشه امکان پذیر نیست
برخاف اعتقاد بسیاری از ما، تعیین وزن همیشه در 

اختیار ما نیســت. به گفته دکتر لینگ، وزن فرد میزان 
چربی یا تــوده عضانی او را دقیــق تخمین نمی زند، 
عــاوه بر این، ظاهر و شــکل بدن تا حــد زیادی ارثی 
است و نمی شــود فقط با رعایت برخی نکات تنظیمش 
کرد. نوسان وزن ممکن است به دالیلی مانند تغییر در 
توده عضانی، وضعیت هورمونی و آب رســانی بدن رخ 
بدهد و افزایش وزن معموال شــاخصی اســت که نشان 
 می دهد بــدن ما چگونــه باید به ایــن عوامل واکنش 

نشان دهد.

۵. باعث ناامیدی فرد می شود
اگر فردی وزن کم کرده باشد )حتی عمدی(، ممکن 
اســت ظاهر کنونی اش همان چیزی نباشد که امیدوار 
بوده اســت به آن دست یابد. اظهارنظر درباره ظاهر این 
فرد احساس بدی به او می دهد و باعث افزایش احساس 

ناراحتی  او می شود.

پس چه کنیم؟
شــاید اظهارنظر درباره ظاهر فــرد، به خصوص وزن 
او، زمانــی که بعد از مدت هــا او را می بینید یا وقتی که 
فرد ظاهرش را بســیار تغییر داده است، طبیعی به نظر 
برســد. بااین حال، بهتر اســت در هیچ شرایطی درباره 
ظاهر دیگــران اظهارنظر نکنید. بــدن باید تغییر کند 
و وزن و ظاهــر در فصــول مختلف زندگی در نوســان 
هســتند. به عقیده کینان میلر انــواع دیگر تعریف ها 
)درباره شــخصیت یا دســتاوردهای زندگی( بســیار 
تشویق کننده تر و قدرتمندتر از اظهارنظر درباره وزن یا 
ظاهر فردند. او معتقد است که همه ما باید به عزیزانمان 
بفهمانیم که ســیرت زیبای آنهــا را می بینیم و برایش 
ارزش قائلیم.میلر می گوید: »وقتی کســی را می بینید، 
کافی اســت بگویید که چقدر از دیدنش هیجان زده اید 
یا چیزی را در وجودش تحســین کنید که واقعا برایتان 
ارزشــمند اســت.« اگر یکی از دوســتان یا عزیزانتان 
موضوع کاهش یــا افزایش وزنش را مطــرح کرد، به او 
بگوییــد »به نظر من تو از اول هــم زیبا بودی و حاال هم 

به نظرم زیبایی.«

سخن پایانی
وزن و ظاهر مسائلی شخصی هستند که افراد معموال 
روی آنها حساس اند. گاهی حتی اظهارنظری کوچک و 
بدون  منظور باعث ناراحتی طرف مقابل می شود، حتی تا 
حدی که ترجیح بدهد ارتباطش را با دیگران قطع کند. 

پس بیشتر مراقب حرف هایتان باشید.

چرا نباید درباره بدن دیگران اظهار نظر کنیم؟
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اخبار

مدیرعامل آب منطقه ای گلستان:

بهره وری منابع، تنها راه گرفتارنشدن گلستان به 
چالش بی آبی است

 مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای گلســتان گفت: بهره وری منابع محــدود آبی، تنها راه 
گرفتارنشدن استان به چالش بی آبی طی دهه های آینده است.

 سیدمحسن حسینی در جلسه شورای اداری گلستان اظهار داشت: جمعیت گلستان در ۵۰ 
ســال اخیر چند برابر شده اما منابع آبی آن محدود و حتی در مواردی کاهش یافته است که در 
شرایط چاره ای جز روی آوردن به روش های نوین بهره وری نداریم.وی بیان کرد: کاهش برداشت 
از منابع زیرزمینی بدون کم شــدن سطح زیرکشت، اســتفاده از آب نامتعارف مانند آب دریا، 
مدیریت ســاب شهری و استفاده از فناوری نوین برای کنترل مصرف آب، از جمله روش های 
کاهش مصرف آب در کشور است.حسینی گفت: نمی توانیم به بهانه کاهش مصرف آب بخش 
کشــاورزی، چشم خود را به رونق صنعت گردشگری ببندیم بلکه باید با برنامه ریزی صحیح و 

هدفمند، عاوه بر رسیدن به اهداف توسعه ای، مانع ازهدررفت منابع آبی شویم.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان افزود: شیرین کردن آب دریا، یکی از راه های تامین 
نیاز آبی استان است که در این راستا، مجوز شیرین کردن یک میلیارد و ۱۳۰ میلیون متر مکعب 
گرفته شده و در دست اقدام است.حسینی ادامه داد: راه اندازی نیروگاه مقیاس کوچک، استفاده 
از انرژی امواج دریا برای تولید برق، باالبردن بهره وری آب ذخیره شده پشت سدها با بهره گیری 
از پنل شناور روی دریاچه سدها، از دیگر اقدامات مرتبط با افزایش تولید انرژی  و کاهش مصرف 

آب است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبرداد:

حمایت دولت از بخش کشاورزی
۲۵۰ تن پرتقال و ۳۵۰ تن سیب ذخیره سازی شد

 رئیس سازمان جهاد کشــاورزی مازندران از ارائه تسهیات بانکی برای سرمایه در گردش 
ســورتینگ داران و باغداران توسط دولت خبرداد و گفت: امسال در مازندران ۲۵۰تن پرتقال و 

۳۵۰ تن سیب ذخیره سازی شده است.
 حســن عنایتی در جلسه ســتاد تنظیم بازار با اعام اینکه خرید محصول برنج کشاورزان 
از دغدغه های مســئوالن ارشد استان است، اظهار کرد: جهاد کشــاورزی برای خرید ارقام پر 
محصــول برنج در مازندران ۸ مرکــز دایر کرد در کمتر از یک ماه ۳۰۰ تن برنج از کشــاورزان 

خریداری شد.
وی با اشاره به اینکه جهاد کشــاورزی با همکاری اتکا و تعاون روستایی پایه قیمت برنج پر 
محصول از نوع ندا را ۳۰ هزار تومان و شــیرودی را ۳۸ هزار تومان تعیین کردند، افزود: روزهای 

آینده طلب کشاورزان مبنی بر فروش برنج به دولت پرداخت می شود.
عنایتی تصریح کرد: ۳۹ میلیارد تومان طلب مباشــرانی اســت که در کشت قراردادی با ما 
همکاری کردند.وی افزود: امسال بیشترین خرید برنج پرمحصول جهاد کشاورزی در ساری و 

کمترین خرید را در میاندورود و نکا داشتیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه این 
اســتان در تولید مرغ تامین کننده بخش زیادی از نیاز کشــور است، یادآور شد: برای پیگیری 
فرایند کار تولید، پرورش، توزیع تا فروش دام طیور برای نخستین بار در مازندران سامانه برخط 
راه اندازی شد که اتحادیه ها و کشتارگاه های مرغ را هم در بر می گیرد.این مسئول با اعام اینکه 
امسال در مازندران حدود ۵ میلیون قطعه نسبت به سال گذشته جوجه ریزی انجام شد، گفت: 

برای تنظیم بازار ذخیره سازی مرغ به موقع انجام می شود.
عنایتی به حمایت دولت از باغداران را بخش دیگری از فعالیت ها در زمینه کشاورزی دانست 
و افزود: در حوزه مرکبات که بحث جدی و پرچالش اســت در ابتدا ۴۰ غرفه را برای ســازمان 
میادین در نظر گرفتیم تا با خرید مرکبات این محصول با قیمت مصوبه توزیع شود.وی از ارائه 
تســهیات بانکی برای سرمایه در گردش ســورتینگ داران و باغداران توسط دولت خبرداد و 

گفت: امسال در مازندران ۲۵۰تن پرتقال و ۳۵۰ تن سیب ذخیره سازی شده است.

به منظور حمایت از کشاورزان مازندرانی انجام شد

 شروع خرید توافقی ارقام پُرمحصول برنج
 در شهرستان ساری

فرماندار ســاری با اعام اینکه خرید توافقی برنج پر محصول در مرکز مازندران از ۲۹ آذرماه 
امسال شروع شده است، گفت: در دومین روز از اجرای این طرح حدود ۴۰ تن ارقام پرمحصول 
برنج )شیرودی و ندا( با قیمت ۴۱ هزار و ۸۰۰ تومان از کشاورزان خریداری و با مباشرت اداره کل 

تعاون روستایی در حال ذخیره سازی است.
 محمدعلی نوبخــت در بازدید از مرکز خرید توافقی ارقام پرمحصول برنج در شهرســتان 
ساری، اظهار کرد: از حدود ۲۴ هزارهکتار سطح زیر کشت برنج در شهرستان ساری حدود ۱۵۰ 
هزار تن شــلتوک تولیدی مرکز مازندران است که در استان رتبه سوم این محصول کشاورزی 
را به خود اختصاص داد.وی افزود: از ۲۴ هزار هکتار ســطح زیر کشت برنج در شهرستان ساری  
حدود ۷هزارهکتار ارقام پرمحصول زیر کشت رفت که ۶۰ هزار تن شلتوک شامل شیرودی، ندا 
و فجر تولید شده است. فرماندار ســاری با اعام اینکه خرید توافقی برنج پر محصول در مرکز 
مازندران از ۲۹ آذرماه امسال شروع شده است، افزود: در دومین روز از اجرای این طرح حدود ۴۰ 
تن ارقام پرمحصول برنج )شیرودی و ندا( با قیمت ۴۱ هزار و ۸۰۰ تومان از کشاورزان خریداری 

و با مباشرت اداره کل تعاون روستایی در حال ذخیره سازی است.
 این مسئول با اشاره به اینکه خرید توافقی برنج پرمحصول از کشاورزان برای نخستین بار 
پیرو دستور نماینده عالی دولت در مازندران مبنی بر حمایت از کشاورزان صورت گرفته است، 
اظهار کرد: در اجرای حمایت از تولیدات بومی، توسعه صنعت کشاورزی و حمایت از این قشر در 
دولت ســیزدهم انجام شده است.نوبخت از کشاورزان خواستار شد؛ در صورت تمایل به فروش 

برنج به مرکز خرید توافقی ارقام پرمحصول واقع در شهرآکند مراجعه کنند.

فرمانده انتظامی مازندران:

 باند قاچاق با ۴۲۰ کیلوگرم مواد مخدر 
در مازندران متالشی شد

فرمانده انتظامی مازندران از شناســایی و انهدام باند قاچاق مواد مخدر استان های جنوبی 
کشور به شمال خبر داد و گفت: از اعضای این باند ۴۲۰ کیلو تریاک کشف شد.

سردار مرتضی میرزایی گفت: در پی کسب خبری مبنی بر قاچاق مواد مخدر از استان های 
جنوبی به مازندران و اســتان های شمالی کشور، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران 

پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی قرار گرفت.
وی تصریح کرد: با انجام اقدامات اطاعاتی و تحقیقات گســترده پلیسی، مأموران پلیس 
مبارزه با مواد مخدر استان در سه دستگاه خودرو سواری تیبا، جک و پراید را در محور » کندوان 

« شناسایی کردند.
فرمانده انتظامی استان مازندران با اشاره به اینکه قاچاقچیان مواد مخدر قصد تردد به سمت 
استان گیان را داشتند، تصریح کرد: با اشراف اطاعاتی مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و با 
همکاری انتظامی شهرستان های چالوس، عباس آباد، تنکابن و رامسر در عملیاتی ضربتی هر 
سه خودرو در شهرستان رامسر توقیف و در بازرسی از خودرو تیبا ۴۲۰ کیلو گرم تریاک کشف 
شد.سردار میرزایی با اشاره به شناسایی و دستگیری چهار متهم این پرونده، افزود: متهمان که 

نسبت فامیلی با یکدیگر داشتند پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شدند./مهر

 شهردار چالوس گفت: در ۹ ماه سال جاری،۱۹۰ 
هزار متر مربع از معابر شهری چالوس با اعتبار ۸۰۰ 

میلیارد ریال آسفالت شد.
مسعود یعقوبی  با اشاره به وجود بیش از ۲۰ محله 
در شهر چالوس، اظهار کرد: تا پایان مدیریت شهری 
دوره ششــم تاش داریم تمام خیابان های شــهر 
آسفالت شــود و در این میان عدالت محله ای برای 

ما مسئله بسیار مهم است.
 وی با بیــان اینکه یکــی از دغدغه های جدی 

مدیریت شهری چالوس، آسفالت کوچه و معابر بود، 
افزود: در ۹ ماه گذشته اتفاقات خوبی در این زمینه 

در شهر چالوس رخ داده است.
 شــهردار چالوس اصریح کرد: در ۹ ماه ســال 
جاری بیش از ۱۹۰ هزار مترمربع کوچه و معابر شهر 
چالوس با اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیارد ریال آسفالت 
و تقدیم مردم خوب شهر چالوس شده است. یعقوبی 
این حجم از آسفالت را برای شهر چالوس بی سابقه 
عنوان کرد و گفت: اجرای عملیات آسفالت در شهر 

چالوس با اولویت محات کم برخوردار بوده که رفع 
نیاز شهروندان اولویت اصلی مدیریت شهری دوره 

ششم است.
 وی ادامــه داد: در طرح آســفالت محات کم 
برخوردار بســیاری از خیابان ها و معابر شــهری از 
جمله محله دهگیری، خیابان گلبرگ و شــکوفه، 
شهرک نواب، محله آبرنگ و کلمور، نوشین محله، 
عسلســر، فرج آباد، گلســرخی، دوســتگر و بلوار 

مطهری انجام شده است.

 یعقوبی با بیــان اینکه توزیع عادالنه خدمات در 
مناطق مختلف شــهری چالوس اجرا خواهد شد، 
خاطرنشــان کرد: روکش آسفالت ضلع غربی رادیو 
دریا، آسفالت جاده ســاحلی، آسفالت منطقه فرج 

آباد و بلوار مطهری انجام شده است.
 وی با بیان اینکه روکش آســفالت ضلع شرقی 
رادیــو دریا در حال اجراســت، افــزود: کار اجرای 
 آســفالت به شرط مســاعد بودن شــرایط جوی

 ادامه دارد.

شهردار چالوس خبر داد:

 آسفالت ۱۹۰ هزار مترمربع
 از معابر شهری چالوس

 شهردار چالوس گفت: در 9 ماه سال جاری،190 هزار متر مربع از معابر شهری چالوس 
با اعتبار ۸00 میلیارد ریال آســفالت شد.مسعود یعقوبی  با اشاره به وجود بیش از ۲0 
محله در شهر چالوس، اظهار کرد: تا پایان مدیریت شهری دوره ششم تالش داریم تمام 

خیابان های شهر آسفالت شود و در این میان عدالت محله ای برای ما مسئله بسیار... 

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

 برابر رای شماره ۷۱۵۴ تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی در واحد 
ثبتی حوزه ثبت بهشهر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم گل آذین 
محمدی اشــرفی فرزند احمد نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مســاحت ۱۲۰ مترمربع قســمتی از پاک ۱۰۷ فرعی از ۳۱- 
اصلی به شماره کاسه ۱۴۰۰/۱۳۹۴ واقع در اراضی فراش محله بخش ۱۷ 

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

سند مالکیت صادر خواهد شد. شناسه : ۱۴۳۱۷۳۹
تاریــخ انتشــار نوبــت اول : ۱۴۰۱/۱۰/۱۰    تاریخ انتشــار نوبت دوم: 

 ۱۴۰۱/۱۰/۲۴
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر 

محمد مهدی قلیان 

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

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

گردیده جهت اطاع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
اماک متقاضیان واقع در قریه کفشگرکا پاک ۲۵ اصلی بخش ۱۶.

۱۸۵۴۹  فرعی بنام خانم اکرم انصاری نســبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین که در آن احداث بنا شــده اســت به مســاحت ۱۶۴/۹۵ متر مربع 

خریداری مع الواسطه  از آقای محمد رضا چراغعلی مالک رسمی.
لــذا به موجب مــاده ۳ قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه محلی/ کثیراالنتشار در شهرها 
منتشر و در روستاها عاوه بر انتشار آگهی ، رای هیات الصاق تا در صورتیکه 
اشخاص ذینفع به آرای اعام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل 
دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است 
و در صورتی که اعتراض در مهلــت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائــه نکند اداره ثبت مبادرت 
به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد 
قسمتی از اماکی که قبا اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با رای 
هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهی 
نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطاع عموم می رساند و نسبت به 
اماک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید 
حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. شناسه آگهی: ۱۴۳۲۲۳۰

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۱۰/۱۰
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۱۰/۲۴

یونس قصابی-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان 
قائمشهر

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

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

گردیده جهت اطاع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.
اماک متقاضیان واقع در قریه حمزده ســفلی پاک ۸  اصلی بخش ۳ 

قشاقی
۴۸۵ فرعــی آقا/ خانم افشــین رجبــی خرمی فرزند علی  نســبت  به 
ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی ) کاربری باغات( به مســاحت 
۴۵۲/۵۲ مترمربــع خریداری بدون واســطه / با واســطه از علی اکبر بالی 

حمزده
لــذا به موجب مــاده ۳ قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه محلی/ کثیراالنتشار در شهرها 
منتشر و در روستاها عاوه بر انتشار آگهی ، رای هیات الصاق تا در صورتیکه 
اشخاص ذینفع به آرای اعام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل 
دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است 
و در صورتی که اعتراض در مهلــت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائــه نکند اداره ثبت مبادرت 
به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد 
قسمتی از اماکی که قبا اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با رای 
هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهی 
نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطاع عموم می رساند و نسبت به 
اماک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید 

حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.شناسه آگهی:۱۴۳۳۴۰۲
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۱۰/۱۰
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۱۰/۲۴

صفر رضوانی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

 شهردار گرگان گفت: از ۲ هزار و ۲۰ محله اباغ 
شده وزارت کشــور مبنی بر اجرای طرح »تحول 

اجتماع محور«، ۲۱ محله در این شهر قرار دارد.
 ســیدمحمدرضا ســیدالنگی روز دوشنبه در 
نشســت بازآفرینی شــهری گرگان بــا موضوع 
آموزه هــای زلزله بــم به مناســبت پنجم دی ماه 
سالروز وقوع زلزله بم )۱۳۸۲( ظهارداشت: پس از 
استقرار دولت سیزدهم، طرح تحول اجتماع محور 
مورد تاکید رهبر معظم انقاب اســامی، از سوی 
دولت اباغ شــد که قــرارگاه تحــول محات در 

شهرداری گرگان راه اندازی شد.
وی بیان کرد: در ابتــدای کار محله »انجیراب 
گرگان« واقع در ضلع غربی این شــهر را به عنوان 
نمونه انتخــاب کردیم که اقداماتــی در آن انجام 
شــده و بقیه نیز با گذشــت زمان و نیز تخصیص 
 بودجــه و اعتبــارات مناســب و به موقــع، انجام

 خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: ما به عنوان مدیران شهری 
و حتی استانی وظیفه و مسوولیت داریم تا عدالت 

و توسعه متوازن شهری را برقرار کنیم.
شهردار گرگان گفت: با مشــارکت و همکاری 
اداره کل راه و شهرســازی استان، اعتباری بالغ بر 
۸۰ میلیارد ریال صرف عملیات زیرسازی، نوسازی 

و بهسازی محات هدف شد.
ســیدالنگی تاکیــد کــرد: ما در شــهرداری 
تــاش داریم که تمــام معابر خاکی این شــهر را 
آســفالت کنیم بــرای انجام این تعهد نیاز اســت 
کــه تامین قیر مــورد نیــاز از ســوی وزارت راه 
و شهرســازی به موقــع اختصاص یابــد قطعا با 
 اجرای این مهم ســیمای محات گرگان دگرگون

 خواهد شد.
وی ادامه داد: برطرف کردن مشــکات محات 
کوی محتشــم، شــهرک های قلعه حسن، اوزینه، 

شــریعتی، کوی چناران و کــوی عرفان با جدیت 
دنبال می شــود و بنا داریم مجوزهای مقاوم سازی 
در این محــات با اولویت صــادر کنیم که در این 
زمینه طــرح  اجرای ســاختمان های طبقاتی این 
محات به ســتاد بازآفرینی شهرستان ارسال که 
پس از تصویب شــاهد اقدامات الزم در این زمینه 

خواهیم بود.
ســفیر ســتاد بازآفرینی شــهری کــه خود از 
ســاکنین شهر بم بوده و بســتگان زیادی را در آن 
حادثه از دســت داده بود، گفت: در ســاخت شهر 
بم در پیش از زلزله ســال ۱۳۸۲، عقیده سنت گرا 
بر عقیده علمی چیره شــده بــود و در واقع مردم 
براساس باورهای غلط موجود از گذشته در افزایش 

خسارات آن زلزله نقش اساسی داشتند.
رضا بهشــتیان در این جلسه اظهارداشت: یکی 
از باورهای غلــط این بود که با قدمــت بیش از ۶ 
هزار ساله ارگ قدیم و نیز وجود چاه های مختلف، 

غیرممکن اســت در این شهر زلزله بیاید، اما در آن 
زلزله، شاهد حرکت ُگســل از سمت شرق شهر به 
ســمت ارگ قدیم بودیم که بافت قدیم و ســنتی 
بم که در مرکز شــهر قرار داشت، در مسیر حرکت 

ُگسل بود.
وی بیان کرد: رســی بودن منطقــه، عمق کم، 
شدت و مدت زمان باالی زلزله، سهل انگاری عوامل 
نظام مهندسی و شــهرداری در نظارت بر ساخت 
و ســازهای آن زمــان و به اصطاح مقاوم ســازی 
بدون پشــتوانه علمی، ساخت و ســاز غیراصولی 
 از عوامــل بروز خســارت ســنگین در آن زمین

 لرزه بود.
وی خاطرنشان کرد: حدود ساعت ۲۲ نیمه شب 
چهارم دی ماه سال ۱۳۸۲ زلزله ای بم را لرزاند، اما 
مردم کمتر به آن توجه کردند و عده ای هم که قصد 
داشتند، شب را بیرون از منزل یا داخل خودروهای 
خود برای در امان مانــدن بمانند، به علت برودت 

هوای بسیار سرد به منازل خود بازگشتند و در واقع 
بــا وقوع زلزله بامداد پنجم دی مــاه بر تعداد جان 

باختگان افزوده شد.
شــهردار گرگان: ۲۱ محله این شهر در »طرح 

تحول اجتماع محور« قرار دارند
سفیر ستاد بازآفرینی شــهری گفت: آن زلزله 
در کنار جــان باختن بیــش از ۵۰ هــزار نفری، 
اکنــون ۲۸۰ مجــروح و مصدوم ضایعــه نخاعی 
برجای گذاشته که این افراد به علت شرایط بسیار 
 ســخت زندگی، هر روز آرزوی رسیدن مرگ خود 

را دارند.
بهشــتیان پیشــنهاد کــرد که بــرای کاهش 
میزان خســارات مالی و جانی حــوادث و بایای 
طبیعی، باید منازل مقاوم ســازی شــود و از امروز 
بایــد این کار را شــروع کــرد که در این مســیر 
باید برای اقــدام کنندگان تســهیاتی همچون 
کنــار گذاشــتن بروکراســی اداری، تســهیات 
 کم بهــره، فرهنگ ســازی و موارد مشــابه در نظر

 گرفته شود.
وی ادامه داد: در بعد از پیروزی انقاب اسامی، 
شــهرداری که در زلزله بم جان خود را از دست داد 
و حتی هشت سال اسیر رژیم بعثی عراق بود، اقدام 
به بازگشایی کوچه ها و معابر تنگ در این شهر کرد 
که بارها مورد خشــم و غضب مردم قرار گرفت، اما 
همین کار باعث شد تا حداقل ۱۵ هزار نفر از تعداد 

تلفات کاسته شود.
وی تصریح کرد: آنچه در پس از زلزله مشــخص 
و نمایان بــود، به هم ریختگــی در کارها ملموس 
بود که کســی نمی دانســت چه کار بایــد انجام 
دهد که این تجربــه می تواند امروز به تشــکل ها 
و گروه هــای مردمی منتقل شــود تــا در حوادث 
 مشابه، شــاهد تکرار آن بهم ریختگی ها و مسائل

 دیگر نباشیم.

شهردار گرگان: 

۲۱ محله این شهر در »طرح تحول اجتماع محور« قرار دارند
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 قهرمان المپیک چه زمانی
 وارد چرخه انتخابی تیم ملی کشتی 

فرنگی می شود؟
 مدیر تیم های ملی کشتی فرنگی در خصوص اضافه 
شدن مدال آوران جهانی بلگراد به چرخه انتخابی تیم 
ملی گفت: ســه عنوان دار جهانی در آخرین مرحله 
)پس از قهرمانی آسیا و جام تختی( در چرخه انتخابی 

قرار خواهند گرفت.
علی محمدی اظهار کرد: مرحله نخســت چرخه انتخابی 
تیم ملی کشــتی فرنگی به مدت ســه روز )۲۹ آذر تا ســوم 
دی ( با شــرکت ۳۴۴ کشــتی گیر در قالب ۳۴ تیم در سالن 
شــهدای هفتم تیر تهران برگزار شد که در نهایت استان های 
خوزســتان، مازندران و تهران توانستند جایگاه اول تا سوم را 
از آن خــود کنند. در ابتدای چرخــه انتخابی رقابت قهرمانی 
کشور پیش بینی شــده بود که ۱۶ کشتی گیر در این مرحله 

معاف هستند.
وی ادامــه داد: در مرحله نخســت انتخابی، ۱۰ ملی پوش 
اعزامی به مســابقات جهانی بلگراد به همراه شــش مدال آور 
رقابت های زیر ۲۳ ســال جهان از حضور در قهرمانی کشــور 
معاف شدند. مرحله دوم انتخابی تیم ملی مربوط به مسابقات 
کرواســی و فرانسه در بهمن و اســفندماه امسال است که ۹ 
نفر برتر قهرمانی کشــور و نفرات معاف شــده از چرخه، ابتدا 
در بهمن ماه به تورنمنت زاگرب کرواســی اعزام می شــوند. 
همچنین مهدی بالی در وزن ۹۷ کیلوگرم با توجه به کســب 
مقام نخســت کشــور به همراه ســه مدال آور جهانی بلگراد 
)محمدرضا گرایی، محمدهادی ساروی و امین میرزازاده( در 
جام تختی حضور ندارد و در تورنمنت مشترک مورد ارزیابی 

قرار خواهند گرفت.
مدیــر تیم های ملی کشــتی فرنگی تصریح کــرد: نفرات 
برتر در ۲ تورنمنت پیش رو به رقابت های قهرمانی آســیا که 
فروردین ماه سال آینده برگزار خواهد شد اعزام خواهند شد. 
تنها مالک ما بــرای حضور در چرخــه انتخابی مدال طالی 
قهرمانی آسیا برای نفرات برتر خواهد بود، در غیر این صورت 
دارنــدگان نقره و برنز قهرمانی آســیا باید برای رســیدن به 
دوبنده تیم ملی شانس خود را از مسیر جام تختی محک بزنند 
تا بتوانند در مرحله نهایی مجــوز حضور در ترکیب تیم ملی 

برای جهانی بلگراد ۲۰۲۳ را بدست آورند.
محمدی در پاسخ به این سوال که تکلیف نفرات معاف شده 
)۱۰ کشــتی گیر حاضر در جهانی ۲۰۲۲ بلگراد( برای حضور 
در چرخه تیم ملی چه زمانی مشــخص خواهد شد گفت: این 
نفرات باید در مرحله آینده اردوی تیم ملی که ۲۰دی ماه آغاز 

خواهد شد، خود را به کادر فنی معرفی کنند. 
پس از ایــن اردو نفــرات در ۲ تورنمنت نیس فرانســه و 

کرواسی مورد محک قرار خواهند گرفت.
وی در پاسخ به این سوال که سه عنوان دار جهانی بلگراد از 
چه مرحله در چرخه انتخابی تیم ملی مشــخص خواهد شد، 
تصریح کرد: محمدرضا گرایی )نقره(، محمد هادی ســاروی 
)برنــز( و امین میرزازاده )نقره( پــس از رقابت های قهرمانی 
آسیا و جام تختی )آخرین مرحله( به چرخه انتخابی تیم ملی 
ملحق خواهند شــد تا نفرات برتر با این مــدال آوران در یک 
تورنمت خارجی مورد محک قرار گیرند تا ترکیب نهایی تیم 

ملی مشخص شود.
وی خاطر نشان کرد: در مرحله نخست چرخه انتخابی تیم 
ملی کشــتی فرنگی، میثم دلخانی که در تورنمنت خارجی از 
ناحیه دست به شدت آسیب دیده بود با گواهی پزشک معتمد 
حضور نداشــت، او نیز در مرحله بعــدی در اردوی تیم ملی 

حضور پیدا خواهد کرد.
گفتنی اســت که میثم دلخانی دارنــده طالی پیکارهای 
قهرمانی جهان در وزن ۶۳ کیلوگرم که ســال گذشته همراه 
با تیم جوانان به جام جام تورلیخانوف قزاقســتان اعزام شده 
بود از ناحیه دســت مصدوم شــد و پیکارهای جهانی ســال 
۲۰۲۲ صربســتان را از دست داد.محمدی در خصوص تغییر 
اوزان برخی ملی پوشــان نیز گفــت: محمدرضا مختاری که 
در جهانــی بلگــراد در وزن ۷۲کیلوگــرم برای کشــورمان 
 کشــتی گرفــت. او قــرار اســت در ۷۷ کیلوگــرم به روی

 تشک برود.

۸0 درصد اعضا کادر فنی مشخص شده است
محمدی در پاســخ به این ســوال که چه زمان کادر فنی 
تیم های ملی کشــتی فرنگی تکمیل خواهد شــد گفت: ۸۰ 
درصد از ترکیب کادر فنی تیم ملی مشــخص شــده اســت. 
ســرمربی تیم ملی در حال جمع بنــدی نفرات خود در کادر 
فنی است. در این فهرست ۲مربی اصلی و دکتر بهمن میرزایی 
به عنوان بدنســاز حضور دارند. همچنین فرزاد ایمان زاده از 
خوزستان، حسن حسین زاده و طالب نعمت پور نیز به عنوان 
مربیان ســازنده در تیم ملی حضور دارنــد تا بتوانند نفرات را 

آماده کنند.
مدیر فنی تیم های ملی کشــتی فرنگی تصریح کرد: سال 
آینده سالی ســخت برای کشتی اســت چرا که رویدادهای 
متعددی از جمله مسابقات قهرمانی آسیا، بازی های آسیایی، 
مسابقات جهانی بلگراد برای کســب سهمیه المپیک و جام 

جهانی را پیش رو خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه ایران ســال  آینده میزبــان جام جهانی 
کشــتی فرنگی اســت، یادآور شــد: این رویداد می تواند از 
حساســیت زیادی برای ما برخوردار باشد. به مدت ۲ ماه سه 
رویداد مهم جهانی بلگراد، جام جهانی و بازی های آســیایی 
برگزار خواهد شــد که در صدد هستیم تا بهترین نتیجه را از 

این آوردگاه ها کسب کنیم.
محمدی همچنین در خصوص پنج کشــتی گیر جوان که 
در ترکیب بزرگساالن در جام جهانی محک خوردند، توضیح 
داد: مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جوانان کشور به زودی 

برگزار خواهد شد. 
با توجه به اینکه دانیال سهرابی، سعید اسماعیلی، امیررضا 
ده بزرگی، فردین هدایتــی و ابوالفضل چوپانی که در اردوی 
تیم بزرگســاالن شرکت کردند با نظر سرمربی تیم جوانان در 
این مرحله از انتخابی حضور نخواهند داشت و به طور قطع از 

مراحل دیگر در چرخه انتخابی حضور خواهند یافت. 

 رقابت های کشــتی آزاد قهرمانی کشور به عنوان مرحله 
نخســت انتخابی تیم ملی دی ماه در سالن شهدای هفتم تیر 

تهران برگزار خواهد شد.
 بر اســاس مفاد چرخــه انتخابی تیم ملی کشــتی آزاد 
بزرگساالن، رقابت های قهرمانی کشــور این رشته )مرحله 
اول چرخه( طی روزهای ۲۸ تا ۳۰دی ماه در ســالن شهدای 

هفتم تیر تهران برگزار شد.
براین اســاس بــا توجه بــه اینکه خروجی ایــن چرخه، 
نفرات ملی پوش رقابت های جهانی ۲۰۲۳ و کســب سهمیه 

المپیک، بازی های آســیایی چین، مســابقات بزرگساالن 
قهرمانی آســیا ۲۰۲۳، رقابت های قهرمانی آســیا و جهان 
زیر ۲۳ ســال در ســال ۲۰۲۳ خواهد بود، نتایج و عملکرد 
کشتی گیران در مسابقات ذکر شــده، در چرخه سال آینده 
 که برای حضــور در رقابت های المپیــک ۲۰۲۴ پاریس اثر

 مستقیم دارد.
همچنین کشــتی گیران مــدال آور رقابت هــای جهانی 
صربســتان ۲۰۲۲ کار خــود را از حضــور در یــک رقابت 
بین المللــی که با نظــر کادر فنی تعیین می شــود )بهمن و 

اســفندماه ۱۴۰۱( آغاز می کنند و در صورت عدم حضور در 
این مســابقات بین المللی، از چرخــه انتخابی تیم ملی برای 
بازی های آســیایی چین و قهرمانی جهان در ســال ۲۰۲۳ 

خارج خواهند شد.
گفتنی است که تمامی مدعیان پوشیدن دوبنده تیم ملی 
بــه غیر از نفرات معاف شــده، باید کار خود را از مســابقات 
قهرمانی کشور آغاز کنند و در ادامه نیز ملزم به رعایت چرخه 

انتخابی خواهند بود. 
در غیر این صورت از چرخه انتخابی تیم ملی خارج شده و 

شانسی برای ملی پوش شدن ندارند.
اعضای تیم ملی زیر ۲۳ ســال برای حضور در رقابت های 
قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان براساس این چرخه و چرخه 

انتخابی تیم ملی جوانان انتخاب خواهند شد.
گفتنی مراحل چرخه انتخابی کشتی آزاد برای حضور در 
۳ رقابت پیش رو شامل ۵ مرحله از جمله رقابت های قهرمانی 
کشــور، رقابت های انتخابی جام تختی، رقابت های قهرمانی 
بزرگساالن آسیا ۲۰۲۳، رقابت های بین المللی جام تختی و 

مرحله نهایی است.

زمان برگزاری مرحله نخست 
انتخابی تیم ملی کشتی آزاد 

مشخص شد
 رقابت های کشتی آزاد قهرمانی کشور به عنوان مرحله نخست انتخابی تیم ملی دی ماه در سالن 
شــهدای هفتم تیر تهران برگزار خواهد شد. بر اســاس مفاد چرخه انتخابی تیم ملی کشتی آزاد 
بزرگساالن، رقابت های قهرمانی کشور این رشته )مرحله اول چرخه( طی روزهای ۲۸ تا ۳0دی ماه 

در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد...

دختر تاریخ ســاز وزنه برداری ایران بهترین ورزشــکار 
ایرانی این رشــته در بخش زنان شد و در جایگاه هجدهم 

دسته ۸۱ کیلوگرم قرار گرفت.
 سیده الهام حسینی که در مســابقات قهرمانی ۲۰۲۲ 
آسیا موفق به کسب ســه مدال طال در دسته ۸۱ کیلوگرم 
شده بود با قرار گرفتن در رتبه ۱۸ جهانی این دسته، بهترین 
عنوان یک دختر ایرانی در رنکینک فدراسیون بین اللملی 
وزنه برداری را از آن خود کرد. زینب شیخ ارباب با رنکینگ 
۴۰ در دسته ۸۷ کیلوگرم و فاطمه یوسفی با رنکینگ ۴۱ 
در دســته به اضافه ۸۷ کیلوگرم در جایگاه های دوم و سوم 

قرار دارند.
ابریشم ارجمندخواه با قرار گرفتن در جایگاه ۵۵ دسته 
۷۶ کیلوگرم عنوان چهارم و پریســا نورعلی نیز با رتبه ۵۸ 
در جایگاه پنجم دختران ایرانی در سطح جهان قرار گرفته 
است. نورعلی نیز مانند ارجمندخواه در دسته ۷۶ کیلوگرم 

وزنه می زند.
پوپک بسامی در دســته ۵۵ کیلوگرم با رکورد مجموع 
۱۶۵ کیلوگــرم رتبه ۸۷، فاطمه کشــاورز در دســته ۵۹ 
کیلوگرم بــا رکورد مجموع ۱۷۵ کیلوگرم رتبه ۹۹، پوپک 
بســامی در دســته ۵۹ کیلوگرم با رکــورد مجموع ۱۷۰ 

کیلوگرم رتبه ۱۰۹، فاطمه کشاورز در دسته ۶۴ کیلوگرم 
با رکورد مجموع ۱۸۰ کیلوگرم رتبه ۹۴، شــینا امانی در 
دســته ۶۴ کیلوگرم با رکورد مجموع ۱۷۶ کیلوگرم رتبه 
صد، فروغ یونســی در دسته ۶۴ کیلوگرم با رکورد مجموع 
۱۷۱ کیلوگرم رتبه ۱۰۷، الهه رزاقی در دسته ۷۱ کیلوگرم 
با رکــورد مجموع ۲۰۱ کیلوگرم رتبه ۷۲، فروغ یونســی 
در دســته ۷۱ کیلوگرم با رکورد مجمــوع ۱۸۳ کیلوگرم 
رتبه ۱۱۵، ابریشــم ارجمندخواه در دسته ۷۶ کیلوگرم با 
رکورد مجموع ۲۰۲ کیلوگرم رتبه ۵۵، پریســا نورعلی در 
دســته ۷۶ کیلوگرم با رکورد مجموع ۲۰۰ کیلوگرم رتبه 

۵۸، الهام حسینی در دسته ۸۱ کیلوگرم با رکورد مجموع 
۲۲۷ کیلوگرم رتبه ۱۸، زینب شــیخ ارباب در دســته ۸۷ 
کیلوگرم با رکورد مجموع ۲۰۶ کیلوگرم رتبه ۴۰ و فاطمه 
یوسفی در دســته به اضافه ۸۷کیلوگرم با رکورد مجموع 

۲۲۱ کیلوگرم رتبه ۴۱ را به خود اختصاص دادند.

 » الهام حسینی« بهترین دختر وزنه بردار
 ایران در جهان شد

آگهی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

نظر به دســتور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ 
و برابــر رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۰۰۱۳۰۱۶۲۲۷ مورخ 
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ هیــات قانون تعیین تکلیــف موضوع ماده 
یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/ خانم حجت اله یوسفی 
فرزند عباس نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی / به مســاحت ۲۵۸/۳۶ مترمربع به شــماره پالک 
۳۴۴ فرعی از ۵۴ اصلی واقع در قریه لســفیجان بخش ۱۱ 
خریداری شــده از آقای/ خانم منصور یوسفی مالک رسمی 
محرز گردیده است لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 
۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
از طریق این روزنامه و محلی / سراسری در شهرها منتشر و 
در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نماینــد . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتــراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل 
تحویــل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور 
سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست. شناسه آگهی:۱۴۳۲۸۹۹
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۱۰/۱۰
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۱۰/۲۴

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان
عین اله تیموری 

آگهی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

نظر به دســتور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ 
و برابــر رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۰۰۱۳۰۱۴۶۴۴ مورخ 
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ هیــات قانون تعیین تکلیــف موضوع ماده 
یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات 
مالکانــه و بالمعــارض متقاضی آقای/ خانم امیرحســین 
اشــتیاقی فرزند مجید نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی / به مســاحت ۳۲۵/۱۲ مترمربع به شــماره 
پالک ۶۶۵ فرعی از ۳۵ اصلی واقع در قریه ســیدکال بخش 
۱۱ خریداری شــده از آقای/ خانم قدرت اله عزیزی و غیره 
مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده ۳ قانون 
تعیین تکلیف وضعیت 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 / سراسری در 
شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه 
اشخاص ذینفع به آرای اعالم شــده اعتراض داشته باشند 
باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
در محــل تا دو ماه اعتراض خــود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رســید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 

به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت 
به اداره ثبت محل تحویل دهــد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره 
ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰۹/۲۶
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۱۰/۱۰

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان
عین اله تیموری 

شناسه آگهی:۱۴۲۶۳۰۴

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

نظر به دســتور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ 
، امالک متقاضیانی که که در هیات موضوع ماده یک قانون 
مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشــهر مورد رســیدگی و 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محــرز و رای الزم صادر 

گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.
امــالک متقاضیان واقع در قریه ملــکار پالک ۱۰ اصلی 

بخش ۳ قشالقی
۶۶۲ فرعی آقا/ خانم ســید هاشــم معینی فرزند سید 
محمود نسبت  به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مســاحت ۲۹۳/۷۶ مترمربع خریداری بدون واسطه / با 

واسطه از رمضان خویی
لــذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این 
روزنامه محلی/ کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها 
عالوه بر انتشــار آگهی ، رای هیات الصــاق تا در صورتیکه 
اشخاص ذینفع به آرای اعالم شــده اعتراض داشته باشند 
باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
در محــل تا دو ماه اعتراض خــود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت 
به اداره ثبت محل تحویل دهــد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره 
ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است 
برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی 
که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده ، واحد ثبتی با رای 
هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، مراتب 
را در اولیــن آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان 
باطالع عموم می رساند و نســبت به امالک در جریان ثبت 
و فاقد ســابقه تحدید حــدود ، واحد ثبتــی آگهی تحدید 
حدود را به صورت اختصاصی منتشــر می نماید.شناســه 

آگهی:۱۴۲۶۸۱۸
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰۹/۲۶
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۱۰/۱۰

صفر رضوانی -رئیس اداره ثبت اســناد و امالک 
نوشهر

 سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان گفت: حفظ 
آمادگــی بازیکنان بــرای حضور همزمــان در ۲ رویداد 

 مهم باشــگاه های غرب آســیا و لیگ برتر، کاری سخت 
و دشوار است.

مهــران حاتمــی ا اظهار کــرد: یکی از آســیب های 
ایــن حضور توامــان، افزایــش ضریب آســیب دیدگی 
بازیکنان به دلیل فشــردگی مســابقات است که عالوه 
 بــر احتمال بــروز مصدومیــت، روند بهبــودی آنان را

 طوالنی می کند.
وی بیان کرد: از بازیکنان ترکیب اصلی تیم، پری پتی 
و محمد جمشیدی دچار مصدومیت هستند که با تالش 
کادر پزشکی امیدواریم در زمانی کوتاه به شرایط آرمانی 

مسابقه بازگردند.
سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان به مسابقه روز 
چهارشــنبه تیمش مقابل الکرامه سوریه در باشگاه های 
غرب آسیا اشاره کرد و گفت: حریف سوری خود را به طور 
کامل آنالیز کرده و با شناســایی نقــاط ضعف و قوت این 

تیم، به کسب پیروزی مقابل الکرامه امیدواریم.

حاتمی ادامه داد: تالش می کنیم با شکســت نماینده 
ســوریه، باخت مســابقه اول مقابل الریاضــی لبنان را 
فراموش کــرده و گام هــای بعدی خــود در لیگ غرب 
آســیا را با قدرت برداریم.وی گفت: یک تفاوت شهرداری 
گرگان با دیگر تیم های حاضر در لیگ باشــگاه های غرب 
آســیا، اســتفاده آنان از یک بازیکن خارجی بیشتر است 
اما ما بــدون توجه به این موضوع و با اتــکا به توان باالی 
 بازیکنان خــود، به دنبال دفاع از اعتبار بســکتبال ایران

 و گرگان هستیم.
تیم بســکتبال شــهرداری گرگان مســابقه اول خود 
رقابت های بسکتبال سوپرلیگ غرب آسیا را با نتیجه ۸۱ 

بر ۷۴ به الریاضی لبنان واگذار کرد.
این تیم هفتم دی ماه در ســالن بســکتبال مجموعه 

ورزشی آزادی تهران میزبان الکرامه سوریه است.

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان:

حفظ آمادگی حضور همزمان در باشگاه های 
آسیا و لیگ برتر بسکتبال دشوار 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

مدیرعامــل صنایع چوب و کاغذ مازندران بــا اظهار این که در ۹ 
ماهه امســال ۳۴هزارتن کاغذ چاپ و تحریر در این کارخانه تولید 
شــده اســت، گفت: از این میزان ۲۳ هزار تن به آموزش و پرورش 
و یکهزار ۶۰۰ تن به ارشاد تحویل شــدکه در ۱۰ سال گذشته این 

میزان تولید کاغذتحریر در این شرکت بی  سابقه بوده است.
به گزارش روابط عمومی شــرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران 

امید نیک نژاد افزود: این شــرکت با همه مشکالت ولی عهدی که با 
مردم،دولت سیزدهم و اصحاب فرهنگ بسته است، پایبند بوده و با 
همه توان این بنا گذاشته شــده تا تولید کاغذ داخلی را به سرانجام 
برســانیم.وی افزود: پس از اورهال و تعمیرات چند روزه پیش بینی 
شــده فصلی و ذخیره مناسب چوب از پانزدهم دی ماه تا پایان سال 
بیش از ۱۰ هزارتن کاغذ ســفید دیگر نیــز در این مجموعه تولید 

خواهد شــد که ،مجموعا بیش از۴۰ هزارتن کاغذتحریر امسال در 
کارخانه  کاغذ مازندران با کیفیت مناسب تولید خواهد شد.

وی گفــت :با برنامه ریزی مناســب ۱۲هزارمتــر مکعب چوب 
روســی از هفته جاری به تدریج وارد یارد کارخانه می شــود که این 
 رقم تا پایان ســال با عقد قــرارداد جدید به ۲۴ هــزار متر مکعب 

خواهد رسید .
نیک نژاد تصریــح کرد : در صورت تزریق نقدینگی، تأمین چوب 
مورد نیاز از درختان شکســته افتاده جنگل های شــمال و مناسب 
ســازی قیمت کاغذ خریداری شده ســال آینده، همه نیاز آموزش 
و پرورش و بخش اعظمی از نیاز ناشــران کشــور در کارخانه کاغذ 

مازندران تولید خواهد شد.
مدیرعامل صنایع چوب و کاغذمازندران خواستار تخصیص اعتبار 
موردنیاز خرید کاغذکتب درسی ازسوی سازمان برنامه و بودجه به 
وزارت آموزش و پرورش برای پرداخت آن به این کارخانه شــد. وی 
ضمن تشــکر از شــورای پول و اعتبار افزود : چند روز آینده خبری 
خوش از حمایت ویژه دولت از این صنعت ملی و کاالی استراتژیک 
با عنایت ویژه رئیس جمهور محترم و دســتور معاون اول محترم و 

پیگیری وزیر محترم فرهنگ و ارشــاد اسالمی و مدیرعامل محترم 
بانک ملی که انجام شده ،اعالم خواهد شد که بخش اعظم مشکالت 

موجود را مرتفع خواهد ساخت.
وی بیــان داشــت: شــرکت صنایخ چــوب و کاغــذ مازندران 
پس از ســالها وقفه در یکســال گذشــته به مزیت اصلی خود که 
تولید کاغذتحریر مورد نیاز کشــور اســت بازگشــت و این که طی 
یکســال بیــش از ۳۸هزارتن کاغذتحریــر مورد نیــاز آموزش و 
 پرورش، کتب کمک آموزشــی، ناشــران کشــور و را تامین کند ، 

بی سابقه است.
شــرکت چوب و کاغذ مازندران در حال حاضر ســهامی خاص 
است که ۶۰ درصد سهام آن در اختیار شرکت آینده پویا ، ۲۰درصد 
صندوق بازنشســتگی کشــوری با ۲۰ درصد دیگر هــم در اختیار 

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی است.
شــرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران در سال ۱۳۷۶ با ظرفیت 
تولید ۱۷۵ هزار تن انواع کاغذ شــامل ۹۰ هــزار تن کاغذ روزنامه ، 
چاپ و تحریر و ۸۵ هزارتن کاغذ فلوتینگ و با یک هزارو ۵۰۰ کارگر 

در کیلومتر ۱۵ ساری - کیاسر ایجاد شد.

مدیرعامل صنایع چوب و کاغذ مازندران:

 تولید کاغذ چاپ و تحریر در ۹ ماهه امسال 
درمازندران به ۳۴هزار تن رسید

 توسعه،تقویت و جبران عقب ماندگی صنعت آب و فاضالب مازندران به عنوان 
مهمترین مصوبات سفر آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی به استان با تخصیص۶۱۰ 
میلیــارد تومان مورد توجه قرار گرفت،طبق بررســی ها ، میانگین پیشــرفت 

فیزیکی طرح های آبرسانی به ۴۳درصد رسیده است.
 اقدامات و عملکرد یکســال گذشته دولت سیزدهم برای سرمایه گذاری در 
صنعت آب و فاضالب مازندران بسیار چشمگیر است بگونه ای که با اجرای کامل 
طرح های در دســت اقدام، عالوه بر تسریع در روند آبرسانی به مناطق محروم و 
کمتر توســعه یافته، شاخص و آمارهای مربوط به بخش فاضالب این استان نیز 

افزایش خواهد یافت که قابل قیاس با دولت گذشته نیست.
اجرای طرح تصفیه فاضالب و آبرســانی به روستاهای بی بهره از آب پایدار و 
ســالم کشور یکی از مهمترین دغدغه های دولت ســیزدهم از ابتدای فعالیت و 
مورد تاکید رئیس جمهور بود و در این راســتا نیز وزیر نیرو با تشــکیل شورایی 
به نام "شــورای جهاد آبرسانی" گام بلندی را در راستای خدمت رسانی به مردم 
برداشت.مازندران استانی گردشــگر پذیر با جاذبه های طبیعی فراوان از جمله 
جنگل و دریا با بیش از سه میلیون نفر جمعیت ثابت در حالی همه ساله پذیرای 
میلیون ها مسافر و گردشــگر از اقصی نقاط کشور است که زیرساخت های آبی 
آن تنها جوابگوی جمعیت بومی آن اســت و ارایــه خدمت به ۱۵ تا ۲۰ میلیون 
جمعیت شــناور و غیربومی نیازمند توســعه زیرســاخت های الزم و نگاه ویژه 
دولتمردان است.دولت سیزدهم نیز با درک این واقعیت مهم و اساسی با سرمایه 
گذاری اصولی در صنعت آب و فاضالب مازندران، عالوه بر توسعه زیرساخت ها 
برای تامین منابع آبی پایدار ســالم و بهداشــتی و آبرسانی به روستاهای کمتر 
توســعه ،طرح تصفیه فاضالب را نیز در شهرستان های این خطه شمالی کشور 
مورد توجه قرار داده اســت که ســرمایه گذاریچهار هزارو ۵۰۰ میلیارد تومانی 

دولت مردمی در این بخش موید این مطلب مهم و اساسی است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مازندران، اقدامات و عملکرد یکسال گذشته 
دولت سیزدهم برای سرمایه گذاری در صنعت آب و فاضالب را بسیار چشمگیر 
توصیف کرد و گفت که با اجرای کامل طرح های در دست اقدام، عالوه بر تسریع 
در روند آبرســانی به مناطق محروم و کمتر توســعه یافته، شاخص و آمارهای 
مربوط به بخش فاضالب این اســتان نیزافزایش خواهد یافت که قابل قیاس با 

دولت گذشته نیست.

پیشــرفت4۳درصدی طرح های آبرســانی مصوبات سفر رئیس 
جمهور به مازندران

بهزاد برارزاده به ســرمایه گذاری ۶۱۰ میلیارد تومانی دولت سیزدهم برای 
تکمیل طرح های آبرسانی و همچنین طرح تصفیه فاضالب در مازندران اشاره 
کرد و گفت که از مجموع اعتبار تخصیص یافته ۴۱۰ میلیارد تومان برای تکمیل 
طرح های فاضالب و ۲۰۰ میلیارد تومان نیز برای تکمیل مجتمع های آبرسانی 

در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه از مجموع اعتبار در نظر گرفته شــده برای ســرمایه گذاری 
دولت ســیزدهم در صنعت آب و فاضالب مازندران از سال گذشته تاکنون ۹۷ 
میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته است، اظهار داشت: در جریان سفر آیت اهلل 
سیدابراهیم رئیسی به مازندران چهار طرح تصفیه فاضالب در شهرهای ساری، 
بابل و امیرکال، بابلســر، نوشــهر و چالوس و برای تکمیل مجتمع های آبرسانی 

روستایی نیز در مجموع ۱۲ طرح به تصویب رسید.
وی با بیان اینکه ســازمان برنامه و بودجه موظف شــد ،ظرف مدت سه سال 
۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار را برای تکمیل مجتمع های آبرسانی اختصاص دهد، 
گفـــت: طرح تکمیل مجتمع های آبرســانی از مصوبات سفر رئیس جمهور به 
مازندران در روســتاهای خزرآباد ســاری، بندرجه ساری، پی رجه نکا، شهدای 
والمده نــکا، منصورکنده بابل، فاز ۲ خط انتقال کالردشــت، آغوز دره گلوگاه، 
فلکده پلطان تنکابن، ملکار نوشــهر، بالده میاندرود، الویج نور و روستای ذوات 

غرب چالوس هم اکنون در دست اجراست.

پیشرفت فیزیکی طرح آبرسانی و تصفیه فاضالب
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مازندران، میانگین پیشرفت فیزیکی تکمیل 
مجتمع های آبرسانی از مصوبات ســفر رئیس جمهور را ۴۳ درصد اعالم کرد و 

افزود: ایجاد تاسیسات فاضالب شهر ســاری با پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی، 
ایجاد تاسیسات فاضالب شــهر بابل و امیرکال با میانگین پیشرفت فیزیکی ۸۱ 
درصدی، ایجاد تاسیســات فاضالب شهر بابلسر با ۸۸ درصد پیشرفت فیزیکی 
و ایجاد تاسیسات فاضالب نوشــهر، چالوس، نور و رویان و ایزدشهر با پیشرفت 

فیزیکی ۹۰ درصدی در دست اقدام است.
برارزاده خاطرنشان کرد: همچنین از مجموع اعتبار در نظر گرفته شده برای 
تکمیل طرح تصفیه فاضالب، ســازمان برنامه و بودجه موظف شد در طی سال 
۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومــان برای تکمیل تصفیه خانه، خطوط 
شبکه فاضالب و ایستگاه پمپاژ شهری ساری تخصیص دهد.وی تخصیص ۱۰۰ 
میلیارد تومان برای تکمیل فاز نخســت بخش لجن تصفیه خانه فاضالب شهر 
بابل توسط ســازمان برنامه و بودجه در سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲، اختصاص ۸۰ 
میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل تصفیه خانه فاضالب و ایســتگاه پمپاژ شهر 
بابلسر توسط ســازمان برنامه و بوده در سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، اختصاص ۸۰ 
میلیارد تومان اعتبار برای ارتقای کیفی و تکمیل مدول اول تصفیه خانه فاضالب 
نوشهر و چالوس توسط سازمان برنامه و بودجه طی سال ها ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲را از 

دیگر مصوبات سفر رئیس جمهور به مازندران ذکر کرد.

تسریع در روند احداث و تکمیل طرح های تصفیه فاضالب
وی با تشــریح اقدامات شاخص شــرکت آب و فاضالب مازندران در دولت 
ســیزدهم گفت که با اهتمام دولت و تامین منابع مالی مورد نیاز، از مدول دوم 
تصفیه خانه فاضالب ســاری مرکز مازندران بــا ظرفیت تصفیه ۲۳ هزار و ۴۰۰ 

مترمکعب و با زیرپوشش قرار گرفتن ۱۰۰ هزار نفر جمعیت بهره برداری شد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب مازندران بیان کرد: برای ایجاد تاسیسات 
فاضــالب در فریدونکنار با زیرپوشــش قراردادن ۷۶ هــزار نفر جمعیت، ۷۰۰ 
میلیارد تومان و برای افزایش حجم طرح ایجاد تاسیســات فاضالب ساری برای 
۵۰۰ کیلومتر شبکه و ۱۰ باب ایستگاه پمپاز با زیر پوشش قرار دادن ۴۵۰ هزار 

نفر جمعیت نیز ۵۵۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.
وی اخذ ردیف جداگانه در پیوست شماره یک قانون برای طرح های فاضالب 
نکا، بهشــهر، و گلوگاه و طرح ایجاد تاسیسات فاضالب فریدونکنار و همچنین 
پیگیری و اخــذ مجوز ماده ۵۶ برای اجرای طرح های فاضالب بابل، نوشــهر و 
چالوس با یکهزار میلیارد تومان اعتبار و آغاز عملیات اجرایی تکمیل بخش لجن 
خط جریان اول تصفیه خانه فاضالب بابل با ۷۰ میلیارد تومان را از دیگر اقدامات 

دولت سیزدهم در مازندران عنوان کرد.
برارزاده، از آغــاز عملیات اجرایی احداث مــدول دوم تصفیه خانه فاضالب 
نوشــهر و چالوس با ظرفیت تصفیه یکهزار و ۲۰۰ مترمکعب در شــبانه روز با 

زیرپوشــش قراردان ۶۵ هــزار نفر و با پیش بینی ۲۰۰ میلیــارد تومان در طی 
یکسال گذشــته خبر داد و افزود: با همت دولت مردمی عملیات اجرایی ارتقای 
مدول اول تصفیه خانه فاضالب نوشهر و چالوس برای افزایش ظرفیت تا ۱۲ هزار 

متر مکعب در شبانه روز و با پیش بینی ۲۰ میلیارد تومان اعتبار آغاز شد.
وی ادامه داد: با تهیه اسناد و انجام مقدمات الزم برای برگزاری مناقصه، دولت 
ســیزدهم برای احداث خط دوم جریان تصفیه خانه فاضالب بابل با ظرفیت ۲۴ 
هزار مترمکعب در شــبانه روز و با زیرپوشش قرار دادن ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، 
حدود ۴۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته است؛ ضمن اینکه برای تکمیل مدول 
تصفیه خانه فاضالب بابلسر برای ارتقای تصفیه تا ۱۶ هزار مترمکعب در شبانه 

روز نیز ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی کرده است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب مازندران، تکمیل و تجهیز ایستگاه پمپاز 
فاضالب شــورکا با یک میلیارد تومان اعتبار، ســاماندهی فاضالب روستاهای 
موزی بن و اوجا محله ســاری با ۲۰ میلیارد و ســاماندهی فاضالب مسکن مهر 
نیرنگ چالوس با ۱۰میلیارد تومان اعتبار و احداث ۱۲ کیلومتر شبکه فاضالب 
و نصب یکهزار و ۵۴۰ سیفون انشعاب فاضالب را از دیگر اقدامات دولت مردمی 

در مازندران عنوان کرد.

عملیاتی شدن طرح های فاضالب در 14 شهر مازندران
برارزاده با بیان اینکه از ۵۸ شــهر اســتان مازنــدران، عملیات اجرایی طرح 
فاضالب در ۱۴ شهر درحال انجام اســت گفت: این شهرها شامل ساری، بابل، 
بابلسر، جویبار، نوشهر، چالوس، آمل، قائمشــهر، محمودآباد، تنکابن، رامسر، 

بهشهر، نکا و گلوگاه است.
وی با بیان اینکــه مطالعات الزم برای عملیاتی کــردن طرح های فاضالب 
در تعدادی از شهرهای استان از ســال ۶۹ آغاز و عملیات اجرایی آن نیز از سال 
۷۴ در شــهرهای جویبار، ساری، بابل، بابلسر، نوشهر و چالوس آغاز شده است، 
اظهار داشــت: با گذشت بیش از ۲۷ سال از آغاز عملیات اجرایی در این شهرها، 
در حال حاضر۶.۱۷ درصد از جمعیت شــهری و ۱۲ درصد جمعیت کل استان 
زیرپوشــش طرح های جمع آوری و تصفیه فاضالب هســتند که این میزان در 
مقایســه با میانگین کشوری که حدود ۵۳ درصد است، از اختالف قابل توجهی 

برخوردار است.
وی ادامه داد: در حال حاضر تنها در ۶ شــهر مازندران شــامل ساری، بابل، 
بابلسر، نوشــهر و چالوس و جویبار و چهار شهرک، سامانه جمع آوری و تصفیه 
فاضالب درحال بهره برداری است که در هر یک از این شهرها کمتر از ۴۰ درصد 

جمعیت تحت پوشش فاضالب قرار دارند.
مدیرعامل شرکت آبفای مازندران با بیان اینکه طرح تصفیه فاضالب در چهار 

شهر نور، رویان، ایزدشهر و فریدونکنار به علت تملک نکردن زمین هنوز عملیاتی 
نشده است، گفت: مطالعات الزم برای اجرای این طرح در ۱۰ شهر دیگر مازندران 
شامل نشتارود، سلمانشهر، عباس آباد، کالرآباد، سرخرود، زیراب، بهنمیر، پل 
سفید، شیرگاه و کالردشــت در حال انجام است که به محض تکمیل مطالعات 
و اخذ مجوز ماده ۲۳، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شــد ضمن اینکه عملیات 
اجرایی این طرح در ۲ روستای شورکای جویبار و اوجا محله ساری درحال انجام 
اســت و در آینده نزدیک نیز عملیات اجرایی در روستای موزی بن شهر ساری 

آغاز خواهد شد.

انجام مطالعات برای اجرای طرح فاضالب در 1۶0 روستا
بــرارزاده از برنامه ریزی الزم برای تامین اعتبار بــرای انجام مطالعات طرح 
تصفیه فاضالب در ۱۶۰ روســتای باالدست اســتان از مخازن سدهای تامین 
کننده آب آشــامیدنی خبر داد و تکمیل خط انتقال تصفیه خانه فاضالب بابل، 
ارتقای مدول اول و احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضالب نوشــهر و چالوس، 
مراحــل انتخاب پیمانکار جهت احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضالب شــهر 
بابل، تهیه اسناد مناقصه تکمیل تصفیه خانه فاضالب شهر بابلسر، اجرای شبکه 
جمع آوری فاضالب در شــهرهای تنکابن، نوشــهر، چالوس، محمودآباد، امل، 
بابل، بابلسر و ساری و نیز احداث پکیج فاضالب مسکن مهر نیرنگ در شهرستان 
نوشــهر، خرید زمین تصفیه خانه فاضالب رامســر، خریــد زمین تصفیه خانه 
فاضالب گلوگاه ، بهره برداری از یکهزار کیلومتر شــبکه فاضالب و ۱۲ ایستگاه 
پمپــاژ، ۶ تصفیه خانه و چهار پکیج تصفیه خانه را از دیگر طرح های فاضالب در 

دست اجرا در شهرهای مازندران عنوان کرد.

آبرسانی به روستاهای محروم با ۳۳0 میلیارد تومان اعتبار
وی از انعقــاد قرارداد با قرارگاه امام حســن مجتبی )ع( برای آبرســانی به 
روســتاهای محروم و کمتر توسعه یافته این استان خبر داد و افزود: برای اجرای 
این طرح از محل اعتبارات محرومیت زدایی، ۳۳۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر 
گرفته شده است.برارزاده، حفر یک حلقه چاه، بهسازی ۹ دهنه چشمه، اجرای 
لوله گذاری خط انتقال به طول ۱۷۵ کیلومتر، احداث مخازن به حجم ۱۳ هزار و 
۲۲۰ مترمکعب، اجرای لوله گذاری شبکه توزیع به طول ۳۰۹ کیلومتر، احداث 
۳۷ ایســتگاه پمپاژ، احداث فیلترهای بتنی به حجم ۵۰۰ مترمکعب را از جمله 

مفاد این قرارداد ذکر کرد.
وی ادامه داد: همچنین در قالب این قرارداد، قرارگاه امام حســن مجتبی )ع( 
نسبت به تهیه، نصب و راه ندازی ۹ دستگاه پکیج حذف آهن، ۱۵ دستگاه دیزل 
ژنراتور، جابجایی ۲ هزار و ۸۰۰ فقره انشعاب و تامین انرژی برق به طول ۱۴ هزار 
متر برای بهره مندی بیش از ۱۲۸ روســتا در شهرهای بهشهر، نکا، ساری، قایم 
شهر، سوادکوه شمالی، ســوادکوه، بابل، آمل، نوشهر و کالردشت اقدام خواهد 
کرد.مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب مازندران، اصالح ۲۱۳ کیلومتر از شبکه 
آبرسانی شــهری و روستایی، توسعه شبکه آبرســانی به میزان ۱۷۹ کیلومتر، 
احداث ۹۱ کیلومتر خط انتقال آب، حفر و تجهیز پنج حلقه چاه ، احداث مخزن 
یکهزار و ۹۰۰ مترمکعبی آب روستایی، واگذاری ۳۳ هزار فقره انشعاب و تعویض 
۲۹ هزار و ۶۷۳ کنتور آب خراب را از دیگر اقدامات این شرکت در یکسال گذشته 
عنوان کرد.منابع آبی مازندران از ۷۲۰ حلقه چاه، ۳۵۳ دهنه چشمه و سه سد با 
ظرفیت تولید و استحصال ۵۲۲ میلیون مترمکعب، تامین می شود. شرکت آب 
و فاضالب مازندران یک میلیون و ۱۰۲ هزار مشترک را در ۵۸ شهر و یک هزار و 

۶۷۸ روستا زیرپوشش دارد.
آیت اهلل ســیدابراهیم رییسی رییس جمهور روز جمعه بیشتم اسفند ماه در 
قالب هفدهمین سفر استانی هیات دولت و به منظور بررسی اولویت های توسعه 

استان و رفع مشکالت مردم به مازندران سفر کرد.
بازدید از تعدادی طرح  اقتصادی و عمرانی و بازدیدهای سرزده، دیدار با اقشار 
مردم، دیدار با مجموعه کارشناســان ارشد محیط زیست و همچنین شرکت در 
شورای اداری استان در ســفر یک روزه رئیس جمهور به مازندران برنامه ریزی 
شده بود.نتیجه نخستین سفر هیات دولت سیزدهم به مازندران تصویب حدود 
۱۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای حوزه های مختلف بود که از این مبلغ 

حدود ۶۲۴ میلیارد تومان به صورت نقدی در مرحله اول اختصاص یافت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مازندران:

پیشرفت۴۳درصدی طرح های آبرسانی مصوبات سفر رئیس جمهور به مازندران


