
  

تیترهای خواندنی تیترهای خواندنی 

یادآوری یک یادداشت

 رخ زرد خیابـان
 ایـده آل سـاری !!

بدون شک برای بسیاری از آن هایی که به مازندران سفر کردند خانه های ِگلی و پَرچین های پوشیده با چوب
اختصاصی ســرویس اجتماعی هموالیتی : چندی پیش از این رســانه یادداشــتی با عنوان این »ره به تیرکالستان 
اســت«   در نقد ایجاد خطوط ویژه  خیابانی در مرکز اســتان توسط شهرداری ساری منتشر شــد و به شهردار ساری 
بابت اینگونه پروژه های بدون پشــتوانه علمی تذکر داده بودیم و اینک با گذشــت ســه ماه از انتشار آن و عزل جواد 
 طالبی از شهرداری ســاری ، با بازدید میدانی از این خیابان می توان به درســتی موارد قید شده در یادداشت منتشره

 صحه گذارد.
با بارش های پاییزی که البته آنقدرها هم زیاد و قابل توجه نبــوده، ضمن رنگ پریدگی و تخریب خطوط ویژه و به علت 
غیر کارشناسی بودن رنگ کردن بخشی از خیابان شاهد لغزندگی زمین و منجر شدن به تصادفات زنجیره ای هستیم. از 
طرفی با عبور خودروها از این مسیر، رنگ نارنجی به مشکی تغییر نموده و برای رفع این سیاهی شهرداری در تاریکی شب 
با انجام آب پاشی و شستشو، اقدام به از بین بردن این سیاهی می کند که این نیز در نوع خود از حیث مدیریت شهری بی 

نظیر است!!
به نظر می رسد مرثیه شهرداری ساری تا این نوع از مدیریت حاکم است میل به مولودی خوانی ندارد!

جذب افسارگسیخته نیرو در شهرداری ســاری و بی برنامگی در تعریف طرح و برنامه با ابعاد درآمد زایی پایدار و عدم 
بکارگیری صحیح این حجم نیرو و ناتوانی در پرداخت حقوق و مزایا و از سویی دیگر نبود راهکار مناسب در...

گزارش اجتماعیگزارش اجتماعی

 تأکید استاندار مازندران بر لزوم مدیریت مصرف گاز 
به عنوان یک رسالت اجتماعی

 برگزاری مراسم بزرگداشت سالروز شهادت 
شهید حاج قاسم سلیمانی در شرکت گاز مازندران

استاندار مازندران با اشاره به فرارسیدن فصل سرما و احتمال افزایش میزان مصرف 
گاز در بخش خانگی، بر لزوم مدیریت مصرف سوخت در صنایع و واحدهای تولیدی و 

همچنین صرفه جویی بهتر توسط شهروندان در مصارف خانگی تأکید کرد.  
به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان مازندران، سیدمحمود حسینی پور 
در دیدار مدیرعامل شرکت گاز مازندران، با اشاره به فصل سرما بر لزوم مدیریت مصرف 

گاز و اقدامات اصالحی و پیشگیرانه در بخش های خانگی، صنعتی و نیروگاهی اشاره 
کرد و گفت: باید طوری برنامه ریزی شــود که در روزهای ســرد سال عالوه بر تأمین 
گاز خانگی، شــاهد فعالیت واحدهای صنعتی استان و چرخیدن چرخ این واحدها نیز 
باشــیم.وی با بیان اینکه صرفه جویی در مصــرف گاز در بخش های خانگی و تولیدی 
و صنعتی با توجه به فرارســیدن فصل سرما ضرورت دارد، افزود: صرفه جویی بهتر در 
مصرف گاز باعث خواهد شــد تا در روزهای سرد ســال شاهد کاهش افت فشار گاز در 
استان نباشیم.استاندار مازندران همچنین خواستار تبدیل مصرف بهینه انرژی به یک 
فرهنگ عمومی در میان اقشار جامعه شد و با اشاره به علل لزوم محدودیت در مصرف 
گاز طبیعی، اظهار کرد: ناترازی تولید و مصرف گاز، افزایش بی رویه، اهمیت اســتمرار 
جریان گاز در اقصی نقاط کشــور از مهمترین دالیلی اســت که باید در زمینه مصرف 

بهینه همت گماشت.
حســینی پور با بیان اینکه در شرایط کنونی همراهی مردم مانند همیشه و در همه 
عرصه ها در گذر از روزهای ســرد سال و تامین گاز پایدار بسیار موثر خواهد بود، گفت: 
بایــد الگوی عملیاتی صحیح مصرف انرژی و فرهنــگ مصرف بهینه با همراهی آحاد 

مردم و تالش مسئوالن در جامعه به خوبی نهادینه شود.
وی همچنین با اشــاره به بخشنامه معاون اول رئیس جمهور گفت: ادارات و ارگان 
های دولتی می بایست در وقت اداری نسبت به رعایت دمای رفاه )18 تا 21 درجه سانتی 
 گراد( اقدام نمایند و در ســاعات غیر اداری و روزهای تعطیل، سامانه های گرمایشی را 
خاموش کنند.اســتاندار مازندران بیان کرد: باید مسئوالن، مدیران و کارکنان دولت و 
مجموعه های مختلف اداری و خدمات رســان خود الگوی مناسبی در همراهی برای 

صرفه جویی و مدیریت بهینه مصرف انرژی برای همگان باشند.

 مراسم سومین سالگرد شهادت سردار مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
با حضور کارکنان و مدیران شرکت گاز مازندران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران، در این مراسم حجت االسالم 
 محمدجواد موحد در خصوص شــخصیت و مجاهدت های آن شهید واال مقام به ایراد 

سخن پرداخت.
وی شــهید سلیمانی را مرد میدان نبرد دانست و افزود: شهید سلیمانی آنقدر برای 
مردم ایران عزیزند که یاد و خاطره این شــیرمرد تا ابد در ذهن همه ی مســلمانان در 

سرتاسر دنیا باقی خواهد ماند.
حجت االســالم موحد اخالص، جوانمردی، ایثار، شــهامت، مردانگی و شرف را از 
صفات بارز این شــهید واالمقام دانسته و با اشــاره به روایات و احادیث معصومین در 

معرفی ویژگی های شخصیتی وی، خاطراتی را بازگو نمودند.
این مراسم با وجود حال و هوای معنوی و خاصی که همراه داشت با مداحی و نوحه 

سرایی مداح و ذاکر اهل بیت علیهم السالم، حاج اسماعیل نجفی به پایان رسید.
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 قیمت  2000   تومان         هفته نامه، مازندران، گلستان، گیالن

رهبر انقالب اسالمی در دیدار صدها تن از زنان فرهیخته و فعال کشور:رهبر انقالب اسالمی در دیدار صدها تن از زنان فرهیخته و فعال کشور:

   کسانی که حجاب ضعیف دارند   کسانی که حجاب ضعیف دارند
  هم دختران خود ما هستند؛  هم دختران خود ما هستند؛

 نباید آنها را متهم کرد نباید آنها را متهم کرد

صفحه2صفحه3

*   *     باید به داد بازنشستگان و معلمان   باید به داد بازنشستگان و معلمان 
 حق التدریس برسیم حق التدریس برسیم

*    *     صنعت مازندران تشنه چوب صنعت مازندران تشنه چوب
*     *     بافت تاریخی گرگان در چنگ بی تدبیریبافت تاریخی گرگان در چنگ بی تدبیری

 *  *    شهرهای مازندران قطب تخصصی   شهرهای مازندران قطب تخصصی

 رشته های فرهنگی و هنری می شود رشته های فرهنگی و هنری می شود
* *    بوکس گلستان رینگ و پول می خواهد   بوکس گلستان رینگ و پول می خواهد

*    *     امکانات مازندران برای مقابله با هجوم  امکانات مازندران برای مقابله با هجوم 
زمین خواری ناکافی استزمین خواری ناکافی است

*  *  آلودگی هوا علت  تولد جنین های مرده آلودگی هوا علت  تولد جنین های مرده 
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 زنگ خطر پیک  زنگ خطر پیک 
واکسن هراسی به قیمت جان مردمواکسن هراسی به قیمت جان مردم هشتم کرونا در مازندران  هشتم کرونا در مازندران 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران:

 20 هزار میلیارد تومان برای تکمیل
طرح های تامین آب در مازندران نیاز است 

مدیرعامل شــرکت آب  منطقه ای مازندران گفت: تکمیل طرح های زیرساختی در حال اجرای حوزه تامین آب در مازندران به 
1۵ تا 2۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران، محمدابراهیم یخکشی با بیان 
این که امسال مانند 2 سال گذشته سال کم بارشی را در استان و کشور شاهد هستیم، اظهار کرد: در مازندران از ابتدای مهر تا کنون 
نسبت به دوره درازمدت حدود ۳2 درصد کاهش بارندگی داشتیم و آبدهی رودخانه ها هم حدود ۵2 درصد کاهش یافته است. طبق 
این آمارها ارزیابی ما این است که امسال هم یکی از سال های خشک محسوب می شود.وی با اشاره به قرار داشتن در سومین سال 
خشکسالی خاطرنشان کرد: در چهار دهه اخیر خشکسالی های ما عمدتا دو ساله بودند و مواردی از خشکسالی سه ساله هم داشتیم 
که اکنون نیز رقم خورده اســت، البته شرایط کنونی متفاوت از گذشته است و مدیریت خاص خودش را می طلبد که امیدواریم با 
کمک مردم و دستگاه های مرتبط بتوانیم به اهداف مد نظر برسیم.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران با اشاره به عقب بودن 
مازندران در بخش مهار آب های سطحی گفت: منابع آب ما را عمدتا ریزش های جوی تشکیل می دهد که ۳2 درصد در این بخش 
کاهش داریم.یخکشی افزود: تا کنون به مهار 1۰ درصدی آب های سطحی رسیده ایم که با احتساب ظرفیت ذخیره آب بندان ها به 
حدود 1۷ درصد می رسد. برنامه  ما رسیدن به مهار ۴۰ درصدی آب های سطحی است و طرح هایی مانند سدهای گلورد و هراز در 

دست اجرا داریم که ظرفیت مهار آب در استان را به ۳۰ درصد افزایش می دهد.
خشکسالی سه ساله

وی درباره تاثیر خشکســالی چند ساله بر مدیریت منابع آبی اظهار کرد: سدها با ذخیره آب در فصل بارش ها در خشکسالی به 
کمک ما می آیند اما وقتی خشکسالی 2 یا سه ساله شود، طبیعتا با مشکل مواجه می شویم؛ مثال ما پارسال آب ذخیره شده سدها 
که از بارندگی های 2 سال پیش بود اســتفاده کردیم.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران گفت: پارسال سال خشکی بود و 
طبیعتا مقدار ذخیره کاهش یافت و امســال در سومین سال خشکســالی باز هم این ذخیره کمتر می شود.یخکشی تصریح کرد: 
عمده مصرف آب ما در بخش کشــاورزی متکی به آب به هنگام در فصل بهار و تابستان است. ذخیره سدها و آب بندان ها نیز در آن 
موعد به کمک ما می آیند اما ۳۰ درصد منابع آب کشــاورزی را از سدها تامین می کنیم و مابقی آب به هنگام بهار و تابستان است.

وی ادامه داد: در آینده طبق برنامه هایی که تعریف کردیم باید ۶۰ درصد از سدها تامین شود که این اقدام مدیریت آب را در استان 
پایدارتر می کند.مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای مازندران با بیان این که ۷۵ درصد منابع آب استان را آب های سطحی تشکیل 
می دهند و 2۵ درصد منابع آب زیرزمینی است، گفت: بهره برداری از منابع آب زیرزمینی از گذشته تا کنون با حفر چاه های متعدد 
توســط مردم توسعه پیدا کرد، اما مهار و اســتحصال آب های سطحی هزینه بر است و مردم امکان اجرای آن را ندارند که دولت در 

این زمینه مشغول کار است.
تدوین طرح جامع آب شرب برای مازندران

یخکشــی درباره برنامه ریزی برای تامین آب آشامیدنی مازندران در ســال های آتی افزود: با توجه به این که جا برای افزایش 
بهره برداری از منابع آب زیرزمینی وجود ندارد، ریل تامین آب آشــامیدنی را به ســمت آب ســطحی بردیم.وی ادامه داد: یکی از 
نخســتین استان هایی بودیم که به کمک همکاران در شرکت آبفای استان طرح جامع آب شرب را تهیه کردیم. این برنامه برای 2 
افق 1۴2۵ و 1۴۴۰ در مازندران تعریف شــده و مشخص است.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران گفت: برنامه تامین آب 
آشامیدنی استان هم برای جمعیت مقیم و هم برای جمعیت شناور تعریف شده است و در این برنامه حدود ۳۰ درصد ظرفیت ها را 
به بخش گردشگری و پیش بینی حضور مسافران اختصاص دادیم.یخکشی بیان کرد: خوشبختانه با کمک دولت ردیف های اجرایی 
هم دریافت شــد و اکنون تقریبا در همه مناطق اســتان طرح اجرایی داریم؛ در بعضی از پروژه ها نیز بخشی از فازها به بهره برداری 
رســیده است.وی ادامه داد: ما طرح های زیادی را طی ســال های اخیر به جریان انداختیم که طبیعتا برای تکمیل آن ها به منابع 
اعتباری نیاز داریم و برای جذب این اعتبارات از محل های مختلف تامین مالی در حال پیگیری هســتیم؛ تکمیل این طرح ها که 
اجرایشــان آغاز شده به حدود 1۵ تا 2۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.عضو کارگروه توسعه مدیریت استان مازندران گفت: با 
توجه به محدودیت هایی که داریم سعی می کنیم به صورت فازی پیش برویم تا هم از سرمایه های موجود بهره بگیریم و هم توزیع 
مناسبی در روند اجرایی پروژه ها داشته باشیم.یخکشی افزود: خوشبختانه دولت در سفر رییس جمهور به مازندران توجه ویژه ای 

به این طرح های آبی داشت و برای این طرح ها منابعی را به عنوان مصوبات سفر در نظر گرفت.
آغاز طرح تامین آب آشامیدنی شرق مازندران

وی با اشــاره به افزایش تنش آبی در محدوده شــرقی مازندران نسبت به سایر نقاط اســتان خاطرنشان کرد: برای تامین آب 
آشامیدنی شرق مازندران طرح تامین آب شرب نکا، بهشهر، گلوگاه و ۹۰ روستا تهیه شده که پیمانکار طرح نیز انتخاب و عملیات 
اجرایی فاز یک طرح تقریبا آغاز شده است. با اجرای این طرح قرار است ۳۰۰ لیتر در ثانیه آب آشامیدنی از منابع آب های سطحی 
برای این منطقه تامین شود.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران گفت: در بخش تامین آب کشاورزی نیز طرح های متعددی 
در حال اجراست؛ ما پروژه هایی با عنوان شبکه کانال های آبیاری و زهکشی را داریم که شامل کانال ها و زهکش های اصلی و فرعی 
می شوند.یخکشی افزود: خوشــبختانه در منطقه نکا و بهشهر شبکه آبیاری و زهکشی زیردست سد گلورد اجرا شده و حدود 8۰ 
درصد پیشرفت دارد اما در بخش زهکش های فرعی هنوز به اقدامات بیشتری نیاز داریم.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران 
با تاکید بر لزوم توجه به رعایت مبانی طرح ســازگاری با کم آبی در استان تصریح کرد: ما در برنامه ریزی های خود 2 محور اقدامات 
ســخت افزاری و نرم افزاری را در دستور کار داریم. اقدامات سخت افزاری شامل اجرای طرح های زیرساختی است که از محل های 

مختلف اعتباری و با همراهی مستمر استاندار محترم برای تامین اعتبار مورد نیاز این حوزه در تالش هستیم.
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سیاسی

اخبار

ماموریت رییسی در جلسه هیئت دولت به دو عضو کابینه

مصرف انرژی و پیگیری جدی اجرای 
قانون هوای پاک را ساماندهی کنید

رئیس جمهور با قدردانی از حضور معنادار مردم در آیین های تجلیل و گرامیداشــت 
شهدای مقاومت گفت: این حضور آگاهانه مردم به رغم مشکالت موجود، دارای پیام های 
خاصی بوده و پیام آن برای مســئولین تالش مضاعف در راســتای کاهش مشــکالت و 

دغدغه های مردم است.
سید ابراهیم رئیسی در جلسه هیئت دولت از حضور معنادار مردم در آیین های تجلیل 
و گرامیداشــت یاد شهدای مقاومت و به ویژه سردار ســلیمانی قدردانی کرد و گفت: این 
حضور آگاهانه مردم به رغم مشــکالت موجود، دارای پیام های خاصی است که البته این 
 پیام برای مســئولین تالش مضاعف برای انجام وظیفه و کاهش مشکالت و دغدغه های

 مردم است.
رئیس جمهور در ادامه جلســه امروز با موظف کردن وزیر نفت برای ساماندهی مصرف 
انرژی در بخش های مختلف و همچنین جلوگیری از قاچاق ســوخت بر مدیریت مصرف 
انرژی در کشور تاکید کرد. همچنین وزیر کشور به عنوان مسئول اجرای قانون هوای پاک 
موظف شد با پیگیری دقیق عملکرد دستگاه های مسئول در این قانون، نسبت به اقدامات 

انجام شده اطالع رسانی مقتضی را انجام دهد. 
رئیسی در ادامه با تاکید بر ضرورت اطالع رسانی متقن و مستند به منظور مقابله با اخبار 
و اطالعات نادرست افزود: دستگاه های اجرایی اهداف تعیین شده حوزه مسئولیت خود در 
قوانین و اسناد باالدستی را مرتب مرور کنند تا مشغول شدن به امور روزانه آنها را از اهداف 
اصلی و بلند خود به ویژه در عرصه جذب ســرمایه ها، ارتقای بهره وری و افزایش ســرعت 

رشد کشور غافل نکند.

در حاشیه جلسه هیات دولت؛

 وزیر ارتباطات: موضوعی 
به اسم اینترنت طبقاتی نداریم

 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: چیزی به اســم اینترنت طبقاتی نداریم، برای 
ما همه مردم خاص هستند.

عیســی زارع پور در حاشــیه حیاط دولت و در جمع خبرنگاران گفت: چیزی به اسم 
اینترنت طبقاتی نداریم، برای ما همه مردم خاص هستند. بر اساس مصوبه ای که از سال ها 
پیش بوده برای برخی متخصصان مثل فریلنسرها و آزادکارها دسترسی وسیع تر دارند، اما 

چیزی به اسم اینترنت طبقاتی نداریم. 
وی درباره روند توســعه و پیشــرفت طرح فیبرنوری افزود: طــرح فیبر نوری منازل و 
کســب و کارها طبق روال جلو می رود. بیش از دو میلیون پوشــش ایجاد شده است و از 
رســانه ملی می خواهیم شیرینی این سرعت باال در شــهرهای مختلف را به مردم بگوید 
 و تبلیــغ کنند در حال حاضر از این دو میلیون ظرفیــت، فقط ۳۰۰ هزار ظرفیت در حال

 استفاده است.

با موافقت نمایندگان مجلس؛

 ۲۰۰ هزار میلیارد ریال از بدهی دولت 
به صنعت برق تسویه می شود

نمایندگان مجلس شــورای اســالمی در اصالح تبصره )۵( الیحه بودجه ۱۴۰۱ با 
پرداخت بدهی دولت به شــرکت های وابسته بر اســاس چاپ اوراق موافقت کردند تا 

بخشی از بدهی دولت به صنعت برق کشور تسویه شود.
 در نشست علنی  مجلس شــورای اسالمی،  بررسی الیحه دو فوریتی اصالح تبصره 
)۵( ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در دستور کار قرار گرفت که پس از 

تصویب کلیات الیحه، نمایندگان با ماده واحده این الیحه موافقت کردند.
در ماده واحده الیحه آمده است: تبصره )۵( ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل 

کشور به شرح زیر اصالح شده و متن زیر به ابتدای بند )ح( الحاق می شود:
۱- تــا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریــال از مطالبات دولت که در اجــرای بند )پ( ماده 
)۲( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشــور- مصوب ۱۳۹۴- به 
شــرکت های دولتی منتقل شده و یا می شــود با اعالم وزارت امور اقتصادی و دارایی از 
بدهی های دولت به شــرکت های مذکور از جمله شرکت های زیر مجموعه بخش برق 
وزارت نیرو ناشــی از مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی، کسر و تسویه شده تلقی 
می شود. مبالغ تسویه شده ضمن درج در عملکرد وصولی منابع عمومی ردیف ذی ربط، 
در جــزء )۱۰۰( ردیف )۵۳۰۰۰۰( که به همین منظــور تحت عنوان -تهاتر مطالبات 
شــرکت های دولتی بابت مابه التفاوت قیمت های تکلیفی با بدهی واحدهای مزبور به 
دولت )جمعی - خرجی(- به جدول شــماره )۹( قانون بودجه ســال ۱۴۰۱ کل کشور 

اضافه می گردد، درج می شود.
۲- متن زیر به عنوان جزء )۴( به بند )ط( الحاق می شود:

۴- برای تسویه بخشــی از بدهی دولت به شــرکت توانیر بابت مابه التفاوت قیمت 
تمام شــده و تکلیفی فروش برق، موضوع ماده )۶( قانون حمایت از صنعت برق کشور - 
مصوب ۱۳۹۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف اســت با تضمین سازمان برنامه و 
بودجه کشور مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی اسالمی از جمله، اسناد خزانه 
اسالمی را با حفظ قدرت خرید در مقاطع زمانی مشخص، منتشر و به طلبکاران صنعت 

برق با معرفی وزیر نیرو واگذار نماید. 
عملکــرد این بنــد در ردیــف )۳۱۰۱۰۸( جدول شــماره )۵( و جــزء )۷( ردیف 
)۵۲۰۰۰۰( کــه تحت عنوان-بدهی دولت - مابه التفاوت قیمت تمام شــده و تکلیفی 
فروش برق- به جدول شماره )۹( قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور اضافه می گردد، 
درج می شود. مبلغ اسمی اوراق منتشره )پس از کسر حفظ قدرت خرید حسب مورد( 
 از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه التفاوت قیمت  تمام شده و تکلیفی فروش برق

 کسر می شود.

موسوی در صحن مجلس:

باید به داد بازنشستگان و معلمان 
حق التدریس برسیم

نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسالمی گفت: باید به داد بازنشستگان، معلمان 
حق التدریس، غیرانتفاعی ها و نهضتی ها هم برسیم و قانون رتبه بندی معلمان باید مورد 

توجه قرار گیرد.
 سید علی موسوی در جلسه مجلس شــورای اسالمی خطاب به هیئت رئیسه، گفت: 
ســوال و اســتیضاح نمایندگان را جدی بگیرید، چرا که مردم و دهک های پایین جامعه 

مشکل معیشتی دارند.
وی بیان کرد: قیمت خرید محصول کشــاورزان از جمله کشمش بسیار پایین است در 

حالی که قیمت کود و سم بسیار باال و کمرشکن است.
نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسالمی با انتقاد از عدم اجرای قانون رتبه بندی 
معلمان، تصریح کرد: اگر از نیروهای شــرکتی دفاع می کنیم، باید به داد بازنشســتگان، 

معلمان حق التدریس، غیرانتفاعی ها و نهضتی ها هم برسیم.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس 
مطرح کرد؛ضرورت اصالح نوسانات بازار ارز و 

خودرو توسط دولت
نماینده ســاری و میاندورود در مجلس بــا انتقاد از 
افزایــش بی رویه قیمت ها در بازار، بــه ویژه قیمت ارز و 
خودرو گفــت: دولت باید به وعده هــای خود در تمامی 

حوزه ها جامه عمل بپوشاند.
 علی بابایی کارنامی در گفتگو با رســانه ها با انتقاد از 
وضعیت نوســانات و افزایش بی رویه قیمت ها در بازار به 
ویژه قیمت ارز، دالر و خودرو، اظهار داشــت: در بسیاری 
از مســائل پیش از آغاز به کار دولت ســیزدهم، رئیس 
جمهور و هیأت وزیران وعده های بســیاری به مردم در 
خصوص مسائل معیشــتی و رفاهی داده اند که به تعبیر 
رهبــر معظم انقالب باید تمامی قول ها و وعده ها به ملت 
بزرگ ایران اســالمی، تحقق پیدا کنــد و امروز با تقدیر 
از زحمات بســیاری که دولت و شــخص رئیس جمهور 
متحمل می شــوند اما در بســیاری از موارد هنوز به این 

وعده ها عمل نشده است.
وی در ادامه با اشاره به شرایط پیچیده اقتصاد جهانی 
و ایران اسالمی، افزود: کشــور در حوزه اقتصاد نیازمند 
جراحی همه جانبه اســت و بســیاری از اقشار کشور در 

شــرایط بسیار سختی هســتند و دولت محترم و هیأت 
وزیران و همه مســئولین کشور باید برای آالم و رفع این 

مشکالت مجاهدت و تالش بیشتری داشته باشند.
نماینده مردم ســاری و میاندورود در مجلس شورای 
اسالمی در ادامه سخنان خود با تاکید بر کنترل و نظارت 
دستگاه های مربوطه در بخش تنظیم و تثبیت قیمت ها، 
تصریــح کرد: ثبات در قیمت کاالهای اساســی مردم از 
ضروری تریــن اقدامات و اولویت دولت و دســتگاه های 
مربوطه قرار گیرد و در بخش نوســانات ارز و دالر و بازار 

خودرو باید کنترل و نظارت ها بیشتر شود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسالمی در 
بخش پایانی ســخنان خود با انتقاد از وضعیت افزایش 
بی رویــه قیمت ها و عدم کنترل و نظارت در بازار به ویژه 
کاالهای اساســی مردم، تاکید کرد: مردم از افزایش بی 
رویه قیمت کاالهای اساســی و عدم کنتــرل بازار ارز و 
خودرو رنج می برند و بسیاری از این نوسانات در بازار ارز و 
خودرو بر قیمت دیگر کاالهای اساسی هم اثر سو خواهد 

داشت و این روند باید هرچه زودتر اصالح شود.
بابایی کارنامی در بخش پایانی سخنان خود با تاکید 
بر اصالح نظام یارانه ها، خاطر نشــان کــرد: یارانه ها در 
بســیاری از موارد عادالنه پرداخت نشده است و یکی از 

مهم ترین مشکالت کشــور توزیع ناعادالنه سرمایه در 
جامعه است که باید برای ســال آینده موضوع پرداخت 
عادالنه یارانه و توزیع سرمایه با برنامه ریزی دقیق توسط 
مجلس شــورای اسالمی و دولت سیزدهم این مشکالت 

رفع و کم شود.

سجادی: پیگیر افزایش وام ازدواج هستم/ 
مبلغ وام ازدواج باید متناسب با شرایط روز باشد

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به پیگیری مصوبه دولت 
درراســتای تسهیل شرایط ازدواج تصریح کرد: مبلغ وام 
ازدواج باید متناسب با شرایط روز باشد و به همین دلیل 

پیگیر تغییرات مبلغ این وام هستیم.
 »حمید سجادی« روز چهارشنبه در حاشیه نشست 
هیأت دولت در جمع خبرنگاران گفت: درباره تســهیل 
شــرایط ازدواج پیگیــر مصوبه رئیس جمهــور و دولت 
هســتیم تا زمان پرداخت وام پــس از تکمیل مدارک به 

حدود دو هفته برسد.
وی تأکید کرد: وام ازدواج جوانان باید از نظر مبلغ هم 
تغییر یابد و با شرایط زندگی امروز همخوانی داشته باشد.
وزیر ورزش و جوانان افزود: قطعا پیشنهادی مبنی بر 
تغییــر در وام ازدواج جوانان را در هیأت دولت مطرح و با 

همه همکاران کابینه در این زمینه رایزنی خواهم کرد.
سجادی با بیان اینکه طرح مکتوب این پیشنهادات و 
دالیل آن را هم تقدیم رئیس جمهور خواهد شــد، تأکید 
کرد: این موضــوع را تکلیف خود می دانم و با معاون امور 
جوانان اعداد و ارقام و مبالغ دریافت و پرداخت شــده را 

بررسی خواهیم کرد تا متناسب با شرایط روز باشد.
وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر اینکه به شدت پیگیر 
وام ازدواج هســتیم، تصریح کرد: شاید یک خانواده با دو 
وام ازواج ۱۵۰ میلیونی در شــروع زندگی با مشــکالتی 
 مواجــه شــوند و به همین دلیــل در فکــر افزایش وام

 ازدواج هستیم.

 وزیر علوم: اینترنت فقط در حوزه های
 برگزاری کنکور قطع می شود

وزیر علوم اعالم کرد که در زمان برگزاری ککور ۱۴۰۲ 
فقط اینترنت حوزه های برگزاری کنکور قطع خواهد شد.

به گزارش ایســنا، محمدعلی زلفی گل در حاشــیه 
جلســه هیات دولت در جمع خبرنــگاران درباره تامین 
امنیت برای برگزاری کنکور اظهار کرد: فقط در محوطه 
حوزه های برگزاری کنکور، اینترنت قطع خواهد شــد تا 

داوطلبان در کمال آرامش و امنیت بتوانند رقابت کنند.

کوتاه سیاسی

رهبر معظم انقالب اســالمی صبح امروز )چهارشنبه( 
در دیدار صدها تن از زنــان فرهیخته و فعال در عرصه های 
فرهنگــی، اجتماعی و علمی، با تبیین نگاه مترقی و عادالنه 
اسالم به »زن« در عرصه های »جنسیتی و انسانی »حقوقی 
و تکالیف - مســئولیت پذیری فردی و خانوادگی- و نقش و 
تکالیف اجتماعی« ضربات غرب متجدد به زن را اساســی و 
خائنانه خواندند و تأکید کردند: زن در نقش همســر، مظهر 
عشق و آرامش بخشی و در نقش مادر، مانند حق حیات است 
البته باید توجه کرد که خانه داری به معنای خانه نشــینی 
نیست بلکه به معنای اصالت دادن به خانه، در عین فعالیت در 

عرصه های مختلف جامعه است.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای با ابراز خرســندی فراوان از 
مفاهیم عالی و برجسته در سخنان شــماری از میهمانان، 
افزودند: پیشنهاد استفاده از زنان فرهیخته، دانشمند، فرزانه 
و مجّرب در رده های گوناگون تصمیم سازی و تصمیم گیری 
کشور، موضوع مهمی اســت که ذهن من را نیز مدتها است 

مشغول کرده و ان شاءاهلل برای آن راه حلی خواهیم یافت.
رهبر انقالب اســالمی قبل از تبیین نگاه اسالم به زن در 
عرصه های مختلف تأکید کردند: موضع جمهوری اسالمی 
در قبال مدعیان ریاکار غربــی در مقوله زن، مطالبه گری و 
هجوم است زیرا غرب متجدد و فرهنگ منحط غربی در این 
زمینه واقعاً مقصر است و در حق حیثیت و کرامت زن، جنایت 
کرده است که امیدواریم دیدگاههای اسالم با تبیین و تکرار 
مناسب از زبان و قلم نخبگان و فرهنگیان زن، حتی در افکار 

عمومی غرب اثر بگذارد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با استناد به آیات قرآن مجید، 
تساوی زن و مرد در نگاه انسانی و جنسیتی را جزو مسلمات 
اسالم برشمردند و گفتند: در ارزش گذاری اسالمی و انسانی، 

 هیچ تفاوتی میان جنس زن و مرد نیست.
ایشــان حقوق و تکالیف زن و مرد در اسالم را متفاوت اما 
متعادل خواندند و افزودنــد: تفاوت هایی در طبیعت زنانه و 
مردانه وجود دارد که در مســئولیت پذیری فردی در خانه و 
اجتماع اثرگذار اســت و طبعاً زن یــا مرد نباید برخالف این 
طبیعت رفتار کند.رهبر انقالب تکالیف زن و مرد در جامعه و 
مسائل اجتماعی را »وظایفی یکسان اما در نقش ها و شکل 
های متفاوت« برشمردند و افزودند: به عنوان مثال در دفاع 
مقــدس، زنان و مردان هر دو، البتــه در نقش های متفاوت 
مکلف به دفاع بودند که زنان اگر نه بهتر از مردان، حداقل مثل 

آنان به این وظیفه دشوار عمل کردند.
رهبــر انقالب در نوعــی جمع بندی گفتنــد: برخالف 
نظام عمیقاً مردســاالر ســرمایه داری غربی، در اسالم هم 
زن و هم مرد در مســائلی، برجســته و برخوردار از امتیازات 
قانونی، فکری، نظری و عملی هســتند اما غربی ها به دروغ، 

مردساالری ذاتی خود را به اسالم نسبت می دهند.
ایشــان با اشاره به مبنای اصلی نظام سرمایه داری یعنی 
برتری سرمایه بر انسان گفتند: در این دیدگاه هر کسی بتواند 
بیشــتر ثروت اندوزی کند، ارزش ماهوی بیشــتری دارد و 
طبعاً با توجه به خصوصیات مردان در سرمایه اندوزی، نظام 

سرمایه داری، نظامی مردساالرانه می شود.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای »عرصــه کار« و »نگاه 
لذت جویانه به زن« را دو سوءاســتفاده اساســی غرب از زن 
دانستند و گفتند: هدف اصلی مطرح شدن مسئله آزادی زنان 
در غرب، کشــاندن آنها از خانه به کارخانه بــود تا از زنان به 

عنوان نیروی کار ارزان استفاده شود.
ایشان جنجال آزادی بردگان سیاهپوست در جنگ های 
خونیــن داخلی امریکا در قرن ۱۹ را نمونه دیگری از تقلب و 
سوءاستفاده نظام سرمایه ای از مضامین ارزشمند دانستند 

و افزودنــد: در آن ماجرا نیز ســرمایه داران شــمال امریکا، 
سیاهپوستان مزارع جنوب را به اسم آزادی به شمال کشیدند 

و با دستمزدهای کم آنان را به کار گرفتند.
رهبر انقالب نگاه لذت جویانه را دیگر ضربه اساسی غرب 
به زن خواندند و گفتند: در این ماجرای واقعاً غم انگیز، نظام 
سرمایه داری با اســتفاده از انواع روش ها، زن را قانع می کند 
که منفعــت و ارزش او در رفتاری اســت که جذابیت های 
جنسی اش را برای مردان کوچه و خیابان، برجسته تر و بیشتر 

کند و این، بزرگترین ضربه به حیثیت و جایگاه زن است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تالش زنــان غربی برای الگو 
قرار دادن و اصالت دادن به خواســته های مردان را، نتیجه 
نگاه مردساالرانه نظام سرمایه داری دانستند و تأکید کردند: 
برخالف این نگاه منحط، پروردگار در قرآن کریم زن را الگوی 
مــردان می نامد و می فرماید زن نوح و زن لوط الگوی مردان 
و زنــان کافرند و زن فرعون و حضرت مریم الگوی همه زنان 

و مردان مؤمن.
ایشان با اشــاره به آمار و واقعیاتی که حتی مراکز رسمی 
کشورهای غربی اعالم می کنند، ادعای غرب درباره دفاع از 
حقوق زنان را، نهایت وقاحت نامیدند و گفتند: آزادی ادعایی 
نظام ســرمایه داری عین »اســارت و اهانت« به زن است و 

انسان شرم می کند از برخی ماجراها در غرب حتی نام ببرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــتباه خواندن نگاهی که 
آزادی ارتباط زن و مرد در غرب را موجب سیر شدن چشم و 
دل مردان و کاهش مشکالت زنان می داند، افزودند: همین 
ارتباطات آزاد، باعث صد برابر شــدن حرص و هوس مردان 
غربی شده است به گونه ای که خودشان هم می گویند تعرض 
به زنان و دختران عالوه بر خیابان و محیط کار و محیط درس، 
به تشــکیالت منظم و آهنین ارتش هم کشیده و روز افزون 
شده است.رهبر انقالب گفتند: تجارت و برده داری جنسی، 
شکســته شدن همه حد و مرز های اخالقی و عرفی و قانونی 
کردن مســائلی مانند همجنس بازی که در همه ادیان الهی 
حرام اســت و افتضاحات دیگر، نتایــج نگاه و فرهنگ غرب 
به زن است بنابراین اجتناب شــدید از نگاه غربی در مقوله 
زن، از واجبات عملی اســت.رهبر انقالب با ابراز خرسندی از 
حضور متکثر زنان دانشمند، فرزانه و مؤمن در کشور، تبیین و 
افشای نگاه فاجعه آمیز غرب به مسئله جنسیت و زن را کاری 
ضروری خواندند و گفتند: با استفاده از ارتباطات مجازی، نگاه 
اسالم به مســئله زن و مرد را در قالب گزاره های کوتاه و گویا 
و ابتکارهایی مانند هشتگ ســازی ، تنظیم و به تشنگان این 

حقایق بخصوص در کشورهای اسالمی عرضه کنید.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان، 
مســئله خانواده و نقش زن در آن را مورد توجه قرار دادند و 
گفتند: تشکیل خانواده بر اساس یک قانون عام در آفرینش 
یعنی قانون زوجیت است، این نگاه در نقطه مقابل تضاد هگلی 
و مارکسیستی است که می گوید حرکت ناشی از تضاد است 
چرا که در منطق اسالم، حرکت از جمله ادامه نسل برخاسته 
از زوجیت و همراهی اســت که این نظریه نیاز به کار جدی و 

اساسی دارد.
ایشان علت تعیین ضابطه و قانون برای زوجیت و تشکیل 
خانواده در اسالم و سایر ادیان الهی را جلوگیری از اغتشاش 
و بی قاعدگی دانستند و افزودند: رعایت این ضوابط موجب 
ســالمت خانواده و جامعه می شــود چرا که خانواده سلول 

تشکیل جامعه است.
رهبر انقالب در تبیین نقش زن در خانواده، زن را به گلی 
و عطر خوشبو و هوای تنفس در فضای خانه تشبیه کردند و 
گفتند: چنانچه زن در خانه داوطلبانه مایل به انجام کار باشد، 
اشکالی ندارد اما به تصریح روایات، زن در خانه همچون یک 

کارگر نیست که دیگران بتوانند او را به انجام کار وادار کنند.
ایشــان دو نقش اصلی زن در خانه را نقش مادری و نقش 
همســری برشمردند و افزودند: زن در نقش همسری مظهر 
عشق و آرامش برای مرد است که نمونه هایی از درخشش این 

نقش در کتابهای شرح حال همسران شهدا برجسته است.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای در برشــمردن خصوصیات 
نقش مادرِی زن، گفتنــد: در نقش مادری، زن صاحب حق 
حیات است چرا که فرزندان خود را متولد می کند و با عشقی 
بی بدیل آنها را پرورش می دهد، ضمن اینکه مادران بیش از 
همه عامل انتقال عناصر هویت ملی و افشاننده بذرهای ایمان 

و اخالق در فرزندان هستند.
رهبــر انقالب، مهمترین و اصلی تریــن وظیفه زن را دو 
نقش مادری و همسری، یعنی نقش خانه داری خواندند اما 
تأکید کردند: البته خانه داری به معنی خانه نشینی و پرهیز 
از تدریس، مجاهدت و فعالیتهای سیاسی و اجتماعی نیست 
بلکه یعنی زن هر کار دیگری که ذیل اصالت خانه داری امکان 

و به آن عالقه داشت، بتواند انجام دهد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه خانواده بدون 
حضور و احساس تکلیف زن قابل اداره شدن نیست و برخی 
گره ها جز با سرانگشــت ظریف زن باز نمی شــود، افزودند: 
همچنانکه هیچ زنی در تقدم حفظ جان فرزندش با فالن کار 
اداری، تردید ندارد در اهمیت تربیت اخالقی و ایمانی فرزند 
نیز تردیدی نیست و چنانچه زن ناگزیر از انتخاب یکی از دو 

عرصه باشد، خانواده مهمتر است.
ایشان البته برخی کارهای اجتماعی را فریضه هایی برتر 
از هر کار دیگری دانستند و گفتند: گاهی اهمیت یک فریضه 
حتی از حفظ جان فرزند، همسر و پدر و مادر هم باالتر است.

رهبر انقالب وضعیت خانواده در غرب را متالشی خواندند 
و افزودند: این خطر، صدای اعتــراض متفکران خیرخواه و 
مصلح غربی را نیز بلند کرده اســت اما سرازیری فروپاشی 
تدریجی خانواده در غرب به قدری تند است که امکان توقف 

یا اصالح آن وجود ندارد.
رهبرانقالب در بخش دیگری از سخنانشــان به مسئله 
حجاب پرداختند و گفتند: حجــاب بی تردید یک ضرورت 
شرعی و خدشه ناپذیر اســت اما این ضرورت خدشه ناپذیر 
نباید موجب شود کسانی که به صورت کامل حجاب را رعایت 

نمی کنند به بی دینی یا ضدانقالبی متهم شوند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: چند سال قبل در یکی 
از سفرهای استانی و در جمع علمای آن منطقه گفتم که چرا 
خانمی را که قدری موهایش بیرون و به تعبیر رایج بدحجاب 
و در واقع، ضعیف الحجاب است، متهم می کنید در حالی که 
در استقبال مردمی شماری از خانم ها چنین حجابی داشتند. 
اینها زنان و دختران خودمان هســتند که در مراسم دینی و 

انقالبی هم شرکت می کنند.
ایشان با یادآوری تجلیل های سابق خود از حضور زنانی با 
ظواهر مختلف در مراسم های مناجات و راز و نیاز با پروردگار 
در شبهای قدر، خاطرنشان کردند: من به آن اشکها حسرت 
می خوردم و می گویم ای کاش می توانستم مانند آن دختر و 

زن جوان اشک بریزم.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: ضعف حجاب، کار درستی 
نیست اما موجب نمی شــود آن فرد را از دایره دین و انقالب 
خارج بدانیم همه ما هم نقص هایی داریم که باید تا حد امکان 

آنها را برطرف کنیم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خدمات جمهوری اسالمی به 
زنان را مقوله ای مهم و فراموش نشدنی دانستند و خاطرنشان 
کردند: پیش از انقالب، زنان فرزانه، دانشمند و اهل تحقیق 
انگشت شــمار بودند اما انقالب موجب رویــش انبوه زنان 

فرهیخته شد به نحوی که دانشجویان دختر از پسر در برخی 
سالها پیشی گرفته و تعداد بسیار زیادی از زنان در شاخه های 

مختلف علم و فناوری مشغول کار هستند.
ایشــان درخشــش دختران ایــران در میادین جهانی 
ورزش را عرصه دیگری از پیشــرفت های پس از انقالب زنان 
برشمردند و افزودند: بهترین تبلیغ برای حجاب این است که 
دختر ورزشکار ما قهرمان می شــود و پرچم کشورش را در 
مقابل دوربین های بین المللی باال می برد آن هم در حالی که با 

حجاب بر روی سکوی قهرمانی ایستاده است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به تالش های فراوان 
در قضایای اخیر علیه حجاب، خاطرنشان کردند: چه کسی 
در مقابل این تالشــها و فراخوانها ایستادگی کرد؟ خود زنها 
بودند که ایستادند، آن هم در حالی که بدخواهان امیدشان 
به همین زن های اصطالحاً بدحجاب بود تا کشــف حجاب 
کننــد اما زنان این کار را نکردنــد و در دهان تبلیغ کننده ها 

وفرستندگان فراخوان زدند.
ایشــان در بیان آخرین نکته با ابراز تأسف از ظلم به زنان 
در بعضی از خانواده ها گفتنــد: گاهی مردان با تکیه به توان 
جســمی خود به زنان ظلم می کنند کــه در این موارد برای 
حفظ خانواده قوانین مربوط به خانواده باید آنچنان محکم و 
قوی و حامی طرف مظلوم باشد که مرد قادر به ظلم کردن به 
زن نباشد، البته مواردی نیز وجود دارد که زن ظلم می کند که 

اندک و محدود است.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، ۷ تن از زنان حاضر 

در این دیدار، خانم ها:
-    عاطفه خادمی؛ پژوهشــگر و عضو شورای فرهنگی و 

اجتماعی کشور
-    پریچهر جنتی؛ نویسنده و خانه دار

-    مریم نقاشان؛ حقوقدان فعال در محاکم قضایی آلمان
-    مهدیه ســادات محور؛ برنده جوایز ملی و بین المللی 

سینمای مستند
-    شهرزاد زاده مدرس؛ استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی 

شهید بهشتی
-    نگین فراهانی؛ کنشگر حوزه دختران نوجوان

-    سارا طالبی دکتری علوم ارتباطات و طلبه سطح چهار 
حوزه علمیه

به بیان دیدگاههای خود پرداختند.
لزوم توســعه زیســت بوم های تخصصی زنان، حفظ و 
ترویج الگوهای مناسب شهری برای توسعه فرهنگ صحیح، 
توســعه تعاونی های زنانه، اصالح نگاه به فرهنگ خانه داری 
در دســتگاههای مختلف بویژه نظام آموزشی کشور، ارائه 
تصویر روشــن از زن ایرانی به غرب، لزوم بکارگیری مطلوب 
زنان موفق در سطوح مدیریتی کشور، ضرورت حضور زنان 
فرهیخته در شوراهای عالی و نهادهای مرجع تصمیم ساز، 
ضرورت تبیین مزیت نســبی زن تراز جمهوری اســالمی، 
اصالح بازنمایی زنان در تولیدات رســانه ای، ضرورت اصالح 
مشوق های سیاســت افزایش جمعیت متناسب با نیازهای 
واقعی مادران، توســعه امکانات مورد نیــاز مادران از جمله 
اتاق های کودک در دانشگاه ها و مراکز عمومی، لزوم تأسیس 
قرارگاه رســانه ای زنان، لزوم احیا و تجهیز بیمارستان های 
تخصصی زنان و حمایــت از کادر درمــان مختص بانوان، 
ضرورت ســاخت و ترویج الگوهای تراز دخترانه برای نسل 
نوجوان، زمینه سازی حاکمیتی برای فعالیت مجتهدان زن 
حوزه های علمیه و ضرورت توســعه امر تبلیغ در حوزه های 

علمیه بانوان،
 از جمله نکات مطرح شــده در ســخنان میهمانان این

 دیدار بود.

رهبر انقالب اسالمی در دیدار صدها تن از زنان فرهیخته و فعال کشور:

 کسانی که حجاب ضعیف دارند
  هم دختران خود ما هستند؛

 نباید آنها را متهم کرد
رهبر انقالب، مهمترین و اصلی ترین وظیفه زن را دو نقش مادری و همســری، یعنی 
نقش خانه داری خواندند اما تأکید کردند: البته خانه داری به معنی خانه نشینی و پرهیز از 
تدریس، مجاهدت و فعالیتهای سیاسی و اجتماعی نیست بلکه یعنی زن هر کار دیگری 

که ذیل اصالت خانه داری امکان و به آن عالقه داشت، بتواند انجام دهد...
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این قاتل خاموش باعث به دنیا 
آمدن جنین های مرده می شود

آلودگی بدون شــک یکــی از علل اصلی مرگ ومیر در جهان اســت. 
بســیاری از کارشناســان بر این باورند که ســرب های موجــود در هوا 
ســاالنه میلیون ها مرگ زودرس را به دنبال دارد. متأســفانه، بسیاری از 
ســازمان های بهداشــتی آن را به عنوان علت مرگ ذکر نکرده اند اما این 
مســئله می تواند خطرات نگران کننده ای را بــرای برخی گروه ها به ویژه 

مادران باردار به ... دنبال داشته باشد.
داده های ســازمان بهداشــت جهانی نشــان می دهد که تقریباً تمام 
جمعیت جهان )99 درصد( هوایی را تنفس می کنند که از محدودیت های 
دســتورالعمل ســازمان جهانی بهداشــت فراتر می رود و حاوی سطوح 
باالیی از آالینده ها است.بســیاری از مطالعات نشان می دهد که جوامع 
کم درآمد به طور نامتناســبی در معرض آلودگی هوا قرار دارند و در برابر 
اثرات نامطلوب سالمتی آسیب پذیرتر هستند. هنگامی که ما آالینده های 
هوا را تنفس می کنیم، این ذرات ریز می توانند وارد جریان خون ما شوند و 
باعث سرفه یا سوزش چشم شوند و بیماری های زمینه ای را تشدید کنند. 
البته خطرات ســالمتی افراد از آلودگی هوا بسته به سن، مکان، سالمت 

زمینه ای و سایر عوامل بسیار، متفاوت است. 
بااین حال، برخی از گروه های مردم ممکن اســت ازنظر قرار گرفتن در 
معرض آلودگی هوا بیشتر از دیگران مستعد باشند و آالینده های مختلف 

ممکن است بر این گروه ها تأثیر متفاوتی بگذارند.
آلودگی هوا باعث افزایش تولد جنین های مرده می شود

آلودگی هــوا می تواند بر بارداری تأثیر منفی بگذارد و منجر به زایمان 
زودرس، وزن کم هنگام تولد، مرده زایی یا ناهنجاری های مادرزادی شود.

محققان دریافتند کــه ذرات PM2.5 می توانند از طریق جفت از مادر 
به جنین منتقل شوند که نه تنها ممکن است به جفت آسیب برساند بلکه 
به طور بالقوه باعث آسیب »غیرقابل برگشت جنین« شود. یک مطالعه در 
ســال 2018، ذرات آالینده سمی را در ریه ها، کبد و مغز جنین نشان داد. 
عالوه بر این، قرار گرفتن در معــرض PM2.5 در دوران بارداری می تواند 
انتقال اکسیژن به جنین را کاهش دهد یا باعث ناهنجاری های جفت شود 

که همه این علل باعث افزایش تولد جنین های مرده می شود.
احتمــال زایمان زودرس از دیگر خطرات آلودگی هوا برای زنان باردار 
اســت. زایمان زودرس خطر مشکالت دیگری مانند وزن کم هنگام تولد، 
رشد ناکافی ریه ها در نوزاد و مرگ نوزاد در حین تولد یا مدت کوتاهی پس 
از تولد را افزایش می دهد. یک مطالعه در سال 2019، اثرات آالینده های 
رایج مانند ازن، دی اکسید گوگرد، اکسید نیتروژن و دی اکسید نیتروژن را 
ارزیابی کرد و به این نتیجه دست یافت که بین آلودگی هوا و زایمان زودرس 
رابطه وجــود دارد و این خطر در طول بارداری بعدی باالتر بود. همچنین 
یک تجزیه وتحلیل در سال 2013 نشان داد که شیوع آالینده های خاص، 
مانند دی اکسید نیتروژن، با خطر باالتر وزن کم هنگام تولد مرتبط است.

آلودگی هوا برای کودکان بیش از بزرگ ساالن مضر است
کودکان در مقایســه با بزرگ ساالن نســبت به تنفس در هوای آلوده 
آسیب پذیرتر هستند زیرا مجاری تنفسی آن ها کوچک تر است و همچنان 
در حال رشد است. آن ها همچنین سریع تر از بزرگ ساالن تنفس می کنند 

لذا هوای آلوده بیشتری را جذب می نمایند.
هنگامی که ذرات استنشاقی بسیار کوچک هستند - قطر 2.5 میکرون 
یا کمتر - می توانند غشاهای مخاطی حفره بینی را تحریک کنند و باعث 
آبریزش بینی و سرفه شوند. عالوه بر این، این ذرات ریز می توانند راه خود 
را به ریه ها بازکرده و باعث التهاب در آنجا شــوند. درنتیجه آلودگی هوا با 
PM2.5، کودکان را در معرض خطر بیشــتری برای ابتال به بیماری های 
تنفســی قرار می دهد و محققان این موضوع را در جمعیت های سراســر 
جهان مشــاهده کرده اند اما این تنها آغاز راه است، زیرا آلودگی هوا فقط 
وارد راه هــای هوایی و ریه های ما نمی شــود. این امــکان وجود دارد که 
برخــی از ذرات - ازجمله ذرات فوق ریز که فقــط 0.1 میکرون یا کمتر 
قطــر دارند - بتواننــد از بافت ریه عبور کرده و وارد جریان خون شــوند. 
همچنین ممکن است ذرات درنتیجه بلعیده شدن به دستگاه گوارش راه 
پیدا کنند. به این ترتیب، ذرات معلق می توانند بســیار بیشتر بر سیستم 

تنفسی کودک تأثیر بگذارند.
آلودگی هوا یک عامل خطر برای همه مبتالیان به آسم است

آلودگی هوا، حدود دوسوم افراد مبتال به آسم را در معرض خطر حمله 
آســم قرار می دهد؛ به این دلیل که برخــی از ذرات آلودگی به اندازه ای 
کوچک هســتند که مستقیماً وارد ریه ها می شــوند و به سرعت راه های 

هوایی و عالئم آسم را تحریک می کنند.
آلودگی هوا نه تنها باعث تشــدید آســم در افراد مبتال به این بیماری 
می شــود بلکه تحقیقات نشــان می دهد که ســطوح باالی آلودگی هوا 
می تواند باعث ابتال به آســم در کودکان و بزرگ ساالن شود. کودکانی که 
در مناطقی با آلودگی باال زندگی می کنند بیشتر در معرض خطر هستند. 
همچنین اگر در دوران بارداری در معرض سطوح باالیی از آلودگی باشید، 
چه خودتان آسم داشته باشید چه نداشته نباشید، احتمال ابتالی کودک 

شما به آسم بیشتر است.
خطر آلودگی هوا برای افراد مسن و بیماران قلبی

بر اســاس گزارش سازمان بهداشــت جهانی، آلودگی هوا در سراسر 
جهــان، 25 درصــد از کل مرگ ومیرهای مربوط بــه بیماری های قلبی 
عروقی ایسکمیک را تشکیل می دهد.  وقتی ذرات وارد بدن می شوند، از 
ســد محافظ ریه های ما عبور کرده و وارد جریان خون می شوند. بر اساس 
تحقیقات، ذرات می توانند رگ های خونی را منقبض کنند و باعث باریک 

شدن آن ها شوند.
 این نتیجه، می تواند به افزایش فشــارخون و فشــار قلب کمک کند و 
حتی می تواند درنهایت باعث سکته مغزی یا حمله قلبی شود. آلودگی هوا 
همچنین می تواند ســاختار یا شکل قلب را تغییر دهد و  این ممکن است 

درنتیجه منجر به نارسایی قلبی یا سایر مشکالت قلبی شود.
این قاتل خاموش باعث به دنیا آمدن جنین های مرده می شود

قــرار گرفتن کوتاه مــدت در معــرض ذرات مضر نیــز خطر حمله 
قلبی، آریتمی )اختالل ریتم قلب(، ســکته مغزی و نارســایی قلبی را در 
جمعیت های آسیب پذیر مانند افراد مسن و مبتالیان به بیماری های قلبی 
عروقی افزایش می دهد و عالئمی مانند تپش قلب، درد قفســه ســینه یا 
تنگی نفس را ایجاد می کند لذا افراد مبتال به بیماری های قلبی در صورت 
ادامه یافتن یا تشدید عالئم، باید از پزشک متخصص کمک بگیرند. اگرچه 
اثرات آلودگی هوا بر روی گروه های حســاس بسیار نگران کننده است اما 
تغذیه خوب که نشان داده شده است که تأثیر قابل توجهی بر اثرات آلودگی 

هوا دارد، ابزاری فوری برای کاهش اثرات منفی آلودگی هوا است.
تقویت آنزیم های سم زدایی با خوردن سبزیجات چلیپایی

سبزیجات چلیپایی مانند کلم بروکلی، گل کلم، کلم پیچ، تربچه، شلغم 
و... می تواند به طور چشــمگیری آنزیم های سم زدایی را در کبد ما تقویت 
کند و به کاهش ســطح التهاب در بدن ما کمک نماید. تحقیقات نشــان 
می دهد که خوردن بیش از دو فنجان کلم بروکلی، کلم، گل کلم، کلم پیچ، 
یا سایر سبزیجات چلیپایی در روز با 20 درصد کاهش خطر مرگ مرتبط 
است و خوردن این سبزیجات راهی مقرون به صرفه برای مبارزه با خطرات 

آلودگی هوا در درازمدت برای سالمتی باشد.

به گفته یک روانشــناس کودک، علت دفــاع نکردن برخی 
کودکان از خودشان می تواند به دلیل مشکالت زمینه ای بالینی 

باشد.
 هیچ والدی از اینکه فرزندش از دیگر بچه ها کتک بخورد، زور 
بشنود و به اصطالح بی دست وپا باشد، خوشحال نمی شود. والدین 
دوست دارند فرزندشــان در عین مؤدب بودن، بتواند از خودش 
دفاع کند لذا یکــی از نگران کننده ترین بخش های فرزندپروری 
برای والدین زمانی است که ببینند فرزندشان نمی تواند از خودش 

دفاع کند.
کــودکان در هر ســنی می تواننــد با همساالنشــان دچار 
اختالف نظر شوند و در این میان نتوانند از خودشان دفاع کنند لذا 
این نگرانی دائم همراه والدین است و با ورود کودک به مدرسه نیز 
والدین اغلب نگران اند که نکند همکالسی های فرزندشان به او زور 
بگویند و او نتواند از خودش دفاع کند. در چنین شرایطی والدین 
چطور می توانند دفاع از خود را به کودکشان آموزش دهند؟ دکتر 
فرحناز کیان ارثی، روانشناس تربیتی و استاد دانشگاه در گفت وگو 

با خبرنگار ایرنا زندگی به این سؤال پاسخ می دهد.
علت دفاع نکردن برخی کودکان از خود، مشــکالت 

بالینی است
به گفته دکتــر کیان ارثی، دفاع کــردن از حقوق خود بدون 
پایمــال کردن حقوق شــخص دیگر، جرئت ورزی محســوب 
می شود و علت دفاع نکردن برخی کودکان از خودشان می تواند به 
دلیل مشکالت بالینی باشد: »غالباً کودکانی که درگیر اضطراب 
اجتماعی هســتند یعنی بودن در جمع برایشان سخت است و 
در تعامالت اجتماعی احســاس راحتی نمی کنند، جزئت ورزی 
پایین تری دارند.«کیان ارثی یکی دیگر از دالیل عدم دفاع از خود 
در کودکان را کمبود عزت نفس دانســت و افزود: »کودکانی که 
به صورت جدی در عزت نفس مشکل دارند، نمی توانند از خودشان 
دفاع کنند زیرا چنین افرادی احســاس ارزشمندی نمی کنند و 
جایی که باید احســاس ارزش کنند و حقوق خودشــان را مهم 
بدانند تا بتوانند از خودشــان دفاع کنند، این کار برایشان سخت 
می شود.«او ادامه می دهد: »کودکانی که درگیر اضطراب جدایی 
هستند نیز جرئت ورزی پایینی دارند و غالباً مشکالت اضطرابی 
مثل اضطراب اجتماعی، اضطراب جدایی و عدم عزت نفس پایه 
ژنتیکی دارند و برخی کودکان ازلحاظ ژنتیک و سرشت به گونه ای 

هستند که کمتر می توانند از خودشان دفاع کنند.«
والدین در جرئت ورزی کودک نقش مؤثری دارند

به گفته کیان ارثی، والدینی که خودشــان درگیر مشکالت 
اضطرابی هســتند، فرزندانی را تربیت می کنند که نمی توانند از 
خودشان دفاع کنند:»والد نگران و محتاطی که همیشه محافظ 

فرزندش بوده و اجازه نداده که کودکش یاد بگیرد چگونه از خودش 
دفاع کند یا زمانی که خود والد از جرئت ورزی پایینی برخوردار بوده 
و باعث شده تا کودک با یادگیری مشاهده ای از او الگوبرداری کند یا 
والدین سختگیری که فرزندشان را بیش ازاندازه موردانتقاد و کمتر 
مورد تحسین قرار می دهند، این والدین با این سبک فرزند پروری 
 باعث می شوند که فرزندشان در جرئت ورزی و دفاع از خود دچار 

مشکل شوند.«
مشکل دفاع نکردن کودکان از خود باگذشت زمان رفع 

نمی شود
برخی والدین معتقدند که این رفتار کودکان باگذشت زمان 
تغییر می کند و کودکی که تا دیروز توان دفاع از خود را نداشــت، 
در دانشگاه، محل کار و ارتباط با همسر می تواند به فردی توانمند 
تبدیل شــود و به راحتی از حقش دفــاع کند اما دکتر کیان ارثی 
احتمال رفع این مشــکل را بســیار ضعیف می داند و می گوید: 
»اگرچه محیط در برون ریزی دفاع از خود تأثیرگذار است و برخی 
افراد با ازدواج، ورود به دانشــگاه و محل کار دچار تغییر و اصالح 
رفتاری می شوند اما میزان بهبودی در آینده به اندازه ای نیست که 
ما بتوانیم این مسئله را نادیده بگیریم لذا نه تنها نمی توان امیدی 
به بهبودی خودبه خود این مسئله داشت بلکه احتمال اینکه این 
صفت در کودکان تقویت شود نیز زیاد است و الزم است والدین در 

حل این مشکل مداخله صحیح داشته باشند.«

کودکان از سنین چهارســالگی، دفاع از خود را یاد 
می گیرند

کیــان ارثی می گویــد: »از زمانی کــه مهارت های حرکتی، 
شناختی، اجتماعی، کالمی و خودیاری در کودکان افزایش پیدا 
می کند، جرئت ورزی مطرح می شــود لذا جرئت ورزی برای یک 
بچه سه ساله اصاًل معنا ندارد. جرئت ورزی و دفاع از خود به صورت 
جدی، با یک شــیب خیلی مالیم از دوسالگی تا چهارسالگی و از 

چهارسالگی به صورت جدی تر معنا پیدا می کند.«
این روانشــناس تربیتی ادامــه می دهد: »در ســنین دو تا 
چهارســالگی، کودکان متمرکز بر روی خودشان هستند و اصاًل 
تمرکزی بر دیگران ندارند که بخواهند به احقاق حقوق خودشان 
فکر کنند. در این سنین کودکان به دلیل تمرکز زیاد بر روی خود، 
وسایلشان را با دیگران تقسیم نمی کنند و اگر یک نفر وسایلشان 
را بــردارد معموالً بر اســاس رفتارهای غریزی واکنش نشــان 

می دهند.«
نحوه برخورد والدین با کودکی که نمی تواند از خودش 

دفاع کند
والدین معمــوالً وقتی می بینند که فرزندشــان نمی تواند از 
خودش دفاع کند دچار نگرانی می شوند. یک تفکر نگران کننده 
در این دســته والدین، پیش بینی آینده و پایمال شــدن حقوق 
فرزندشان در جامعه است. این تفکرات و نگرانی ها باعث می شود 

که والدین غالباً دســت به رفتارهای اشتباهی بزنند؛ کیان ارثی 
مداخله اشتباه والدین را یکی از رفتارهای اشتباه می داند و توضیح 
می دهد: »زمانی که کودک مورد زورگویی قرار می گیرد، گاهی 
والدین با مداخله مســتقیم و قلدری ســعی می کنند مسئله را 
حل کنند؛ درحالی که مرز قلدری و جرئت ورزی باریک اســت و 

این گونه مداخله والدین نادرست است.«
این روانشناس کودک ادامه می دهد: »والدین به جای مداخله 
مستقیم و قلدری باید کمک کنند تا دو کودکی که با یکدیگر به 
مشکل خوردند به شکل صحیح مشکلشان را حل کنند و به حقوق 

خود و حقوق طرف مقابلشان آگاه شوند.«
کیان ارثی، یکی دیگر از رفتارهای مخرب در برخورد با کودکی 
که نمی تواند از خودش دفاع کند را برچسب زدن دانست و افزود: 
»برخی والدین با برچسب خجالتی، بی عرضه، دست و پا چلفتی 
و... به کودکشــان ســعی می کنند دفاع از خود را به فرزندشان 
آموزش دهند درحالی که این برچسب ها نه تنها کمکی نمی کند 

بلکه می تواند به عزت نفس کودک آسیب بزند.«
کیان ارثی تأکید می کند: »والدین باید توجه داشته باشند که 
اگر کودکشان نمی تواند از خودش دفاع کند، باید آموزش ببیند و 
این آموزش ها حتماً باید توسط یک روانشناس اتفاق بیفتد چراکه 
روانشناس با کنترل متغیرهای اشتباه در محیط خانوادگی مثل 
اصالح رفتار والدین کنترل گر و پرخاشگر و آموزش دفاع از خود به 
کودک در موقعیت های مختلف می تواند این مسئله را مدیریت 

کرده و به کودک آموزش دهد.«
این روانشناس تربیتی در خصوص نحوه آموزش دفاع از خود 
توسط روانشناس می گوید: »گاهی روانشناس برای آموزش دفاع 
از خود به کودک از بازی و عروسک ها استفاده می کند تا به کودک 
یاد دهد کــه در موقعیت های مختلف چگونه حرف بزند، چگونه 
رفتار کند و چه کاری انجــام دهد.«کیان ارثی می گوید:» گاهی 
الزم است که روانشناس برای ایجاد جرئت ورزی، عزت نفس فرد 
را تقویت کند چراکه الزمه جرئت ورزی، عزت نفس اســت.«او  با 
معرفی کتاب  »رفیــق از زورگوها نترس« می گوید: »این کتاب،  
به کودکان آموزش داده که در موقعیت هایی که مورد قلدری قرار 
می گیرند، چه کارهایی بایــد انجام دهند و چگونه باید جرئت وز 
باشــند.« به عقیده کیان ارثی، جرئت ورزی یک مهارت است که 
می توان آموخت و به درســتی از آن استفاده کرد: »برای آموزش 
جرئــت ورزی به کودکان باید افکاری کــه باعث ترس و نگرانی 
در آن ها می شــود را اصالح کرد. همچنین بــرای جرئت ورزی 
بچه ها، باید بر روی مهارت های شناختی و رفتاری آن ها کار کرد 
و متغیرهای محیطی که باعث تشــدید این مشــکل می شود را 

شناسایی نمود.«

دفاع نکردن کودک از خودش را جدی بگیرید

وزیر آموزش و پرورش از تعیین رتبه قطعی معلمان در قانون رتبه 
بندی تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: هر زمان که رتبه قطعی صادر 
شود، مزایای درنظر گرفته شده برابر سقف 38 هزار میلیارد تومانی که 
در بودجه برای این امر دیده شده، از 31 شهریور سال 1۴00 برای آنها 

محاسبه و مابه التفاوت ها پرداخت خواهد شد.  
یوسف نوری با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر سیما، در پاسخ به 
پرسشی درباره تعطیلی آموزش حضوری در مدارس به علت آلودگی هوا 
و تاثیری که بر جریان کلی آموزش دارد اظهار کرد: بی تعارف بگویم این 
مشکل، مشکل مزمنی است و بنده هم در هیئت دولت به رئیس جمهور 
عرض کردم و ایشان هم دستور داد که سریعاً کمیته ای با مسئولیت وزیر 

کشور تشکیل شود و برای این امر سریع چاره اندیشی کنند.
وی افزود: این چاره اندیشــی و زمان به کار بستن آنها، بستگی به 
طرح هایی دارد که ارائه و اجرا می شود و قطعاً به امروز و فردا که نمی رسد. 
اما در ایام کرونا علی رغم اینکه مدارس جهان تعطیل نبود، ما تعطیل 

بودیم و خیلی ضرر کردیم.
تاخیر در یادگیری و بلوغ اجتماعی دانش آموزان بدنبال 

غیرحضوری شدن مدارس 
کارآمدی آموزش غیرحضوری یک سوم آموزشهای حضوریست

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکــه دانش آموزان ما دچار تأخیر 
در یادگیری، بلوغ اجتماعی و سواد فرهنگی می شوند گفت: از عزیزان 
خواهش می کنیم این موضوع را ســریع تر حل کنند. ما یک نارسایی 
هم پیرامون مدارس دونوبته داریم و همین امر باعث کوتاه شدن زمان 
آموزش در آن مدارس شده و آلودگی هوا بر آن دامن می زند، ضمن آنکه 

برنامه ریزی آموزشی و پرورشی مدارس را برهم می زند.
نوری ادامه داد: مــا در آموزش مجازی اگر با همین امکانات خوبی 
که در شــبکه شــاد داریم و جای قدردانی هم دارد، پیش برویم باز هم 
کارآمدی اش در قیاس با آموزش حضوری بیشــتر از یک سوم نخواهد 
بود. برآیند آموزشی و پرورشی که انتظار داریم از طریق آموزش مجازی 
به طور کامل محقق نمی شود و شاد سامانه مکمل است و جریان اصلی 

برای آموزش و یادگیری در دوره عمومی، در مدارس می گذرد.
وی در پاسخ به این گزاره که »رئیس جمهور دستور داده اند، اما همه 
ما می دانیم که معضل آلودگی هوا یک روزه و دو روزه حل نمی شود.« 
گفــت: بله، این معضل یک روزه و دو روزه حل نمی شــود. ما در همان 
جلسه هم از رئیس جمهور خواهش کردیم که اگر امکان دارد مدارس 
را جزو آخرین مراکزی قرار دهید که قرار است تعطیل شوند. به عنوان 
مثال طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان می توانند دورکار 
شوند تا جایی که آلودگی به سطح قابل تحمل برای دانش آموزان برسد. 
منتها میزان آلودگی ها در تهران در این چند روز به حدی بود که دانش 

آموزان هم نمی توانستند به مدرسه بروند.
وزیر آموزش و پرورش افزود: کمیته اضطرار بر حسب شاخص هایی 
که وجــود دارد  تصمیم گیری می کنند و ما هم چون موظف به حفظ 
ســالمتی دانش آموزان هستیم تبعیت می کنیم؛ اما از کل جامعه چه 
صاحبان صنعت و چه مردم، مراقب اقدامات و رفتارهای ترافیکی مان 
باشــیم که حتی المقدور از آلودگی ها بکاهیم تــا فرزندانمان بتوانند 
مدرسه بروند. امیدواریم حداقل در مراحل بعدی و در آینده شاهد رفع 

معضل آلودگی هوا باشیم.

پرداخت فوق العاده ویژه به کارمندان اداری 
وی در بخش دوم سخنانش به ارزیابی و اعالم آخرین اخبار از اجرای 
قانون نظام رتبه بندی معلمان پرداخت و گفت: حدود 809 هزار نفر از 
همکاران فرهنگی از مزایای رتبه اول برخوردار شدند و اکنون همکارانم 
در حال بررسی سوابق برای تعیین رتبه قطعی هستند که تعدادی صادر 
شده است. صدور هر یک رتبه  100 نفر - ساعت زمان در دانشگاهها نیاز 
دارد اما در آموزش و پرورش همکارانم با سرعت بیشتری مشغول کار بر 
روی این موضوع هستند.وزیر آموزش و پرورش افزود: هر زمان که رتبه 
قطعی صادر شود، مزایای درنظر گرفته شده برابر سقف 38 هزار میلیارد 
تومانی که در بودجه برای این امر دیده شده، از 31 شهریور سال 1۴00 

برای آنها محاسبه و مابه التفاوت ها پرداخت خواهد شد.  
نوری با بیــان اینکه برخی افراد مانند کارمندان اداری مشــمول 
بخشنامه 230 سال 58 نمی شوند و اداری صرف هستند، طبق قانون از 
رتبه بندی مستثنی شده اند گفت: برای این افراد باید از روش هایی چون 
فوق العاده ویژه و سایر روش های جایگزین استفاده کنیم تا این نابرابری 
که احساس می شود رفع شود. رتبه بندی مختص گروه معلمین است 
و شــامل گروه هایی چون خدمتگزاران مدارس هم نمی شود. درباره 
معلمان مهرآفرین هم مشکالتی از حیث قانونی به وجود آمده بود، با این 

حال ما چندماه قبل علی الحساب رتبه بندی را برایشان واریز کردیم.  
وی ادامه داد: مجلــس در آبان ماه مصوبه ای را برای مهرآفرینان از 
سر گذراند )مشمول شدن معلمان مهرآفرین در طرح رتبه بندی از مهر 
1۴01(  که ابهاماتی داشت و توقفی در آن ایجاد شده و اکنون مشغول 

مذاکره هستیم تا مشکالت مربوطه حل شود.

وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: طبق گزارش همکاران دســت 
اندر، کار رتبه بندی در ستاد وزارتخانه، کار تعیین رتبه قطعی معلمان با 
سرعت بیشتری در حال انجام است و قطعاً به سال آینده نخواهد کشید. 
البته همکارانم، موعد زمانی زودتری را برای تعیین رتبه قطعی معلمان 
به من اعالم کرده بودند، اما تا لکه گیری و کارهای این چنینی هم انجام 

شود، کار حداکثر تا پایان سال طول می کشد.
استفاده از روش های ترکیبی برای جذب نیرو در آموزش 

و پرورش
نوری پیرامون ساماندهی نیروی انســانی و سازوکار استخدام در 
وزارت آموزش و پرورش نیز گفت: دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر 
شــهید رجایی اصلی ترین کانال های ورودی نیرو به آموزش و پرورش 
هستند. در سنوات گذشته ناترازی هایی به علت برخی سیاست ها به 
وجود آمد اما اکنون تغییراتی ایجاد شــده است و در طول این مدت بنا 
را بر احیای واقعی دانشگاه فرهنگیان گذاشتیم. بالغ بر ۴00 هزار متر 
مربع از فضاهایی که از دســت رفته بود را بازگرداندیم و اقدامات خوبی 

در حال انجام است.
وی افزود: اکنون هم می شود با روش های تلفیقی، ترکیبی بتوانیم 
ظرفیت دانشــگاه را باال ببریم. مثالً از دانشــجویان دانشگاه های برتر 
استفاده کنیم به این صورت که آنها را از سال سوم و چهارم  به دانشگاه 
فرهنگیان ببریم و دو ســال دوره تربیت معلمی شبانه روزی ببینند و 
سپس وارد چرخه آموزش و پرورش شوند. در گذشته هم تربیت معلم 
همین گونه بود. در این صورت قطعاً می توانیم در یک دوره زمانی کوتاه 

مشکالت کمبود نیرو را برطرف کنیم.

وزیر آموزش و پرورش اعالم کرد

تعیین »رتبه قطعی« معلمان تا پایان سال

اختصاصی سرویس اجتماعی هموالیتی : چندی 
پیش از این رسانه یادداشتی با عنوان این »ره به تیرکالستان 
اســت«   در نقد ایجاد خطوط ویژه  خیابانی در مرکز استان 
توســط شهرداری ســاری منتشر شد و به شــهردار ساری 
بابت اینگونــه پروژه های بدون پشــتوانه علمی تذکر داده 
بودیم و اینک با گذشــت سه ماه از انتشــار آن و عزل جواد 
طالبی از شهرداری ســاری ، با بازدید میدانی از این خیابان 

 می توان به درســتی موارد قید شــده در یادداشت منتشره
 صحه گذارد.

با بارش هــای پاییزی که البته آنقدرهــا هم زیاد و قابل 
توجه نبوده، ضمن رنگ پریدگــی و تخریب خطوط ویژه و 
به علت غیر کارشناســی بودن رنگ کردن بخشی از خیابان 
شاهد لغزندگی زمین و منجر شدن به تصادفات زنجیره ای 
هستیم. از طرفی با عبور خودروها از این مسیر، رنگ نارنجی 

به مشکی تغییر نموده و برای رفع این سیاهی شهرداری در 
تاریکی شب با انجام آب پاشی و شستشو، اقدام به از بین بردن 
این سیاهی می کند که این نیز در نوع خود از حیث مدیریت 

شهری بی نظیر است!!
به نظر می رســد مرثیه شــهرداری ســاری تا این نوع از 

مدیریت حاکم است میل به مولودی خوانی ندارد!
جذب افسارگســیخته نیرو در شــهرداری ساری و بی 

برنامگــی در تعریــف طرح و برنامــه با ابعــاد درآمد زایی 
پایدار و عــدم بکارگیری صحیح این حجم نیــرو و ناتوانی 
در پرداخــت حقوق و مزایا و از ســویی دیگــر نبود راهکار 
مناســب در  تعدیل نیرو به دلیل بازخورد منفی از ســوی 
افکار عمومی ، سبب شده اســت تا این خشت بنهاده کج تا 
 ثریــا کج رفته و نمــی توان امیدی به رهایی از این آشــفته

 بازار داشت!

یادآوری یک یادداشت

 رخ زرد خیابـان
 ایـده آل سـاری !!

چندی پیش از این رسانه یادداشتی با عنوان این »ره به تیرکالستان است«   در نقد ایجاد خطوط ویژه  خیابانی 
در مرکز اســتان توسط شهرداری ساری منتشر شد و به شهردار ساری بابت اینگونه پروژه های بدون پشتوانه 
علمی تذکر داده بودیم و اینک با گذشــت سه ماه از انتشار آن و عزل جواد طالبی از شهرداری ساری ، با بازدید 

میدانی از این خیابان می توان به درستی موارد قید شده در یادداشت منتشره ...

اختصاصی هموالیتیاختصاصی هموالیتی 



نشریه مازندران، گلستان، گیالن
4 علمی و فرهنگی

 شماره 491   شنبه 17 دی ماه 1401   14 جمادی الثانی 1444 
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مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری مازندران:

از ابتدای سال تاکنون بیش از ۲۹۰ هزار نفر 
از موزه های مازندران بازدید کردند

مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشــگری مازندران گفت:از ابتدای سال تاکنون 
بیش از ۲۹۰ هزار نفر از موزه های مازندران بازدید کردند.

به نقل روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی مازندران،شنبه ۱۰ 
دی۱۴۰۱ با بیان اینکه در مازندران ۲۶ موزه آماده بازدید گردشگران است، گفت: از شروع سال تا 
۳۰آبان، ۲۹۰ هزار۷۰۵ نفر از موزه های استان بازدید کردند. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی مازندران افزود:۴ هزار و ۷۲۰ اشیای تاریخی در موزه های تحت پوشش استان 
برای بازدید عموم گردشــگران فراهم است.او از وجود شرایط تهیه بلیط حضوری و الکترونیکی 
برای موزه های اســتان خبر داد و تصریح کرد: موزه کشــتی جویبار و موزه پارک والیت از جمله 
موزه های در دســت اقدام مازندران محسوب می شود. برزگر با بیان اینکه تمام موزه های استان 
شاخص هستند که موزه  تاریخ ساری یکی از این موزه ها است؛ گفت: این موزه در سال ۱۳88,در 
شهر ساری به موزه تبدیل شد.که در ۳ بخش مستقل مردم شناسی ،باستان شناسی،صنایع دستی 

بازگشایی شد و در اختیار بازدیدکنندگان است.

کارگاه های  آموزشی یک روزه صنایع دستی 
در چالوس برگزار شد

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران از برگزاری 
کارگاه های آموزشی یک روزه صنایع دســتی ویژه دانشجویان این رشته در شهرستان چالوس 

خبر داد.
به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران، حسین 
ایــزدی ۱۳ دی۱۴۰۱ با اعالم خبر فــوق گفت:این کارگاه های یک روزه با همکاری دانشــگاه 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی و دانشگاه آزاد شهرســتان چالوس برای آموزش 

دانشجویان و کارکنان رشته های صنایع دستی و هنرهای سنتی برگزار شد.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران با بیان اینکه 
این کارگاه آموزشــی در رشــته های گلیم، منبت و گره چینی، حصیربافی و سفال و سرامیک با 
حضور۵۰ نفراز دانشــجویان این رشته برپاشده است؛ یادآور شــد: بعد از پایان این  کارگاه های 

آموزشی تعدادی از دانشجویان صنایع دستی در کارگاه های تولیدی مشغول به کار شدند.
او با اشاره به این مطلب که جذب دانشجویان در کارگاه های صنایع دستی موجب می شود تا 
با آزمون و خطا به کار مسلط شده و راهنمایی های مربوطه را دریافت و با طرح توجیهی اقتصادی 
مربوط به رشته خود آشنا می شوند؛ افزود: کسب تجربه و اطالعات درست به دانشجویان کمک 
می کند تا بعد از اتمام تحصیالت در دانشگاه بتوانند در شهر خود اشتغالزایی و درآمدزایی کنند.
ایزدی در ادامه گفت:  ورود هنرمندان صنایع دستی آموزش دیده که از  تحصیالت آکادمیک نیز  

برخوردارند می تواند زمینه شکوفایی دوباره این هنر-  صنعت ملی را فراهم کند.

مشاور فرماندهی نیروی قدس:

سردار سلیمانی امنیت مرزهای ایران 
اسالمی را تضمین کرد

 همرزم شــهید سلیمانی و مشــاور فرماندهی نیروی قدس سپاه پاســداران با بیان این که 
ســردار سلیمانی امنیت مرزهای ایران اسالمی را تضمین کرده بود،گفت: سردار تاپای جان پای 

تصمیمات می ایستاد.
 سرتیپ پاسدار ایرج مسجدی در مراسمی به مناسبت سومین یادواره سردار شهید سلیمانی 
در مسجد امام رضا )ع( با اظهار اینکه شهید سلیمانی تاپای جان پای تصمیمات خود می ایستاد، 
افزود: شهید سلیمانی امنیت ایران اسالمی و مرزهای ما را تضمین کرد و باید به این سرباز میهن و 
وطن افتخار کنیم. وی با اظهار اینکه شهدای مدافع حرم و وطن با تقدیم جانشان پیروزی و نصرت 
را برای یک ملت به ارمغان آورده اند، به قرابت و دوستی شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس اشاره 
کرد و گفت: در شب آخر و ترور شهید سلیمانی خواستند تا ابومهدی به بغداد نیاید و قرار بود سردار 
به تنهایی به بغداد بیاید و صبح به اتفاق ابومهدی مهمان نخســت وزیر عراق باشد اما ابومهدی 
نپذیرفت و شب به استقبال شهید سلیمانی آمده بود.وی گفت: ابومهدی همیشه درجبهه، خط 
مقدم و مرز همراه ســردار سلیمانی بود و تقدیر الهی بود که این دو مجاهد و دوست و دو سردار با 
هم به شهادت برسند. سردار مسجدی یادآور شد: وقتی نیمه های شب اطالع داده بودند که برای 
سردار سلیمانی اتفاقی رخ داده است بدترین شب بود و از شهید سلیمانی فقط یک تکه از دستشان 

باقی ماند و یک تکه از سر ابومهدی نیز پیدا شده بود.
این همرزم شهید سلیمانی با بیان اینکه ملت ایران جنایت آمریکا را در ترور سردار سلیمانی و 
ابومهدی فراموش نیمی نکند، گفت: باید مجرمان و عامالن این جنایت محاکمه شوند. سفیر اسبق 
ایران در عراق با اشــاره به اینکه شهید سلیمانی محبوب دل ها بوده است، گفت: امروز نام سردار 
ســلیمانی بر دل های پاک و جوانان برومند در اقصی نقاط دنیا حک و ثبت شده است. وی یادآور 
شد: سردار سلیمانی برای امنیت این سرزمین سربازی و جان را فدا کرد و مجاهدت و ایثارگری از 

ویژگی های برجسته شهید سلیمانی بود.
سردار مسجدی تصریح کرد: شهید ســلیمانی و شهدای مدافع حرم جانشان را فدا کردند تا 
خون میلیون ها انسان در سرزمین ما به زمین ریخته نشود زیرا داعش درپی آن بود پس از تصرف 
سوریه و عراق، قدرت قوی درست کند و جنگ اصلی را با کانون شیعیان و جمهوری اسالمی شروع 
کند. وی افزود: سردار سلیمانی وابومهدی اجازه ندادند دست داعش به شهرها و مرزهای ما برسد 
و دشمن را در عمق استراتژیک دنبال و زمینگیر کردند و اگر شهدای ما در آن منطقه به شهادت 
نمی رســیدند باید در ایران هزاران شهید برابر داعش تقدیم می کردیم.مشاور فرماندهی نیروی 
قدس با اظهار اینکه شهید سلیمانی امنیت را برای ملت ایجاد کرده است، گفت: شهید سلیمانی 
پای تصمیمات تاپای جان می ایستاد.وی با اظهار این که بیشتر عمر بابرکت شهید سلیمانی در 

محیط کار و مأموریت سپری شد، گفت: ابومهدی هم مدافع انقالب و نظام اسالمی بود.

مدیرکل کانون پرورش فکری مازندران:

طرح »کانون مدرسه« در مازندران اجرا می شود
 مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران از اجرای طرح »کانون مدرسه« در 

مراکز فرهنگی و هنری استان خبر داد.
 محمد علی یزدان شناس در جلسه شورای فرهنگی با بیان اینکه طرح کانون مدرسه با هدف 
هم افزایی بیشتر میان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و وزارت آموزش و پرورش انجام 
می شود، افزود: »کانون مدرسه« عنوان طرح مشارکتی است که ذیل تفاهم نام وزارت آموزش و 
پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تدوین و در یک فرایند ســه ساله اجرا خواهد 
شد. وی اظهار داشت: در گام نخست، این طرح با هدف آشنایی کودکان، نوجوانان، اولیای تربیتی 
و والدین با کانون، فعالیت ها و اهداف آن اجرا می شود و دانش آموزان در قالب یک بازدید یک روزه 
در مراکز کانون حضور یافته و یک روز را در فضای کانون سپری خواهند کرد و با فعالیت های متنوع 
کانون درحوزه؛ فرهنگی، هنری، ادبی، دینی و علمی آشــنا می شوند.مدیرکل کانون مازندران 
با اعالم اینکه؛ بهره گیری از امکانات و ظرفیت های آموزشــی و فرهنگی طرفین برای توسعه ی 
فعالیت های تربیتی از عمده اهداف این طرح اســت، بیان داشت: پرورش خالقیت و تجربه های 
جدید در یادگیری فراهم آوردن زمینه های جذب اعضای جدید در مراکز کانون و ترغیب دانش 
آموزان به مطالعه و کتابخوانی از دیگر اهداف مورد نظر در طرح کانون و مدرسه است.این مسئول 
فرهنگی مخاطبان این طرح را دانش آموزان دختر و پسِر پایه ی دوم تا ششم ابتدایی عنوان کرد و 
گفت: از دی ماه تا نیمه اول اردیبهشت سال ۱۴۰۲ این طرح در مراکز کانون سراسر استان برگزار 

خواهد شد.بیش از ۵۳8 هزار دانش آموز در چهار هزار مدرسه در مازندران تحصیل می کنند.

بــا وجود آنکه بافت تاریخی گرگان به عنوان نخســتین 
بافت تاریخی کشور در فهرســت آثار ملی ثبت شده اما بی 
توجهی متولیان باعث شده که این ظرفیت باارزش آن طور 

که شایسته است احیا و معرفی نشود.
بافت تاریخی گرگان دارای ویژگی ها و مشــخصه هایی 
اســت که آن را از سایر قسمت های شهر متمایز می کند و به 

نوعی هویت شهر محسوب می شود.
این بافت به عنوان ســومین بافت باارزش و دارای سبک 
معماری پــس از اصفهان و یزد بوده که مســاحت آن ۱۵۶ 
هکتار اســت و ثبت این اثر به عنوان نخستین بافت تاریخی 
کشور در فهرست آثار ملی در سال ۱۳۱۰ نشان از اهمیت این 
منطقه ارزشمند است.حفظ، مرمت و احیا این نقطه از شهر و 
انتقال آن به آیندگان وظیفه ای است که دستگاه های متولی 
و همچنیــن مردم بر عهده دارند اما علــی رغم انجام برخی 
اقدامات مقطعی در سال های اخیر، متأسفانه عزمی از سوی 

مسئوالن در راستای احیای این منطقه نمی بینیم.
اقدامات انجام شده شایسته این شهر تاریخی نیست و باید 

احیا این نقطه از شهر با سرعت بیشتری انجام شود.
اجرای زیرساخت ۲۱۰ میلیارد ریال اعتبار می خواهد

طرح حفاظت و ساماندهی شهر تاریخی استرآباد )گرگان( 
و ضوابط اختصاصی آن در اردیبهشت ماه سال جاری توسط 
علی دارابی، قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور به 
استاندار گلستان ابالغ شــد که کلیات و ضوابط اختصاصی 
آن در مرداد ماه ســال جاری و در کمیسیون ماده پنج قانون 
تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان به تصویب 
رسید.جواد ساوری، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی گلستان اخیراً اعالم کرد که برای اجرا و اصالح 
زیرساخت های خدماتی موردنیاز شــهر تاریخی استرآباد 
)گرگان( ۲۱۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز اســت که شبکه آب 
۱۰۰ میلیارد ریال، شبکه فاضالب ۳۹ میلیارد ریال، اجرای 
شبکه برق ۶۵ میلیارد ریالی و گازرسانی ۶ میلیارد ریال اعتبار 
نیاز دارد.۵۰ درصد حریم منظری بافت تاریخی نابود شــده 
اســتیک دکترای مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی در 
این باره گفت: اولویت های بافت تاریخی گرگان به دو موضوع 

کالبدی و غیر کالبدی تقسیم می شود.
حسین کتولی با بیان اینکه بافت یک فضای مولد است و 
باید مانند یک موجود زنده با آن برخورد شود، افزود: اقداماتی 
که در بافت انجام می شود باید احساس امنیت ایجاد کرده و 

روابط اجتماعی و اقتصادی در آن برقرار باشد.

عدم اطالع مردم از جایگاه بافت تاریخی گرگان 
بزرگترین چالش این فضا است

عضو شورای فنی میراث فرهنگی استان گلستان ادامه داد: 
هر نگاهی که با دید تهدیدآمیز و پاک کردن صورت مســئله 
باشد، اشتباه است؛ به عنوان مثال در طرح آفتاب، مساحتی 
بالغ بر پنج هکتار تخریب و در آن بنای تجاری ساخته شد که 

بافت را نابود کرد.وی اضافه کرد: در مقابل هر نوع نگاهی که با 
دید بلندمدت و تدریجی باشد و روح و کالبد بافت را ارتقا دهد، 
تأثیرگذار خواهد بــود؛ به عنوان نمونه اقداماتی که اخیراً در 
بافت تاریخی گرگان انجام شده است مثبت ارزیابی می شود.

این استاد دانشگاه در رشــته حوزه مرمت و احیای ابنیه 
و بناهــای تاریخی بیان کرد: در حال حاضر ۵۰ درصد حریم 
منظری بافت تاریخی نسبت به ۱۰ سال گذشته از بین رفته 
و در صورتی که این اقدامات خیلی پیش تر رخ می داد، شاهد 
این مسئله نبودیم.وی در خصوص میزان آگاهی مردم منطقه 
برای حفاظت از این نقطه شهر، گفت: اکنون مردم منطقه با 
واژگانی مانند حفاظت، مرمت، حفظ هویت و ثروت فرهنگی 
آشنا شده اند و با دیدن بناهای مرمت شده آگاهی آنها افزایش 

یافته است.

شهرداری خواستار اصالحات در طرح ساماندهی 
بافت تاریخی

کارگروه اســتانی شــهر تاریخی اســترآباد )گرگان( با 
مصوبه شــورای عالی برنامه ریزی استان به عنوان باالترین 
شورای تصمیم گیری استانی، آبان ماه سال گذشته با هدف 
هماهنگی دستگاه های اجرایی مرتبط در امور مرمت و احیا 
بافت تاریخی گرگان، شکل گرفت.برای اطالع از اقدامات انجام 
شده در این کارگروه به سراغ سرپرست پایگاه میراث فرهنگی 
شهر تاریخی استرآباد )گرگان( رفتیم. عالیه ملک شاهکویی 
به خبرنگار مهر گفت: اولویت اصلی میراث فرهنگی، حفظ 
بناهــای تاریخی واجــد ارزش فرهنگــی و تاریخی، حفظ 
گذرهای تاریخی و آئین ها، سنت ها و یا گویش ها و غذاهای 
قدیمی است.سرپرست پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی 
استرآباد )گرگان( افزود: عدم همراهی و آگاهی مردم در مورد 
جایگاه بافت تاریخی، بزرگترین مشکل در خصوص حفظ این 
نقطه از شهر است در همین راستا فرهنگ سازی و آموزش را 

از کودکان و نوجوانان آغاز کرده ایم.
ملک شاهکوهی با اشــاره به طرح حفاظت و ساماندهی 
شهر تاریخی استرآباد، بیان کرد: جزئیات این طرح هنوز به 
تصویب نرسیده زیرا برخی حقوق مکتسب مدنظر مدیریت 
شهری گرگان بوده و خواستار اعمال برخی اصالحات در این 
طرح هستند.وی اضافه کرد: اکثر اصالحات مد نظر شهرداری 
حقوق مکتسبه ای است که برای مردم وجود داشته و در این 
طرح دیده نشده است.ملک شاهکوهی تصریح کرد: قوانین 
مربوط به بافت های تاریخی در کارگروه استانی بافت تاریخی 
شهر گرگان احصا و جلسات متعددی برای معضالت موجود 

در بافت برگزار شده است.
وی یکی از پیشنهادات مطرح شده در کارگروه مذکور را 
ایجاد محیط دانشگاهی در بافت تاریخی عنوان کرد و گفت: 
این پیشنهاد بررســی و بناهایی که قابلیت تبدیل شدن به 
فضای آموزشی را دارند به دانشــگاه معرفی شده است و در 
حال حاضر در انتظار اعالم نتیجه از ســوی دانشــگاه جامع 

گلستان هستیم.

 شــهرداری بافت تاریخی را به چشم یک عنصر
 زائد نبیند

وی بیان کرد: در سال ۹8، قانونی در مجلس مصوب شده 
که طبق آن شهرداری موظف اســت اولویت های اجرایی را 
در بافت تاریخی انجام دهد.سرپرست پایگاه میراث فرهنگی 
شهر تاریخی استرآباد متذکر شد: بافت تاریخی بخشی از شهر 
گرگان بوده اما خدمات شهری در این ناحیه ضعیف تر از سایر 
نقاط است.وی گفت: شهرداری بافت تاریخی را به چشم یک 
عنصر زائد در شهر نبیند بلکه این ناحیه از شهر مانند گنجی 
است که اگر احیا شود می تواند محلی برای درآمدزایی باشد.

ملک شاهکوهی در خصوص ایجاد مشوق برای مالکان و 
بهره برداران بافت تاریخی، افزود: برای افرادی که قصد احیا 

و مرمت بناهای بافت تاریخی با کاربری گردشگری را دارند 
تسهیالت نامحدود در نظر گرفته شده است.

بودجه 1۳ میلیاردی شهرداری گرگان برای احیا 
بافت تاریخی

رئیس کمیسیون گردشگری و بافت تاریخی شهر گرگان 
هم در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: مدیریت شــهری 
وظیفــه اجرایی زیادی در بافت تاریخی ندارد و متولی اصلی 
آن میراث فرهنگی اســت اما از آنجایی که بافت تاریخی در 
حوزه گردشــگری می تواند اثر گذار باشد، شهرداری به این 
حــوزه ورود کرده اســت.علی اکبر بصیرنیا افــزود: یکی از 
اولویت های شهرداری، کف سازی و جداره سازی آفتاب ۱۵ 
به سمت اداره کل میراث فرهنگی، سرچشمه و دربنو است 
اما به دلیل عدم وجود زیرساخت های خدمات شهری در این 
منطقه، نمی توانیم این اقدام را انجام دهد.به گفته وی، بودجه 
سال جاری شــهرداری برای احیا و مرمت بافت تاریخی ۱۳ 
میلیارد تومان است.بصیرنیا گفت: الزم است میراث فرهنگی 
اصالحاتی را در خصــوص قوانین بافت تاریخی اعمال و این 

قوانین را به روز کند.

در انتظار صدور مجوز ایجاد شــهرداری ویژه در 
بافت تاریخی هستیم

وی در خصوص ایجاد شــهرداری ویــژه بافت تاریخی 
در گرگان گفت: درخواســت ایجاد شهرداری ویژه در بافت 
تاریخی شهر گرگان به وزارت کشور ارسال شده و در انتظار 
صدور مجوز هســتیم.رئیس کمیسیون گردشگری و بافت 
تاریخی شورای شهر گرگان اضافه کرد: در حال حاضر خانه 
میرشهیدی برای ایجاد شهرداری این منطقه در نظر گرفته 
شده و قرار است این مکان که در تملک میراث فرهنگی قرار 

دارد به شهرداری واگذار تا مرمت شود.
بصیرنیا در خصوص ســاختمان تاریخی کــه اداره کل 
میراث فرهنگی استان در آن مستقر است، گفت: شهرداری 
پیشنهاد داده تا در قبال تملک فضای فعلی میراث فرهنگی، 
ساخت ســاختمان این اداره کل در سایت اداری را به عهده 
بگیرد که موافقت های اولیه انجام شده و در صورت موافقت 

شورای شهر این اقدام انجام خواهد شد.
وی در رابطه با مصوبه شــورای شــهر در خصوص اینکه 
شهرداری موظف است ســالیانه یک ملک در بافت تاریخی 
را تملک و مرمت کند، افزود: در ســال جاری ملکی برای این 
منظور تملک نشده اما در سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ این مصوبه 
اجرایی شده است.به نظر می رسد نبود نقشه راه برای احیای 
بافت تاریخی گرگان، مدیران را دچار ســردرگمی کرده لذا 
ضرورت دارد با تدوین یک طــرح و تزریق اعتبارات کافی و 
جذب ســرمایه گذار، روند بهســازی بافت تاریخی سرعت 
بیشتری به خود گیرد و به سمتی برود که الگویی برای سایر 

بافت های تاریخی باشد.

بافت تاریخی گرگان در چنگ بی تدبیری

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی مازندران گفت: هر 
رشــته فرهنگی و هنری به صورت تخصصی در شهرهای 
استان پرداخت می شود و این مناطق قطب تخصصی هنرها 

خواهند شد.
 حسین جوادی در نشست با خبرنگاران با اشاره به میزبانی 
استان از جشنواره منطقه ای تئاتر فجر اظهار داشت: مازندران 
دارای بهترین چهره های فرهنگی و هنری و رسانه ای است 
و کارهای خوبی در اســتان ارائه شده است.وی با بیان اینکه 
تئاتر و نمایش در استان مازندران دارای عالقمندان زیادی 
است، گفت: چندی پیش جشنواره تئاتر استان برگزار شد و 
منتخبان به مرحله منطقه ای راه یافتند و دو نمایش از بابلسر 

و ساری به جشنواره منطقه ای تئاتر فجر راه یافتند.
وی ادامه داد: مازندران در جشنواره منطقه ای از ۹ استان 

میزبانی می کند و ۱۹ گروه از این اســتان به مدت پنج روز 
در اســتان رقابت خواهند کرد.جوادی برپایی جشــنواره 
تئاتر را رخداد بســیار مهمی در استان برشمرد و گفت :۱۰ 
رشته مهم در استان احصاء شد و هر رشته تخصصی در یک 
شهرستان استان برگزار می شود.مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی مازندران سوادکوه را حوزه تخصصی فرهنگ بومی، 
تنکابن در حوزه تئاتر از جمله مناطق تقسیم شده به شمار 
می رود، گفت: قرار است شهرهای استان به صورت تخصصی 

به رشته های هنری بپردازند.

رقابت 19 گروه در جشنواره منطقه ای تئاتر فجر 
در مازندران

 مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی مازندران گفت: ۱۹ 

گروه نمایشی در جشــنواره تئاتر فجر منطقه ۳ در استان 
رقابت خواهند کرد. حســین جوادی از آمادگی مازندران 
برای میزبانی و برگزاری جشنواره تئاتر فجر منطقه ۳ کشور 
خبر داد و گفت: در این میزبانی پذیرای هنرمندان ۹ استان 
کشور و شاهد رقابت ۱۹ گروه نمایشی در جشنواره تئاتر فجر 

منطقه ۳ کشور خواهیم بود.
دبیر جشــنواره منطقــه ای تئاتر در مازنــدران افزود: 
هماهنگــی امور اجرایــی با گروه های شــرکت کننده در 
جشــنواره انجام گرفت و بنا به بعد مسافت، شرایط و زمان 
حضور گروه ها و مطابق با شیوه و نحوه اجراها، جدول اجرایی 

نمایش ها نهایی شد.
جوادی به اشــاره به اینکه این جشنواره در ساری برگزار 
می شود عنوان کرد: بازه زمانی برگزاری این جشنواره از ۱8 

تا ۲۱ دی ماه سال جاری با ۱۹ اجرا در دو نوبت صبح و عصر 
در ۳ مکان شامل بلک باکس و سالن سلمان هراتی مجتمع 
فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی و سالن 

حوزه هنری استان، خواهد بود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران با بیان اینکه 
اســتان های خراسان رضوی، خراسان شــمالی، خراسان 
جنوبی، تهران، گیالن، گلســتان، سمنان، قزوین و البرز در 
این جشنواره حضور دارند؛ از احتمال حضور مقامات وزارتی، 
مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و چهره های شــناخته شــده هنر تئاتر در آئین اختتامیه 

جشنواره خبر داد.
وی افزود: آئین اختتامیه این جشنواره ۲۱ دی ماه سال 

جاری در ساری برگزار خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران:

شهرهای مازندران قطب 
 تخصصی رشته های فرهنگی 

و هنری می شود

مصطفی برسنجی برادر شهید مدافع حرم می گوید: 
عشق به سردار سلیمانی در رگ و خون او جریان داشت 
وابســتگی عجیبی به ایشان داشــت حتی او به خوبی 
 ســردار را حس می کرد گویی ارتباط معنوی قوی بین

 آنها بود.
 رفتنش بــرای همه غریبانه بود بــرای همین هنوز 
هم که هنوزه باور رفتنش باورکردنی نیســت. در همین 
زمینه به مناسبت سومین شهادت ســردار سلیمانی با 
آقای مصطفی برسنجی برادر شهید مدافع حرم مجتبی 
برسنجی درباره خاطرات ســردار سلیمانی و همچنین 

سیره این سردار مقاومت به گفت وگو نشستیم.
مصطفی برسنجی برادر شهید مدافع حرم می گوید: 
عشق به سردار سلیمانی در رگ و خون او جریان داشت 

وابستگی عجیبی به ایشان داشت حتی او به خوبی سردار 
را حس می کرد گویی ارتباط معنوی قوی بین آنها بود.

وقتی ســردار به شهادت رسیدند خیلی از دوستانش 
 خبر شــهادت ســردار را به مجتبی دادنــد ولی برادرم

 باورش نمی شد.
وی اضافه می کند: ساعت پنج صبح از قائمشهر عازم 
سوادکوه شد خبری که می شنید را نمی خواست باور کند 
مقام و عظمت ســردار را به خوبی در کارهای ضددشمن 
می فهمید. می دانســت حضور ســردار یعنی هیچکس 
نمی تواند در لباس داعش نفس بکشد با این وجود بی تاب 

است دلش آرام و قرار ندارد.
برادر این شهید مدافع حرم تصریح می کند: پشت سر 
هم به خانه زنگ می زد که خبرها را از تلویزیون بشنوید 

اما خبرها درســت بود. به خانه اش در سوادکوه می رسد 
طاقت نمی آورد و نیم ساعت بعد عازم تهران می شود.

برسنجی با بیان اینکه شهید ارتباط عجیبی با شهدا 
داشــت، خاطرنشــان می کند: شهادت ســردار دل ها 
حال و هوایش را دگرگون کرد. در تمام مراســم تشییع 
شــرکت کرد از قبل هم برادرم با ســردار در ارتباط بود 
چندیــن مرتبــه در ماموریت  ها در یــک ماموریت در 
 مازندران که حاج قاسم سخنرانی داشت برادرم هم آنجا 

حضور داشتند.
وی یاداور می شود: برادرم خیلی سردار حاج قاسم را 
دوست داشتند و وقتی خبر شهادت حاج قاسم را شنیدند 
گویی عزیزترین شان را از دست دادند، غم سنگینی برای 

ما بود از آن وقت اصال دگرگونی در برادرم ایجاد شد.

وقتی شهدا و عکس های آنان را می دید بسیار دل تنگ 
می شد حتی  با آنها حرف می زد و زیر لب زمزمه می کند 

رفقا رفتن پس چرا خدا قبولم نمی کند!
برادر این شهید می گوید: حســرت شهادت آزارش 
می داد گاه از خودش می پرســد، پس چرا ماندم! تا اینکه 

به آرزویش رسید..
گفتنی اســت، آخرین شــهید مدافع حرم کشور در 
روزهای آخر ســال ۱۳۹۹ متولــد اول فروردین ۱۳۷۳ 
است. ارادت ویژه شهید مجتبی برسنجی به اهل بیت)ع( 
و عمه سادات باعث شد تا بار ها و بار ها به سوریه برود و در 
برابر داعش قرار گیرد و در ســال شهادتش هم سه بار به 
ســوریه رفت که در مرحله سوم با تله انفجاری دشمنان 

اهل بیت پیامبر)ص( به شهادت رسید.

 ارتباط معنوی فرمانده و سرباز

 پس چرا من هنوز ماندم!



 نشریه مازندران، گلستان، گیالن
5 سالمت و پزشکی

اخبار 

سخنگوی کمیسیون بهداشت مطرح کرد؛

نگران بودجه دارویاری هستیم
سخنگوی کمیســیون بهداشت و درمان مجلس، نسبت به عدم 

تخصیص بودجه طرح دارویاری ابراز نگرانی کرد.
زهرا شــیخی، با اشاره به جلسه کمیســیون بهداشت و درمان 
مجلس، از اســتماع گزارش معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی 
وزارت بهداشــت، در مورد منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۱ و وضعیت 
بودجه بخش ســامت در الیحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور خبر داد 
و گفت: بیمه ناباروری، ســازمان های اورژانس و انتقال خون، بیمه 
ســامت برای افرادی که هنوز بیمه نشدند و بودجه بیماران خاص 
و صعب العاج و اجرای برنامه پزشک خانواده از جمله مباحث مهم 
حوزه سامت است که بودجه آنها در محل هدفمندی یارانه ها پیش 
بینی شــده و اعضای کمیسیون و مسئوالن وزارت بهداشت معتقد 
بودند که باید این بودجه به تفکیک مشخص تا نیازمندی ها برطرف 
شــود.وی افزود: یکی از نگرانی ها و دغدغه های مطرح شــده بحث 
بودجه طــرح دارویاری بود، زیرا اعتبار این مهــم ۷۱ هزار میلیارد 
تومان پیش بینی شده بود اما تنها ۶ هزار میلیارد تومان آن تخصیص 
یافته که آن هم به بخش خصوصی پرداخت شد و هنوز به دانشگاه ها 
و وزارت بهداشــت مبلغی تعلــق نگرفته اســت، بنابراین اعضای 
کمیسیون تاکید داشــتند که تحقق بودجه، به موقع و در راستای 

قانون باشد.
شــیخی ادامه داد: نمایندگان کمیسیون بهداشت بر این باورند 
که اگر قرار اســت در حوزه ســامت موفقیتی داشته باشیم نیاز به 
اعتبــارات و منابع پایداری داریم که اطمینان بخش باشــد، ضمن 
اینکه باید حواســمان باشد که اگر قرار اســت از هزینه های اضافی 
جلوگیری و منابع درســت و در جای خود هزینه شود امورات مردم 
در حوزه بهداشت و درمان در سیستم نظام ارجاع و پزشک خانواده 
انجام شود یعنی هر خدمتی که قرار است برای فرد ارزان تر تمام شود 
باید در این سیســتم تعریف شود بنابراین باید ایرادات نظام ارجاع و 
پزشک خانواده در برنامه های آتی حل و فصل و نقشه و برنامه دقیق 

ارائه شود.
وی یادآور شد: از نظر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نظام 
سامت نظام یکپارچه است بنابراین حوزه آموزش، پژوهش، درمان 
و حتی مقوله پیشــگیری و بهداشت باید به درستی کنار هم تعریف 
شوند زیرا واگذاری این مباحث به دستگاه های دیگر، کار را در مرحله 
اجرا و نظارت کار با مشکل مواجه می کند بنابراین پیشنهاد می شود 
پراکندگی بودجه ای که وجود دارد یکپارچه اتفاق بیفتد.شــیخی 
افزود: در نشست روز گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، 
نماینده ســازمان برنامه و بودجه اعام کــرد که منابع طرح تحول، 
بیمه ســامت و پزشــک خانواده به جدول ۷ بودجه منتقل شده و 
بحث تغذیه دانشــجویی، طب ایرانی و نابــاروری در بودجه ۱۴۰۲ 

دیده شده و تملک هم رشد خوبی دارد.

 تغییر تابلوی مطب
 پزشکان فوق تخصص

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران، بر الزام تغییرات 
در تابلوی مطب پزشکان فوق تخصص و فلوشیپ، تاکید کرد.

علی ســاالریان بــه مصوبه اخیر شــورای عالی نظام پزشــکی 
اشــاره کرد و گفت: بر اســاس این مصوبه، عنوان تخصص پزشکان 
 فوق تخصص و فلوشــیپ، می بایســت در تابلو و ســر نسخه آنها 

ذکر شود.
وی، هــدف از این مصوبه را اطاع رســانی به مردم و شــفاف تر 
شدن روند خدمت پزشکان عنوان کرد و افزود: متأسفانه رشته پایه 
پزشکان فوق تخصص و فلوشیپ، چندان مشخص نیست. از همین 
رو، تصمیم گرفته شــد تخصص این گروه از پزشکان فوق تخصص 
و فلوشــیپ، در تابلوی مطب و ســر نســخه آورده شود.ساالریان 
ادامه داد: بعضی از همکاران فوق تخصص و فلوشــیپ، در رشته ای 
 خدمــات ارائه می دهند که نیاز اســت تخصص آنها بــرای مردم، 

مشخص باشد.
معاون فنی و نظارت ســازمان نظام پزشکی ایران، این مصوبه را 
فقط شامل پزشکان فوق تخصص و فلوشیپ دانست و گفت: موضوع 
تخلف برخی پزشــکان در استفاده از عناوین رشته های پزشکی در 

تابلوی مطب، هیچ ارتباطی با این مصوبه ندارد.

مردم برای تزریق واکسن کرونا 
به صف شدند

آمارهای روزانه وزارت بهداشــت، نشان می دهد که روند تزریق 
واکسن کرونا در کشور، صعودی شده است.

 با عبور از دوران ســخت کرونایی در کشور و صفر شدن مرگ و 
میرهای روزانه و همچنین کاهش موارد ابتاء و بســتری بیماران، 
روند واکسیناســیون نیز ُکند شــد، به طوری که آمار روزانه تزریق 
واکســن کرونا به کمتر از ۲۰۰۰ دوز رسید.حاال، با ورود سویه های 
جدید اومیکرون به کشور و هشــدارهایی که مسئوالن بهداشت و 
درمان مطرح می کنند، به نظر می رســد که اســتقبال از دریافت 
واکسن نیز افزایش یافته است. به طوری که در شبانه روز گذشته ۱۳ 

هزار و ۳۹۵ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
تاکنــون ۶۵ میلیون و ۱۵۵ هزار و ۹۹۶ نفر دوز اول، ۵۸ میلیون 
و ۵۶۵ هزار و ۳۲۷ نفر دوز دوم و ۳۱ میلیون و ۴۲۲ هزار و ۶۸۹ نفر، 
دوز سوم و باالتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند.مجموع واکسن های 
تزریق شده در کشــور به ۱۵۵ میلیون و ۱۴۴ هزار و ۱۲ دوز رسید.
توصیه وزارت بهداشت به تزریق یک دوز واکسن برای افراد باالی ۱۸ 
سال در کشور، باعث شده تا برخی از هموطنان، دوباره برای دریافت 

واکسن کرونا به صف شوند.
سرعت باالی انتقال بیماری در زیرسویه های جدید اومیکرون، 

یکی از دالیل برای استقبال از واکسن کرونا است.
حمیدرضا جماعتی دبیر کمیته علمی کشــوری کرونا، با بیان 
اینکه تزریق یک نوبت یادآور واکســن کرونا بــرای افراد پرخطر و 
سالمندان حتماً باید انجام شــود، گفت: افرادی که عائم مختصر 
و خفیف بیماری را دارند که در زیرســویه های جدید ممکن است 
عائم گوارشی بیشتر مشاهده شود، توصیه بر این است که حداقل ۵ 
روز در منزل، قرنطینه شود و در صورت از بین رفتن عائم بالینی، به 

محل کار خود مراجعه کنند.
وی افزود: در مورد عائم شدیدتر، قرنطینه به مدت یک هفته تا 
۱۰ روز توصیه می شود و در صورتی که نیاز به بستری شدن فرد در 
بیمارســتان باشد، بر اساس تجویز و نظر پزشک متخصص، این کار 

انجام می شود.

 رئیس دانشــگاه علوم پزشکی مازندران با هشدار نسبت 
به خطر شیوع پیک هشــتم کرونا گفت: شمار مبتایان به 

کرونا نسبت به هفته قبل افزایش یافته است.
 فرهاد غامی در جلسه ســتاد دانشگاهی مقابله با کرونا 
با اشــاره به افزایش ۱۰ درصدی موارد سرپایی مبتایان به 
کرونا نســبت به هفته قبل از فعالیت مجدد ســتاد مقابله با 

کرونا در دانشگاه علوم پزشکی مازندران خبر داد.
غامی با اعام احتمال ورود به پیک هشتم نسبت به صدا 
در آمدن زنگ خطر پیک هشــتم کرونا هشدار داد و افزود: 
مردم عزیز باید هشیار باشند زیرا سوش جدید بسیار مسری 
اســت.وی با بیان اینکه در موارد بســتری و فوتی بیماران 
کرونایی در مراکز درمانی استان تغییری ایجاد نشده است، 
اظهار کرد: بیش از ۸ درصد تســت PCR در هفته اول دی ماه 

مثبت شده است.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی مازندران از آمادگی مراکز 
درمانی برای شــرایط احتمالی گســترش بیماری و تأمین 
داروهای مــورد نیاز خبر داد و تصریح کــرد: به همه مراکز 

درمانی و بهداشــتی اعام شــد آمادگی الزم برای پذیرش 
بیمار و ارائه خدمات درمانی داشته باشند.

غامی ادامه داد: تیم ســیار واکسیناسیون برای ادارات 
یا مراکزی که ۲۵ نفر متقاضی تزریق واکســن باشد حضور 
خواهند داشــت.وی با اظهار اینکه شایع ترین عائم سوش 
جدید کرونا ابتدا گلودرد، بعد تب و نهایتاً عرق شــبانه است 
ادامه داد: کســانی که سه دوز واکسن دریافت کردند شدت 

بیماری کمتر خواهد بود.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران با اعام اینکه 
پیشگیری بهتر از درمان است از ماسک به عنوان مهمترین 
راه پیشگیری در مقابل هر نوع سوش کرونا یادکرد و از مردم 

خواست تا ماسک بزنند.
غامی تاکید کــرد: رعایت فاصله گــذاری اجتماعی و 
اســتفاده از ماسک در اماکن بســته و پر ازدحام به ویژه در 

مدارس و دانشگاه ها، بسیار مهم است.
وی بــا تاکید بر اینکه واکسیناســیون بیــش از ۶ ماه از 
آخرین تزریق انجام شــود تصریح کرد: در تزریق واکســن 

کرونا هر گونه تعلل و کوتاهی مایه پشیمانی است و بهترین 
واکسن همچنان در دسترس ترین واکسن است.

رئیس دانشــگاه علوم پزشکی مازندران همچنین عنوان 
کرد: تزریق واکسیناسیون مجدد برای افراد باالی ۱۸ سال 
که بیش از ۶ ماه از آخرین نوبت تزریق واکسن گذشته باشد، 

توصیه می شود.
غامی از دانشــجویان دانشــگاه علوم پزشکی مازندران 
نیز خواســت تا برای حضور در جلسه امتحان کارت واکسن 
داشــته باشند و از آخرین دوز تزریقی نیز نباید بیش از ۶ ماه 

گذشته باشد.

ماسک مهمترین راه پیشــگیری از موج هشتم 
کرونا

معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشــکی بابل ،استفاده 
از ماســک، رعایت پروتکل های بهداشــتی و جلوگیری از 
تجمعات را به عنوان راه های پیشــگیری از موج هشتم کرونا 

اعام کرد.
 حســین جاهی ب در جلسه ستاد بحران دانشگاه علوم 
پزشــکی بابل اظهار کرد: با توجه به هشدار مسؤوالن وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای مشاهده سه 
مورد ابتا به زیر ســویه های جدید اُمیکرون با نام های BQ۱ و 
XBB در کشــور و شروع موج هشتم کرونا مسؤوالن دانشگاه 
علوم پزشکی بابل برنامه ریزی الزم برای مقابله با این سویه 

را آغاز کردند.
وی گفــت: جهش هــای جدید از زیرســویه های فرعی 
امیکرون هستند که بر اساس نظر کارشناسان این سویه هم 
بیماری زایی در حد امیکرون داشته و فراگیری باالیی دارد و 
این ســبب می شود احتماال در روزهای آتی با افزایش موارد 

در کشور مواجه شویم.
معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی بابل ادامه داد: 
کســانی که قبا به امیکرون مبتا شــده اند ایمنی نســبتا 

مناســبی در برابر BQ۱ و XBB دارنــد و در صورت ابتا به این 
سویه ها هم عائم خفیف تری تجربه خواهند کرد.

جاهــی تاکید کــرد: رعایت پروتکل های بهداشــتی، 
استفاده از ماســک و جلوگیری از تجمعات نقش مهمی در 

کاهش ابتا خواهد داشت.
وی افزود: نشــانه های ســویه جدید تفــاوت زیادی با 
گونه های قبلــی امیکرون ندارند، یعنی همان نشــانه های 
ســویه های قبلی مانند اختال درحس بویایی و چشــایی، 
تنگی نفس، ســنگینی ســینه، بدن درد، سر درد، احساس 
کافگی و تب و لرز و در مواردی هم اسهال و استفراغ دراین 
سویه هم دیده می شود ولی در سویه های جدید کمتر عائم 

ریوی ایجاد می شود.
جاهی ادامه داد: در ســتاد بحران دانشگاه علوم پزشکی 
بابــل تمامی اقدامات موردنیــاز در چگونگی مواجهه با این 
ســویه جدید مورد بررســی قرار گرفت و تمامی مراکز در 

آمادگی کامل قرار دارند.
معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی بابل با اشاره به 
اینکه تاکنون گزارشی از ابتا به سویه جدید در بابل گزارش 
نشده اســت، ادامه داد: با توجه به رفتار متفاوت این ویروس 
در هر جهش، آمادگــی همه جانبه بــرای مقابله با جهش 

جدید ویروس کرونا ضروری است.
وی با ذکر این نکته که  واکســن یادآور برای افراد باالی 
۱۸ سال توصیه می شود، اذعان کرد: مراکز خدمات جامع و 
خانه های بهداشــتی آمادگی الزم جهت تزریق واکسن های 
انتخابی را دارند و همشهریان و هم استانی ها چرخه واکسن 

خود را کامل نمایند.
این مسؤول با اشــاره به اینکه مدارس یکی از مکان های 
افزایش شیوع می باشد، افزود: دانش آموزان  و دانشجویانی 
که عایــم شــبیه بــه ســرماخوردگی دارنــد، نباید به 
 مدرســه بروند و باید با اســتراحت در منــزل دوره بیماری 

طی شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران:

 زنگ خطر پیک 
 هشتم کرونا در مازندران 

به صدا درآمده است

اگر یک روز ناراحت کننده ســپری کرده ایــد و یا اخبار و 
رویدادهای تلخ روح و روانتان را آزرده است، می توانید با تهیه 
یک دمنوش خانگی نشــاط آور تا حدودی این حال بدتان را 

تغییر دهید.
گاهی دوری از غم، خشم و ناراحتی به آسودگی امکان پذیر 
نیســت و باید به کمک برخی مواد گیاهی و طبیعی به بدن و 
اعصاب کمک کرد تا این لحظات را ســپری کرده و به آرامش 
برسد. اگر شما هم دوران سختی را سپری می کنید و یا برای 
بهتر شدن حال روحی و جسمی تان به دنبال راهکارهای سالم 
و طبیعی هســتید، این مطلب را تا انتها بخوانید. ما شما را در 
این مطلب با بهترین دمنوش های طبیعی نشــاط آور آشــنا 

می کنیم.

دمنوش زعفران
اولین و معروفترین خوراکی شــادی آور در طب ســنتی 
زعفران است. اغلب دوست داران زعفران تأثیر آن را در ایجاد 
نشــاط و خنده آوری تجربه کرده اند. بــه همین خاطر اولین 
پیشنهاد ما به شما استفاده از دمنوش های زعفران است. شما 
با هر ترکیبی که خودتان دوســت دارید می توانید دمنوش 
زعفران آمــاده کنید اما دمنوش زنجبیــل و زعفران یکی از 

موثرترین دمنوش های شادی آور است.
مواد الزم

زعفران : چند رشته ترجیحا پودر شده
آب : چند پیمانه

زنجبیل: به مقدار دلخواه
عسل : دو قاشق چای خوری
پودر دارچین: به مقدار الزم

چند دمنوش نشاط آور که حالتان را خوب می کند
طرز تهیه

آب را در قوری بریزید و بگذارید بجوشد.عســل، زنجبیل 
و دارچین  سابیده شــده را به آن اضافه کنید. اکنون زعفران 
پودر شده را بریزید و درب ظرف را ببندید و بگذارید ۱۵ تا ۲۰ 
دقیقه بجوشد و دم بکشــد. دمنوش شما آماده است. از طعم 

فوق العاده آن لذت ببرید.
دمنوش چای سفید

چای ســفید هم مثل چای ســبز بدون تخمیر تهیه می 
شود.این چای در مقایسه با چای سبز طعم مایم تری دارد و 
یکی از خواص بی نظیرش در کاهنده کلسترول و فشارخون، 
ضدویروس و تقویت کننده لثه، آرام بخش و شادی آور است.

مواد الزم
آب:  به مقدار الزم

برگ چای سفید: ۲قاشق چای خوری
چند دمنوش نشاط آور که حالتان را خوب می کند

طرز تهیه
آب ســرد را داخل کتری بریزیــد و بگذارید کم کم دمای 
ان زیاد شــود اما نباید به جوش بیاید. بهترین دمای آب برای 

درست کردن دمنوش چای سفید بین ۷۷ تا ۸۵ درجه سانتی 
گراد اســت. در لیوان و یا قوری مناسب برگ چای را بریزید و 
آب جوش را روی آن بریزید. چای سفید باید یک تا ۵ دقیقه دم 
بکشد. رنگ چای سفید بسته به زمان دم کشیدن ان می تواند 

از زرد کم رنگ تا نارنجی کم رنگ تغییر کند.
اگه می خواهید چای ســفید شــما عطر و طعم قوی تر و 
سنگین تری داشته باشد توصیه می کنیم زمان دم کشیدن را 
بیشتر کنید اما توجه داشته باشید که در این صورت مزه چای 
کمی به سمت تلخی میرود. شما می توانید این چای را ساده 

و یا با عسل میل کنید.

دمنوش گل گاوزبان
گل گاوزبان دارای طبیعت گرم و نشاط آور و آرامش بخش 
است. برای درمان افســردگی ها، یا افزایش انرژی افرادی که 
بنیه کمی دارند، می توان از دمنوش گل گاوزبان استفاده کرد 
و فقط باید حواستان باشد که این دمنوش پتانسیل باال بردن 
فشار خون را دارد، افرادی که اصوال افزایش فشار خون را دارد، 
بهتر اســت از دمنوش های جایگزین استفاده کرده یا یک بار 

این دمنوش را مصرف کنند.
مواد اولیه

گل گاو زبان: ۳ قاشق غذاخوری
گل محمدی خشک:۴ عدد

آب جوش: یک لیوان
لیمو ترش: یک عدد

نبات: یک  تکه
چند دمنوش نشاط آور که حالتان را خوب می کند

طرز تهیه
برای تهیه دمنوش آرامش ابتدا گل گاوزبان را داخل فرنچ 

پرس می ریزیم. در صورتی که فرنچ پرس در دسترس نداریم 
گل گاو زبــان را داخل یک قوری کوچک می ریزیم، ســپس 
گل محمــدی ها را به آن اضافه مــی کنیم. در این مرحله آب 
جــوش را اضافه می کنیم و فرنچ پــرس را کنار می گذاریم تا 
گل گاو زبان دم بکشــد و رنگ آن بنفش شود. در صورتی که 
بخواهیــم این دمنوش را درون قوری درســت کردیم پس از 
اینکــه مواد را داخل قوری ریختیم آن را روی حرارت قرار می 
دهیم. بهتر اســت قوری را روی بخارآب کتری یا سماور قرار 
دهیم تا دمنوش دم بکشــد. پس از گذشت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه 

دمنوش ما اماده است.

دمنوش برگ و میوه به
مــی توان گفت دمنــوش برگ و میوه به خوشــرنگ تر و 
دلچســب تر از چای و نسبت به ســایر دمنوش ها معطرتر و 
بهترین نوع آن اســت. این دمنوش کاهش دهنده استرس و 
نشاط آور اســت. از خواص دیگر آن تقویت قلب، کبد، معده، 
اعصاب، رفع کننده بوی بد دهان، ضدسرماخوردگی و التیام 

دهنده سردردهای مزمن است و به هضم غذا کمک می کند.
مواد اولیه
هل:۲ عدد

آب جوش:۲ لیوان
چوب دارچین: یک تکه

به خشک:۲ قاشق غذاخوری
غنچه گل محمدی خشک:۲ عدد

چند دمنوش نشاط آور که حالتان را خوب می کند
طرز تهیه

برای تهیه دم نوش به خوشمزه در ابتدای کار به را خشک 
می کنیم. برای این منظور به ها را شســته و از وسط نصف می 

کنیم. سپس هسته های آن را جدا کرده و با دندانه های درشت 
رنده، رنده می کنیم. در ادامه یک تابه مناســب روی حرارت 
مایم قرار داده و به رنده شده را به آن می افزاییم، سپس تفت 
می دهیم تا به تغییر رنگ داده و قهوه ای شــود. توجه داشته 

باشید به را بیش از حد تفت دهید می سوزد.
حاال تابــه را از روی حرارت برداشــته و بــه را درون یک 
سینی مناسب می ریزیم، ســپس کاما پخش کرده و اجازه 
می دهیم در معرض هوا بماند تا کاما خشــک شود. در ادامه 
درون یک قوری مناســب صافی قرار می دهیم.در این مرحله 
به خشــک را به همراه دانه هل، چــوب دارچین و غنچه گل 
 محمدی درون صافی می ریزیم، سپس آب جوش را به قوری 

می افزاییم. 
در ادامه قوری را روی حرارت ســماور یا کتری قرار داده تا 
کاما دم بکشــد. پس از گذشت ۳۰ دقیقه زمانی که دم نوش 
کاما دم کشــید، قوری را از روی کتری بر می داریم، سپس 

درون لیوان های سرومان می ریزیم.

دمنوش مریم گلی
مریم گلی طبع گرم و خشک دارد و در کاهش استرس موثر 
است و می توان آن را یک دمنوش شادی آفرین دانست. عاوه 
براین دمنوش مریم گلی، ضدتشنج، رفع کننده سوءهاضمه، 
نفخ معده، درد شــکم و در رفع خســتگی ذهنی و افزایشی 

قدرت تمرکز مفید است.
مواد اولیه

گیاه مریم گلی: ۲ قاشق
آب جوش: به مقدار الزم

عسل: به دلخواه
چند دمنوش نشاط آور که حالتان را خوب می کند

طرز تهیه
دو قاشق غذاخوری مریم گلی را در یک قوری بریزید و آب 
جوش به آن اضافه کنید تا ۲۰ دقیقه دم بکشــد. برای شیرین 

کردن این دمنوش می توانید از عسل استفاده کنید.
دمنوش بادرنجبویه

بادرنجبویه طبیعت گرم و خشک دارد و یک داروی مسکن 
بر دستگاه عصبی مرکزی عمل می کند و آرام بخش و نشاط 
آور اســت. این گیاه برای تنظیم عملکــرد تیروئید نیز مفید 
است. بادرنجبویه خواص آنتی اکســیدانی دارد و با اضطراب 

مقابله می کند.
مواد الزم

بادرنجبویه: یک قاشق
آب جوش: به مقدار الزم

عسل: به مقدار الزم
طرز تهیه

ابتدا یک قاشــق بادرنجبویه را درون قــوری ریخته و آب 
 جوش اضافه کنید تا ۱۵ دقیقه دم بکشــد ســپس با عســل

 میل کنید.

چند دمنوش نشاط آور که حالتان را خوب می کند
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6 اخبار استان ها

اخبار

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا مازندران خبر داد؛

پلمب ۲ مشاور امالک متخلف تغییر کاربری 
اراضی در مازندران

 رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا مازندران از پلمب دو مشاور امالک متخلف در تغییر 
کاربری اراضی کشاورزی در مرکز استان خبر داد.

ســرهنگ محمد محمدپور در نشست مشترک با ســازمان جهاد کشاورزی مازندران 
با بیان اینکه بیشــترین تعامل پلیس امنیت غذایی با جهاد کشــاورزی است چراکه بحث 
امنیت غذایی یک موضوع مهم و اساسی است، ادامه داد: پلیس امنیت اقتصادی در راستای 
شــرایط جامعه تشکیل شد و در حوزه جهاد کشاورزی در امر مبارزه با قاچاق کاال اقدامات 
پیشــگیرانه در کاالهای کشــاورزی فعالیت می کند.وی بیان کرد: پیشگیری و مبارزه با 
چــوب قاچاق، دام قاچاق و زمین خواری در راســتای فعالیت های پلیس امنیت اقتصادی 
در بخش کشاورزی است که بیشتر در حوزه پیشگیری فعالیت داریم.محمدپور با اشاره به 
اینکه مبارزه با مفاســد اقتصادی از کارهای پلیس امنیت اقتصادی در استان است، گفت: 
زمین های کشــاورزی نباید تغییر کاربری پیدا کنند و تبدیل شوند و همه تالش و امکانات 
ما برای حفظ کاربری زمین های کشــاورزی به کارگیری خواهد شد.فرمانده پلیس امنیت 
اقتصادی فراجا مازندران با بیان اینکه پلیس در کنار جهاد کشاورزی است و هر زمان جهاد 
کشاورزی اراده کند در کنار آنها هستیم تا مشکالت استان را رفع کنیم، ادامه داد: دو مشاور 

امالک که زمین های کشاورزی را تفکیک می کردند در ساری پلمب شد.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر مازندران:

 تقویت خانه های هالل 
در محالت مازندران ضروری است

مدیرعامل جمعیت هالل احمــر مازندران راه اندازی و تقویــت خانه های هالل را در 
محالت شهری و روستایی و مراکز دهســتان ها برای افزایش تاب آوری در شرایط بحران 

ضروری دانست.
غالمعلی فخاری در نشست شورای مدیران این جمعیت تاکید کرد: حضور و مشارکت 
داوطلبان در فرایند خدمت رسانی هالل احمر باید منطبق بر تمایل و تخصص آنان باشد و 
الزمه این امر تشکیل شبکه های داوطلبی تخصصی در گروه ها و اقشار مختلف جامعه است 
که در این راســتا شعار »داوطلبان، جوامع تاب آور می ســازند« باید به عنوان یک راهبرد 
در دستور کارقرار گیرد.وی با تاکید براینکه فعالیت های داوطلبی باید همسو با استراتژی 
تاب آوری اجتماعی توسعه پیدا کند خاطرنشان کرد: ترویج فعالیت های داوطلبانه نیازمند 
خالقیت و نوآوری است و خدمات داوطلبانه نباید محدود به اقداماتی معمول و سنتی شود.
وی بــا بیان اینکه راه اندازی و تقویت خانه های هالل در محالت شــهری و روســتایی 
و به ویژه در مراکز دهســتان ها یک ضرورت اجتناب ناپذیر اســت گفت: خانه های هالل 
مناسب ترین روش برای توانمندسازی ساکنان مناطق روستایی است و افزایش تاب آوری 
در شرایط بحران اســت.وی جذب و آموزش را از مؤلفه های هدف گذاری شده در پروتکل 
خانه هــای هالل عنوان کــرد و گفت: امکان تحقق وظایفی کــه در قانون جدید مدیریت 
بحران بر عهده جمعیت هالل احمر است از طریق خانه های هالل با هزینه کمتر و بازدهی 
باالتر قابل اجراست.مدیرعامل جمعیت هالل احمر مازندران گفت: سوانح چندسال اخیر 
از جهت گستردگی حوزه جغرافیایی نشــان داد که بدون مشارکت جوامع محلی، اجرای 
مأموریت ها برای جمعیت هالل احمر با ســختی همراه است، از این رو »خانه های هالل« 
ایده ارزشــمندی برای تسهیل در خدمت رســانی به مردم و تقویت تاب آوری و پایداری 

جوامع محلی است.

رئیس سازمان صمت مازندران:

 صادرات غیرنفتی در مازندران 
۱۷ درصد رشد یافته است

رئیس ســازمان صمت مازندران از افزایش ۱۷ درصدی صادرات غیرنفتی استان طی ۹ 
ماه سال جاری نسبت به سال قبل خبر داد.

 محمدحسن صبوری با اظهار اینکه صادرات غیرنفتی از گمرکات استان مازندران طی ۹ 
ماهه نخست سال جاری به لحاظ وزنی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۷ درصد رشد 
داشته است، افزود: صادرات کاال در ۹ ماهه نخست سال جاری از مازندران در حالی با رشد 
۱۷ درصدی به ۸۲۸ هزار تن رسیده که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۷۰۹ هزار تن بوده 
اســت.وی ارزش کاالهای صادر شده را ۲۱۲ میلیون دالر ذکر کرد و گفت: صادرات کاال از 
مازندران به کشورهای عراق، روسیه، ترکمنستان، امارات، ترکیه، قزاقستان، ایتالیا صورت 
گرفته است.صبوری در پایان یادآور شــد: فرآورده های لبنی، سیمان، فلزات و مصنوعات 

فلزی، مصنوعات از مواد معدنی در فهرست برترین اقالم صادراتی استان قرار دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران مطرح کرد؛

انتقال ۴ راس گوزن زرد از مازندران به لرستان
 مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: چهار راس گوزن زرد ایرانی از پناهگاه 

حیات وحش دشت ناز میاندورود به مرکز فجر صفا در خرم آباد لرستان منتقل شدند.
عطاء اهلل کاویان اظهار داشــت: در ســومین مرحله انتقال گوزن زرد ایرانی در امسال، 
دیروز ۱۱ دی ماه ۴ رأس گوزن زرد از پناهگاه حیات وحش دشــت ناز به مرکز فجر صفا در 
خرم آباد منتقل شد.وی افزود: در مجموع طی سه مرحله، شش رأس گوزن نر و شش رأس 
گوزن ماده زنده گیری و به دو مرکز در اســتان های آذربایجان غربی و لرستان انتقال داده 
شــدند.کاویان گفت: این زنده گیری و انتقال در پی افزایش جمعیت گوزن زرد در پناهگاه 
حیات وحش دشت ناز و به منظور متعادل سازی جمعیت متناسب با ظرفیت زیستگاه انجام 
شــد.پناهگاه حیات وحش دشت ناز اولین و مهم ترین مرکز تکثیر در شرایط نیمه طبیعی 

گوزن زرد ایرانی و پشتوانه سازی جمعیت این گونه گوزن در خطر انقراض است.

 همایش فرصت های  سرمایه گذاری ۳ شهرستان 
به میزبانی آمل برگزار می شود

فرماندار ویژه شهرســتان آمل از برگزاری همایش فرصت های ســرمایه گذاری ســه 
شهرستان آمل، محمودآباد و نور به میزبانی این شهرستان اواخر سال جاری خبرداد.

سیدعباس حســینی در نشســت هماهنگی همایش فرصت های سرمایه گذاری سه 
شهرســتان مازندران که با حضور بخشی دفتر هماهنگی امور ســرمایه گذاری و اشتغال 
اســتانداری مازندران، مهاجر رئیس اتاق بازرگانی مازندران و فرمانداران نور و محمودآباد، 
اظهار کرد: در حوزه سرمایه گذاری به دنبال کارهای ویترینی نیستیم؛ زیرا سرمایه گذاری 
یک ماهیت چندوجهی دارد که باید به ابعاد آن به درستی پرداخته شود.وی با اشاره به سفر 
اخیر هیأت روســی به شهرســتان آمل از آمادگی این گروه برای سرمایه گذاری ۱۱۶هزار 
همــت در آمل خبــر داد و گفت: جذب این میزان ســرمایه گذاری نیاز بــه برنامه ریزی و 

توانمندسازی تولیدکنندگان استان و شهرستان دارد.
فرماندار شهرســتان آمل با تاکید بر اینکه ســرمایه گذاری خارجــی بهترین فرصت 
برای توسعه اســتان مازندران اســت و باید از فرصت های پیش رو برای فاینانس استفاده 
کنیم، تصریــح کرد: در حوزه های مزیت دار شهرســتان آمل و شــهرهای اطراف باید به 
خوبی برنامه ریزی صورت گرفته و این مزیت ها شناســایی شود.حسینی با اشاره به اینکه 
گردشگری در سه شهر آمل، محمودآباد و نور دچار دست انداز شده است، عنوان کرد: باید 
نگاه ویژه ای به گردشگری سه شــهر نور، محمودآباد و آمل وجود داشته باشد تا بتوانیم بر 

روی مزیت های سرمایه گذاری منطقه برنامه ریزی داشته باشیم .

 رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی مازندران امکانات 
موجود این سازمان را برای مقابله با هجوم زمین خواری 

ناکافی دانست.
 حســن عنایتی کلیجی در نشست مشترک با پلیس 
امنیت اقتصادی فراجا استان با بیان اینکه همکاری خوبی 
با پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای تأمین امنیت 
غذایی جامعه داریم، افزود: مازندران اســتان مهم کشور 
در امنیت غذایی اســت و تنوع محصوالت کشاورزی در 

مازندران بسیار باالست.
وی گفت: بســتر تولید در مازندران مقوله با ارزشــی 
است که حفظ و نگهداری از آن کار بسیار دشواری است 

و با هجوم جمعیتی مواجه هســتیم که مازندران را برای 
ســکونت انتخاب کردند و به اراضی کشاورزی، دولتی و 

ملی تجاوز کرده و تغییر کاربری می دهند.
مقابلــه  در  داد: جهــاد کشــاورزی  ادامــه  وی 
بــا تغییــر کاربــری از امکانــات و نیروهــای کافــی 
 برخــوردار نیســت و پاســخگوی این حجــم از هجوم 

زمین خواران نیست.
رئیس سازمان جهاد کشــاورزی مازندران بیان کرد: 
یاری گرفتن از نیروی انتظامی و پلیس امنیت اقتصادی 
برای کنترل بازار محصوالت اساســی از قبیل آرد، مرغ، 
برنج، شــکر، روغن و تخم مرغ یک اصل بدیهی اســت و 

از همکاری نیروی انتظامی تقدیر و سپاسگزاری داریم.
عنایتــی اظهار کرد: حفظ و حراســت از سیســتم 
و نیروهــای جهــاد کشــاورزی در مســیر فعالیت ها و 
وظیفه مندی حوزه کشــاورزی استان با همکاری نیروی 
انتظامی و پلیس امنیت اســتان مورد تقدیر اســت.وی 
خاطرنشان کرد: امنیت و اقتدار غذایی مسئله اول کشور 
و دنیاســت و همه وظیفه داریم بــرای مخاطره نیفتادن 
امنیت غذایی گام در عرصه بگذاریم و بستر تولید را حفظ 

و حراست کنیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: با 
توجه به شــرایط موجود دنیا، اولویت بسیاری از کشورها 

حفظ و تأمین امنیت غذایی و تأمین کاالهای اساســی 
غذایی اســت و ما برای امنیت غذایی نیازمند مشارکت 
و تــالش همه اجزا و ارکان بویژه نیروی انتظامی و پلیس 

امنیت هستیم.
این مســئول با بیان اینکه در دولت سیزدهم به ارزان 
سازی غذا علی رغم آزادسازی یارانه ها توجه شد و برخی 
محصوالت غذایــی پایین تر از نرخ مصوب در حال توزیع 
اســت، گفت: افزایش بهــره وری مصــرف آب و تأمین 
آب کشــاورزی در مازندران یک نگرانی جدی اســت و 
 امیدواریم بتوانیم محصول اســتراتژیک برنج را به خوبی 

تولید کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران:

امکانات مازندران برای مقابله با 
هجوم زمین خواری ناکافی است

 حسن عنایتی کلیجی در نشست مشــترک با پلیس امنیت اقتصادی فراجا استان با بیان 
اینکه همکاری خوبی با پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای تأمین امنیت غذایی جامعه 
داریم، افزود: مازندران استان مهم کشور در امنیت غذایی است و تنوع محصوالت کشاورزی 
در مازندران بسیار باالست.وی گفت: بستر تولید در مازندران مقوله با ارزشی است که حفظ و ...

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

نظر به دســتور مــواد ۱ و 3 قانــون تعیین تکلیف وضعیــت اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱3۹۰/۹/۲۰ امالک متقاضیانی که 
در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی آمل مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده 

جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در بخش یازده ثبت آمل - دهستان هرازپی

3۹-اصلی )قریه میانرود هرازپی(
۱۱۰ فرعی آقای حســن یزدانی در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی با کاربری باغی به مساحت  ۶۲۶ مترمربع خریداری شده بالواسطه 

از منصور یزدانی.
لــذا به موجب ماده 3- قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱3- آئین نامه مربوطه این آگهی در 
دو نوبت به فاصله ۱5 روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها 
منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای 
اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی در روستاها 
از طریق الصاق در محل تا دو مــاه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 

ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند.
 معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به 
اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه 
نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور ســند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . بدیهی است برابر ماده ۱3 
آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته 
نشده ، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود 
، مراتــب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع 
عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود 

، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۱۰/۱۷
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۱۱/۰۱

شناسه آگهی:۱۴3۴5۸3
حسن صالحی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آمل

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان بهشهر
پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد سند رسمی و به استناد تبصره ذیل ماده ۱3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه 
قانون اخیر الذکر تحدید حدود قســمتی از پالک ۱- اصلی واقع در اراضی 
حســین آباد بخش ۱۸ ثبت  بهشهر شماره کالســه ۱۴۰۱/3۰3 به خانم 
ســیما اکبری امامی فرزند رشید در ششــدانگ یک قطعه باغ به مساحت 
۲5۰۷5/3۲ متر مربع طبق رای شــماره ۱۰۶۹۲ مــورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ 
هیئت قانون تعیین تکلیف ثبت بهشــهر ساعت۸/3۰ صبح روز سه شنبه 

مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ در محل وقوع ملک به عمل خواهد آمد.
لــذا از متقاضی و مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت 
می شــود در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور به هم رســانند بدیهی 
است در صورت عدم حضور متقاضی و یا نماینده قانونی آنان طبق ماده ۱5 
قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهارشــده از طرف مجاورین تحدید 
خواهد شد معترضین می توانند به استناد ماده ۲۰ قانون ثبت و مواد ۷۴ و 
۸۶ آئین نامه قانون ثبت ظرف مدت 3۰ روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدید حدود اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع 
قضائی نمایند در غیر اینصورت با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط 
متقاضی و یا نماینده قانونی وی و بــدون توجه به اعتراض واصله عملیات 

ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد. شناسه آگهی:۱۴3۷۰3۶
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۰/۱۷

محمدمهدی قلیان
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان بهشهر

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

نظر به دســتور مــواد ۱ و 3 قانــون تعیین تکلیف وضعیــت اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رســمی مصوب ۱3۹۰/۹/۲۰ ، امالک متقاضیانی 

که در هیات  موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی قائم شهر 
مورد رســیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای  الزم صادر 

گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در قریه افراکتی پالک ۱۰ اصلی بخش ۱۶.

۹۰۸ فرعی بنام تاکسیرانی قائم شهر به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۶۴۸۶۱  
نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است) یک 
واحــد تجاری و خدماتی (  به مســاحت ۸۲/۱۷ متر مربع خریداری بدون 

واسطه از آقای عبدالرزاق روحی مالک رسمی.
لــذا به موجب مــاده 3 قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱3 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو 
نوبت به فاصله ۱5 روز از طریق این روزنامه محلی/ کثیراالنتشار در شهرها 
منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی ، رای هیات الصاق تا در صورتیکه 
اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به 

اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به 
اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه 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 ســند مالکیت می نماید و صدور ســند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
بدیهی است برابر ماده ۱3 آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که 
قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم 
اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، مراتــب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید 
حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رســاند و نســبت به امالک در 
جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را 

به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
 شناسه آگهی: ۱۴3۶۸۷۶

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۱۰/۱۷
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۱۱/۰۲

یونس قصابی
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان قائمشهر

 تنفس جنگل و ممنوعیت بهره برداری از آن دســت 
صنایــع چوب و جنگلبانان را به ســمت باغــداران دراز 
کرده تا با زراعت چوب و تامیــن نیازهای کارخانه ها به 
کمک هیرکان بیایند.امسال براســاس آمارهای منابع 
طبیعــی بیش از ۱3۰ هکتار از مزارع و باغات اشــخاص 
در غرب مازندران به زیرکشــت زراعت چوب می رود تا 
از فشــارهای وارده بر جنگل های هیــرکان بکاهد.قرار 
است امسال باغداران غرب مازندران 3۰ هزار مترمکعب 
چوب آالت درختی تولید کننــد و این مواد اولیه، چرخ 
صنایع مرتبط نظیر کاغذسازی ها و سلولزی را به حرکت 
درآورد. با اجرای قانون تنفس جنگل و ممنوعیت قطع و 
برداشت از جنگل های هیرکانی دست صنایع و کارخانه 
داران به ســمت باغداران و چوبکاران دراز شــد و ساالنه 
 درصد قابل توجهی از مواد اولیه مورد نیاز از باغات منطقه

 تأمین می شود.

زراعت چوب از باغداری به صرفه تر است
یک باغدار غرب مازندرانــی که اقدام به غرس نهال و 
کشــت زراعت چوب در مزرعه اش کرده است، می گوید: 
از 3۰ ســال گذشــته تاکنون به زراعت چوب در مزرعه 
می پردازم.پرویز امینی با بیان اینکه زراعت چوب نسبت 
به باغداری و تولید مرکبات به صرفه تر است، افزود: طی 
3۰ ســال گذشته پنج نوبت نســبت به برداشت چوب و 
فروش آن اقدام کردم که درآمد آن چند برابر پرتقال بوده 
است.وی با اظهار اینکه چوب را به پیمانکاران می فروشم، 
گفت: زراعت چوب از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است 

و هزینه های آن نیز به مراتب کمتر خواهد بود.
طرح زراعت چــوب از ســال ۹۸ در مناطق مختلف 
مازندران شتاب بیشتری به خود گرفت و عالوه بر باغات و 

مزارع باغداران، در بوستان ها، پادگان ها، حاشیه رودخانه 
و غیره زراعت چوب در دســتور کار قرار گرفته اســت. از 
ســال ۹۹ مقرر بود چهار هزار هکتار از اراضی اســتان به 
زیر کشــت زراعت چوب رود و هرسال سطحی از اراضی 

استان به زیرکشت و غرس نهال می رود.
رئیس اداره امور بهره برداری اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان مازندران-نوشهر گفت: پیش بینی 
می شود امسال 3۰ هزار مترمکعب چوب در قالب زراعت 

چوب در منطقه برداشت و تولید شود.
محمد مطهری در حاشــیه بازدید از باغ زراعت چوب 
در گفتگو با خبرنگار مهر با اظهار اینکه از ســال ۹۸ طرح 
زراعت چوب با جدیت بیشــتری کلید خورد، افزود: بعد 
از تعطیلی بهره برداری از جنگل های شــمال کشــور با 
توجه به نیاز صنایع به چوب آالت، زراعت چوب با شدت 

بیشتری در دستور کار قرار گرفت.
بعد از تعطیلی بهره برداری از جنگل های شمال کشور 
با توجه به نیاز صنایع به چوب آالت، زراعت چوب با شدت 

بیشتری در دستور کار قرار گرفت
وی با اظهار اینکه در غــرب مازندران در ۱۱۸ هکتار 
از عرصه هــای غرب مازنــدران برای زراعــت چوب در 
ســال ۱3۹۹ در نظر گرفته شــده بود، افزود: این میزان 
در ســال قبل به ۱3۰ هکتار افزایش یافت.وی با عنوان 
اینکه در ســال جاری ۱۲۰ هکتار زراعت چوب در غرب 
استان هدفگذاری شده است، درباره نوع گونه های غرس 
شــده در طرح زراعت چوب گفت: گونه ها باید براساس 
اقلیم، شرایط خاک، رطوبت و غیره غرس شود و در غرب 
مازندران رویکرد، نهال کاری با گونه سریع الرشد صنوبر 
و اکالیپتوس است.مطهری گفت: صنوبر ضمن آنکه نیاز 

صنایع تبدیل اولیه نظیر کاغذ ســازی را تأمین می کند، 
ســریع الرشد است و در بازه زمانی کوتاه بیشترین حجم 

تولید را خواهیم داشت.
رئیس اداره امور بهره برداری اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اســتان مازندران-نوشــهر ادامه داد: طرح 
محوری زراعتی چوب با شتاب بیشتری در حال پیگیری 
است و پیش بینی می شود در باغات غرب استان 3۰ هزار 

مترمکعب چوب در باغات اشخاص تولید شود.
صنایــع مــورد نیاز در کشــور ســاالنه ۱3 میلیون 
مترمکعب چوب الزم دارند و بخشــی از این فرآورده ها 
باید از طریق زراعت چوب تأمین شــود این در حالی که 
قبل از طرح تنفس، ســاالنه ۹۰۰ هزار مترمکعب چوب 
از جنگل برداشت و تولید می شد.فرهنگ سازی و اطالع 
رسانی برای گسترش و ترویج زراعت چوب امری الزامی 
اســت و برای تأمین نیاز چوبی کشور باید زراعت چوب 

توسعه یابد.
دست نیاز صنایع به سوی باغداران

بیــش از 5۰۰ کارخانه و صنایع مرتبط ســلولزی و 
تولیدی در استان مازندران نیازمند تأمین چوب هستند و 
در حال حاضر بخشی از مواد اولیه از طریق واردات تأمین 
می شــود.صنوبر و اکالیپتوس بیشترین گونه های غرس 
شــده در زراعت چوب مازندران به شمار می رود و ساالنه 
سطح قابل توجهی از اراضی اشخاص و کشاورزان به زیر 
کشت می رود. اقتصادی بودن کشت زراعت چوب از یک 
سو و ضرر باغداران و کشــاورزان آنها را به سمت زراعت 
چوب کشانده است.از ســوی دیگر توسعه زراعت چوب 
فشــار ناشــی از قاچاق چوب را بر جنگل های هیرکانی 
کاهش می دهد چرا که هر ساله بخشی از درختان نادر و 

جنگلی به دلیل طمع سودجویان قاچاق می شود.

باغداران به کمک هیرکان آمدند

 صنعت مازندران تشنه چوب
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اخبار

 بوکس گلستان رینگ 
و پول می خواهد

 بوکس گلســتان با وجود برخورداری از استعدادهای فراوان و معرفی 
برخی چهره ها به تیم ملی رده های سنی پایه، از مشکالتی مانند کمبود 
پول و امکانات رنج می برد که ادامه دارشــدن آن انگیزه فعالیت حرفه ای 
را از ورزشــکاران گرفته و ضرورت توجه به رفع این کمبودها را جدی تر از 

همیشه کرده است.
 از چهره اش اراده و مبارزه می بارد. مشت های گره شده اش را یکی پس 
از دیگری به کیسه بوکس می کوبد و نفس نفس زنان ضمن گوش کردن 
نکات فنی مربی، خود را در رینگ مســابقات آســیایی تجسم می کند.

امیرحســین قربانی که پس از چند دقیقه تمرین فشرده، روی صندلی 
اســتراحت می کند به ایرنا گفت: اگر به بوکس گلستان توجه می کردند 

من باید قهرمان آسیا می شدم.
اینها را با افسوس و آه کشیدن میگوید و نگاهش را به جایی در دوردست 
خیره می کنــد . لحظاتی بعد ادامه داد: هزینه های ورزش حرفه ای مانند 
خرید تجهیزات و تغذیه و مکمل خیلی زیاد اســت که فشار آن بر دوش 
خانواده ما سنگینی می کند.این بوکسور نوجوان گلستانی ادامه داد: چند 
بار قهرمانی مسابقات کشوری شدم و بارها در اردوهای آمادگی و انتخابی 
شرکت کردم که به جز یک مورد، هزینه  بقیه اردوها را خانواده ام پرداخت 
کردند.قربانی بیان کرد: می توانســتم در مســابقات آســیایی نونهاالن 
شــرکت کنم اما تعلل هیات استان موجب شد از حضور در این مسابقات 
محروم بمانم و حاال در اوج آمادگی باید در رده ســنی باالتر و با رقبانی که 
هیچ شناختی از آنان ندارم مســابقه بدهم.کمیل کهن پور یکی دیگر از 
ورزشکاران بوکس گلستان هم به ایرنا گفت: هیات بوکس استان توانایی 
مالی محدودی دارد و به همین دلیل تمام هزینه های انجام این رشــته از 
سوی خانواده ها پرداخت می شــود.این نوجوان گرگانی ادامه داد: برای 
حفظ آمادگی بدنی، عالوه بر هزینه فراوان تغذیه اصولی، ســاالنه بیش 
از ۱۰۰ میلیــون ریال هزینه مکمل  غذایی پرداخت می کنیم که با وجود 
صرف این هزینه ها، پاداش درخور شانی دریافت نکرده و جوایز مسابقات 

هم بخش کوچکی از مبالغ پرداختی را شامل می شود.
گلستان با داشتن تنوع قومیتی زیاد یکی از مناطق دارای استعداد در 
بوکس اســت که با اقدامات انجام شده طی سالیان اخیر از جمله توجه به 
رده های سنی پایه، تعداد ملی پوشان استان در حال افزایش است.رییس 
هیات بوکس گلستان به خبرنگار ایرنا گفت: فعال کردن هیات بوکس در 
۱۳ شهرستان دلیل اصلی رشد فنی این ورزش در استان است.علی بیانی 
افزود: ورزشــکاران گلستان در این رشته از استعداد باالیی برخوردارند و 
میزبانی از پنج دوره مسابقات رده های سنی پایه طی چهار سال بر ایجاد 

انگیزه در نوجوانان و جوانان برای ورود به بوکس افزوده است.
وی با اشاره به وضعیت کنونی بوکس گلستان بیان کرد: بیش از هزار و 
۲۰۰ بوکسور، ۴۰ داور استانی، ۶۰ مربی و یک داور بین المللی به فعالیت 

در بوکس گلستان مشغول هستند.
رییس هیــات بوکس گلســتان ادامــه داد قهرمان پــروری از پایه 
و اســتعدادیابی در رده ســنی نونهاالن جزو برنامه های مهم این هیات 
اســت که در این مسیر با قهرمانی و نایب قهرمانی در رده بندی نونهاالن 
و نوجوانان و قهرمانی در رده جوانان جایگاه خوبی را در کشــور بدســت 
آورده ایم.بیانی به برگزاری اردوی مشترک تیم ملی بوکس ایران با عراق 
اشــاره کرد و گفت: برای این اردو سه گلســتانی در رده سنی نونهاالن، 
چهار گلستانی در رده نوجوانان و ۲ گلستانی در رده سنی جوانان حضور 
دارند.بیانی بر ضرورت ایجاد انگیزه برای ایجاد باشــگاه خصوص بوکس 
در گلســتان تاکید کرد و گفت: تاکنون پنج باشگاه خصوصی در استان 
با هزینه ۲۰ میلیارد ریالی به امکانات مناســب بوکس تجهیز شــده که 
امیدواریم این روند با هدف فراهم کردن امکانات مناســب تمرین برای 

عالقمندان به این رشته ادامه پیدا کند.
بوکس گلستان رینگ و پول می خواهد

وی در ادامــه گفت: درحــال حاضر در علی آبادکتول، مینودشــت، 
گنبدکاووس و ۲ باشگاه در گرگان باشــگاه خصوصی بوکس راه اندازی 
شده و مشــکلی برای صدورم مجوز فعالیت باشگاه خصوصی بوکس در 
دیگر شهرهای استان وجود ندارد.بیانی به برخی ویژگی های بوکس اشاره 
کــرد و گفت: نظم و انضباط، تقویت روحیه پهلوانی و خضوع و خشــوع 
از جمله آموزه های این ورزش اســت کــه در کنار تخلیه انرژی و هیجان 
جوانان در باشــگاه ها می تواند از بروز خشونت  در جامعه جلوگیری کند.

بیانی با اشــاره به کمبودهای بوکس گلستان گفت: حمایت مسووالن به 
این ورزش با تزریق اعتبار و رفع کمبودها می تواند موجب شکوفاشــدن 
استعدادهای استان در تمام رده های سنی شده و آن ها را به سمت کسب 

مدال مسابقات معتبر داخلی و جهانی هدایت کند.
رییس هیات بوکس گلســتان از نبود برنامه مشخص در فدراسیون 
گالیه کرد و گفت: نبود تقویم ورزشــی یکی از چالش های بوکس کشور 
است که برنامه ریزی برای آمادگی ورزشکاران در مسیر اعزام به مسابقات 

را با دشواری همراه کرده است.

 صعود سریک گنبدکاووس
 به پلی آف لیگ برتر والیبال زنان قابل 

پیش بینی بود
 سرمربی تیم والیبال »سریک« گنبدکاووس با اشاره به قطعی شدن 
صعود این تیم  به جمع چهار تیم مرحله پلی آف، گفت: کسب جایگاه دوم 
جــدول لیگ برتر نتیجه تالش و همکاری تمــام بازیکنان و اتفاقی قابل 

پیش بینی بود.
نیلوفر حجتی اظهار کرد: با پایان مســابقات هفته یازدهم لیگ برتر 
صعود پیکان تهران، ســریک گنبدکاووس، ســایپا تهــران و ذوب آهن 
اصفهــان به ترتیب بــا ۳۰، ۲۹، ۲۷ و ۲۲ امتیاز به مرحله پلی آف قطعی 
شــد.وی افزود: تیم ســریک با برد دیدار روز گذشــته مقابل جهان بین 
چهارمحال با نتیجه )۲۵ بر ۱۰، ۲۵ بر ۹، ۲۵ بر ۱۶( با ۱۰ برد و یک باخت 
و ۲۹ امتیاز در جایگاه دوم جدول قرار دارد.ســرمربی تیم والیبال سریک 
گنبدکاووس بازی مقابل تیم جهان بین را آسان ارزیابی کرد و گفت: این 
تیم که ترکیب اصلی آن را بازیکنان جوان بومی تشکیل می دهند امسال 
برای شناخت سطح رقابت ها و کسب تجربه در لیگ برتر شرکت کرد تا در 

سال های بعدی قوی تر ظاهر شود.
حجتی ۲ بازی بعدی تیم خود مقابل سایپا تهران و ذوب آهن اصفهان 
را حساس دانســت و بیان کرد: هر بازی برای سریک حکم فینال را دارد 
زیرا می تواند ترکیب چهار تیم صعود کننده به پلی آف را تغییر دهد.وی 
با اشــاره به اینکه ســریک جمعه این هفته میزبان تیم قدیمی و پرمهره 
سایپاســت، افزود: آنالیزهای الزم نســبت به تغییر و تحوالت تیم سایپا 
در بحث مهره ها مانند جایگزینی پاســور جدید و یک سری تغییرات در 
پســت ها صورت گرفته و ســعی داریم تمرین خود را بر پایه آنالیز انجام 

دهیم تا با آمادگی کامل در زمین حاضر شده و پیروز میدان باشیم.

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 درقریه  ملــکار پالک ۱۰ اصلی 

بخش ۳ قشالقی
۶۶۵ فرعی اقا/ خانم کامبیز قمی ملکار  فرزند علی اصغر 

نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
بابنــای احداثی )کاربری زراعی( به مســاحت ۲۳۱/۶۶ 
مترمربع خریداری بدون واســطه / باواسطه از کامبیز قمی 

ملکار
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:۱۴۳۷۱۴۹
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۱۰/۱۷
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۱۱/۰۱

صفر رضوانی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

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

نظر به دســتور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ 
، امــالک متقاضیانی که در هیــات  موضوع ماده یک قانون 
مذکور مســتقر در واحد ثبتی قائم شــهر مورد رسیدگی و 
تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محــرز و رای  الزم صادر 

گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در قریه آبندانسر پالک ۴8 اصلی 

بخش ۱۶.
۴8۱۵ فرعی بنام آقای ایمان موسی نژاد کارمزدی نسبت 
به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است 
به مساحت ۱۴۷/۲۰ متر مربع خریداری مع الواسطه از آقای 

ابراهیم صباغی دهکالنی مالک رسمی.
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 قسمتی از امالکی که 
قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با رای هیات 
پس از تنظیــم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در 
اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع 
عموم می رســاند و نســبت به امالک در جریان ثبت و فاقد 
ســابقه تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به 

صورت اختصاصی منتشر می نماید. 
شناسه آگهی: ۱۴۲8۲۷۰

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۱۰/۰۳
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۱۰/۱۷

یونس قصابی
کفیل اداره ثبت اســناد و امالک  شهرســتان 

قائمشهر

ورزش مازندران سرشــار از اســتعداد اســت و ورزشکاران 
مازندرانی در آوردگاه های مختلف افتخارآفرینی می کنند و حتی 

بیش از نیمی از مدال آوری ها مختص مازندرانی ها است.
 در روزهای اخیر شاهد رویدادها و مسابقات مختلف ورزشی 
در نقاط مختلف اســتان و حتی کشــور بودیم که ورزشی های 
مازندران در آن نقش های تأثیرگذاری داشتند که در این گزارش، 

قصد داریم به این رویدادها بپردازیم.
* برمکی بهترین در سال ۲0۲۲ شد

قهرمان ساروی کوراش جهان، بهترین ورزشکار زن این رشته 
در سال ۲۰۲۲ شد.

فاطمــه برمکــی کــوراش کار مازندرانی از ســوی انجمن 
بین المللی کوراش بعنوان برترین ورزشــکار زن این رشــته در 
 ســال ۲۰۲۲ معرفی شد و پاداش درخشش مداوم خود را در این

 ورزش گرفت.
برمکی که در جودو و کوراش بهترین مبارز بانوان ایران در وزن 
خودش بوده، با توجه به موفقیتی که در پیکارهای جهانی داشت 

و عنوان نخست را بدست آورد، برترین شد.
*مازنی ها در اردوی تیم ملی ترامپولین

اردوی تیم ملی ترامپولین در حالی در کیش در حال برگزاری 
ست که مجید موسوی مربی موفق و الیق ژیمناستیک استان بار 
دیگر به کادر فنی بازگشته است.موسوی که از ارکان ژیمناستیک 
مازنــدران و یکی از بهترین های کشــور در ترامپولین اســت به 
اتفــاق محمدمهدی نجفی در این اردو حضور دارد.این اردو برای 
رقابت های انتخابی جام جهانی باکو که در ســال ۲۰۲۳ برگزار 
می شود، برپا شــده است.شاگردان موسوی در سال های اخیر به 
دفعــات در اردوی تیم ملی ترامپولین حاضر بوده و موفقیت های 

چشمگیری بدست آورده اند.
 *شکســت لبنیات هراز در هفتــه چهاردهم مقابل

 ایفا سرام
هفته چهاردهم لیگ برتر والیبال مردان کشــور در نیم فصل 
دوم با ۷ دیدار برگزار شد که در شهر اردکان تیم لبنیات هراز آمل 
مقابل میزبان خود با نتیجه ۳بر صفر متوقف شد.بازیکنان تیم ایفا 
سرام در دســت اول با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ پیروز بازی بودند، باز هم 
اردکانی ها بودند که در دســت دوم با نتیجه ۲۷ بر ۲۵ آملی ها را 
مغلوب ســاختند. هرازی ها در دست سوم نیز با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ 
شکست خوردند.بازیکنان لبنیات هراز آمل دومین باخت خود را 
تجربه کردند، تغییرات گسترده تیم ها در نیم فصل دوم و بازیهای 
نزدیک پشت سرهم سبب می شود تا فشاری زیادی به باشگاه ها 
وارد شود.لبنیات هراز آمل از ۱۴ بازی۳۴ امتیاز کسب کرده است 

تا همچنان صدر نشین مسابقات لیگ برتر باشد.
لبنیات هراز در روز چهارشــنبه چهاردهم دی ماه در آمل از 

شهرداری گنبد میزبانی می کند.
*ثبت اولین شکست خانگی هورسان مقابل شهداب

در حساس ترین دیدار هفته چهاردهم و آغازین دور برگشت 
لیگ برتر والیبال ایران تیم هورســان رامســر در سالن سادات 
شــهر برابر شــهداب یزد پر مهره و مدافع عنــوان قهرمانی ۳ بر 
یک مغلوب شد. شــاگردان رحمان محمدی راد در تیم هورسان 
تنها در ست ســوم بازی ۲۵ بر ۱۹ به برتری رسیدند و شاگردان 
تندروان نیز با ثبت نتایج ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۷ بر ۲۵ در ست 
 های اول، دوم و چهارم شکســت دور رفت مقابل رامســری ها را 

جبران کردند.
در ایــن رقابت زیبا که برای اولین بار در لیگ ســال جاری با 
حضور پر شــور هواداران هورســان در خانه همراه بود، مهدوی، 
غفور، غالمی و جواهری نقش مهمی در پیروزی یزدی ها داشتند.
اگر چه اشتباه محرز داوری در اواخر ست چهارم مانع از کسب 
نهمین برد فصل هورســانی ها شد ولی نماینده رامسر با دریافت 
ششمین باخت یک پله در جدول ســقوط کرد.تیم هورسان در 
هفته پانزدهم روز چهارشنبه ۱۴ دی به مصاف نیان الکترونیک 

خراسان رده هفتمی خواهد رفت.
*ســکوی قهرمانی ۲ وزن روز دوم به تکواندوکاران 

مازندران رسید 
این دوره از مســابقات تحت عنوان مرحله نخست رقابتهای 
انتخابی تیم ملی پنجشــنبه با برگزاری مبارزات دو وزن ۵8- و 

8۰- کیلوگرم و با حضور ۱۴۲ تکواندوکار پیگیری شد.
مازندران در پایان دومین روز از این رویداد به ۲ طال توســط 
علیرضا حســین پور و امیررضا صادقیان رســید و در وزن 8۰- 
علی قدوسی بر سکوی سوم ایســتاد.در وزن ۵8- کیلوگرم ۹۷ 
تکواندوکار به رقابــت پرداختند که در پایان امیرعباس رهنما از 

تهران و علیرضا حســین پور از مازندران به دیدار نهایی راه پیدا 
کردند.دیدار نهایی این وزن یک مبارزه جذاب و دیدنی بود که در 
نهایت این هوگوش مازنی بود که موفق شد در دو راند حریف خود 
را شکســت داده و مدال طال را از آن خود کند.امیرعباس رهنما 
به مدال نقره دست یافت و مدال برنز این وزن به صورت مشترک 
به محمدرضا خدابنده لو از قزوین و ســید آرین خیری از تهران 
رســید.در وزن 8۰- کیلوگرم هم ۴۵ تکواندو به دیدار هم رفتند 
که در پایان محمد مقدم فرد از تهران در مبارزه پایانی نتیجه را به 
امیررضا صادقیان واگذار کرد. صادقیان طال گرفت و مقدم فرد به 
نشان نقره دست یافت و علی قدوسی از مازندران به همراه ساالر 

رحمتی مقام از اصفهان هم به صورت مشترک سوم شدند.
همچنین سیدجالل سیدمردانی از بوشهر و علی اصغر اکرمی 

از البرز به عنوان داوران برتر دور روز نخست معرفی شدند.
*پیروزی شــیرین در دیداری حساس؛ سوغاتی قند 

کاترین از مشهد
هفته نوزدهم لیگ برتر فوتسال در حالی برگزار شد که دیدار 
تیم های فوتسال قند کاترین آمل و رکن آذین خاورمیانه مشهد 
با نتیجه ۳ بر ۲ به ســود آملی ها پایان یافت.گل های تیم فوتسال 
قنــد کاترین آمل را رحمان ســارانی ۲ گل و امیر خون جهان به 

ثمر رساندند.
*پیروزی بسکتبال کاله مازندران مقابل رعد پدافند

رقابت های لیگ برتر بســکتبال کشور با برگزاری پنج بازی و 
همراه با رقابت های نزدیک و دیدنی به پایان رسید .

هفته ی شانزدهم لیگ برتر بسکتبال کشور تیم کاله مازندران 
که مهمان تیم رعد پدافند بود توانســت با نتیجه 8۲ بر ۷۵ پیروز 
این رقابت باشد.کاله مازندران با ۱۶ بازی و ۲8 امتیاز در رده دوم 

جدول مسابقات قرار دارد.
*شــیری در آستانه تاریخ ســازی با ۳00 بازی برای 

قائم شهری ها
کاپیتان تیم فوتبال نساجی مازندران با حضور در دیدار هفته 
سیزدهم مقابل هوادار سیصدمین بازی خود را در لیگ برتر تجربه 
کرد.حامد شیری کاپیتان نساجی که سابقه حضور در شموشک، 
فجرسپاسی،سایپا و نساجی را در کارنامه خود می بیند، در دیدار 
هفته سیزدهم لیگ برتر در دوره بیست و دوم با حضور در مقابل 
هــوادار در ورزشــگاه خاطره انگیز دســتگردی ۳۰۰ بازی خود 
را در تاریــخ رقابت های لیگ برتر ثبت کرد تــا به عنوان یکی از 
شاخص ترین بازیکنان حاضر در این مســابقات نامش را ثبت و 

ضبط کند.
*بازگشت صیادمنش در روز تساوی هال سیتی

در هفته بیســت و چهارم لیگ دســته اول انگلیس تیم های 
هال ســیتی و بلکپول مقابل هم قرار گرفتند که این مســابقه در 
نهایت با نتیجه تساوی یک بر یک خاتمه پیدا کرد.در این مسابقه 
اللهیار صیادمنش آملی مهاجم ایرانی تیم هال ســیتی از دقیقه 
۶۰ در ترکیب تیم خود قرار گرفت.با این تســاوی هال سیتی ۲۷ 

امتیازی شد و در رده بیست و یکم جدول رده بندی قرار گرفت.
*صیادمنش مورد تمجید AFC قرار گرفت

کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشی به ۱۱ بازیکن آینده دار 
آســیا در ســال ۲۰۲۳ پرداخت کــه در بین آنها نــام »اللهیار 

صیادمنش« دیده می شود.
*صعود مقتدرانه گلفام به نیمه نهایی

تیم والیبال کود گلفام آمل در دیدار سوم مرحله پلی آف لیگ 
دسته اول والیبال باشگاه های کشور از ساعت ۱۵ امروز در سالن 
مرعش دانشگاه شمال میزبان تیم مس کرمان بود و در سه ست 
این تیم را شکســت داد و به جمع چهار تیم نهایی این رقابت ها 
راه یافت .شاگردان مهدی رنجبر که بازی اول را در کرمان واگذار 
کرده بودند دو دیدار در آمل مقابل نماینده کرمان برگزار کردند و 
در هر دو بازی با نتایج مشابه سه بر صفر میهمان خود را شکست 

دادند و صعود خود به نیمه نهایی را جشن گرفتند.
*صدرنشینی مقتدرانه صنایع آشامیدنی نوا در لیگ 

برتر فوتسال بانوان
در هفتــه پایانــی نیم فصــل اول لیگ برتر فوتســال بانوان 
کشــور،تیم صنایع آشامیدنی نوا موفق شد با دو گل کاپیتان این 
تیم به پیــروزی مقابل فوالد رودان هرمزگان دســت پیدا کند.
شــاگردان جانعلی پور که هفته ها بود در صدر جدول تکیه زده 
بودتد با حفظ نوار صدرنشینی خود نیم فصل را به اتمام خواهند 
رســاند.در طرف مقابل تیم رودان هرمزگان تیم بدون شکست 
مانند آشامیدنی نوا بود که در دوم جدول جای داشت، اما نتوانست 
دروازه تیم آشامیدنی نوا را باز کند.شاگردان جانعلی پور توانستند 

با دو پــاس گل کیمیا رحیمی نیا و گل هــای زهره دالوری نیم 
فصل را با ۹ بازی و ۹ برو به پایــان ببرند و با پیروزی هرمزگان را 
ترک کنند.دختران آملی تیم صنایع آشــامیدنی نوا در لیگ یک 
نیز رکوردار فوتسال بانوان کشــور بودند و بدون شکست عنوان 

قهرمانی را کسب کردند.
*درخشــش خیره کننده مازندران در مســابقات 

ژیمناستیک
مازندران نشــان داد که بیشــترین و بهترین ژیمناست های 
جوان ایران را دارد.در رقابت های ژیمناستیک جوانان کشور که 

در زنجان برگزار شد، مازنی ها با قدرت قهرمان شدند.
ابوالفضل نیکخو از ساری، علی ضیایی از قائمشهر، سیدرضا سید 
پور و علی اصغر عباسی و آتیال جانشکر هر سه از بابل پنج عضو تیم 
ژیمناستیک مازندران در راه کسب عنوان قهرمانی تیمی جوانان 
بودند.مربیــان تیم جوانان هم میثم شــجاعی، محمد اصغری، 
 مهدی مهدوی، سهیل شــاکری و سرپرست تیم جوانان مهرداد 

کالنتر بودند.
نیکخو بــا عملکردی خیره کننده و کســب ۴ قهرمانی در ۷ 

وسیله به عنوان قهرمان قهرمانان این رقابت ها انتخاب شد.
 *مازندران بر ســکوی دوم رقابت های ژیمناستیک

 بزرگساالن کشور
تیم مازندران در رقابت های ژیمناستیک بزرگساالن کشور با 

چهره های جوان و مستعد خود بر سکوی دومی ایستاد.
این مسابقات در زنجان برگزار شد که تیم مازندران با هدایت 
مهدی خناری نژاد و سرپرستی احسان خدادادی، عملکرد خوبی 

در این پیکارها داشت.
مهدی ناصح، حســین نوری و یاســین مهدی زاده هر سه از 
قائمشهر و ابوالفضل چهره نما از جویبار اعضای تیم ژیمناستیک 

مازندران در کسب این جایگاه بودند.
ایــن نتیجه در حالی رقم خورد که هادی خناری نژاد قهرمان 
پیشین و رییس کنونی هیات ژیمناستیک استان که چندی پیش 
مربی تیم ملی شــد هم در محل مسابقات حضور داشت همچون 

سید حمیدرضا هاشمی آنالیزور تیم ملی که قائمشهری است.
*درخشش قابل توجه در لیگ فوتسال چین

 قهرمانی مراد با شنژن
فوتسالیست ارزشــمند مازنی عنوانی خاطره انگیز را در لیگ 
برتر فوتســال چین بدســت آورد.مراد ناظری کــه اهل گلوگاه 
است و ســال ها برای تیم شهروند ساری درخشید، به تیم شنژن 
 چین پیوســت و موفق شــد تا همراه با تیمش عنوان قهرمانی

 را بدست آورد.
مراد که تکنیک ناب و قابلیت های فنی فوق العاده اش همواره 
مورد تحســین قرار گرفته، در ترکیب تیم شنژن بازی های عالی 

انجام داد و کمک بزرگی کرد به تیمش تا قهرمان شود.
*ترکیب نهایی تیم ملی هندبال مشــخص شد/ یک 

سهم پررنگ از مازندران
تیم ملی هندبال با حضور یک بازیکن از مازندران روانه رقابت 

های جهانی می شود.
علی کوهزاد بازیکن ارزنده ســاروی که در ســال های اخیر 
حضــور خوبی در رقابت های باشــگاهی و بازی های بین المللی 
داشته، یکی از اعضای تیم ملی در رقابت های جهانی است که از 

چند روز دیگر در لهستان و سوئد آغاز خواهد شد.
امیدواریم علی بازی های درخشــانی را انجام داده و در کسب 

نتایج خوب تیم ملی هندبال موثر باشد.
  *عطایی و رکوردی که یک قدم با آن فاصله داشت

لبنیات هراز آمل می توانســت در نیم فصل اول رکورد فصل 
گذشته سپاهان را بشکند اما در این امر موفق نبود. تیم عطایی و 

رکوردی که یک قدم با آن فاصله داشت.
در حالی از امروز لیگ برتر والیبال ایران رســماً وارد نیم فصل 
دوم خود می شود که هفته گذشته شاهد پایان نیم فصل نخست 
مســابقات بودیم؛ جایی که تیم تحت هدایت سرمربی تیم ملی 
یعنی لبنیات هراز آمل موفق شد با اقتدار قهرمان نیم فصل شود.

اگر چه هراز آمل عملکرد فوق العاده ای داشــته اما نیم فصل 
اول برای آن ها به شــکل تلخی به پایان رســید چراکه شاگردان 
بهروز عطایی با قبول شکســت برابر هورسان رامسر اولین باخت 
خود در این فصل را تجربه کرده و البته از ثبت یک رکورد جذاب 

نیز بازماندند.
بر این اســاس در پایان دور رفت لیگ برتر مردان تیم لبنیات 
هراز آمــل با ۱۲ برد و ۳۴ امتیاز عنــوان قهرمانی نیم فصل را به 
دست آورد اما این تیم رکورد ســپاهان را نشکست زیرا این تیم 
سال گذشته با ۱۲ برد و ۳۶ امتیاز قهرمان نیم فصل شد.همچنین 
در دور رفت لیگ برتر والیبال مردان سال جاری ۳۶۷ ست مسابقه 
برگزار شده اســت که میانگین ست در هر مسابقه ۴.۳ می شود. 
تیم لبنیات هراز آمل با هدایت بهروز عطایی ۴8 ست مسابقه داده 
اســت که با پیروزی در ۳۷ ست و تجربه ناکامی ۱۱ ست در رتبه 

نخست بیشترین ست برده قرار دارد.
*برتری کیان ســام و شکســت آورتا در لیگ یک 

بسکتبال
کیان ســام بابل در هفته دوازدهم لیگ یک بسکتبال مقابل 

کاله تهران پیروز شد و آورتا ساری به فوالد هرمزگان باخت.
در گــروه دوم رقابت هــای هفته دوازدهم لیگ دســته اول 
حرفه ای بسکتبال باشگاه های کشور، کیان سام با حساب ۷۴ بر 

۶۶ کاله تهران را از پیش رو برداشت.
تیــم بابلی با ۱۹ امتیــاز به جایگاه چهارم جدول مســابقات 
صعود کرد.در گروه دوم تیم لئونارد شــاهین شهر پیشتاز است و 
تیم های نیروی زمینی تهران و نوروزی صومعه ســرا با ۲۱ امتیاز 
در مکان های دوم و سوم هستند.آورتا ساری نیز در بندرعباس با 
نتیجه نزدیک 88 بر 8۳ مقابل میزبانش فوالد هرمزگان شکست 

را پذیرفت.
در گروه اول مســابقات لیگ دســته اول حرفه ای بسکتبال 
باشــگاه های کشــور، میهن تهران با ۲۳ امتیاز در صدر جدول 
ایستاده است.آورتا ساری با ۲ امتیاز اختالف تیم دوم گروه است و 
گل گهر سیرجان با کسب ۲۰ امتیاز جایگاه سوم را به دست آورد.

*تساوی بدون گل دربی شمالی ها
  ایســتگاه پایانی نیم فصل لیگ یک فوتبال به ســقوط یک

 پله ای دریای بابل انجامید.
در چارچوب هفته هفدهم لیگ دسته یک فوتبال باشگاه های 
کشور تیم دریای بابل در آخرین بازی نیم فصل نخست ساعت ۱۴ 
در ورزشگاه شهدای سیمرغ میزبان چوکا تالش بود که این بازی با 
وجود کشیده شدن به وقت اضافه با نتیجه بدون گل خاتمه یافت.
تیــم دریا ی بابل بــا این نتیجه ۱۶ امتیازی شــد و با یک پله 
ســقوط در رده چهاردهم جدول قرار گرفت و چوکای تالش نیز 
درجدول هفده تیمی بــا ۶ امتیاز و بدون بُرد همچنان در انتهای 

جدول ماند.
*  طاقدیس تیم پیروز مازندرانی در هفته هشتم لیگ 

دسته سه
طاقدیس مازندران تیم پیروز اســتان در هفته هشتم مرحله 

نخست مسابقات دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور بود.
طاقدیس مازنــدران که در هفته هشــتم مرحله نخســت 
مسابقات دسته ســوم فوتبال باشگاه های کشــور در ورزشگاه 
شــهدای امیرکال میزبان اســتقالل نوین بجنورد بود با نتیجه ۲ 
بر ۱ از ســد نماینده خراسان شــمالی گذشت.شاگردان محمد 
قربانیان دومین پیروزی خود را در این بازی به دســت آوردند تا 
با 8 امتیاز و تفاضل گل کمتر از تیم های نادر مشــهد و استقالل 
جنوب در جایــگاه دهم گروه گــروه اول لیگ ۳ قــرار بگیرند.

در دیگر بازی برگزار شــده گروه نخســت، ستارگان سرخ تهران 
 با یک گل دیگر نماینــده مازندران، یاران هــادی نوروزی بابل 

را شکست دادند.
 *دلیری سرپرست اداره ورزش و جوانان ساری شد

عادل عالیشان سرپرست اداره کل ورزش و جوانان مازندران 
در حکمی عباد دلیری را به عنوان سرپرست اداره ورزش و جوانان 

شهرستان ساری منصوب کرد.
دلیری ۴۰ ساله و متولد ساری اســت و سابقه حضور در تیم 

ملی کبدی به عنوان بازیکن و مربی را دارد.
وی که از مدیران تحصیل کرده و با دانش ورزش استان است، 
همراه با تیم ملی کبدی ایران صاحب عنوان ســومی سوپر کاپ 
آسیا، سومی بازی های داخل ســالن آسیا، سومی جهان و مدال 

نقره بازی های آسیایی گوانگجو شده است.
عالوه بر این عباد دلیری ریاست هیات کبدی مازندران را نیز 

بر عهده دارد.

آخرین خبرها  از ورزش مازندران

از انتخاب بانوی مازنی به عنوان بانوی 
سال ۲۰۲۲ تا افتخارآفرینی ورزشکاران
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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

 مدیــرکل تعاون، کار و رفــاه اجتماعی مازنــدران گفت: عمده 
حوادث ناشــی از کار در سطح اســتانی ناشی از بی احتیاطی و عدم 

رعایت آیین نامه ها است.

 علی باقری در حاشــیه بازدید از معدن زغال سنگ آتش واقع در 
چمستان اظهار داشت: کوچک ترین سهل انگاری در معدن می تواند 

منجر به وقوع حوادث جبران ناپذیر شود.

باقری خاطرنشــان کرد: بازدیدهــا از کارگاه هــای پرخطر در 
سال های اخیر توسط بازرسان کار تشدید شده است و اعتقاد داریم 

موازین ایمنی باید به درستی در این کارگاه ها رعایت شود.
وی افــزود: تدوین آئیــن نامه های ایمنــی در کارگاه ها با هدف 
پیشگیری از حوادث منجر به صدمات جانی و خسارات مالی و ایمن 
ســازی محیط کار اســت که در همه کارگاه های مشمول ماده ۸۵ 

قانون کار باید رعایت شود.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشــاره به اینکه 
برای افزایش آگاهی ایمنی در کارگاه ها پیگیری های زیادی صورت 
گرفته است، افزود: امروزه کسی نمی تواند بگوید که چیزی از ایمنی 
کار نمی داند، و حوادث ناشــی از کار صورت گرفته در سطح استان 
ناشی از بی احتیاطی های بی مورد و عدم رعایت آئین نامه ها بدلیل 

سهل انگاری است.
باقری ادامه داد: برگزاری کارگاه های آموزش مســتمر ایمنی در 

اجرای آئین نامه آموزش ایمنی کارگران، کارفرمایان و کارآموزان، 
به کار گیری مســئول ایمنی و انعقاد قرارداد بــا پیمانکاران دارای 

صالحیت در حوزه معدن از ضروریات است.
وی اجرای آئین نامه های ایمنی در کارگاه های ســطح استان را 
ضروری دانست و گفت: رعایت قانون کار و آئین نامه های حفاظتی و 

بهداشتی به ویژه آئین نامه ایمنی معادن بسیار ضروری است.
مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی مازندران بــا تأکید بر 
اینکه کوچک ترین ســهل انگاری در معدن می تواند منجر به وقوع 
حوادث جبران ناپذیر شــود، اظهار کرد: مهم ترین عوامل سبب ساز 
رخدادهای منجر به آسیب های شــغلی در معادن خفگی ناشی از 

گازگرفتگی و ریزش سقف کارگاه به دلیل عدم پایداری است.
وی توجه به وضعیت استحکام بندی، لق گیری و انجام گازسنجی 
مستمر با دســتگاه های کالیبره و به روز را از موارد مهم پیشگیرانه 

عنوان کرد.

مدیرکل تعاون مازندران:

 عمده حوادث کار در مازندران ناشی
 از بی احتیاطی است

 کارشناســان هشــدار می دهند که رفتارهای هیجانی و امتناع در 
تزریق واکسن کرونا از سوی برخی شهروندان مازندرانی فرصت سوزی 
برای ایمنی جمعی علیه کرونا اســت که در صــورت تداوم این روند، 
اواسط بهمن ماه امسال شاهد اوج شیوع در موج هشتم کرونا و افزایش 

افسارگسیخته بستری ها و جان باختگان در استان خواهیم بود.
 این روزها جمالتی مانند »تزریق واکسن کرونا موجب بروز بیماری 
نادر می شــود«، »کرونا دیگر کشندگی سابق را ندارد« »شرکت های 
داروساز با تولید واکسن تنها درصدد پُر کردن جیب های خود هستند« 
و هشدارهای بی پشتوانه علمی دیگر در مازندران کم شنیده نمی شود 
و اقلیت واکســن گریزان نه تنها خودشان تن به ایمن سازی بدنشان 
نمــی دهند بلکه با چنین اظهار نظرهایی تــالش می کنند تا بقیه را 
نیز منصرف کنند؛ تالشی که نشــان می دهد تا حدود زیادی حرکت 

واکسیناسیون عمومی را ُکند کرده است .
طبق برنامه ریزی دانشگاه های علوم پزشکی مازندران و بابل، قرار 
بود در ابتدای دی ماه سال جاری میزان تزریق ُدز سوم و یادآور واکسن 
کرونا در اســتان به ۹۰ درصد جامعه هدف ۱۸ سال به باال ۲ میلیون و 
۵۵۰ هزار نفری برســد و جشن پایان کرونا نواخته شود، ولی نه تنها تا 
امروز که به چهاردهم دی ماه رســیدیم، این مهم محقق نشده، بلکه 
روز به روز جمعیت مراکز تجمیعی اســتان برای تزریق واکسن رو به 

کاهش می رود.
از مجموع افراد واجد شرایط در استان مازندران تاکنون ۹۸ درصد 
ُدز اول و ۹۵ درصــد هم ُدز دوم واکســن کرونــا را دریافت کرده اند و 
تزریق ٌدز ســوم این واکســن هم ۷۰ درصد است که با توجه به فاصله 
زمانی بیش از ۶ ماه از تزریق ٌدز اول و ســوم این رقم برای رســیدن به 
شرایط مهار کرونا چندان قابل اتکا نیست و برای دست یافتن به ایمنی 
 جمعی علیه کرونا، آمار ُدز ســوم این واکسن در استان باید به حدود 

۹۰ درصد برسد.
نکته قابل تامل در مازندران آن اســت کــه ۳۸ درصد افرادی که تا 
پایان مهرماه امسال نسبت به دریافت ُدز دوم واکسن کرونا خود اقدام 
کردند، برای تزریق ُدز ســوم و یادآور بی تفاوت هستند و برای مراجعه 
به مراکز تجمیعی اقدام نمی کنند. از سوی دیگر نکته قابل تامل تر آن 
است که در ابتدای موج ششــم کرونا در مازندران در اوایل بهمن ماه 
سال گذشته روزانه حدود ۸۰ هزار ُدز واکسن کرونا در مازندران تزریق 
می شد که این رقم در روز سه شنبه سیزدهم دی ماه ششم مرداد ماه 

به کمتر از یک هزار ُدز کاهش یافت.

کارشناسان هشدار می دهند که کاهش ورودی افراد واجد شرایط 
برای دریافت واکسن در مازندران، بُغضی است که با نقطه اوج رسیدن 
شیوع کرونا در اواســط ماه آینده خواهد شکست و فریاد و اشک های 
کادر درمان به واســطه افزایش بســتری و مرگ و میر ناشی از ابتال به 
کرونا را همراه خواهد داشــت.همچنین بی توجهی ۹۰ درصد از مردم 
مازندران نسبت به رعایت دستورالعمل های بهداشتی مانند استفاده از 
ماسک در معابر و اماکن عمومی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی باعث 
شده تا این استان مستعد اوج گیری افسارگسیخته موج هشتم کرونا 

در اواسط ماه آینده باشد.

واکسن کرونا عوارض ندارد
اما نکته جالب ماجرا اینجاســت که اگر چه افرادی که نســبت به 
دریافت واکسن کرونا اقدام نمی کنند تا به حال هیچکدام نتوانسته اند 
دلیل محکم و قانع کننده ای برای ادعاهای غیرکارشناسی خود بیاورند، 
ولی با همین اظهارات فاقد سندشــان سبب شده اند تا فرصت طالیی 

رسیدن به نقطه ایمنی جمعی علیه کرونا در مازندران از دست برود.
یکی از شــهروندان مازندرانی که تاکنون نسبت به دریافت واکسن 
کرونــا اقدام نکرده، در گفت و گو با ایرنا گفت: دریافت واکســن کرونا 
براساس تحقیقاتی که انجام داده ام اختیاری است و چون قانون نشده 

اعتقادی به دریافت واکسن کرونا ندارم.
وی افزود: کارشناســان در شبکه های اجتماعی و ماهواره ای تاکید 
دارند که دریافت واکسن کرونا عوارض دارد و باعث ایجاد بیماری های 
خاص می شود و اکنون که شرایط رنگ بندی کرونا در استان مساعد 
اســت چرا باید با دریافت واکســن کرونا پول اضافی از جیب دولت به 

جیب شرکت های داروساز برود؟
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در گفت و گو با ایرنا در پاسخ 
به اظهارات این شــهروند ســاروی، گفت: تزریق واکسن کرونا، طبق 
مصوبه ۲۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ ستاد ملی مدیریت مقابله با کرونا 
در کشــور قانون شده و هم اســتانی های عزیزمان موظف به دریافت 
واکسن کرونا هســتند و در آینده با کنترل هوشمند، ارایه بسیاری از 
خدمات در جامعه تنها به افرادی که نســبت به دریافت واکسن کرونا 

اقدام کنند، امکانپذیر خواهد بود.
دکتر فرهاد غالمــی افزود : به هیچ عنوان واکســن کرونا عوارض 
بیمــاری برای فرد تزریق کننده ندارد و مردم به شــایعاتی که برخی 
 شــبکه های ماهــواره ای یا فعاالن مجــازی معاند بیــان می کنند، 

توجه نکنند.
وی تصریــح کرد: مهم ترین راه برای عبور از شــیوع کرونا ویروس 
ایجاد ایمنی جمعی در کشــور با تزریق واکســن است و باید در کنار 
استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی مردم طبق قانون نسبت به 

دریافت حداکثر سه ُدز واکسن کرونا اقدام کنند.
غالمی ادامه داد : اکنون وضعیت بــا ثبات کرونایی در مازندران به 
طور تقریبی رنــگ باخته و در جامعه روند شــیوع کرونا به دلیل بی 
توجهی ۹۰ درصد از مردم استان به دستورالعمل های بهداشتی نگران 
کننده اســت و مردم گول رنگ بندی های آبی و زرد برخی شهرستان 

ها برای واکسن نزدن را نخورند.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران اضافه کرد: بررسی های 
کارشناســی نشــان می دهد که بهترین زمان برای رسیدن به نقطه 
ایمنی جمعی در کشور، قبل از شروع پیک هشتم است. اگر ما بتوانیم 
جمعیت هدف را به طور کامل واکســینه کنیم، نگرانی زیادی از بابت 

شروع پیک جدید کرونا نخواهیم داشت.
وی گفت: بی توجهی افزون بر ۳۰ درصد از جامعه هدف در مازندران 
که تاکنون نسبت به دریافت ُدز سوم واکسن کرونا اقدام نکردند، جدی 
و نگران کننده است و ادامه این روند و با پایان اثربخشی ُدز دوم، شاهد 
کاهش ایمنی بدن انســان در برابر کرونا و به تبع آن افزایش ابتالها به 

این ویروس ُکشنده در استان در آینده نزدیک خواهیم بود.
پایان اثربخشی ٌدزهای اول و دوم واکسن

اگرچه مراجعه نکردن حدود ۳۰ درصد جمعیت واجدان شــرایط 
مازندران برای دریافت ٌدز نخســت واکسن کرونا به اندازه کافی نگران 
کننده اســت چون بیش از۳۵۰ هزار نفر جمعیت ۱۲ ســال به باال را 
شامل می شود، ولی آنچه که تهدید اصلی به حساب می آید، مراجعه 

نکردن بخشی از دریافت کنندگان ٌدز اول واکسن برای ٌدز دوم است.
این عده اگر چه واکسن گریز محسوب نمی شوند، ولی تحت تاثیر 
تبلیغات واکســن گریزها قرار گرفته و معتقدند با دریافت ٌدزهای اول 
و دوم واکســن، ایمنی الزم در بدنشان ایجاد شده و نیازی ندارند که با 
دریافت ٌدز سوم و یادآور، خودشان را در معرض بیشتر آنچه که تهدید 

عواقب واکسن می نامند، قرار دهند.
یکی از شــهروندان آملی در گفت و گو با ایرنا گفت: سواد درست و 
حسابی ندارم، اما پسر بزرگم می گوید که زدن ُدز یادآور واکسن کرونا 

برای من که ۸۰ ســال ســن دارم، خطر دارد و اگر در خانه بمانم و در 
امکان عمومی نروم اتفاقی برایم نمی افتد و به کرونا مبتال نمی شوم اما 

مگر می شود که به نانوایی و فروشگاه مواد غذایی نروم؟
وی اضافه کرد: تاکنون پنج مرتبه پزشک مرکز بهداشت برای تزریق 
ُدز یادآور واکسن کرونا با من تماس گرفت، اما فرزندم مانع می شود و 
می گوید که خوبی و ســالمتی مرا می خواهد و کارشناسان بهداشتی 
در فضای مجازی که در خارج از کشــور هستند می گویند که اگر ُدز 
 تکمیلی واکســن را تزریــق کنیم به بیماری های مانند فشــار خون

 مبتال می شویم.
تقریبــا بخش زیادی از افــرادی که تاکنون از دریافــت ٌدز یادآور 
واکســن کرونا در مازندران امتناع کرده اند، چنین اســتداللی دارند 
در حالی که یک متخصص ایمونولوژی در مصاحبه با ایرنا در پاسخ به 
نگرانی های این دسته از شهروندان گفت : به هیچ عنوان تزریق ُدز سوم 
واکســن کرونا عوارضی مانند بیماری فشار خون و دیگر بیماری های 
زمینه ای و خاص ندارد و افرادی که در قالب طرح های کارشناســی، 
باورهای غلط را در فضای مجازی بــه خورد مردم می دهند، درصدد 
پاشیدن بذر ناامیدی درجامعه و کاهش آمار تزریق واکسن هستند تا 

کشور را به مسیر افزایش ابتال به کرونا سوق دهند.
دکتر میالد بهاری اضافه کرد : تزریق ُدز یادآور واکسن کرونا دارای 
عوارض جزئی و کوتاه مدت مانند ســر درد، اسهال به مدت یک تا سه 
روز اســت و بعد از مدتی این عوارض به پایان می رسد و فرایند ایمنی 
سازی بدن انسان با تزریق واکسن کرونا آغاز می شود اما تزریق ُدز سوم 

این واکسن حتی این عوارض ها ُدزهای اول و دوم را هم ندارد.
وی خاطر نشــان کرد: فرایند تولید و تزریق انواع واکسن که مورد 
تایید وزارت بهداشــت جمهوری اسالمی ایران است کارشناسی بوده 
و در قالــب های مختلف مورد آزمایش های بالینی قرار گرفته و مردم 
به هیچ عنوان فریب دیدگاه های غیرکارشناســی اشــخاصی که بذر 

واکسن نزدن را در جامعه می پاشند، نخورند.
براســاس آمار دانشــگاه های علوم پزشــکی مازندران و بابل در 
زمان حاضر تعداد بســتری های کرونایی در بیمارســتان های استان 
۵۰ نفر اســت که از این تعداد ســه نفر در بخــش مراقبت های ویژه 
 و یک نفر هم زیر دســتگاه تنفس بیمارســتان ها مراحل درمان خود 

را سپری می کنند.

واکسن هراسی به قیمت جان مردم


