
  

تیترهای خواندنی تیترهای خواندنی 

تداوم دستگیری مدیران متخلف در مازندران

  سایه سنگین بانیان وضع موجود 
در بدنه مدیریتی مازندران

اختصاصی هموالیتی/ سرویس سیاسی:یکی از مدیران متخلف در استان مازندران روزهای گذشته به دلیل تخلفات مالی 
دستگیر شده است و این چندین بار است که مدیران دولت گذشته، بانیان وضع موجود به چنگال قانون سپرده می شوند.

از سال گذشته تاکنون چهار مدیر دولت گذشــته به دلیل تخلفات اقتصادی بازداشت و برای آنها پرونده تشکیل شده 
است.دو نفر از افراد دستگیر شده در این استان دارای مسئولیت بوده و به عنوان مدیر دولت جدید هم به اصطالح پیگیر 
امور مردم بودند.در این گزارش بنای دفاع از کارکرد مدیران دولت فعلی نداریم اما کارنامه مدیران قبلی در استان مازندران 
نشــان داده که برخی از مدیران نه تنها برای توسعه استان برنامه ای ندارند اما برخی از آنها مثل دو مدیری که در روزهای 

اخیر دستگیر شدند به دنبال پرکردن جیب خودشان از راه تخلف هستند.
البته به دلیل اجرای پروژه های مختلف در محل ماموریتی این مدیر و اعتبارات سنگینی که برای پروژه های عمرانی در این 
حوزه اختصاص پیدا می کرد، انتظار بود نظارت ها تقویت شود و ما نیز از طریق همین رسانه در مورد تخلفات همین مدیران 

یادداشتهایی نوشتیم و هشدارهایی داده بودیم!!!!
دستگیری های اخیر انتظارات مردم از استاندار مازندران را افزایش داده که اوال زمینه تقویت نظارت بر کارکرد مدیران 
را افزایش داده و در ثانی نســبت به تغییر مدیران دولت قبل که از نظر مردم بانیان وضع موجود هستند، سرعت بیشتری 
ببخشد.به نظر می رسد که رویکرد فراجناحی بودن اســتاندار مازندران چندان پاسخگو نبوده و بدنه مدیریتی استان 
مازندران نیاز به نو شدن دارد، حتی انتظار است استاندار مازندران  نسبت به برخی از مدیرانی که در این دولت هم گمارده 

شدند و در برخی از حوزه ها کارکرد مناسبی نداشته اند، چاره اندیشی کند...

گزارش سیاسی گزارش سیاسی 

رونق تولید در مازندران با طعم شیرین همدلی و تالش
 »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« شعار رو به تحققی که امسال با هدف بهبود وضعیت صنعت در مازندران و 
دیگر استان های کشور از سوی رهبر معظم انقالب نامگذاری شد که این روزها با برگشت ۱۵۰ بنگاه اقتصادی راکد 

به چرخه کسب و کار صدای پای رونق در خطوط تولید این دیار را شنیدنی تر از هرزمان دیگر کرده است.
سال ها است که از ســوی رهبر معظم انقالب موضوعات اقتصادی از جمله رونق تولید مورد تاکید و نقشه راه 
قرار می گیرد؛ شعارهایی که همت همگانی برای تحقق آنها در شرایطی که با سنگ اندازی های بین المللی مواجه 
هســتیم می تواند جان دوباره ای به اقتصاد این کشور تزریق کند.همچنین دهه هاست که کشور با تحریم های 
ناجوانمردانه دشــمنان قسم خورده تحت فشارهایی بود و در چنین شرایطی اقتصاد کشور با شدیدترین هجمه 
از ســوی دشمنان خارجی مواجه گردیده اســت. با همه این محدودیتها واحدهای راکد، بالتکلیف و واحدهایی 
که به دالیلی از جمله نداشتن نقدینگی، مواد اولیه، سرمایه در گردش و بدهی های بانکی نتوانستند چرخ شان را 
بچرخانند و از گردنه تولید بازماندند، این روزها تبدیل به یکی از اصلی ترین دغدغه های دولت شده است.احیای 
دوباره این واحدها می تواند عالوه بر رونق تولید، موجب کاهش نرخ بیکاری شــود و این مهم از ســوی دولت به 
مســئوالن تکلیف شده است. با این وجود دستور اکید مسئوالن ارشد کشوری و استانی برای تعیین تکلیف ۳۵۰ 
واحد صنعتی راکد در مازندران، براساس آمار دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تاثیرش را گذاشته 

و ابتدای سال جاری تاکنون چراغ ۱۵۰۱۴۰ واحد تولیدی راکد دیگر استان با رفع موانع اداری و مالی روشن شد.
از سوی دیگر صنعت همواره در مازندران از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و ۱۵ درصد از تولید ناخالص استان از 
این بخش است و دستکم سه هزار واحد صنعتی با اشتغال زایی مستقیم ۸۰ هزار نفر در استان وجود دارد که از این 
تعداد ۴۶۱ واحد صنعتی در بخش ماشین آالت و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد 
در بخش نســاجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصوالت شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش 
کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصوالت غذایی مشغول به فعالیت هستند که نوسازی و 
روغن کاری چرخ دنده های این بنگاه های اقتصادی با تالش دولت سیزدهم در دست اجرا است.نگاهی گذرا به سه 
هزار واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ مازندران نشانگر نقش آفرینی تولید این استان در چهار دهه گذشته 
ایران است و به جرات می توان گفت که بسیاری از این صنایع از نظر دانش فنی و ظرفیت های تولید نه تنها در ایران 
بلکه در خاورمیانه کم نظیرند.اما به باور صاحب نظران حوزه اقتصادی تشدید تحریم ها و همچنین کاغذبازی های 
اداری و تاخیر در تعیین تکلیف ۳۵۰ واحد تولیدی راکد در اســتان در سال های گذشته باعث شد که بسیاری از 

واحدهای اشتغال آفرین تولیدی مازندران به تدریج در سراشیبی تعطیلی و رکود قرار گیرند.
احیا ۱۵۰ واحد صنعتی در مازندران

با آغاز فعالیت دولت ســیزدهم، احیا و رونق تولید بسیاری از این واحدهای صنعتی در دستور کار قرار گرفت 
و اکنون که بیش از ۱۰ ماه از ســال جاری می گذرد از فعالیت دولت جدید می گذرد، ۱۵۰ واحد تولیدی استان به 
چرخه تولید بازگشت که بر اســاس آمار دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران از این تعداد 
فرایند شــکوفایی دوباره ۱۵ واحد در دی ماه و در بازه زمانی یکم تا ۲۵ دی ماه امســال بوده است.دلیل تسریع در 
بازگشــت این واحدهای تولیدی غیرفعال به مسیر اشتغال و تولید کاال از دغدغه و دستور صریح مسووالن بویژه 
استاندار مازندران در این حوزه نشات می گیرد چرا که سیدمحمود حسینی پور در تاریخ ۳۱ فروردین سال جاری 
در نشســت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اســتان، برای دستگاه های اجرایی و بانک ها برای تعیین تکلیف و 
بازگرداندن واحدهای صنعتی راکد به چرخه تولید زمان تعیین کــرد و از تمامی فرمانداری ها و ادارات مازندران 
خواست در ماه های آینده نسبت به بررسی و رفع مشکالت واحدهای صنعتی راکد استان اقدام کنند، به گونه ای 
که تا سه ماه آینده چراغ تمام بنگاه های اقتصادی مازندران روشن شود.براساس آمار دفتر معاونت هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری مازندران پیگیری ها برای بازگرداندن ۳۵۰ واحد تعطیل استان از اول اردیبهشت امسال در 
دستور کار مدیران اقتصادی و فرمانداری های استان قرار گرفته که ماحصل تامین منابع مالی و برگزاری جلسات 
مستمر باهدف رفع مشکل کمبود نقدینگی و نوسازی ماشین آالت خط تولید و همچنین تقسیط معوقات بیمه ای و 
مالیاتی بازگشت ۱۴۰ واحد تولیدی با حداکثر ظرفیت به چرخه تولید تنها از ابتدای سال جاری تاکنون بوده است.
ایــن واحدهای راکد که به طور عمده به عنوان واحدهای کوچک با ایجاد اشــتغال برای زیر ۱۰۰ نفر در حوزه 
بسته بندی و فرآوری محصوالت کشاورزی و دامی، واحدهای کوچک در شهرک های صنعتی احیا و فعال شدند 
اکنون با اشتغالزایی برای پنج هزار و ۶۳۸ نفر دست پُر به میدان تولید پا گذاشتند تا با تداوم حمایت ها برای توسعه 
اقتصادی استان گام بردارند.از سوی دیگر تعیین تکلیف، بررسی و پیگیری موردی ۲۰۰ واحد راکد باقی مانده به 
گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران ادامه دارد و با تزریق به موقع اعتبارات بانکی و رفع مشکالت 

قضایی و اداری روند احیا یا واگذاری این واحدها برای بازگشت به چرخه تولید تدوام خواهد یافت.
آوای خوش رونق تولید

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا از خیزش مسووالن 
دســتگاه های اجرایی و ستادی اســتان برای احیای واحدهای تولیدی و صنعتی راکد خبر می دهد و می گوید با 
بازگشــت تمامی واحد راکد به چرخه تولید در ماه های آینده بــرای بیش از پنج هزار و ۲۰۰ نفر در حوزه صنعت 
مازندران اشــتغالزایی می شود.حســن خیریانپور، معوقات بیمه ای و مالیاتی و همچنین بدهکاری های بانکی و 
فرسودگی ماشین آالت خط تولید را عمده مشکالت بنگاه های اقتصادی راکد استان برشمرد و گفت: با همراهی 

فرمانداری های استان برای گره گشایی از این واحدها تالش خواهیم کرد.
وی با بیان این که، حدود ۸۰ درصد از مجموع ۳۵۰ واحد راکد استان در نواحی و شهرک های صنعتی ساری، 
بابل و آمل مستقر هستند، ادامه داد: هر هفته به صورت موردی از متصدیان این واحدها در نشست کارگروه تسهیل 
و رفع موانع تولید استانی و شهرستانی با همراهی مدیران دستگاه های اجرایی مربوطه برای رفع موانع تولید دعوت 
می شود و با همدلی هایی که وجود دارد بعد از تعیین تکلیف و تعیین نقشه راه، به طور حتم در یک بازه زمانی سه تا 
پنج ماهه تمامی این واحدها به چرخه تولید برخواهند گشت.معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار 
مازندران با بیان این که، بازگشت تعدادی از واحدهای صنعتی راکد به چرخه تولید به دلیل اختالف مالکان و موانع 
اداری و قضایی زمان بر خواهد بود، اضافه کرد: تمامی راهکارها را برای بازگشــت این واحدها به چرخه تولید بکار 
خواهیم گرفت و اجازه نخواهیم داد که تعطیلی این واحدهای اشــتغال آفرین تدوام یابد.خیریانپور با اشاره به این 
که، ۷۰ درصد از واحدهای راکد صنعتی اســتان با مشکل معوقات بانکی و کمبود نقدینگی برای خرید مواد اولیه 
دست و پنجه نرم می کنند، تصریح کرد: با همراهی بانک های عامل و تامین اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومانی برای رفع 
این چالش در آینده نزدیک قدم های موثری برداشته خواهد شد.وی از تقسیط حدود ۱۲۰ میلیارد تومان معوقات 
مالیاتی و بیمه ای بنگاه های اقتصادی راکد استان در هفته های گذشته خبر داد و گفت: مسووالن دولت سیزدهم با 
جدیت در کنار متصدیان واحدهای صنعتی خواهند بود و معطل ماندن ظرفیت های اشتغالزایی در حوزه صنعت با 
وجود بیکاری نیروی کار فعال در استان به هیچ عنوان منطقی نیست و برنمی تابیم.معاون هماهنگی امور اقتصادی 
و گردشــگری استاندار مازندران افزود: نوسازی ماشین آالت خط تولید واحدهای راکد استان بر محور حمایت از 
ظرفیت شرکت های دانش بنیان خواهد بود و در صورتی که واحدهای راکد توان بازگشت دوباره به چرخه تولید را 

نداشته باشند این واحدها به شرکت های دانش بنیان مازندران واگذار خواهد شد.
حذف قوانین ُمخل تولید

از ســوی دیگر استاندار مازندران حمایت از واحدهای صنعتی با رفع موانع اداری و حذف قوانین محل تولید را 
پیش نیاز توسعه استان می داند و معتقد است، گره های کوری که در مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی استان وجود 
دارد باید باز شود و نباید بگذاریم که واحدهای صنعتی در کنار دغدغه تولید، نگرانی های اداری در حوزه های بیمه 
ای، مالیاتی و بانکی داشته باشند.سید محمود حسینی پور خاطر نشان کرد: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در 
استان به صورت هفتگی برگزار شود تا روند گره گشایی از مشکالت بنگاه های اقتصادی تسریع شود و به هیچ عنوان 

نمی پذیرم که واحدهای صنعتی استان بدون بررسی و پیگیری به حال خود رها شوند.
وی ادامه داد: باید کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید استان، محور توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در 
مازندران باشد و با بازگرداندن واحدهای تولید راکد به چرخه تولید، به طور حتم آمار اشتغال زایی در استان افزایش 
چشمگیری می یابد.استاندار مازندران اضافه کرد: باید شهرک های صنعتی و پارک های علم و فناوری با اهمیت 
دادن به جوانان نخبه، زمینه را برای فعالیت شــرکت های دانش بنیان فراهم کنند و بسیاری از این شرکت ها می 
توانند حتی در واحدهای صنعتی راکد فعالیت کنند تا عالوه بر فعال سازی کارخانه با نوآوری زمینه را برای تولید 
کاالی با کیفیت فراهم سازند.حســینی پور افزود: براساس آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران اکنون 
حدود ۲۰۰ واحد صنعتی راکد و نیمه فعال در اســتان وجود دارد که دستگاه های اجرایی موظف هستند تا تمام 

تالش خود را برای رفع دغدغه این کارخانه ها به کار گیرند.
عالی ترین مقام اجرایی دولت در استان مازندران تصریح کرد: باید دستگاه های اجرایی استان در جذب سرمایه 
گذار تغییر رویه داده و رفتار خود را تغییر دهند چراکه با کاغذبازی های موجود تمام فعاالن اقتصادی از اســتان 
مازندران فراری هستند.وی خاطرنشان کرد : از تمام دستگاه های اجرایی استان می خواهم که با تغییر رویه، در کنار 

بنگاه های اقتصادی و تولیدی باشند و با تسهیل گری، قوانین مخل تولید برچیده شود.
استاندار مازندران تاکید کرد : بسیاری از قوانین مخل تولید را شناسایی کردیم و با نامه نگاری هایی که با رییس 
مجلس شورای اسالمی و وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام خواهیم داد، درصدد حذف این قوانین غیرکاربردی 
هستیم.حسینی پور اضافه کرد: رسالت جلسات با محوریت اقتصادی، صنعتی و اشتغال زایی باید تسهیل گری و 
گره گشایی از مشکالت تولیدکنندگان باشد و به هیچ عنوان این که صنعتگر پشت در مدیران دستگاه های اجرایی 
معطل شــودرا بر نمی تابیم.وی افزود : ارائه تسهیالت برای رونق تولید و شکوفایی اقتصادی واحدهای صنعتی از 

ســوی بانک های عامل استان با جدیت پیگیری شود و نباید تولیدکنندگان مازندران با مشکل کمبود نقدینگی 
مواجه باشند.استاندار مازندران با تاکید بر این نکته که در صورت حمایت نکردن از واحدهای صنعتی، روند توسعه 
اقتصادی در اســتان ابتر می ماند، گفت : تغییر رویه دســتگاه های اجرایی و خدماتی برای خدمت به بنگاه های 
اقتصادی اســتان یک اصل انکار ناپذیر است و مدیران در مسیر تردد صنعتگران به ادارات باید زیر پای آنان فرش 

قرمز پهن کنند.
تامین بازار فروش در اولویت

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت و گو با ایرنا گفت: یکی از اولویت 
های مهم دولت سیزدهم برای گره گشایی از مشکالت بخش صنعت، تامین بازار فروش کاالهای تولیدی باشد و 

دولتمردان نسبت به این موضوع مهم تمرکز کنند و دولت سیزدهم توان رفع مشکالت صنعتگران را دارد.
علی اصغر جمعه ای افزود: فشــارهای خارجی و تحریم در سال های گذشته مشکالت زیادی را در تامین مواد 
اولیه و نوسازی ماشین آالت خط تولید واحدهای صنعتی و تولیدی ایجاد کرد و عمده کاالهای تولیدی بنگاه های 
اقتصادی کشور ماهیت صادراتی ندارد که ادامه این رویه در بلند مدت خسارت جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور 
وارد می کند.وی با بیان اینکه رفع تحریم های خارجی در رونق تولید و گره گشــایی از مشکالت بخش صنعت و 
تولید کشور بسیار تاثیر گذار است، گفت: دولت قبل از بررسی وضعیت موجود صنعت و تولید کشور، تکلیف خود 
را از بُعد سیاست خارجی با جهان مشخص کند و برای کاهش فشارهای خارجی ناشی از تحریم بکوشد.جمعه ای با 
بیان اینکه واردات ماشین آالت خط تولید به دلیل فشارهای خارجی در کشور غیرممکن است، ادامه داد: اکنون اگر 
بخواهیم قطعه ای از یک کشور اروپایی به ایران وارد کنیم می بایست چهار کشور را دور بزنیم تا یک قطعه کوچک 
برای ماشین خط تولید در کارخانه نصب شود.وی اضافه کرد: برخی کاالهای ایرانی به دلیل فرسوده بودن ماشین 
آالت خط تولید امکان رقابت با کاالی مشابه خارجی را ندارد و این امر یک چالش اساسی در افول جایگاه صنعت 
و تولید ایران در منطقه اســت.جمعه ای تصریح کرد: گره گشایی از مشکالت بخش تولید و صنعت به شکل یک 
زنجیره اســت و براساس یک اصول و فرایند خاص می بایست برای گره گشایی از مشکالت بخش تولید و صنعت 
گام برداشت.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: معادن ظرفیت غنی برای 
توسعه کشور است اما در سال های گذشته به این بخش چندان توجه نشده است و فرسوده بودن ماشین آالت خط 
تولید بخش معدن چالش اساســی در توسعه اقتصادی کشور به شمار می رود.وی تصریح کرد: آیین نامه و بخش 
نامه های غیرکاربردی و در بعضی موارد غیرکارشناسی، صنعت ایران را به نابودی کشانده است و باید تدوین برنامه 
های جامع اقتصادی، متناسب حال و روز فعلی بخش صنعت و تولید باشد.جمعه ای اضافه کرد: برای گره گشایی 
از مشکالت بخش صنعت نیازمند راهبردهای میان مدت در چارچوب قانون و به شکلی اصولی هستیم و کاغذبازی 

های اداری امان بخش تولید کشور را بریده است.
ایجاد ۴۰ هزار شغل جدید

مدیرکل هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری مازندران گفت: ۴۰ هزار شغل جدید در حوزه تولید 
و صنعت مازندران با اراده و تالش شبانه روزی دولت سیزدهم و بخش خصوصی ایجاد شده است.

ســید رحیم بخشی افزود: دولت سیزدهم در ســال جاری با وجود فشارهای اقتصادی و تحریم های خارجی 
قدم های مثبتی برای توســعه صنعت و تولید مازندران برداشــت و تحقق بیش از ۷۰ درصد تعهد شغلی ۱۴۰۱ 
مازندران نشان از هماهنگی و همدلی خوب دولت و بخش خصوصی در استان است.وی اضافه کرد: دولت سیزدهم 
با اعطای بیش از یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیالت سرمایه در گردش از تعطیلی ۱۰۰ درصدی ده ها واحد 

صنعتی در مازندران جلوگیری کرد که باید این دستاوردها برای اقشار مردم بازگو شود.
مدیرکل هماهنگی امور ســرمایه گذاری و اشتغال اســتانداری مازندران با بیان این که، داشتن ضمانت اجرا 
مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید نشان از اراده دولت برای توسعه اقتصادی مازندران است، گفت: برچیده 
شــدن کاغذبازی های اداری و تفکر جزیره ای از مطالبات بخش خصوصی از مدیران شهرســتان و استانی ادارات 

دولتی است که مسووالن ارشد مازندران برای تحقق این امر در تالش هستند.
بخشــی خواســتار تدوام حمایت های همه جانبه دولت از بخش خصوصی در مازندران در ســطح ملی شد و 
ادامه داد: باید به معنای واقعی مســووالن محلی رفع مشکالت صنعتگران را در اولویت قرار دهند و با این راهبرد 
مسیر اشتغالزایی در این دیار تداوم خواهد یافت.وی با بیان این که اجرای طرح های اشتغالزایی از سوی دولت در 
مازندران بدون همراهی بخش خصوصی ابتر می ماند، تصریح کرد: با برنامه ریزی اصولی دولت حمایت های خود از 
تولیدکنندگان را ادامه خواهد داد. دولت سیزدهم یکی از برنامه ها و اولویت های کاری خود را شفاف سازی و پایش 
کارخانه ها و واحدهای تولیدی راکد یا تعطیل کشــور اعالم کرده و با دستور رئیس جمهوری تالش بر این است تا 

ظرفیت بال استفاده حدود ۴۰ درصدی بخش تولید و صنعت احیاء شود.
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صفحه2

 *    *     افتتاح   افتتاح 1010 طرح ورزشی همزمان طرح ورزشی همزمان
 با دهه فجر در مازندران با دهه فجر در مازندران

 *      *      بهره گیری از ظرفیت شرکت های  بهره گیری از ظرفیت شرکت های 
دانش بنیان برای پاکی هوادانش بنیان برای پاکی هوا

*  *    موفقیت خانواده به نقش آفرینی بانوان   موفقیت خانواده به نقش آفرینی بانوان 

گره خورده  استگره خورده  است
 *     *    پیشروی هوای ناسالم واقعیتی تلخپیشروی هوای ناسالم واقعیتی تلخ

 در مازندران در مازندران
*  *    طراحی و اجرای   طراحی و اجرای 430430 پروژه آب و  پروژه آب و 

فاضالب در مازندرانفاضالب در مازندران
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درباره ی اثرات مخرب رویکردهای تفرقه افکنانه و درباره ی اثرات مخرب رویکردهای تفرقه افکنانه و 
تنش زاو لزوم آشتی و همدلی در ساختار ورزش استانتنش زاو لزوم آشتی و همدلی در ساختار ورزش استان

 اینجـا دیـار پهلوانـان اینجـا دیـار پهلوانـان
 میادیـن سخـت اسـت میادیـن سخـت اسـت

 جنگلبانان نمونه مازندران جنگلبانان نمونه مازندران
 تقدیر شدند تقدیر شدند

صفحه7



کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان اینکه عرضه خودرو 
در بورس باعث حذف تقاضای داللی و ســفته بازی شده 
اســت، گفت: مخالفت با عرضه خودرو در بورس، پشتوانه 
کارشناســی ندارد و شرایط نشــان می دهد دالالن برای 
بازگشت معامالت به شیوه رانتی، لحظه شماری می کنند 
و با فضاسازی ها، سازوکار شفاف بورس را هدف گرفته اند.

»علیرضا مستقل« درباره عرضه خودرو در بورس کاال 
اعالم کرد: با عرضه خودرو در بورس کاال جریان مناســب 
و شفافی بین تولیدکننده و مصرف کننده رخ داده و تعهد 
تولیدکننده نسبت به تحویل به موقع خودرو به مردم نیز 

بر اساس سازوکاری مشخص تعیین شده است.
وی اظهار داشــت: در گذشــته اگر کسی قصد خرید 
خودروی صفر داشت یا باید در قرعه کشی ثبت نام می کرد 
که احتمال برنده شدن فرد بسیار اندک بود یا باید خودرو 
از بــازار آزاد باقیمت های گزاف خریداری می کرد که این 
اقدام نیز با تبعات خاصی از جمله پر ریسک بودن فرآیند 
معامله و تحویل خودرو و نا اطمینانی نســبت به کیفیت 

خودرو روبه رو بود.
مستقل خاطرنشان کرد: زمانی که خریداران می توانند 
خودروی مورد نظر خود را از بورس کاال و طبق ســازوکار 
مشــخص و با علم و آگاهی کامل و نه شــانس خریداری 
کنند، شــاهد تقســیم انتفاع معامالت خودرو آن هم به 
شــیوه ای کاماًل شفاف بین خودروســاز و مصرف کننده 
هستیم؛ در این شیوه عالوه بر فروش رقابتی خودروسازان، 
مصرف کننــده نیز محصول را به قیمــت پایین تر از بازار 
 آزاد و بــا اطمینــان از زمــان تحویل و کیفیــت خودرو 

خریداری می کند.
این کارشــناس بازار ســرمایه با بیان اینکه سیاست 
کالن کشور بر اقتصاد دستوری اســتوار نیست، تصریح 
کــرد: تولیدکنندگان و دولت باید با قاطعیت این مســیر 
را ادامــه دهند و از اقتصاد دســتوری فاصله بگیرند، زیرا 
در غیر این صورت ســود حاصــل از تولید به جای آنکه به 

جیب تولیدکننده و سهامدار برود به جیب رانت خواران و 
دالل ها منتقل می شود.

وی خاطرنشــان کرد: طی ســال های اخیــر افزایش 
فاصله نــرخ کارخانه و بازار آزاد زمینه ســاز ایجاد رانت و 
سوءاستفاده های مختلف به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
شده است که این امر به مراتب تولیدکنندگان را با چالش 
مواجه کرده و انگیزه افزایش تولید را از خودروساز گرفته 
است.مســتقل عنوان کرد: متاسفانه چند سالی است که 
با قیمت گذاری دســتوری و تورم شدیدی که در اقتصاد 
ایجاد شده، خودرو از کاالی مصرفی به کاالی سرمایه ای 

تبدیل شده است.
این کارشناس بازار ســرمایه ادامه داد: افزایش تورم و 
نقدینگی در کنار تولید محــدود و واردات تقریباً صفری 
که وجود داشــته، باعث شــد خودرو بین مردم به کاالی 

سرمایه ای تبدیل شود و تقاضا برای آن افزایش یابد.
کمین دالالن برای بازگشت قیمت های دستوری
مســتقل ادامــه داد: محدودیت هــای اعمال شــده 
بــرای خرید خودرو تا حدودی توانســت تقاضا را کنترل 

کند، اما راه حل بهینه برای تعادل بــازار خودرو، افزایش 
تولید، کنترل تورم و رشــد نقدینگی است. اگر برخالف 
روش شــفاف و مناســب عرضه خودرو در بــورس کاال، 
قیمت گذاری دســتوری در بازار خودرو اعمال شود، سود 
تولیدکننده و خودروســاز به جیب واســطه ها می رود و 
عالوه بر آنکه شــاهد کاهش تولید خــودرو خواهیم بود، 
بدون شک مصرف کننده نیز از نرخ های دستوری به دلیل 
عدم دسترســی به خودرو و تقاضــای کاذب برای خرید 

خودروی ارزان قیمت دستوری، منتفع نخواهد شد.
ایــن کارشــناس بازار ســرمایه با اشــاره بــه اینکه 
خودروســازها که به دلیل قیمت گذاری دستوری دچار 
زیان های شــدید شــده و با توجه به کمبود ســرمایه در 
گردش از سال ۱۳۹۷ در مســیر کاهش تولید و کیفیت 
خودرو حرکت کردند، افزود: ایــن امر باعث از بین رفتن 
انگیزه  برای تولید خودرو شــد کــه همه این موارد ضمن 
ایجاد ضــرر به اقتصاد کشــور به زیــان مصرف کننده و 
خودروساز تمام شــد اما این رویه طی همین مدت کوتاه 

عرضه خودرو در بورس کاال در حال اصالح است.

فضاسازی رسانه ای برای حفظ رانت
این فعال بازار ســرمایه با اشاره به فضاسازی رسانه ای 
علیه شــفافیت معامالت خودرو در روزهای اخیر، گفت: 
تبعات این فضاسازی رســانه ای که غیر کارشناسی بوده 
و ناشــی از عدم دلســوز بودن برای مردم، خودروسازها و 
صنایع غیر خودرویی اســت، دامن همه مردم را می گیرد 
و تجربیات چند ســال اخیر نشــان داده است که تبعات 
قیمت گذاری دســتوری بــه کل مردم می رســد و این 
سیاســت، مشوقی برای خروج ســرمایه ها از کشور بوده 
است. وی تصریح کرد: از دالل ها نمی توان به راحتی مالیات 
دریافت کرد اما عرضه خودرو در بورس کاال باعث می شود 
تا دولت بتواند مالیات شفافی را در این زمینه دریافت کند 
و به عبارتی عرضه خودرو در بورس کاال به نفع همه به جز 

دالالن است.
دسترسی آسان مردم به خودروی صفر

مســتقل با تاکید بر اینکه با عرضه خــودرو در بورس 
کاال دسترســی مردم به خودروی صفــر راحت تر از قبل 
شده اســت، اعالم کرد: با این اتفاق خودروساز نیز انگیزه 
بیشتری برای تولید و عرضه در بورس کاال دارد و این رویه 

منجر به واقعی شدن قیمت ها خواهد شد.
وی خاطرنشــان کرد: وقتی خودروساز از سودی که از 
عرضه محصول در بورس کاال نصیبش می شــود، راضی 
باشد می تواند با برنامه ریزی، تولیدات را افزایش دهد و به 
مرور زمان با رشد عرضه ها و واقعی شدن قیمت ها، ضمن 
حذف تقاضای داللی و ســفته بازی از بازار خودرو، قیمت 
بورس کاال می تواند در مسیر تعادلی و حتی کاهشی قرار 

گیرد.
مستقل ادامه داد: با اســتمرار عرضه خودرو در بورس 
کاال و به تبع آن رشد تولید و واقعی شدن قیمت ها، خیلی 
دیر نخواهد بود که خودروسازها مجبور شوند خودرو را با 
شرایط اقساطی و اعتباری واگذار کنند که این موضوع به 

نفع مصرف کننده خواهد بود.

کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد؛

لحظه شماری دالالن برای بازگشت قیمت های دستوری خودرو

نشریه مازندران، گلستان، گیالن
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سیاسی

اخبار

معاون استاندار مازندران تاکید کرد؛

 بهره گیری از ظرفیت شرکت های 
دانش بنیان برای پاکی هوا

 معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران قانون هوای پاک را از موضوعات حساس و 
کلیدی بیان کرد و گفت: باید از ظرفیت شــرکت های دانش بنیان برای اجرای این قانون بهره 

گرفت.
 رضا علیخانی در جلسه بررسی وضعیت آلودگی هوا در استانداری با اظهار اینکه قانون هوای 
پاک به عنوان موضوعات حساس و کلیدی به شمار می رود، اظهار داشت: در حال حاضر دولت با 
هماهنگی وزارت کشور و دستگاه های دیگر قانون هوای پاک را به عنوان مسئله مهم در دستور 
کار قرار داده اســت.وی با بیان اینکه معاینه فنی خودرو، اسقاط خودروهای فرسوده، سوخت 
مازوت از جمله دغدغه ها به شمار می رود، افزود: باید منشأ و علل بروز آلودگی را رصد و بررسی 
کنیم.علیخانی با عنوان اینکه بر لزوم بهره گیری از ظرفیت شرکت های دانش بنیان برای حل 
دغدغه های فراروی شد و گفت: عالوه براین شهرداری ها نیز می توانند در زمینه اجرایی شدن 

مصوبات کمیته آلودگی هوا نقش آفرینی کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران درباره اسقاط خودرو و مراکز معاینه فنی 
در استان گفت: وضعیت این مراکز در استان باید بررسی و رصد شود و بررسی کنیم چند درصد 
خودروها نیازمند اسقاط اســت. وی بر لزوم جدی گرفتن قانون هوای پاک تاکید کرد و گفت: 

آلودگی های کشاورزی، صنعتی و معدنی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

استاندار گیالن مطرح کرد؛

 آغاز فعالیت تعدادی از جایگاه های
 سی ان جی در گیالن

 استاندار گیالن با اشــاره به آغاز فعالیت تعدادی از جایگاه های سی ان جی برای رفاه حال 
شهروندان گفت: از هفته آتی ساعت فعالیت ادارات و مدارس به حالت عادی بازمی گردد.

 اســداهلل عباسی در جلسه قرارگاه جهادی مدیریت گاز و برق گیالن با اشاره به تعطیلی روز 
پنج شنبه جاری گفت: با توجه به همراهی مردم استان در مدیریت مصرف انرژی و در تداوم این 
همکاری در صرفه جویی و مصرف بهینه انرژی و به منظور راه اندازی تعدادی از سی ان جی ها و 

واحدهای تولیدی که مورد تقاضای مردم بوده است، پنج شنبه جاری تعطیل خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه تعطیلی راه حل نهایی برای کمک به مدیریت مصرف انرژی نیست، اظهار 
کرد: همانگونه که رئیس جمهوری بیان کردند تعطیلی ها باعث به سختی افتادن مردم می شود 

اما در این شرایط تعطیلی را پذیرفتیم تا مردم به زحمت نیافتند.
عباســی با بیان اینکه از فردا تعدادی از جایگاه های ســی ان جی به منظور رفاه حال مردم 
بازگشایی می شوند، گفت: پنج شنبه را تعطیل اعالم کردیم تا در ۲ روز پنجشنبه و جمعه صرفه 
جویی بیشتری صورت گیرد و از شنبه ساعت کاری ادارات و تمامی فعالیت های مراکز آموزشی 

شامل مدارس و دانشگاه ها به روال عادی خود برمی گردد.
وی ضمن قدردانی از همکاری مردم در صرفه جویی مصرف گاز و برق افزود: توانســتیم از 
طریق قرارگاه جهادی، مدیریت هوشمندانه ای داشته باشیم تا خانواده ها دچار مشکل نشوند.

اســتاندار گیالن عنوان کرد: با توجه به صرفه جویی صورت گرفتــه، از فردا تعدادی از خطوط 
واحدهای تولیدی نیز راه اندازی می شوند. در خصوص صنایع باید طوری برنامه ریزی شود که 
چرخ واحدها بچرخد و استان از تولید باز نماند.عباسی با اشاره به کمک های انسان دوستانه مردم 
گیالن، افزود: خوشبختانه، صرفه جویی در استان گیالن منجر شد که استان های همجوار نیز در 

خصوص گاز، کمتر دچار مشکل شوند.
ساعت 20 پایان فعالیت اصناف در گیالن

وی اضافه کرد: تمامی دستگاه ها، سازمان ها و نهادهای استان و همچنین شعب بانک های 
عامل موظفند نســبت به خاموش نمودن تمامی سیستم های گرمایشی و موتورخانه ها، یک 
ساعت قبل از خروج کارمندان از پایان وقت اداری چهارشنبه ۲۸ دی ماه تا اول وقت اداری شنبه 
اول بهمن ماه اقدام کنند. رئیس قرارگاه مدیریت جهادی گاز و برق گیالن، ســاعت ۲۰ را زمان 
پایان فعالیت اصناف در استان عنوان و خواستار جدیت دستگاه های نظارتی و همکاری اصناف 
در اجرای این مصوبه شد و گفت: براساس این مصوبه رستوران ها، اغذیه فروشی ها، مراکز تهیه 
و توزیع غذا می توانند تا ساعت ۲۳ فعالیت کنند.استاندار گیالن ضمن تاکید بر نهادینه ساختن 
فرهنگ مصرف بهینه انرژی بیان کرد: مصرف برق وگاز باید همزمان و با برنامه ریزی مدیریت 
شود و صرفه جویی هوشــمندانه تا هر زمان الزم باشد انجام می شود.وی اظهار داشت: گیالن 
در مدیریت انرژی های برق و آب موفق عمل کرده و امیدواریم زمســتان را با مدیریت صحیح و 

مصرف بهینه گاز به پایان برسانیم.
عباسی اضافه کرد: هرگونه امتحانات دانشگاه ها در زمان مقرر برگزار می شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران:

 وضعیت گاز هنوز در مازندران
 شکننده است

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران گفت: درست است وضعیت افت فشار گاز در 
استان مازندران بهتر شده اما وضعیت استان هنوز شکننده است.

حسینعلی محمدی مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران درباره وضعیت مصرف 
گاز در شهرهای استان  اظهار کرد: وضعیت افت فشار گاز در استان بهتر شده اما وضعیت هنوز 
شــکننده است.وی با اشاره به مشکل افت فشار در شهرستان های بابل، آمل، گلوگاه و بهشهر، 

گفت: افت فشار گاز در شهرستان بابل بیشتر است.
مدیرکل مدیریت بحران مازندران با اینکه روز گذشته  ۷ جایگاه سی ان جی را وارد مدار شدند، 
اضافه کرد: به دلیل افت فشار مجبور شدیم چند سی ان جی را از مدار خارج کنیم ولی چند جایگاه 

سی ان جی در حال حاضر هم فعال هستند.
محمدی با تاکید بر ضرورت توجه مردم به توصیه ها و هشدارها، خاطرنشان کرد: با همکاری 
مردم شرایط بهتر شده که انتظار داریم این شرایط تداوم یابد.وی گفت: با تداوم مدیریت مصرف 

و توجه به توصیه ها از هفته آینده سی ان جی ها وارد مدار خواهند شد.

معاون سپاه کربال:

 ۲۸ طرح دانش بنیان
 در مازندران تدوین شد

 معاون هماهنگ کننده سپاه کربال از تدوین ۲۸ طرح دانش بنیان مبتنی بر نظام مسائل 
استان و کشور خبر داد.

 سرهنگ عسگر مجیدی در نشست خبری رویداد سرماه گذاری تا ثریا با اظهار این که ایران 
مقرر است به کشور اول تولید علم در منطقه تبدیل شود، گفت: تقویت بین علم و صنعت را برای 
رسیدن به این هدف مهم است.وی افزود: علم زمانی ارزشمند بوده که تبدیل به ثروت شود در 

این راستا از طرح های دانش بنیان که قابلیت تجاری شدن دارد حمایت خواهد شد.
وی ادامه داد: اگر روزی بتوانیم علم را به ثروت تبدیل کنیم و درب چاه های نفت را ببنیدیم، 
آن روز به موفقیت خواهیم رسید و در این راستا باید از شرکت های دانش بنیان حمایت کنیم.

معاون هماهنگ کننده سپاه کربال با تاکید براین باید فضای رقابتی را بین نخبگان علمی ایجاد 
کنیم، گفت: با توکه به فراخوان و پاالیش صورت گرفته ۲۸ طرح در مرحله اول مبتنی بر نظام 

مسائل استان و کشور تائید شد.
ســرهنگ مجیدی با اظهار این که این طرح ها در کتابچه ای تدوین خواهد شــد، گفت: 
بسیاری از شــرکت ها در زمینه تجاری سازی دارای مشکل هستند و تفاهمنامه هایی برای 

حمایت از طرح های دانش بنیان امضاء شده است.

 زلفی گل: پیشگیری از هر نوع تقلب 
در کنکور با درخواست از شورای امنیت کشور 

صورت گرفته است
وزیر علوم گفت: برای اینکه خیال داوطلبان راحت 
باشــد از هرگونه تقلبی پیشگیری کردیم و از شورای 
امنیت کشــور خواهش کردیم کــه در طی برگزاری 

آزمون اینترنت حوزه های برگزاری آزمون قطع شود.
زلفی گل: پیشــگیری از هر نوع تقلب در کنکور با 
درخواست از شورای امنیت کشور صورت گرفته است

محمدعلی زلفی گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری 
در حاشیه بازدید از حوزه برگزاری کنکور در دانشگاه 
عالمــه طباطبایی در جمع خبرنــگاران گفت: برای 
اینکه خیال داوطلبان راحت باشــد از هرگونه تقلبی 
پیشــگیری کردیم و از شورای امنیت کشور خواهش 
کردیم که در طی برگزاری آزمون اینترنت حوزه های 

برگزاری آزمون قطع شود.
* تمام تالشمان را برای ارامش و امنیت داوطلبان 

کنکور انجام می دهیم
زلفی گل با تاکید بر اینکه تمام تالشــمان را برای 
ارامــش و امنیت داوطلبان کنکــور انجام می دهیم، 
اظهار داشــت: براساس مصوبه شــورایعالی انقالب 
فرهنگی امســال کنکور در دو نوبت برگزار می شود و 
صبح و بعدازظهر امروز شاهد رقابت نیمی از داوطلبان 
از گروه های علوم تجربی و زبان های خارجی هستیم 
و بقیــه داوطلبان فردا به رقابت می پردازند.وی گفت: 
تمام تالشــمان را انجام دادیم تا داوطلبان در نهایت 

آرامش از نظر نور و دمای حوزه ها راحت باشند.

 نمایندگی ایران با هیچ مقام امریکایی

 مذاکره نداشته است
نمایندگی ایران در ســازمان ملــل در واکنش به 
برخی اخبــار مبنی بر دیدار ایروانــی با رابرت مالی 
اعالم کــرد: نمایندگی ایران در ســازمان ملل هیچ 
مذاکــره ای با هیچ یک از مقامــات آمریکایی انجام 
نداده اســت.برخی رســانه های فارسی زبان مدعی 
شــدند، نمایندگی ایران در ســازمان ملل متحد با 
رابرت مالی دیدارهایی داشته است.نمایندگی ایران 
در واکنش به این اخبار به ایســنا گفت: سفیر ایران 
در ســازمان ملل با چهره ها و شخصیت های سیاسی 
و دانشــگاهی مختلفی دیدار دارد امــا مذاکره ای با 

مقامات آمریکایی نداشته است.

مسائل پرورشی و فرهنگی جزء اولویت های 
بودجه 1402 باشد

عضو کمیســیون آموزش، تحقیقــات و فناوری 
مجلس شــورای اســالمی با تاکید بر اینکه مسائل 
پرورشــی و فرهنگی باید در اولویــت برنامه ریزی 
در حــوزه آموزش و پرورش باشــد، گفــت: اگر این 
دو موضــوع جزء اولویت های بودجه ۱۴۰۲ باشــد، 
بســیاری از مشکالت حل می شود. شیوا قاسمی پور 
در گفت و گو با ایســنا در رابطه با اولویت های حوزه 
آموزش و پرورش که باید در بودجه سال ۱۴۰۲ مورد 
توجه ویژه برنامه ریزان قرار گیرد، بیان کرد: بودجه 
آموزش و پرورش برای ســال ۱۴۰۲ فقط یک درصد 
اضافه شده است، به این صورت که سال گذشته ۱۴ 

درصد بوده و امسال به ۱۵ درصد رسیده است.
 مسائل پرورشی و فرهنگی در اولویت

بودجه 1402 باشد

وی در ادامه یادآور شــد: در خصوص اولویت های 
آموزش و پرورش این همه بر سر یک سری از مسائل 
داد زده ایم کــه از جمله آنها بحــث فضای مجازی 
و مشــکالتی بود که در دو ســه ماه اخیر پیش آمد، 
بنابراین اگر مسائل پرورشــی و فرهنگی در اولویت 
برنامــه ریزی ها برای حوزه آمــوزش و پرورش قرار 

گیرند، بسیاری از مشکالت حل خواهد شد.
نماینده مردم مریوان در مجلس شورای اسالمی 
در خصوص نقاط قوت و ضعف الیحه بودجه ســال 
۱۴۰۲ گفــت: خدا کمــک کند تا بتوانیــم به مردم 

کمک کنیم.

بانک مرکزی: محدودیت ارزی نداریم
طبق اعــالم بانــک مرکزی بــا توجه به رشــد 
درآمدهای ارزی در دسترس، هیچگونه محدودیتی 
در تامین ارز مورد نیاز تجارت خارجی کشــور وجود 

ندارد.
 اداره پایش بازار ارز بانــک مرکزی طی اطالعیه 
مــورخ ۱۴۰۱.۱۰.۲۴ در ســامانه ســنا اعالم کرد: 
»شــرکت های صرافی موظفند تامین و پرداخت ارز 
برای گواهی های ثبت آماری را صرفا بر حســب ارز 
مندرج در گواهی ها انجــام دهند. تامین و پرداخت 
ارز به ارزی غیــر از ارز مندرج در گواهی ثبت آماری 
مصــداق تخلف بوده و در صورت مشــاهده اقدامات 
 نظارتــی ایــن بانک در خصــوص صرافــی اعمال

 خواهد شد.«
بر این اســاس به آگاهی می رساند، هدف از ابالغ 
این اطالعیه تطبیق سیاســت ها و نقشــه تجاری با 

سیاست های ارزی کشور بوده است.

لذا خاطرنشــان می ســازد بــا توجه به رشــد 
درآمدهای ارزی در دسترس، هیچگونه محدودیتی 
در تامین ارز مورد نیاز تجارت خارجی کشــور وجود 
ندارد و این سیاســت به منظور بهینه سازی منابع و 
مصارف ارزی و جلوگیری از ایجاد مازاد یا کســری 
تقاضا برای یــک یا چند ارز در مقاطع زمانی خاص و 
کوتاه مدت و نیز تسهیل جریان تجاری و ارزی کشور 

اتخاذ شده است.
شایان ذکر است این اقدام بخشی از سیاست های 
ارزی جدید بانک مرکزی به منظور بهینه ســازی و 
ثبات بخشــی به بازار ارز کشــور و هماهنگی کامل 
سیاســت های ارزی و تجاری کشــور است و سایر 
اقدامات در دســت انجام در زمان اجرا اطالع رسانی 

خواهد شد.

هشدار مسکو درباره وقوع جنگ اتمی
رئیس جمهور پیشین روسیه هشدار داد شکست 
یک قدرت هســته ای در یک جنگ متعارف، ممکن 

است منجر به جنگ اتمی شود.
دیمیتری مدودف رئیس جمهور پیشــین روسیه 
و معاون کنونی شــورای امنیت این کشــور با اشاره 
به عملیات نظامی مســکو در اوکراین، هشــدار داد 
شکست یک قدرت هسته ای در یک جنگ متعارف، 

ممکن است منجر به جنگ اتمی شود.
به گــزارش رویتــرز، او در پیامــی تلگرامی در 
رابطــه با حمایــت ناتــو از ارتش اوکراین نوشــت: 
قدرت هــای هســته ای هرگــز در درگیری هــای 
 بزرگ که سرنوشتشــان به آن بســتگی دارد، بازنده

 نبوده اند.

کوتاه سیاسی

اختصاصی هموالیتی/ سرویس سیاسی:یکی از 
مدیران متخلف در اســتان مازندران روزهای گذشته به 
دلیل تخلفات مالی دستگیر شده است و این چندین بار 
اســت که مدیران دولت گذشته، بانیان وضع موجود به 

چنگال قانون سپرده می شوند.
از سال گذشــته تاکنون چهار مدیر دولت گذشته به 
دلیل تخلفات اقتصادی بازداشــت و بــرای آنها پرونده 
تشکیل شده اســت.دو نفر از افراد دستگیر شده در این 
اســتان دارای مســئولیت بوده و به عنوان مدیر دولت 

جدید هم به اصطالح پیگیر امور مردم بودند.

در ایــن گزارش بنای دفــاع از کارکرد مدیران دولت 
فعلی نداریم اما کارنامه مدیران قبلی در استان مازندران 
نشان داده که برخی از مدیران نه تنها برای توسعه استان 
برنامه ای ندارند اما برخــی از آنها مثل دو مدیری که در 
روزهای اخیر دستگیر شــدند به دنبال پرکردن جیب 

خودشان از راه تخلف هستند.
البته به دلیــل اجرای پروژه هــای مختلف در محل 
ماموریتــی این مدیــر و اعتبارات ســنگینی که برای 
پروژه های عمرانی در این حوزه اختصاص پیدا می کرد، 
انتظار بود نظارت ها تقویت شود و ما نیز از طریق همین 

رســانه در مورد تخلفات همین مدیران یادداشــتهایی 
نوشتیم و هشدارهایی داده بودیم!!!!

دســتگیری های اخیر انتظارات مردم از اســتاندار 
مازندران را افزایش داده که اوال زمینه تقویت نظارت بر 
کارکرد مدیران را افزایش داده و در ثانی نسبت به تغییر 
مدیران دولت قبل کــه از نظر مردم بانیان وضع موجود 

هستند، سرعت بیشتری ببخشد.
به نظر می رسد که رویکرد فراجناحی بودن استاندار 
مازندران چندان پاسخگو نبوده و بدنه مدیریتی استان 
مازندران نیاز به نو شدن دارد، حتی انتظار است استاندار 

مازندران  نســبت به برخی از مدیرانی که در این دولت 
هم گمارده شدند و در برخی از حوزه ها کارکرد مناسبی 

نداشته اند، چاره اندیشی کند.
مردم به دولت ســید ابراهیم رئیســی رای دادند که 
زمینه توســعه اقتصادی در استان مازندران فراهم شود 
چرا کــه مازندران قابلیت های مناســبی در بخش های 
مختلف دارد و آنچه این اســتان در حــال حاضر به آن 
نیــاز دارد، مدیــر دلســوز، کاربلد و متعهد اســت که 
 حداقل از بدنه دولت گذشــته برای استان مازندران آبی

 گرم نمی شود.

تداوم دستگیری مدیران متخلف در مازندران

 سایه سنگین بانیان وضع موجود 
در بدنه مدیریتی مازندران

یکی از مدیران متخلف در استان مازندران روزهای گذشته به دلیل تخلفات مالی دستگیر شده است 
و این چندین بار است که مدیران دولت گذشته، بانیان وضع موجود به چنگال قانون سپرده می شوند.

به گزارش تیتر آنی،از سال گذشــته تاکنون چهار مدیر دولت گذشته به دلیل تخلفات اقتصادی 
بازداشت و برای آنها پرونده تشکیل شده است.

اختصاصی هموالیتیاختصاصی هموالیتی 
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گزارش گزارش 

جدال خودروها با آرامش 
شهروندان در گرگان

 *خیابان ها میدان دریفت شد
 حرکات نمایشــی و دریفت در نیمه های شب ناهارخوران هرچند 
با برخوردهای پلیس کاهش می یابد اما راه درمان آن فراهم ســاختن 
زیرســاخت ها و پیست های اســتاندارد برای عالقه مندان به اتومبیل 
رانی است.صدای کشــیده شــدن چرخ های خودرو بر کف خیابان و 
انجام حرکات نمایشــی مخصوصاً در ســاعات انتهایی شب در معابر 
شهرها رو به افزایش است و برخی این محورها را با پیست های ورزشی 
اشــتباه گرفته اند.این پدیده و معضل اجتماعی در شهر گرگان هم که 
زیرساخت های ورزشی و تفریحی چندانی ندارد، وجود داشته و سبب 

شده تا آسایش و آرامش شهروندان در برخی از ساعات مختل شود.
نبود فضای مناسب و محیط اســتاندارد، موجب شده تا بسیاری از 
عالقه مندان به ورزش های مفرح و هیجان انگیز اتومبیل سواری، برای 
تخلیه هیجان به سراغ حرکات نمایشی و دریفت در معابر و خیابان های 
شــهر بروند.حرکات نمایشی، الیی کشــی، دریفت و کورس از جمله 
مواردی است که جوانان در سایه کمبود امکانات، خیابان را برای اجرای 
آن انتخاب می کنند.هرچند این افراد برای فرار از دست پلیس، ساعات 
پایانی شــب و معابر خلوت حاشیه شــهرها را برای هنرنمایی و تخلیه 
هیجانات در نظر می گیرند اما این بی احتیاطی ها می تواند خسارات مالی 

و جانی فراوانی به دنبال داشته باشد.
برخورد پلیس با این رفتارهای پرخطر و ساختارشکنانه تا اندازه ای 
این حرکات را کاهش داده ولــی راه اصلی و درمان آن، روش های دیگر 
است.اختصاص اعتبار و منابع مالی برای ایجاد و توسعه زیرساخت های 
ورزشــی و اماکن مورد نیاز راهکار اصلــی برای حل این چالش بوده که 

مسئوالن باید آن را مد نظر قرار دهند.
به گفته کارشناسان مجازات های قانونی پیش بینی شده برای افرادی 
که در سطح شهر اقدام به انجام حرکات ورزشی می کنند بازدارنده نبوده 
و الزم است در کنار توسعه زیرساخت ها در خصوص پیش بینی جرایم و 

مجازات های بازدارنده اهتمام بیشتری شود.
اکتســاب امتیاز منفی برای گواهینامه رانندگان متخلف، جریمه 
حدود ۲۰۰ هزار تومانی و توقیف حداکثر سه روز، بخشی از مجازات های 
قانونی پیش بینی شــده برای رانندگان خطرســاز و عامالن حرکات 
نمایشــی با خودرو در شهر است که تناســبی با خطرات و پیامدهای 

احتمالی این رفتارها ندارد.
1822 راننده متخلف اعمال قانون شدند

رئیس پلیس راهور گلستان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: 
از ابتدای ســال جاری تا پایان آذرماه، وســیله نقلیه ۲۴۷ راننده عامل 
آلودگــی صوتی و حرکات خطر ســاز در معابر گلســتان متوقف و به 

پارکینگ هدایت شد.
خودروی رانندگان متخلف تــا 21 روز در پارکینگ خواهد 

ماند
سرهنگ عباس مهاجر بسطامی افزود: در مدت مذکور هزار و ۸۲۲ 
راننده متخلف که با حرکات نمایشی و خطرساز مانند دریفت و ایجاد سر 
و صدا و آلودگی صوتی موجب اختالل در ترافیک و آرامش شــهروندان 

می شدند، جریمه و اعمال قانون شدند.
وی گفت: خــودروی رانندگانــی که اقدام به حرکات نمایشــی و 

خطرساز می کنند تا ۲۱ روز در پارکینگ متوقف خواهند شد.
مهاجربســطامی ادامه داد: در ۱۰ سال گذشته در استان در مجموع 
تصادفات درون و برون شــهری سه هزار و ۸۹۶ نفر جان خود را از دست 
دادند که ۹۳۰ نفر در تصادفات درون شهری و دو هزار و ۹۶۶ نفر دیگر در 

تصادفات برون شهری جان باختند.
رئیس پلیس راهور گلســتان افزود: تعداد کل مجروحان تصادفات 
درون و برون شــهری گلستان در ۱۰ ســال گذشته ۶۶ هزار و ۲۳۰ نفر 

ثبت شده است.
وی اضافــه کرد: در همین بازه زمانی تعــداد خودروهای موجود در 
استان از ۱۱۹ هزار و ۸۷۱ دســتگاه با ۳۱۵ درصد رشد به حدود ۴۵۴ 
هزار و ۴۰۰ دستگاه رسیده اما زیرساخت های الزم با توجه به این حجم 

افزایش تعداد خودروها همچون تعریض خیابان ها توسعه نیافته است.
مذاکرات نتیجه نداد

رئیس هیئت اتومبیل رانی گلستان هم در این خصوص به خبرنگار 
مهر گفت: حــدود ۲۲۰ نفر در رشــته های مختلــف اتومبیل رانی و 
موتورســواری گلســتان عضو این هیئت بوده که در رشته های آفرود، 

استالون، دراگ، دریفت، اندرو و تریل در حال فعالیت هستند.
مرتضی عباسی افزود: اینکه در برخی محالت شهر و در برخی ساعات 
شب، رانندگان با تخطی از قانون اقدام به حرکات نمایشی و سرعت های 
غیرمجاز می کنند قابل کتمان نیســت اما نباید همه این حرکات را به 

ورزشکاران نسبت داد.
وی ادامه داد: سال ها اســت برای توسعه زیرساخت های این رشته 
ورزشــی تالش می کنیم و مکاتبات متعددی را برای در اختیار گرفتن 
فرودگاه هــای متــروک ارامنه فاضل آبــاد، مهترکالتــه کردکوی و 
گنبدکاووس انجــام داده ایم ولی با وجود وعده های متعدد این موضوع 

به ثمر ننشسته است.
عباسی ادامه داد: در استان گلستان یک پیست اتومبیل رانی در کریم 
آباد گرگان و سه پیست موتورسواری در مینودشت، علی آباد و گرگان 
فعال است و افراد می توانند با عضویت در این هیئت و دریافت بیمه نامه 

از خدمات پیش بینی شده، استفاده کنند.
رئیس هیئت اتومبیل رانی گلســتان اضافه کرد: اگر فضا و بســتر 
مناســب در اختیار ورزشکاران باشد دیگر نیاز نیست این افراد و یا سایر 
رانندگان عالقه مند برای انجام حرکات نمایشی به ناهارخوران و یا سایر 

مناطق شهر هجوم ببرند.
عباســی گفــت: از پلیــس راه و معاونت پیشــگیری از وقوع جرم 
دادگســتری این انتظار می رود که برای توسعه اماکن ورزشی اتومبیل 
رانی به ما کمک کند زیرا هرچه زیرساخت ها فراهم شود، قانون شکنی 

کاهش خواهد یافت.
وی همچنین پیشنهادی به متولیان داشت و گفت: می توان کسانی 
که دستگیر و جریمه می شوند را مکلف به حضور در دوره های آموزشی 
هیئت کرده تا هم با اصول ایمنی و هم با مخاطرات آشــنا شوند.عباسی 
تاکید کرد: برخورد قهریه و توقیف و پارکینگ چاره کار نیست و اگربرای 
راننده ای که اعمال قانون می شود، دوره آموزشی نگذاریم این فرد دوباره 

مرتکب حرکات نمایشی شده و نباید یک دور باطل را تکرار کنیم.
وی اضافه کرد: اکثر افرادی که دست به این کار می زنند، میل به دیده 
شدن دارند بنابراین اگر این افراد جذب در محیط های ایمن شده عالوه بر 

تخلیه هیجانات، می توانند در مسابقات هم حضور یابند.
در شرایطی که حرکات نمایشی خودروها در خیابان ها روز به روز در 
حال افزایش اســت، برای حفظ آرامش و آسایش شهروندان و البته در 
امان ماندن جان رهگذران، ایجاد زیرساخت های ورزشی از قبیل پیست 
اتومبیل و موتورســیکلت می توانند کمک کننده باشد و هرگونه سهل 

انگاری در این خصوص می تواند شهر را با چالش جدی روبه رو کند.

 این روزها رد دود غلیظ ناشــی از ســوختن مازوت در واحد 
های بزرگ صنعتی مازنــدران را می توان حتی در گذر از جاده 
سراسری ســاری - گرگان بر فراز سواحل جنوبی دریای خزر تا 

سواحل محمودآباد در غرب استان مشاهده کرد.
مشکالت و آلودگی های ناشی از سوخت مازوت و تبعات آن 
این روزها نتنها گریبان گیر هوای پاک منطقه شده است ،بلکه 
از نظر کارشناســان و دوستداران محیط زیست، تاثیر مستقیم 
بر زندگی فردی و اجتماعی دارد و مشکالتی را برای کشاورزی 

زراعی و باغی و حیات وحش منطقه ایجاد کرده است.
به نظر می رسد یکی دیگر از دالیلی که فرایند شدت آلودگی 
هوای مازندران را دوچندان کرده اســت ، انتقال کامل و بدون 
 وقفه ســوخت مازوت به این خطه اســت ، چراکه اینطور تصور 
می شود که آلودگی هوا به دلیل وجود درختان جنگلی ، سرسبزی 
ها همراه بارندگی ها ، کمتر دیده می شود، درحالی که افزایش 
 و شــدت آلودگی هوا و اثرات مخرب مصرف سوخت مازوت را 
می توان با حضور در ۵۰۰ متری تا ۲ کیلومتری شــرکت های 
مصرف کننده این سوخت از جمله نیروگاه نکا ، کارخانه سیمان 
و چــوب و کاغذ را با برده های نرمی که روی ســقف خودرو و یا 

گیاهان اطراف می نشیند را به وضوح ببینید.
نگرانی ها از بی توجهی ها به برنامه های پیشگیرانه پیشروی 
و تخریب به عناصر اقلیمی مازندران از آب و خاک به پیشــروی 
آلودگی هوا در این خطه رسیده است، موضوعی که کارشناسان 
تنها راه بــرای جلوگیری ازاین معضل را خارج شــدن مصرف 
ســوخت مازوت و اختصاص کامل سهمیه گاز مورد نیاز صنایع 

عنوان می کنند.
همان طوری که چشم اندازهای آبی حدود ۴۰۰ کیلومتری 
نوار ســاحلی دریای خزر و سرســبزی شــالیزارهای بیش از 
۵۰۰کیلومتری حاشــیه جاده های اصلــی و فرعی مازندران 
بــا تصرف و تجــاوز ، تغییرکاربری های غیر مجاز ،گســترش 
شهرنشینی و ساخت وسازهای بی رویه درعرصه های طبیعی 
مازندران را از دســت داده ایم ،از طرفــی آب های زیر زمینی و 
خاک حاصلخیز استان را به دلیل بی توجهی به مصرف بی رویه 
انواع سموم کشاورزی و ورود انواع آلودگی ناشی از فاضالب های 
کشــاورزی و صنعتی را به مخاطره انداخته ایم این بار با افزایش 
بی رویه مصرف ســوخت مــازوت در واحد های صنعتی بزرگ 
به ویژه نیروگاه نکا و کاســپین ،کارخانه سیمان ، شرکت چوب 
کاغذ مازندران و حدود ۷۰ واحد های مســتقر در شهرک های 
صنعتی،هوای به ظاهر پاک اســتان را طبق اظهارات رســمی 
مســئوالن به مرز ناسالم رسانده ایم.شــدت آلودگی و رسیدن 
به مرز ناســالم هوای مازنــدران در حالی اســت که تخریب و 
آلوده کردن خاک در اثر رها شــدن انواع ضایعات، پسماندها و 
فاضالب شهری و روستایی، مصرف سموم و کودهای شیمیایی 
و فعالیت های صنعتی به عنوان مهمترین آســیب های تهدید 
کننده حیات خاک اســتان یک دهه پیش کلید خورده است.از 
آنجایی که استان مازندران با ســهم حدود نیم میلیون هکتار 
اراضی کشــاورزی زراعی و باغی در چرخه کشت ،ساالنه حدود 
هفت میلیون و ۵۰۰هزار تن انواع محصوالت کشــاورزی تولید 
را به بازارهای مصــرف عرضه می کند و نقش مهمی در امنیت 
غذایی کشور دارد ،لذا توجه به خاک و حفاظت از زمین به عنوان 

مهمترین بستر تولید ضروری است.
لزوم توجه به افزایش سهمیه ســوخت گاز برای واحد های 
صنعتی بزرگ استان در مازندران از این جهت مورد تاکید است 
،چراکه طبق اظهارات رســمی نیروگاه نکا به عنوان بزرگترین 
واحد صنعتی مصرف کننده انرژی ، اکنون این نیروگاه با مصرف 
کامل سوخت فسیلی مازوت فعال است ، موضوع نگران کننده 
تر تشدید آلودگی هوای استان این است که واحدهای صنعتی 
کوچکتر با هدف جلوگیری از تعطیلی ناشــی از افت فشار گاز 

مازوت سوز شدند.
افزایش مصرف ســوخت مازوت در مازندران در حالی است 
که به گفته مدیرعامل شــرکت گاز مازنــدران با توجه به فعال 
بودن خط انتقال گاز ۴۲ اینچ ســمنان - کیاسر - ساری ، هیچ 
مشکل زیرساختی برای انتقال گاز مورد نیاز واحدهای خانگی 
و صنعتی استان وجود ندارد ، ولی تامین آن بستگی به سهمیه 

اختصاصی به استان در تصمیم گیری های کشوری دارد.طرح 
بزرگ گازرسانی دامغان - کیاسر - ساری دهم مرداد ماه سال ۹۶ 
با ظرفیت انتقال گاز حدود ۳۰ میلیون مترمکعبی ، با هدف مهم 
کاهش آلودگی هوا راه اندازی شد ،اما طبق بررسی های میدانی 
ایرنا هر ساله شــاهد افزایش مصرف سوخت مازوت به ویژه در 

چهارماهه پایان هر سال در استان هستیم.
مسووالن و کارشناسان مازندران ؛خط ۴۲ اینچ گاز دامغان-
کیاسر-ســاری را در حالی به مثابه یک تیرو چند نشان تعبیر 
کردند ،یعنــی عالوه بر گذر از توقف واردات گاز ترکمنســتان 
،پایداری گازمشــترکان خانگی و صنعتی ، حذف شدن مصرف 
سوخت فسیلی و برداشت چوب از جنگل توسط روستانشینان 
حاشــیه جنگل ها را نیز به دنبال دارد ، اما اکنون پس از گذشت 
حدود ۶ ســال از افتتاح این خط ، طبق آمار رســمی همچنان 
بیش از ۶۰ درصد مصرف ســوخت صنایع بزرگ استان مازوت 
است و واحد های شهرک های صنعتی حتی نانوایی های داخل 
شهرهای استان نیز به خاطر افت فشار گاز دچار مشکل و ناچار به 

مصرف سوخت جایگزین فسیلی می شوند.
اگرچه با افزایش ظرفیت انتقــال گاز از طریق خط لوله ۴۲ 
اینچ سمنان ساری واردات روزانه حدود ۱۰میلیون متر مکعب 
گاز از ترکمنســتان از طریق ایستگاه دشت شاد گرگان متوقف 
شــد و مشکل افت و قطع تامین مشــترکان گاز خانگی استان 
نیز برطرف شده اســت ، اما اکنون با تخصیص ندادن گاز مورد 
نیاز برای تامین ســوخت واحدهای بزرگ صنعتی و تولیدی ، 
آلودگی هوای اســتان با باال رفتن مصرف ســوخت فسیلی از 
دغدغه های جدی استان شــده است، چراکه قرار بود با جریان 
روزانه ۴۰میلیون متر مکعــب گاز در خط لوله ۴۲اینچ دامغان 
- ســاری، کارخانه های سیمان، صنایع چوب و کاغذ و نیروگاه 
نکا که نیاز مصرف روزانه این سه کارخانه حدود ۲۰میلیون متر 
مکعب اســت ،برای همیشه برطرف شود و عالوه بر آن می توان 

گاز مورد نیاز برای یک واحد پتروشیمی نیز تامین کرد.
دوچندان شــدن آلودگی هوای مازندران با ارسال و 

مصرف بی کیفیت ترین سوخت فسیلی
یکی از کارشناسان آزمایشگاه شرکت های وابسته به وزارت 
نفت در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ضمن تایید مصرف بی کیفیت 
ترین سوخت مازوت در استان مازندران گفت که اگرچه خالص 
ســازی مازوت بسیار ســخت ، زمان بر و پر هزینه است ، اما این 
تفکر که آلودگی این سوخت در شمال کمتر دیده می شود و می 
توان هر گونه ســوختی را در استان مصرف کرد ،جفا به زندگی 

اجتماعی مردم این خطه و کشاورزی آنان است.
وی که خواســت نامش در این گزارش ذکر نشــود ، توضیح 
داد: افزایش و شدت آلودگی هوا و اثرات مخرب مصرف سوخت 
مازوت را مــی توانید با حضور در ۵۰۰ متــری تا ۲ کیلومتری 
شــرکت های مصرف کننده این سوخت از جمله نیروگاه نکا را 
با برده های نرمی که روی ســقف خودرو و یا گیاهان اطراف می 

نشیند را به وضوح ببینید.
وی با ذکر این نکته که بارندگی اسیدی ناشی از وجود ذرات 
ناشی از مصرف ســوخت مازوت در مازندران برای کشاورزی به 
ویژه آب شــرب و آبزیان بسیار خطرناک است، بیان داشت: این 

وضعیت مستقیم روی محصوالت تولیدی این استان و در نهایت 
سالمتی مردم می تواند تاثیرگذار باشد.این کارشناس آزمایشگاه 
فــرآورده های نفتی با بیان این که مازوت در دنیا به نفت کثیف 
معروف است چراکه فرآیند سوختی ناقصی دارد و آلودگی زیادی 
تولید می کند، گفت: به همین دلیــل مصرف آن در واحدهای 
صنعتی بویژه در نزدیکی مناطق مســکونی کنار گذاشته شده 
است و اگر هم قرار به مصرفش باشــد معموال در دریاها و برای 

کشتی های بزرگ مصرف می شود.
وی گفت: نکته دیگری که مهم است و شرکت های نیروگاهی 
عالقه بیشتری برای مصرف سوخت مازوت دارند، قدرت حرارتی 
باالی ســوخت مازوت اســت ، باید بپذیریم که وقتی کارکرد 
ســوخت مازوت در توربین ها نسبت به گاز چندین برابر است، 
شرکت ها نیز با رغبت بیشتری از این سوخت استفاده می کنند 

و این امر طبیعی به نظر می رسد.
وی در عین حال گفت که کشــورهای پیشرفته حفاظت از 
محیط زیســت را به مراتب بیشــتر از این موارد و یا مالحظات 
ترجیح می دهند و حاضر می شــوند که تــا هزنیه اقتصادی ، 
سیاسی و اجتماعی را متقابل بشوند تا محیط زیست آنان به هیچ 

عنوان آسیب نبیند.
مدیران کل حفاظت محیط زیست ، هواشناسی و پدافند غیر 
عامل مازندران در حالی نسبت به افزایش مصرف سوخت مازوت 
و شدت آلودگی هوای استان هشدار می دهند که مدیران عامل 
شــرکت های نیروگاه نکا ، چوب و کاغذ و ســیمان مازندران به 
صورت رســمی اعالم کردند که همه امکانات و تجهیزات مورد 
نیاز برای مصرف ســوخت گاز طبیعی فراهم اســت و فقط نیاز 
به اختصاص کامل سهمیه سوخت داریم.کارشناسان رطوبت 
باالی هوای مازندران میزان اثرگذاری آلودگی هوا بر ســالمت 
ساکنان این استان را بیشتر می کند به گفته آنان اگرچه فعالیت 
واحــد های صنعتی از جمله نیروگاه نکا که تامنی کننده تولید 
برق کشور بسیار مهم و حساس است اما سالمت محیط زیست 

انسانی و کشاورزی هرگز نباید تحت شعاع قرار بگیرد.
مالحظات و شرایط ســخت عامل افزایش مصرف 

سوخت مازوت در مازندران
مدیر عامل پدافند غیرعامل استانداری مازندران با بیان این 
نکته که من به عنوان شهروند آلودگی هوا و وجود ذرات خطرناک 
ناشی از مصرف ســوخت مازوت را در اطراف نیروگاه نکا تایید 
می کنم و به عنوان یک مسوول نیز از دغدغه های جدی استان 
است، در عین حال گفت: مصرف سوخت مازاد مازوت به دالیل 
مالحظات مختلف همواره در کشور از برنامه های دولت ها بوده 

است و عواقب ناشی از آن به این خطه هم رسیده است.
دکتر حمید بخشی با توضیح این نکته که ماموریت پدافند 
غیر عامل بیشــتر در حوزه تهدیدات فراسرزمینی است ، اما به 
صورت خاص تهدیدات را با منشــاء داخلی مورد توجه و ریشه 
یابی می کند، افزود: تهدیدات زیســتی از جمله تغییر کاربری 
زمین های کشــاورزی تجاوز و تصرف بــه عرصه های طبیعی 
، آلودگــی خاک ،آب و هوا که نقش مســتقیم در فعالیت های 
کشاورزی و امنیت ملی غذایی دارد از مهمترین مسایل و دغدغه 

در مازندران است.

وی با بیان این که حفاظت محیط زیســت مازندران متولی 
نظارت بر فعالیت های واحد های صنعتی به لحاظ آلودگی هوا 
ادارات صنعت، معدن وتجارت و حفاظت محیط زیست هستند ، 
گفت: طی ۲ سال اخیر هنوز به اداره کل پدافند غیر عامل استان 
به عنوان یک دستگاه حاکمیتی شکایتی از این واحد نشده است 
که البته این موارد نیز به دالیل مالحظات ملی ، توجیه می شود.

بخشی با بیان این که به هیچ عنوان رویکرد ارسال مازوت بی 
کیفیت برای مازندران با هــدف این که آلودگی آن کمتر مورد 
مشاهده عینی قرار می گیرد را نخواهیم پذیرفت ، توضیح داد: از 
طرف شخص استاندار این موضوع را پیگیری خواهم کرد و عالوه 
بر این که از محیط زیست می خواهیم تا مقوله فیلتراسیون واحد 
های صنعتی را مورد موجه قراربدهد ، لزوم افزایش سهمیه گاز 

طبیعی برای استان را نیز همه باهم فریاد می زنیم.
شــدت یافتن آلودگی هوا با مازوت سوزی سه واحد 

بخار نیروگاه  نکا
مسووالن شرکت نیروگاه نکا اعالم می کنند که این شرکت 
آماده مصرف ســوخت پاک گاز در همه روزهای سال است ، با 
توجــه به اهمیت در مدار بودن واحــد های بخار با هدف تامین 
برق کشور ، اولویت مصرف سوخت گاز است اما اگر نیاز مصرف 
را کم کنند به ناچار به سمت سوخت جایگزین مازوت می رویم.

بناب این گزارش در حال حاضر سه واحد بخار در مدار به دلیل 
کمبود گاز فقط با مازوت کار می کنند و آلودگی ناشی از مصرف 
ســوخت مازوت را نیز می پذیریم ، شرکت تصمیم گیر درباره 
مصرف سوخت نیست و تامین گاز با شرکت ملی گاز است و در 
زمانی که گاز مصرفی کمتر از نیاز نیروگاه برای تامین برق باشد؛ 

ناگزیر به استفاده از مازوت است.
طبق اعالم رســمی در مجموع روزانه حــدود ۱۲ میلیون 
مترمکعب گاز برای واحدهای بخار و سیکل ترکیبی نیروگاه نکا 
نیاز است که کمبود آن با مصرف سوخت مازوت جبران می شود.

نیروگاه شهید سلیمی نکا متشکل از چهار واحد بخار هر یک با 
قدرت اسمی   ۴۴۰ مگاوات، سیکل ترکیبی شامل ۲ واحد گازی 
با قدرت نامی ۳۷۵.۵ مگاوات و یــک واحد بخار دیگر با قدرت 
  ۱۶۰ مگاوات و همچنین ۲ واحد توربواکسپندر با قدرت نامی هر 
یک ۹.۵ مگاوات است و چهار درصد برق کشور را تولید می کند.

زیرســاخت برای تامین گاز واحدهــای خانگی و صنعتی 
مازندران فراهم است

مدیرعامل شرکت گاز مازندران نیز گفت که با توجه به فعال 
بودن خط انتقال گاز ۴۲ اینچ ســمنان - کیاسر - ساری ، هیچ 
مشکل زیرساختی برای انتقال گاز مورد نیاز واحدهای خانگی 
و صنعتی استان وجود ندارد ، ولی تامین آن بستگی به سهمیه 
اختصاصی به استان در تصمیم گیری های کشوری دارد.قاسم 
مایلی رســتمی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با ذکر این نکته که 
گاز مورد نیاز واحد های صنعتی بزرگ استان بویژه نیروگاه نکا 
، کارخانه ســیمان و چوب و کاغذ مازندران بر اســاس سهمیه 
اعالمی به استان تامین می شــود، افزود: با ایجاد خط لوله ۴۲ 
اینچ دامغان - ساری از ۶ سال پیش ظرفیت انتقال گاز روزانه به 

مشترکان استان تا ۲ برابر افزایش یافته است.
وی بــا بیان این که خط ۴۲ اینچ دامغان - ســاری ظرفیت 
روزانه حدود ۳۰ میلیون مترمکعب را دارد ، توضیح داد :به طور 
یقین بر اســاس مصرف حداکثری روزهای سرد فصل زمستان 
استان که ۳۴تا ۳۶میلیون مترمکعب است، افت و یا قطعی گاز 
نخواهیم داشت ، اما اختصاص گاز به مازندران تصمیم ملی است 
و تامین انرژی گاز برای مشــترکان خانگی استان اولویت همه 

دولت ها بوده و خواهد بود.
مدیرعامل شرکت گاز مازندران با اعالم این که امسال کشور 
طبق اعالم رسمی با کمبود ۲۰۰میلیون متر مکعب گاز مواجه 
اســت ، گفت: به همین دلیل اهمیت درســت و بهینه مصرف 
کردن گاز از سوی مشترکان خانگی و جایگزینی سوخت فسیلی 

بویژه مازوت در نیروگاه ها مورد تاکید است.
وی ابراز امیدواری کــرد با توجه به اهمیت حفاظت محیط 
زیســت مازندران و پیامدهای اجتماعی و کشــاورزی ناشی از 
آلودگی هوا ، سهمیه گاز استان به حدی برسد که کمترین میزان 

مصرف مازوت در استان رقم بخورد.

پیشروی هوای ناسالم واقعیتی تلخ در مازندران

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از 
پرداخت وام ۵ میلیون تومانی به مستمری بگیران این صندوق خبر داد .

بیت اهلل برقراری در حاشیه بازدید عیســی زاده رئیس کمیسیون 
اجتماعی مجلس شورای اسالمی از این صندوق و جلسه با مدیران کل 
ستادی و استانی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر 
اظهار کرد: این صندوق براســاس سیاست های کلی نظام و حمایت از 
اقشار ضعیف و محروم در سال ۱۳۸۴ شکل گرفت.وی با اشاره به اصل 
۲۹ قانون اساســی و پوشش بیمه همگانی برای اقشار مختلف جامعه، 
گفت: ســن ورود به این صندوق از ۱۸ ســالگی تا ۵۰ ســالگی است و 
روستاییان و عشــایر و جمعیت شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر می توانند در 
این صندوق عضو شوند.مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان 
روستاییان و عشایر ادامه داد: خدمات صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روستاییان و عشــایر همانند سازمان تأمین اجتماعی است و پرداخت 
مستمری کارافتادگی و همچنین پرداخت مستمری به بازماندگان از 
خدماتی است که در این صندوق انجام می شود و به جز خدمات درمانی 

تمامی خدمات این صندوق همانند سازمان تأمین اجتماعی است.
برقراری اضافه کرد: خدمات درمانی به بیمه شــدگان این صندوق 
نیز توسط سازمان بیمه سالمت انجام می پذیرد و شاید یکی از دالیلی 
که موجب استقبال کمتر بیمه شدگان در این صندوق می شود، بحث 
نبود خدمات درمانی اســت که همانطور که گفته شد این خدمات نیز 
توسط سازمان بیمه سالمت انجام می شود.وی با اشاره به اینکه سیاست 
صندوق در دوره جدید حرکت به سمت ارائه خدمات بیشتر است، گفت: 
رویکرد ما در این صندوق برنامه محور اســت ضمن اینکه می توانیم بر 
اســاس یک برنامه راهبردی ۵ ساله تعداد بیمه شدگان در این صندوق 
را افزایش بدهیم و این صندوق می تواند در یک بازه ۵ ســاله به برترین 

صندوق اجتماعی در بین سایر صندوق ها تبدیل شود.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر 
ادامه داد: تا قبل از آغاز به کار دولت ســیزدهم یک میلیون و ۴۰۰ هزار 
نفر تحت پوشش این صندوق قرار داشتند که این رقم هم اکنون به یک 
میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رســیده و در واقــع در بازه زمانی فعالیت دولت 

سیزدهم تاکنون ۴۰۰ هزار نفر به پوشش جمعیت این صندوق اضافه 
شده است.

برقراری بیان کرد: در طول ۱۴ ســال از تشکیل این صندوق از سال 
۱۳۸۴ هر ساله بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار نفر به جمعیت این صندوق افزوده 
می شد و اگر قرار بود با این روند به جمعیت صندوق اضافه شود ۷۰ الی 
۸۰ سال زمان می برد تا پوشش جمعیتی صندوق به حداکثری برسد. 
اما در یک برنامه ۵ ساله می توانیم به این پوشش حداکثری برسیم.وی با 
اشاره به آغاز به کار نخستین قرارگاه کرامت، گفت: این قرارگاه همزمان 
بار والدت حضرت علی بن موســی الرضا )ع( و با رمز نام مبارک ایشان 

آغاز به کار کرد.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر با 
اشاره به اینکه باالترین سطوح درآمدی در صندوق پرداخت مستمری 
دو میلیون و ۶۶۰ هزار تومان اســت، گفت: امسال شاهد افزایش سطح 
درآمدی ۶۰ درصــدی در صندوق بودیم که این مســئله در صندوق 
بی نظیر بوده اســت.برقراری با اشــاره به باید دولت توجه ویژه ای را به 

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روســتاییان و عشایر داشته باشد، 
گفت: تقویت این صندوق می تواند حمایت های الزم را از روســتاییان 
و عشایر داشته باشد و این امر می تواند از مراجعات این افراد به نهادهای 

حمایتی جلوگیری کند.
وی همچنین با اشاره به بدهی انباشته شده دولت ها به صندوق بیمه 
اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشــایر، گفت: از سال ۸۴ تا به امروز 
بدهی ۱۰ هزار میلیارد تومانی به صندوق طرح شــده که از این رقم ۹ 
هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن کاماًل مشخص است. انتظار ما این است که 
دولت سهام یکی از شرکت های خوب را در اختیار صندوق قرار بدهد تا 
بتوانیم شرایط خوبی را به لحاظ پایداری در صندوق داشته باشیم و این 

امر می تواند موجب پایداری ۵۰ ساله صندوق شود.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر 
همچنین گفت: برای نخستین بار ۲۲ هزار فقره وام به مستمری بگیران 
صندوق بار اعتبار ۹۶۰ میلیارد ریال پرداخت شد که وام پرداختی برای 

هر فرد ۵ میلیون توان در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر:

 پرداخت وام ۵ میلیون تومانی 
به مستمری بگیران صندوق روستاییان

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان، روســتاییان و عشــایر از پرداخت وام ۵ میلیون تومانی به 
مســتمری بگیران این صندوق خبر داد .بیت اهلل برقراری در حاشیه بازدید عیسی زاده رئیس کمیسیون اجتماعی 
مجلس شورای اســالمی از این صندوق و جلسه با مدیران کل ستادی و استانی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 

روستاییان و عشایر اظهار کرد: این صندوق براساس سیاست های کلی نظام و حمایت از اقشار ضعیف و ...
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اخباراخبار

 »زندگی ام را دوست داشتم« 
منتشر شد

کتاب »زندگی ام را دوســت داشتم« اثر »ابی فبیاشی« با ترجمه »فیروزه مهرزاد«، مترجم 
گیالنی از سوی نشرکتاب دیدآور منتشر و روانه بازار کتاب ایران شد.

مهرزاد درباره این رمان به خبرنگار مهر گفت: »زندگی ام را دوســت داشتم« داستانی است 
که با توجه به مفاهیم عشق، فقدان، شفا و رهایی به رشته تحریر درآمده است. نویسنده این اثر، 
اســتادانه از بیان احساسات بیش از حد پرهیز می کند و به قلب آن چه در زندگی اهمیت دارد، 
به عبارتی عشــق و مرگ می پردازد. در واقع این اثر داستانی چند الیه درباره خانواده و نیروی 

عظیم عشق است که دانسته های ما را از خود و افرادی که دوست داریم به چالش می کشد.
وی افزود: این کتاب دربرگیرنده داســتان زندگی »مدی« اســت که در جایگاه همسری 
فداکار، خانه دار و یک مادر، ســنگ بنای خانواده اســت. او یک خانم محترم واقعی اســت تا 
زمانی که از ساختمانی بلند پایین می پرد و شوهرش »بریدی« و دختر نوجوانش »ایو« را تنها 
می گذارد و آن ها از چگونگی رخداد چنین اتفاقی، گیج و حیران می شوند. چطور ممکن است، 
زن شــادی که آن ها دوستش داشتند، به ظاهر بدون دلیل، ناگهان از زندگی شان ناپدید شود؟ 
چطور بدون او می تواننــد ادامه دهند؟ اما آن ها وقتی جزئیات آخرین روزهای زندگی مدی را 

زیرورو می کنند، با حقایق دیگری روبرو می شوند.
مهرزاد با بیان اینکه »زندگی ام را دوست داشتم« نخستین اثر »ابی فبیاشی« است، یادآور 
شد: وی مدافع حقوق بشــر و یکی از بنیانگذاران مؤسسه »شبکه خود را تقویت کنید« است. 
این مؤسسه غیر انتفاعی به استقالل بازماندگان قاچاق انسان کمک می کند و مسیر را برایشان 

هموار می سازد.
گفتنی است که مهرزاد سال ۱۳۵۳ در الهیجان چشم به جهان گشود و ترجمه حدود ۴۰ 
کتاب تا کنون در پیشــینه کاری او درج شده است. و اما اخیراً چاپ نخست کتاب »زندگی ام را 
دوســت داشتم« با ترجمه وی در ۳۲۴ و به قیمت ۱۵۰ هزار تومان به همت نشر کتاب دیدآور، 

منتشر و راهی بازار کتاب ایران شده است.

پیش بینی سفرهای نوروزی زودهنگام 
مدیران مازندران را به صف کرد

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران با اشاره به حلول ماه مبارک 
رمضان در اوایل فروردین ۱۴۰۲، گفت: با توجه به این موضوع پیش بینی می شــود مسافرت 
های نوروزی به این اســتان پیش از آغاز ماه مبارک رمضان و حتی پیش از آغاز ســال جدید 

انجام شود.
صادق برزگر در نخستین جلسه ستاد اجرایی خدمات سفرهای نوروزی ۱۴۰۲ مازندران که 
در ساری برگزار شــد، افزود: همچنین تعطیلی چندروز شنبه در هفته های ماه بهمن اهمیت 

آمادگی برای مدیریت سفرها در استان را دوچندان کرده است.
وی ادامه داد : پیش بینی می شود که مسافرت های نوروزی به مازندران از بهمن امسال آغاز 

و تا پیش از حلول ماه مبارک رمضان به اوج برسد.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری مازندران گفت : تفاوت ستاد سفر 
ســال ۱۴۰۲ الگوی توزیعی سفر نسب به ســال های گذشته است که در تصمیم به سفر افراد 
تاثیر خواهد گذاشت.وی از آغاز فعالیت ستاد سفرهای نوروزی مازندران از ۱۵اسفند امسال تا 
۱۸فروردین ۱۴۰۲ خبر داد و تصریح کرد : در این مدت مسوالن و اعضای کمیته های ۱۲ گانه 

ستاد خدماتدهی الزم را به مسافران خواهند داشت.
برزگر گفت : دستورالعمل ســتاد هماهنگی خدمات سفر کشور ابالغ شده و ستاد اجرایی 
خدمات سفر در استان ها به ریاست اســتانداران و دبیری ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع 
دســتی و گردشگری است و در زمان تعیین شده تشکیل می شود. بنا به اعالم اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران، نوروز ۱۴۰۱ تعداد مسافرانی که در این استان 

اقامت داشتند حدود ۱۵ میلیون نفر اقامت در شب بود.

 راه اندازی نخستین کافه کتاب 
ویژه بانوان در آمل

فرماندار ویژه شهرســتان آمل، از راه اندازی نخســتین کافه تخصصی در این شهرســتان 
خبرداد.

ســیدعباس حسینی در حاشیه افتتاح نخستین کافه تخصصی شهر آمل، با حضور، رئیس 
و اعضای شورای شهر، روســای ادارات فرهنگی، اعضای هیأت مدیره گروه کارخانجات فذا، با 
مدیریت  سیده مرضیه حامدی اســتاد حوزه و دانشگاه با تاکید بر اینکه در یک سال گذشته، 
پیگیر راه اندازی کافه های تخصصی در شهرستان آمل بوده ایم، اظهار کرد: کافه های تخصصی 
با هدف ایجاد گفتمان موثر و ایجاد فضای تعاملی با هدف و موثر از نیازهای اساسی شهرستان 
آمل است که باید مورد توجه افراد دغدغه مند قرار گیرد.وی با اشاره به اینکه راه اندازی چنین 
مجموعه های در ســطح شهرستان احساس می شود، گفت: با گزارشی که داده شد همه بانوان 
می توانند از امکانات این کافه کتاب اســتفاده کنند. فرماندار ویژه آمل بیان کرد: جامعه جوان 
شهرســتان نیاز به توجه ویژه دارد و این جوانان برای آینده شهرســتان باید در مسیر درست و 

امن هدایت شوند.
حسینی با قدردانی از شــرکت فذا و حامدی در راه اندازی نخستین کافه کتاب ویژه بانوان 
شهرســتان، افزایش مراکز تعاملی و ایمن و با هدف ارتقای دانش و بلوغ جوانان شهرستان را از 

اهداف توسعه ای شهرستان برشمرد.

خبر خوش برای فعاالن صنایع دستی

ثبت ۲ شهر و یک روستای استان مازندران 
به عنوان شهرهای ملی صنایع دستی

وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی از ثبت ۲ شهر استان مازندران به عنوان 
شهرهای ملی و یک روستای این استان به عنوان روستای ملی صنایع دستی به همت معاونت 

صنایع دستی این وزارتخانه خبر داد.
مهندس سید عزت اهلل ضرغامی، در گفت وگو با خبرنگار میراث آریا، با اشاره به موضوع ثبت 
۲ شهر و یک روستای اســتان مازندران به عنوان شهرها و روستای ملی صنایع دستی،  گفت: 
در دومین جلسه از ششمین شورای راهبردی انتخاب شهرها و روستاهای ملی صنایع دستی، 
»آالشت« به عنوان شــهر ملی جاجیم بافی، »بهشهر« به عنوان شهر ملی گلیچ بافی و »درزی 

کال« در شهرستان بابل به عنوان روستای ملی حصیربافی انتخاب شدند.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی انتخاب این ۲ شهر و یک روستا را به عنوان 
شهرهای ملی صنایع دســتی به همه مردم ایران خصوصا مردم استان مازندران تبریک گفت 
و افزود: ثبت ملی این شــهر و روســتاها در حقیقت آغاز ثبت های ملی شــهرها و روستاهای 

صنایع دستی با رویکرد تولید دانش بنیان و تقویت توجه و تحقق اقتصاد هویت بنیان است.
مهندس ضرغامی تاکید کرد: رویکرد جدید ثبت ملی شــهرها و روستاهای صنایع دستی 
حاصل آسیب شناســی دقیق و نیازســنجی مبتنی بر واقعیات موجود است. از سرگیری این 
فعالیت یکی از شــاخص های عملکرد معاونت صنایع دســتی و هنرهای سنتی این وزارتخانه 
اســت. در دومین نشست از ششمین شــورای راهبردی انتخاب شــهرها و روستاهای ملی 
صنایع دستی که مورخ ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱ به ریاست مریم جاللی دهکردی معاون صنایع دستی 
و هنرهای ســنتی و با حضور نمایندگان معاونت های وزارتخانــه، مرکز میراث ناملوس، نهاد 
ریاست جمهوری و همچنین ائمه جمعه، فرمانداران، شهرداران، تشکل ها و صنعتگران مرتبط 
برگزار شــد، پرونده های ارسالی اســتان مازندران مورد بررســی قرار گرفت و در این نشست 
»آالشــت« به عنوان شهر ملی جاجیم بافی، »بهشهر« به عنوان شهر ملی گلیچ بافی و »درزی 

کال« در شهرستان بابل به عنوان روستای ملی حصیربافی انتخاب شدند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
مازندران.گفت:موفقیت خانواده به نقش آفرینی بانوان در 

خانواده گره خورده است.
بــه نقــل از روابط عمومــی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی مازندران، صــادق برزگر 
دوشنبه ۲۶ دی۱۴۰۱ در آیین گرامیداشت روز زن و مقام 
مادر که با حضور مدیرکل امور زنان و خانواده اســتانداری 
مازندران در ســالن اجتماعات این اداره کل برگزار شــد، 
ضمن خیر مقدم به دکتر ســمیه طوســی مدیرکل امور 
بانوان و خانواده اســتانداری مازندران با اشاره به اشتغال 
۱۰۸ بانو از میان ۴۰۸ نیروی انســانی شاغل در اداره کل 
مازندران گفت:حضور فعال این تعداد نیروی انسانی زن در 
فعالیت های ستادی نشانگر نگاه ویژه به بانوان در اداره کل 

گردشگری مازندران است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
مازندران با اشاره به اینکه بانوان جامعه ما نیمی از جمعیت 
کشور را تشــکیل می دهند و در واقع موفقیت خانواده به 
نقش افرینی بانوان در هر خانواده گره خورده است افزود: 
باید به سالمت جســمانی و روانی بانوان در جامعه توجه 
شــود. مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران 

در این جلســه با اشــاره به اهمیت بحث خانه و خانواده 
گفت: تنها کسی که عشــق را به خانواده می آورد.،مادران 
هستند که در کنار مسئولیت در محل کار، رسالت مادری 

را برعهده دارند. چراکه بایــد فرزندان را یک فرد مفید به 
جامعه تحویل دهند تا جامعه موفق داشته باشیم.

سمیه قاسمی طوسی با اشاره به مبحث کرامت بانوان 

به دلیل نبود قانون در بحث منع خشونت علیه زنان تصریح 
کرد: طی صحبت ها و رایزنی ها با نماینده گان مجلس این 
موضوع را پیگیری می کنیم تا این مهم در صحن مجلس 

مطرح شود و به نتیجه برسد.
این مقام مســئول در حــوزه زنان با اشــاره به مقوله 
نمایشگاه ها که یکی از حوزه های کاری مرتبط با اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی محسوب 
می شــود؛ گفت:با توجه به حضور قابل توجه هنرمندان 
زن در حوزه صنایع دستی باید با ایجاد نمایشگاه ها زمینه 

رونق اقتصادی بانوان این مجموعه فراهم شود.
طوسی تاکید کرد: توجه مدیران به بانوان در دستگاه و 
ایجاد فرصت های مناسب برای ارتقای شغلی آنان می تواند 
ضمن ارتقای سطح مدیریتی مجموعه در بهبود معیشت 

بانوان نقش بسزایی داشته باشد. 
در پایان این نشست از نشان گوهر رونمایی شد و مقرر 
شــد در راستای زیباسازی و یکپارچه ســازی فرم اداری 
بانوان، این نشان که الهام گرفته از نقوش مورد استفاده در 
هنر الک تراشی) هنر بومی دارای مهر اصالت ملی( است، با 
پوشش اداری بانوان اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری 

و صنایع دستی تلفیق شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران:

موفقیت خانواده به نقش آفرینی بانوان گره خورده است

عزت نفس و اعتماد به نفس قدرتمندترین و مهم ترین بخش 
شخصیت هر انسان را تشکیل می دهند. با دانستن تعریف عزت 
نفس و تفاوت های آن با اعتماد به نفس می توان اهمیت هرکدام 
را در زندگی متوجه شــد تا بتوانیم با قدرت بیشتری به سمت 

رویاهایمان حرکت کنیم.
عــزت نفــس )self esteem( واژه ای متفاوت با اعتماد به 
نفس )self - confidence( اســت، اگر در کاری مهارت باالیی 
به دست آورید، موجب باال رفتن اعتماد به نفس شما می شود، 
ولی در صورتی که خودتان ایــن مهارت ها و توانایی ها را قبول 
نداشته باشید و برای خودتان ارزش قائل نشوید، به معنای این 

است که شما عزت نفس کافی ندارید. 
در حقیقت اعتماد به نفس در مورد اعتماد شما به خودتان و 
توانایی های شما در مقابله با چالش ها و حل مشکالت و تعامل 
با جهان اســت. می توان گفت: اعتماد به نفس بیشــتر حاصل 
موفقیت های شما در دنیای خارج است و در واقع اعتماد به نفس 
میوه درخت عزت نفس است و موضوع مهمی در مسیر موفقیت 

و ارتقای فردی به شمار می رود.
اما تعریف عزت نفس را می توان این گونه بیان کرد که عزت 
نفس مربوط به حس ارزشمندی درونی شماست، یعنی فرد چه 
باوری نســبت به توانایی انجام کارهای خود دارد. یک شخص 
می تواند در یک زمینه خاصی اعتماد به نفس باالیی داشته باشد 
در حالی که فاقد احساس ارزشمندی درونی باشد که این نشان 
از کمبود عزت نفس اســت.به طور کلی تعریف عزت نفس این 
است که من نســبت به توانایی های خود، چه دیدگاهی دارم و 
تا چه اندازه خود را ارزشــمند می دانم و برای خود احترام قائل 
هستم. به طور کلی عزت نفس و اعتماد به نفس قدرتمندترین 
و مهم ترین بخش شــخصیت هر انسان را تشکیل می دهند. با 
دانســتن تعریف عزت نفس و تفاوت های آن با اعتماد به نفس 
می توان اهمیت هرکدام را در زندگی متوجه شــد تا بتوانیم با 
قدرت بیشتری به سمت رویاهایمان حرکت کنیم.عزت نفس 
به معنای احســاس ارزشمندی  فرد نسبت به خودش و اینکه 
چگونه خود را ارزیابی و تایید می کند می باشد، در واقع تعریف 
عزت نفس به صورت داشــتن نگرش صادقانه فرد نســبت به 

خودش بیان می شود.
عزت نفس از کجا می آید؟

عزت نفــس حاصل تجربیات مختلف مــا در مراحل اولیه  
زندگی اســت. برای پاسخ به این سوال که عزت نفس چیست، 
باید دید این مفهوم دقیقا از کجا می آید. در حقیقت عزت نفس، 
در طــول زندگی و در حالی که ما تصویری از خودمان شــکل 
می دهیم و در نتیجه  تجربیاتی که بــا افراد و کارهای مختلف 
کسب می کنیم، تکامل می یابد. تجربه های دوران کودکی، نقش 

ویژه و مهمی در شکل دادن به عزت نفس ایفا می کنند. وقتی در 
حال رشد بودیم، موفقیت ها، شکست ها و اینکه چگونه خانواده، 
معلمان، مربیان، مقامات مذهبی و همســاالن مان با ما رفتار 

می کردند، همگی در ایجاد عزت نفس در ما، نقش داشته اند.
تجربه هــای دوران کودکی ای که می تواند منتهی به ایجاد 

عزت نفسی سالم شود، شامل موارد زیر است:
- حرف های ما شنیده شود.
- با احترام با ما صحبت شود.

- توجه و محبت کافی را دریافت کنیم.
- به دســتاوردهای ما اهمیت داده شــود و به اشتباهات یا 

شکست های مان، اعتراف کنیم و آن ها را بپذیریم.
تجربه های دوران کودکــی ای که می تواند موجب کاهش 

عزت نفس شود، شامل موارد زیر است:
- به شدت مورد انتقاد قرار بگیریم.

- به شکل فیزیکی، جنسی یا احساسی، مورد سوء استفاده 
قرار بگیریم.

- نادیده گرفته شــویم، مورد تمســخر یا آزار و اذیت قرار 
بگیریم.دیگران از ما انتظار داشــته باشــند همیشــه کامل و 
بی نقص باشیم. افرادی که عزت نفس پایینی دارند، اغلب این 
پیام را از والدین، معلمان، همساالن یا سایرین دریافت می کنند 
که تجربه های ناموفق )مانند شکســت در یک بازی، کســب 
نمره ای پایین و غیره( ناکامی و شکست کل شخصیت و وجود 

آن ها بوده است.
»صدای درونی« شما چه می گوید؟

تجربه های گذشته، حتی چیزهایی که معموال به آن ها فکر 
نمی کنیم، همچنان زندگی روزمره  ما را به صورت یک »صدای 
درونی«، تحت تاثیر قرار می دهند. با وجود اینکه بیشتر مردم، 
این صدا را مانند صداهای بیرونی نمی شــوند، ولی این صدا نیز 
مشــابه همان صداهای بیرونی عمل می کند و به طور مداوم، 
پیام هــای دوران کودکی را برای ما تکــرار می کند.در افرادی 
که عزت نفس ســالمی دارند، پیام های صدای درونی، معموال 
پیام هایی اســت که از پذیرش و اطمینان بخشــی می گویند، 
ولی در افرادی با عزت نفس پاییــن، صدای درونی به انتقادی 
خشــن تبدیل می شود که فرد را به دلیل اشتباهاتش سرزنش 
می کند و دســتاوردهای او را بی ارزش می داند.دانشــجویی را 
تصور کنید که نتوانســته در امتحانی دشوار نمره الزم را کسب 
نماید. اگــر وی دارای عزت نفس باالیی باشــد ناکامی خود را 
به عواملی چون: نداشــتن مطالعه کافی و یا دشواری سواالت 
امتحان نسبت خواهد داد و این موضوع هرگز باعث نمی شود که 
احساس ناتوانی کند و یا به این فکر کند که در امتحانات بعدی 
نیز شکست خواهد خورد. داشتن عزت نفس باال او را به سمت 
پذیرش واقعیت سوق داده و باعث می شود او یافتن علت ناکامی 

خود را جایگزین حس ترحم و دلسوزی و یا تسلیم نماید.
تفاوت عزت نفس و اعتماد به نفس در این است که در واقع، 
عزت نفس در برگیرنده  اعتماد به نفس است چرا که اعتماد به 
نفس یعنی باور توانمندی ها و پیوند با نیروی درونی خویش، اما 
برای داشتن عزت نفس، عالوه بر این مورد، عالقه داشتن به خود 
واقعی و ارزشمند دانســتن آن نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار 

است.
سه چهره  عزت نفس پایین

به گــزارش وب گاه فرادید، عزت نفس پایین، همیشــه به 
راحتی قابل تشخیص نیست. در اینجا سه چهره  مختلِف رایج 
را که معموال در افراد دارای عزت نفس پایین مشاهده می شود، 

بیان می کنیم:
۱. وانمودگرا: شــاد و موفق عمل می کند، ولی از شکست، 
وحشت دارد. همیشــه با این ترس زندگی می کند که چهره و 
شخصیت واقعی اش برای دیگران بَرمال شود. برای حفظ ماسِک 
عزت نفس باال، به موفقیت های پی درپی نیاز دارد که می تواند به 
مشکالتی مانند کمال گرایی، تعلل و تنبلی و تحلیل رفتِن نیروی 

جسمی و ذهنی منجر شود.
۲. عصیانگر: طوری رفتار می کند که انگار عقاید یا تمایالت 
دیگران )به ویژه افرادی که مهم یا قدرتمند هســتند( اهمیتی 
ندارد. همیشه با خشــم از اینکه احساس خوبی ندارد، زندگی 
می کند. همواره باید ثابت کند که قضاوت و انتقاد دیگران به او 
لطمه ای نمی زند و این مسئله می تواند منجر به مشکالتی ماننِد 
ســرزنش کردِن بیش از حد دیگران، زیر پا گذاشتن قوانین و 

مقررات یا مخالفت کردن با قدرت شود.
۳. قربانــی: در کنار آمدن با جهان، درمانده و ناتوان اســت 
و منتظر کســی اســت که او را نجات دهد. از ترحم به خود یا 
بی تفاوتی، به عنوان سپری در برابِر ترس از پذیرفتِن مسئولیت 
تغییر زندگی خود استفاده می کند. به طور مداوم برای راهنمایی 
به دیگران توجه می کند و این مســئله می تواند منجر به بروِز 
 ،)unassertiveness( مشکالتی مانند نداشتن جرات و جسارت
کم آمــوزی )underachievement( و اتــکای بیش از حد به 

دیگران، در روابط شود.
پیامدهای عزت نفس پایین

عزت نفس پایین می تواند باعث بیماری هایی مثل افسردگی 
شود. عزت نفس پایین، پیامدهای ویرانگری دارد و می تواند: 

- موجب اضطراب، استرس، تنهایی و افزایش احتمال ابتال 
به افسردگی شود.

 - موجــب بــروزِ مشــکالتی در دوســتی ها یــا روابــط
 عاشقانه شود.

- عملکرد تحصیلی یا شغلی را به شکل جدی، مختل کند.
 - موجــب افزایــش آســیب پذیری در برابِر مــواد مخدر 

و الکل شود.
- بدتر از همه اینکــه، خود این پیامدهای منفی، می توانند 
تصویر منفی شــکل گرفته از خود را تقویــت کنند و فرد را به 
روندی نزولی از کاهش عزت نفس و رفتارهایی غیرســازنده یا 

حتی بسیار خودتخریب گر بکشانند.

چرا باید عزت نفس داشته باشیم؟

معــاون اجتماعی پلیس فتا گفت: مردم باید بدانند 
پیامک از شماره های شــخصی، آلوده است و نباید آن 

را باز کنند.
سرهنگ پاشایی در گفت وگویی رادیویی با اشاره به 
کالهبرداری های پیامکی با بیان اینکه سرشماره های 
ارسال پیامک انبوه، عموماً برای تبلیغات است، گفت: 
دو نهاد وزارت ارشــاد و وزارت ارتباطات باید روی این 

شماره های انبوه نظارت داشته باشند.
وی افــزود: به ســازمان ها و دســتگاه های اجرایی 
ابالغ شــده که شــماره تلفــن آنها به صــورت متن 
 نمایــش داده شــود، امــا برخــی ســازمان ها از آن

 جلوگیری می کنند.
معــاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا با اشــاره به 

برخی شماره های باورپذیر برای مردم که کالهبرداری 
می کنند، اظهار کرد: از شــماره تلفن ها سوءاستفاده 
می شــود که به دلیل ســهل انگاری و عــدم مدیریت 

صحیح از جانب مدیران صورت می گیرد.
پاشــایی با بیــان اینکه بــرای مرتکبیــن جرم، 
 پرونده قضائی تشــکیل دادیم گفــت: مرتکبین باید 

جوابگو باشند.

پیامک از شماره های شــخصی، آلوده است و 
نباید آن را باز کنند

وی تصریــح کــرد: مردم بایــد بداننــد پیامک از 
شماره های شخصی، آلوده است و نباید آن را باز کنند. 
پیامک هایی که به جای شــماره عبــارت دارند، قابل 

اعتماد است و همچنین به شــماره هایی که شخصی 
نیست نیز توجه نکنید تا متن شماره خود را فعال کنند. 
لذا لینک پیامک های تبلیغاتی را کلیک نکنید تا متن 
خود را فعال کننــد. همچنین در صورت ابهام در مورد 
شــماره ای مردم می توانند با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس 
گرفته و با اتصال به نزدیکترین اپراتور، مشــکل خود را 

در میان بگذارند.

فروش ســیمکارت های زندانیان حبس ابد؛ 
تبلیغات دروغ است

معــاون اجتماعــی پلیس فتــا در مــورد فروش 
ســیمکارت های زندانیان حبس ابد با بیان اینکه این 
تبلیغــات دروغ اســت گفت: شــبکه های اجتماعی 

محفل مناســبی بــرای ایــن گونه دروغ هاســت و 
 تبلیغات این شــبکه ها به جز ســایت ها، تا ۵۰ درصد

 کالهبرداری است.
وی با تاکید بر اینکه کسب و کارها باید ضابطه مند 
باشند چرا که امنیت مالی هموطنان به خطر می افتد. 
تاکید کرد: با همکاری دستگاه های مربوطه حجم سیم 
کارتهای بی نام و نشــان پایین آمد و بســیاری از آنها 

باطل شد.
پاشــایی این را هم گفت: گاهی اوقــات مجرمان، 
ســیم کارت هــای اشــخاص را می گیرنــد و به نام 
آنهــا کالهبــرداری می کننــد. بیــش از ۱۰ روش 
 علمــی و فنــی وجــود دارد کــه این کالهبــرداری

 شناسایی می شوند.

 پیامک تبلیغاتی
  از شماره های شخصی

 را باز نکنید



 نشریه مازندران، گلستان، گیالن
5 سالمت و پزشکی

اخبار 

 باورهای اشتباه مردم
 از نان سنگک

 سبوس هیچ مزیتی ندارد
یک متخصص تغذیه و رژیم درمانی، درباره باورهای اشــتباه 

مردم نسبت به نان های مصرفی، نکاتی را متذکر شد.
 تیرنگ نیستانی اظهار کرد: یکی از باورهای اشتباه رایج بین 
عموم مردم، این است که سالم ترین نان، سنگک است، اما این باور 
درست نیست.وی با اشــاره به اینکه سالمت نان در گرو سالمت 
آرد، خواص تغذیه ای و روش طبخ اســت، افزود: در حال حاضر 
عمدتاً نانوایی ها برای تهیه نان ســنگک از آرد ســفید استفاده 
می کنند بنابراین نان ســنگکی که با آرد سفید پپخت می شود، 
مزیتی بر سایر نان های ســنتی ندارد.نیستانی با بیان اینکه نان 
سنگک با حرارت مستقیم و سوخت های فسیلی طبخ می شود، 
ادامه داد: این موضوع باعث می شــود که مــواد زیان بار و مضر، 
ســالمت نان را تحت تأثیر قرار دهد.عضو هیئت علمی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به اینکه برخی بر این باورند 
که با ریختن سبوس روی نان سنگک سالمت آن به مراتب بیشتر 
می شــود، گفت: جدا از اینکه در بیشتر موارد سبوس ها به فلزات 
سنگین و مشخصاً آرسنیک آلوده هستند، اضافه کردن سبوس 

به نان مزیتی بیشتری در مقایسه با انواع نان ایجاد نمی کند.
وی توصیه کرد: نان ســنگک به سایر نان های سنتی مزیتی 
ندارد، بنابراین صرفاً با معیار ســالم تر بودن این نان ها، نمی توان 

توصیه به استفاده از آن کرد.

محققان هشدار می دهند؛

 انزوای اجتماعی
  می تواند احتمال زوال عقل

را افزایش دهد
تحقیقات نشان می دهد انزوای اجتماعی یک عامل خطر مهم 

برای زوال عقل در افراد مسن است.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیســن نت، اما مطالعات 
جدید یک راه حل بالقوه ارائه می دهد: اســتفاده از فناوری برای 

تشویق افراد مسن به ارسال پیامک و ایمیل برای حفظ ارتباط.
اگرچه این مطالعات ثابت نمی کند که فقدان ارتباط اجتماعی 
منظــم باعث زوال عقل می شــود، اما محققــان گفتند که این 
مشــاهدات را تقویت می کنند که انزوا خطر را افزایش می دهد. 
آنها پیشنهاد کردند که اقدامات نسبتاً ساده برای افزایش حمایت 

اجتماعی ممکن است این خطر را کاهش دهد.
دکتر »توماس کودجو«، نویســنده ارشد مطالعه از دانشگاه 
جان هاپکینز مریلند، گفت: »ارتباطات اجتماعی برای سالمت 
شــناختی ما مهم اســت و به طور بالقوه برای افراد مسن بدون 

استفاده از دارو به راحتی قابل اصالح است.«
در این مطالعه، از شرکت کنندگان خواسته شد یک مصاحبه 
حضوری ســاالنه دو ســاعته را برای ارزیابــی عملکرد ذهنی و 
ســالمتی خود تکمیل کنند.حدود ۲۳ درصــد در ابتدا انزوای 
اجتماعــی را گزارش کردنــد. آنها هیچ نشــانه ای از زوال عقل 

نداشتند.
پس از ۹ ســال، ۲۱ درصد از شــرکت کنندگان به زوال عقل 
مبتال شــده بودند. محققــان دریافتند که ایــن خطر در میان 
ســالمندان منزوی اجتماعــی ۲۷ درصد بیشــتر بود.به گفته 
کودجو: »ســالمندان منزوی اجتماعی شــبکه های اجتماعی 
کوچک تری دارند، تنها زندگی می کنند و مشــارکت محدودی 
در فعالیت های اجتماعی دارند. یک توضیح احتمالی این اســت 
که داشتن فرصت های کمتر برای معاشــرت با دیگران، تعامل 
شــناختی را نیز کاهش می دهد و به طور بالقوه در افزایش خطر 

زوال عقل نقش دارد.«
در مطالعــه دیگر، محققان دریافتند کــه فناوری ارتباطات، 

مانند تلفن و ایمیل، خطر انزوای اجتماعی را کاهش می دهد.
محققان دریافتند که بیش از ۷۰ درصد از ســالمندانی که در 
قرار مالقات اولیه خود از نظر اجتماعی منزوی نبودند، تلفن همراه 
یا کامپیوتر داشتند.این شرکت کنندگان به طور مرتب از ایمیل 
یا پیامک بــرای برقراری ارتباط با دیگران اســتفاده می کردند. 
بزرگساالنی که دسترســی مداوم به فناوری داشتند، ۳۱ درصد 

کمتر از سایرین در معرض خطر انزوای اجتماعی بودند.

محققان پی بردند؛

بدخوابی با کمر درد مرتبط است
محققان در حال بررســی ارتباط بین بــی خوابی و کمردرد 

هستند.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیکال نیوز، محققان رابطه 
بین اختالالت خواب مختلف نظیر بی خوابی، مدت زمان کوتاه 
خواب، مدت زمان طوالنی خواب و خواب آلودگی در طول روز را 

با کمردرد ارزیابی کردند.
یافته ها نشــان می دهد که بی خوابی می تواند باعث کمردرد 
شــود و بالعکس.کمردرد بسیار شایع است و افراد در هر سنی را 
تحت تأثیر قرار می دهد. بر اساس مطالعه بار بیماری های جهانی 
در ســال ۲۰۱۵، ۷.۳ درصد از جمعیت جهان - یا ۵۴۰ میلیون 
نفر - در هر زمان کمردرد محدودکننده فعالیت را تجربه می کنند 

و این عالمت علت اصلی ناتوانی در سراسر جهان است.
برخی از عوامل ســبک زندگی با خطر باالتر کمردرد مرتبط 
هستند که شامل مشاغل سخت، سیگار کشیدن، چاقی و میزان 

پایین فعالیت بدنی است.
چندین مطالعه نشان داده اند که کیفیت بد خواب و کمردرد 

با هم ارتباط دارند.
یک مطالعه مقطعی که بین ۹۶۱۱ شرکت کننده انجام شد به 
این نتیجه رسید که کمردرد با مدت زمان کوتاه خواب و کیفیت 

پایین خواب مرتبط است.
در مطالعه دیگری، محققان کیفیت خواب و شــدت درد را در 
۸۰ بیمار مبتال به کمردرد ارزیابی کردند. آنها مشاهده کردند که 

یک شب خواب با کیفیت پایین، روزی پردرد را به همراه دارد.
عالوه بر این، یک روز با کمردرد شدید با کاهش کیفیت خواب 
شــبانه بعدی همراه بود که نشان دهنده یک رابطه دو طرفه بین 

کیفیت خواب و شدت درد در بیماران مبتال به کمردرد است.

کاهش وزن می تواند برای هرکسی بسیار سخت باشد و این قابل درک 
است که بخواهید با تمام تالش هایی که می کنید، سریع نتیجه بگیرید! در 
این مطلب ۱۹ روش علمی برای کاهش چربی شکم در دو هفته را لیست 
کرده ایم.به گزارش سالمت نیوز به نقل از پرونشن، شروع یک سفر کاهش 
وزن می تواند سخت باشد و این قابل درک است که بخواهید سریع نتیجه 
بگیرید، به خصوص اگر در تالش برای مقابله با چربی شکم هستید.البته 
کاهش وزن یک تصمیم شخصی اســت و هرگز نباید برای کاهش وزن 

تحت فشار باشید.
1. بپذیرید که رفتارهای شما تنظیم خواهد شد

بخش بزرگی از کاهــش وزن صرفا آگاهی از تصمیماتی اســت که 
می گیرید. به عنوان مثال، زمانی که در ســاعات خوشی با دوستان خود 
بیرون می روید، ممکن است متوجه شــوید که چقدر می خورید یا می 
نوشــید. اما اگر یک ثانیه به عقب برگردید و از این واقعیت آگاه شــوید، 
می توانید رفتارتان را اصالح کنید. گاگلیاردی می گوید: »آگاهی و سپس 
برنامه ریزی برای کارهای دیگری که می توانم انجام دهم، ممکن اســت 

همان مزیت خوردن غذاهای راحت را به من بدهد.«
2. کالری خود را پیگیری کنید

ابتدایی ترین رویکرد برای کاهش وزن، ســوزاندن کالری بیشــتر از 
آنچه مصرف می کنید اســت. به عنوان مثال، از آنجایی که ۳۵۰۰ کالری 
معادل یک پوند چربی اســت، یک برنامه کاهش وزن )یا حتی فقط یک 
قلم و کاغذ( می تواند به شــما کمک کند تا تصمیم بگیرید برای رسیدن 
به اهداف خود چه مقدار کالری باید از رژیم خود حذف کنید یا در باشگاه 
بسوزانید. گاگلیاردی می گوید: »اگر هفت روز در هفته ۵۰۰ کالری بیشتر 
در روز بســوزانید، به ۳۵۰۰ کالری در هفته و یک پوند کاهش وزن منجر 
می شود.«یک راه آسان برای کمک به شما در فهمیدن آنچه برای رسیدن 
به هدف خود نیاز دارید این اســت که به برنامه وزن بدن موسســه ملی 
سالمت مراجعه کنید. این ابزار آنالین از شما می خواهد که اطالعاتی در 
مورد وزن و سطح فعالیت فعلی خود، به همراه اهداف کاهش وزن و مدت 
زمانی که می خواهید برای رسیدن به آنها صرف کنید، وارد کنید. از آنجا، 
مقدار تخمینی کالری را به شما می دهد که باید برای خوردن هر روز تالش 
کنید. در حالی که دقیقاً به شما نمی گوید چگونه این وزن را از روی شکم 

خود کم کنید، اما همچنان می تواند به طور کلی به شما کمک کند.
3. فیبر بیشتری بخورید

غذاهایی که سرشار از کربوهیدرات های تصفیه شده و شکر هستند، 
در واقع گرســنگی شما را کاهش نمی دهند، بنابراین در نهایت به دنبال 
غذاهای بیشتری خواهید بود. در عوض، غذاهای فیبردار بیشتری مانند 
نان غالت کامل، جو، سبزیجات، میوه ها، لوبیا، حبوبات و دانه چیا مصرف 
کنید. دکتر الرنس چسکین، رئیس بخش مطالعات تغذیه و مواد غذایی در 
دانشگاه جورج میسون و دانشیار بهداشت، رفتار و جامعه در دانشگاه جان 
هاپکینز ، می گوید: »آنها شما را بیشتر سیر می کنند، زیرا فیبر به کاهش 

هضم کمک می کند.«
4. هر روز پیاده روی کنید

گاگلیاردی می گوید: »اگر یک برنامه ورزشی ثابت ندارید، » پیاده روی 
نقطه ورود بسیار خوبی برای افراد است«. یک مطالعه کوچک منتشر شده 
در مجله تغذیه ورزشی و بیوشیمی نشان داد که زنان چاق که سه روز در 
هفته به مدت ۱۲ هفته به مدت ۵۰ تا ۷۰ دقیقه برنامه پیاده روی داشتند، 
چربی احشایی خود را به میزان قابل توجهی در مقایسه با گروه کنترل کم 
تحرک کاهش دادند.گاگلیاردی می گوید: »حتی اگر نقطه شــروع شما 
یک دقیقه پیاده روی باشد، اگر بیشتر از آن چیزی باشد که انجام داده اید، 
مزایای سالمتی در آن وجود دارد«. یکی از بزرگترین اشتباهاتی که افراد 
هنگام تالش برای کاهش وزن مرتکب می شــوند این است که سعی می 

کنند خیلی زود کارهای زیادی انجام دهند.
گاگلیاردی می گوید: »آهســته شروع کردن و باال رفتن بهتر از زیاده 
روی کردن و تسلیم شدن است. یک راه آسان برای نزدیک شدن به آن این 
است که متعهد شوید که بعد از شام به یک پیاده روی سریع و ۱۰ دقیقه ای 

بروید و به آرامی زمان را افزایش دهید تا با حرکت روزانه راحت تر شوید.
5. تمرینات قدرتی را شروع کنید

اگر می خواهید چربی شــکم خود را از دست بدهید، انجام تمرینات 
قدرتی تمام بدن بسیار مهم است، به خصوص اگر می خواهید آن را برای 
مدت طوالنی حفظ کنید. دکتر چسکین می گوید: »تمرینات قدرتی باید 
جزئی از برنامه تمرینی همه افراد باشد. به این دلیل که تمرینات قدرتی 
به شما کمک می کند تا عضله بسازید که جایگزین چربی بدن می شود 
و از آنجایی که ماهیچه ها از نظر متابولیکی فعال هســتند، پس از ورزش 
به ســوزاندن کالری ادامه می دهید و در نتیجه چربی کلی بدن را کاهش 
می دهید.دکتر چسکین می گوید: »وقتی سرعت متابولیسم شما به دلیل 
رشد عضالنی سریع تر می شود، در رژیم غذایی تان کمی فضای بیشتری 

خواهید داشت.«
6. چربی های سالم را بپذیرید

افزودن چربی های ســالم به شکل چربی های تک غیراشباع و چند 
غیراشباع می تواند به شما کمک کند از وعده های غذایی خود احساس 
رضایت بیشتری داشته باشید. یاسی انصاری ، MS، RD، CSSD، سخنگوی 
رســانه ملی آکادمی تغذیه و رژیم شناســی می گوید: »منابع چربی که 
توصیه می کنم در رژیم غذایی تقویت شوند، از اسیدهای چرب غیراشباع 
موجود در غذاهایی مانند روغن زیتون، آجیل، آووکادو، ماهی های چرب 
و تخم مرغ می آیند، زیرا می توانند به افزایش سیری کمک کنند و در عین 
حال فواید سالمتی مختلفی را در صورت مصرف در حد اعتدال ارائه دهند. 
می توانید با افزودن مقداری آووکادوی خرد شده به ساالد خود، دو بار در 
هفته از ماهی قزل آال وحشی و خوردن کمی کره بادام زمینی همراه با میان 
وعده یا اسموتی بعد از تمرین، مصرف چربی های سالم را افزایش دهید. 
انصاری می گوید، فقط به یاد داشــته باشید که از آنها در حد اعتدال لذت 

ببرید، زیرا هنوز کالری زیادی دارند.
7. پروتئین را افزایش دهید

دلیلی وجود دارد که همه درباره پروتئین صحبت می کنند: نه تنها به 
ســیری شما کمک می کند، بلکه مسئول ترمیم پارگی های ریز ناشی از 
تمرینات قدرتی در عضالت شما نیز می باشد. این به آن ها کمک می کند 
بزرگ تر و قوی تر شوند و در این فرآیند چربی های بدن را دفع کنند. دکتر 
چسکین می گوید: »به عنوان یک قانون کلی، هدف خود را برای دریافت 
حداقل ۷۰ گرم پروتئین در طول روز در نظر بگیرید.«این امر به ویژه قبل 
از ورزش مهم است. همه ما مقصریم چرا که به سختی به باشگاه می رویم 
و ســپس مستقیماً به رستوران می رویم زیرا فوق العاده گرسنه هستیم. 
نتیجه چه می شود؟ شما بیشتر از آنچه می سوزانید کالری می خورید و در 
نهایت با چربی اضافی شکم مواجه می شوید.دکتر چسکین می گوید:» 
برای جلوگیری از احساس گرسنگی بعد از تمرین، یک میان وعده حاوی 
حداقل ۱۲ گرم پروتئین قبل از ورزش بخورید« دکتر چسکین می گوید 
ابتدا، با خودتان چک کنید و مطمئن شــوید که گرســنگی واقعی است 
نه کم آبی. ســپس، یک میان وعده غنــی از پروتئین که حاوی مقداری 

کربوهیدرات نیز باشد، بخورید.
8.حاال می توانید چند کرانچ انجام دهید

اگرچه نمی توانید کاهش چربی را تشخیص دهید، اما می توانید بافت 
عضالنی بدون چربی را هدف قرار دهید که به نوبه خود به سوزاندن چربی 
 NASM کمک می کند. کریس دی وکیو، مربی شخصی دارای گواهینامه
و نویسنده کتاب روش ۵×۲: آشکار کردن قدرت حواس شما می گوید: » 
به معنای واقعی کلمه ده ها ماهیچه بین شانه ها و باسن شما وجود دارد 
که در هر حرکتی که انجام می دهید درگیر می شوند. سریع ترین راه برای 

ایجاد یک وسط الغر با انتخاب حرکات مناسب شروع می شود.«
هزاران تمرین مختلف شکم وجود دارد که می توانید درست در خانه 
خود انجام دهید . هنگامی که در تمرینات شکمی راحت شدید، به تمرینات 
پیچیده تر شکم مانند ضربه های توپی پهلو به پهلو و چرخش های سنگین 

روسی روی بیاورید.
9. سعی کنید استرس خود را محدود کنید

استرس می تواند هر قسمت از بدن شما را مختل کند اما نحوه برخورد 
با آن می تواند اهداف کاهش وزن شــما را ایجاد یا شکســت دهد. دکتر 
چسکین می گوید: »من فکر می کنم بیشتر تأثیر استرس رفتاری است تا 
عصبی شیمیایی. این باعث می شود بیشتر بخوریم، زیرا از غذا به عنوان 

جایگزینی برای مقابله با استرس استفاده می کنیم.«حقیقت این است که 
خوردن غذا برای اینکه احساس بهتری داشته باشید معموالً بسیار آسان تر 
از مواجهه با اســترس است. دکتر چســکین می گوید: »مردم به سمت 
چیزی جذب می شــوند که نیازی به انجام آن توسط هیچ کس دیگری 
ندارد، فوراً رضایت بخش است و تالش زیادی نمی طلبد، به خصوص اگر 

فقط یک بسته یا جعبه را باز می کنید«.
10. خواب با کیفیت را در اولویت قرار دهید

وقتی نوبت به موفقیت شــما در کاهش وزن می رســد، خواب بسیار 
اهمیت دارد و این هم در صورتی است که زیاد یا خیلی کم بخوابید. دکتر 
چســکین می گوید: »احتماالً خواب زیاد از نظر سالمتی برای شما عالی 
نیســت. اما کم خوابی بدتر است.«یک بررسی و متاآنالیز در سال ۲۰۱۷ 
در بریتانیا نشان داد افرادی که ۵.۵ ساعت یا کمتر در شب می خوابیدند 
در مقایســه با افرادی که حداقل ۷ تا ۱۲ ساعت چرت می زدند، روز بعد 
۳۸۵ کالری اضافی دریافت کردند. عــالوه بر این، آنها ترجیح می دادند 
غذاهای چرب پر از کالری خالی مانند چیپس بخورند.اگر هر شــب فقط 
مقدار حداقلی می خوابید، زمان بیشــتری برای خــوردن میان وعده و 
گرفتن تصمیمات ناســالم که می تواند بر کاهش وزن شما تأثیر بگذارد، 
باقی می گذارید. دکتر چسکین می گوید: »اگرچه میزان خواب شما برای 
مؤثرترین کار )و در نتیجه پیشرفت در جهت کاهش وزن( از فردی به فرد 

دیگر متفاوت است.«
11. از مصرف الکل اجتناب کنید

برای کاهش وزن، شما فقط باید کالری کمتری مصرف کنید اما زمانی 
که احساس گرسنگی می کنید، این می تواند چالشی سخت باشد. کالری 
های خالی که به اهداف شــما نمی رسند را حذف کنید تا بتوانید فضای 
بیشتری برای غذاهایی که این کار را انجام می دهند باز کنید. این شامل 

تمام نوشیدنی های شیرین مانند نوشابه می شود.
انصاری می گوید الکل می تواند از چند طریق از کاهش وزن جلوگیری 
کند، از جمله اینکه مصرف زیاد الکل می تواند باعث تحریک مصرف غذا 
شود. »نوشیدن زیاد می تواند کبد را بیش از حد بار کند. انصاری توضیح 
می دهد که کبد فرآوری الکل را بر ســایر مواد مغذی اولویت می دهد و 
سپس پروتئین، کربوهیدرات و چربی را به عنوان چربی در بدن ذخیره می 
کند. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری )CDC( نوشیدن بیش از حد الکل 
را به عنوان نوشــیدن پنج یا بیشتر برای مردان و چهار نوشیدنی یا بیشتر 
برای زنان در دو ساعت تعریف می کند. همچنین، نوشیدنی های الکلی 
اغلب با نوشــیدنی های غنی از قند مخلوط می شوند. نوشیدن بیش از 

مقادیر متوسط الکل می تواند باعث افزایش سریع کالری شود.
12. بیشتر بپزید

طبق یک مطالعه در سال ۲۰۱۷، صرف زمان بیشتر در آشپزخانه می 
تواند به شما کمک کند تا چربی های شکم را از بین ببرید، البته تا زمانی که 
با غذاهای مناســب آشپزی کنید . پس از تجزیه و تحلیل داده های بیش 
از ۱۱۰۰۰ مــرد و زن، محققان بریتانیایی دریافتند افرادی که بیش از ۵ 
وعده غذایی خانگی در هفته می خورند، ۲۸ درصد کمتر احتمال دارد که 
شاخص توده بدنی باالیی داشته باشند و ۲۴ درصد کمتر احتمال دارد که 
چربی بیش از حد بدن داشــته باشند. همه آنها فقط سه وعده غذایی در 
خانه خوردند. )*لطفاً توجه داشته باشید، در حالی که بسیاری از مطالعات 
از BMI به عنوان معیاری برای سالمت کلی استفاده می کنند، پیشگیری 

از آن استفاده نمی کند(.
13. از غذاهای شیرین پرهیز کنید

تحقیقات ارتباطی بین مصرف قند زیاد و داشتن مقادیر بیشتر چربی 
شکم پیدا کرده است. کوردینگ می گوید: »شکر اضافه شده سهم زیادی 
در کالری های اضافی دارد. اگر آن را با سایر منابع کالری جایگزین نکنید، 
می تواند به کمبود کالری ســالم کمک کند و این به کاهش وزن شــما 

کمک می کند.«
کوردینگ می گوید داشتن قند بیش از حد نیز می تواند باعث افزایش 
و کاهش ســطح گلوکز خون شــود و هنگامی که دچار این تصادف می 
شوید، می تواند باعث احساس خستگی و گرسنگی شود و خطر پرخوری 

را افزایش دهد.

14. غذاهای فرآوری شده را کنار بگذارید
کوردینگ می گوید غذاهای فرآوری شده همان مشکالتی را در کاهش 
وزن ایجاد می کنند که شــکر می تواند منجر به کالری اضافی شود. او می 
افزاید: »بسیاری از غذاهای بسته بندی شده نشان داده شده است که به 
التهاب بدن کمک می کنند که محرک بزرگ چربی شــکمی است.« او 
توصیه می کند که سعی کنید تا حد امکان غذاهایی با ارزش غذایی کامل 

داشته باشید و غذاهای فرآوری شده را به حداقل برسانید.
15. مصرف کربوهیدرات های ساده را کاهش دهید

کوردینگ می گوید کربوهیدرات های ساده ای مانند کربوهیدرات های 
موجود در غالت صبحانه، نان سفید و کلوچه ها، در بدن شما به قند تبدیل 
می شوند و می توانند تعادل قند خون شما را به هم بزنند و به التهاب بدن 
کمک کنند. او می گوید: »اگر قند خون شما به دلیل مصرف بیش از حد 
کربوهیدرات های ساده در همه جا باشد، می تواند در تشکیل چربی نقش 

داشته باشد.
16. از نوشابه ها و آب میوه ها استفاده کنید

کــری گانز، RD، نویســنده کتاب رژیم غذایی بــا تغییرات کوچک 
می گوید: »نوشابه ها و آب میوه ها می توانند منابع مخرب کالری باشند و 
شما را سیر نمی کنند.« او می گوید: »اگر منبع کالری های اضافی خود را از 
هر کجا که باشد، کاهش دهید، به کاهش وزن کمک می کنید. کوردینگ 
می گویــد در حالی که اکثر مردم می دانند که نوشــابه ها اغلب قند مایع 
هستند، آبمیوه ها هاله ای از ســالمتی دارند که دقیق نیست. او توضیح 
می دهد: »وقتی آبمیوه می نوشــید، فیبر مشابهی که با خوردن یک تکه 
میوه که هضم را کند می کند، ندارد، خیلی ســریع وارد جریان خون می 
شود و بعد از آن ممکن است قند خون افت کند. او می گوید که حذف این 
نوشیدنی ها از رژیم غذایی به حذف این منابع کالری اضافی و تنظیم قند 

خون شما کمک می کند.
17. تمرینات ورزشی شدید انجام دهید

جینــا کیتلی، متخصص تغذیه خبره که در شــهر نیویورک تمرین 
می کنــد، می گوید در حالی که هر نوع فعالیتی به شــما کمک می کند 
کالری بسوزانید، "ورزش شــدید" مانند تمرینات HIIT می تواند به شما 
کمک کند کالری ها را سریع تر سوزانده و چربی ها و چربی های شکم را در 

این فرآیند بسوزانید.
کیتلی می گوید: »این ها تمرینات کوتاهی هستند که به عضله سازی و 
پمپاژ قلب کمک می کنند. او می گوید: »به سرعت باال روی تپه ها، راه رفتن 
یــا دویدن به پایین، یا مقاومت روی دوچرخه ثابت در حالی که روی زین 

ایستاده اید، فکر کنید.«
18. تبادالت سالم انجام دهید

کوردینگ می گوید احساس اینکه خود را محروم می کنید راه خوبی 
برای نزدیک شــدن به کاهش وزن نیست، اما او می گوید این ایده خوبی 
است که نگاهی به غذاهایی بیندازید که ممکن است شما را غافلگیر کنند 
و آنها را جایگزین های سالم تری در نظر بگیرید. کوردینگ می گوید: »این 
چیزی اســت که من از طرفداران آن هســتم. این کار نه تنها می تواند به 
حمایت از اهداف شــما کمک کند، بلکه می تواند واقعا قدرتمند و انگیزه 

دهنده باشد.«
19. بفهمید که پشــت عادات غذایی ناسالم شما چه چیزی 

نهفته است
کوردینگ می گوید اگر با تنقالت بی اهمیت مبارزه می کنید یا تمایل 
به پرخوری دارید، مهم اســت که ســعی کنید بفهمید چرا این موضوع 
برای شــما مشکل ساز است. شاید زمانی که احساس استرس می کنید و 
می خواهید ذهنتان را جمع آوری کنید، تمایل به خوردن غذاهای خاصی 
دارید، یا همیشه قبل از خواب غذا می خورید زیرا در واقع خسته هستید و 

ناخودآگاه سعی می کنید سطح انرژی خود را افزایش دهید.
کوردینگ می گوید: »وقتی متوجه شدید پشت یک رفتار چه چیزی 
نهفته اســت، تمام این راه های بالقوه را باز می کند که می توانید با تغییر 
آن رفتار مقابله کنید. این کار به شــما امکان می دهد با شــفقت و درک 
خود به تغییر آن رفتار نزدیک شــوید. سپس می توانید شروع به تغییر 

آن رفتار کنید.«
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 اگرچــه وضعیــت تامین دارو بــا اجرای طــرح هایی نظیر 
دارویــار در کشــور و مازندران بهبود یافته امــا کمبود مقطعی 
 و گرانــی بیــش از ۱۷۰ قلم دارو دردســر بیماران را تشــدید

 کرده است.
 زمســتان فصل بیماری های تنفســی بوده و سردشدن هوا 
بــروز بیماری ها را در مناطق مختلف کشــور از جمله مازندران 
تشــدید کرده اســت. همچنین شــیوع بیماری های تنفسی 
 و گســترش آن نیاز بــه تأمین دارو را در فصل ســرد بیشــتر 

کرده است.
اگرچه با اجرای طرح دارویار شمار زیادی از اقالم دارویی تحت 
پوشــش اجرای این طرح قرار گرفته اند اما همچنان بسیاری از 
مردم با مزایای طرح آشنا نیستند و از گرانی اقالم دارویی و یا عدم 

شمول و بسته های حمایتی گالیه دارند.
حسینی یکی از شهروندان با اظهار اینکه قیمت داروها کنترل 
نشده اســت، گرانی قیمت دارو را از جمله مشکالت بیان کرد و 
گفت: قیمت داروها نســبت به قبل چندبرابر شده است و عماًل 

بیمه ها پوشش حمایتی الزم و مناسب را ندارند.
وی  با بیان اینکه فرزندم بیماری صعب العالجی دارد و تحت 
درمان است، گفت: هر ماه هزینه های زیادی برای درمان و تأمین 
داروهایش انجام می دهم و تهیه برخی از اقالم بسیار سخت شده 
است و مجبورم بارها به داروخانه های مختلف مراجعه کنم.طی 
ماه اخیر کمبودهای دارویی در مازندران به نسبت ماه قبل کمتر 
شده است اما همچنان تهیه برخی از اقالم دارویی هم سخت و هم 
گران تر شــده است این درحالی که به گفته مسئوالن بسیاری از 

داروها در سامانه تی تک قابل عرضه و پیگیری است.
ابراهیم صالحی فر معاون غذا و داروی علوم پزشکی مازندران 
درباره وضعیت دارویی در اســتان و مصارف آن اظهار داشــت: 
طی ماه های گذشــته مازندران نیز همانند سایر مناطق درگیر 

کمبودهای دارویی بوده و میزان کمبودهایی دارویی از ۲۷۰ قلم 
در ماه های قبل به ۱۷۰ قلم رسیده است.

وی با تاکید براین که کمبود اقالم دارویی در اســتان مقطعی 
اســت، گفت: کمبود به معنای آن نیســت که دارو واقعاً وجود 
نداشته باشــد ضمن آنکه پیگیری های الزم توسط معاونت غذا 

و دارو در حال بررسی است و کمبودهای موجود کشوری است.
وضعیت تأمین سرم و آنتی بیوتیک ها باثبات شده است

وی با اظهار اینکه در حال حاضر وضعیت تأمین ســرم و آنتی 
بیوتیک ها بهتر شــده است، افزود: در زمینه سرم به ثبات نسبی 
رســیدیم هرچند نباید تجویز بی رویه آن را نادیده بگیریم و در 
زمینه آنتی بیوتیک ها، کپسول و قرص وضعیت تأمین بهتر شده 
اســت.صالحی فر درباره نظارت ها بر شرکت های پخش دارویی 
در اســتان افزود: طبق برنامه تعیین شــده هر دو هفته یک بار 
شرکت های استانی بازرسی و نظارت می شوند و هرچند نمی توان 
کمبودهای دارویی را به تخلفات شــرکت ها و داروخانه ها نسبت 
داد زیرا بســیاری از کمبودها مسئله کشوری است.معاون غذا و 
داروی علوم پزشــکی مازندران درباره داروهای بیماران مختلف 
از جمله آنفلوانزا یادآور شــد: بیــش از ۸۰ درصد مراجعه مردم 
بــرای دریافت داروها و انتی بیوتیک ها در داروها خودســرانه و 
بدون نسخه است در حالی تجویز و مصرف منطقی دارو اهمیت 

زیادی دارد.
وی ادامه داد: در زمینه تأمین دارو مشکل حادی که بخواهد 
در فرایند درمان خللی ایجاد کند، کمبودی وجود ندارد و چالشی 

در زمینه بیماری های رایج در استان نداریم.
وی درباره تفاوت نسخه های الکترونیک و کاغذی با اشاره به 
افزایش قیمت داروها با اجرای طرح دارویار و حذف ارز ترجیهی از 
آن اظهار داشت: با اجرای این طرح قیمت دارو در کشور واقعی تر 

شده است.

صالحی فر یادآور شــد: واقعیت آنکه دارو در کشور به نسبت 
دیگر کشورها ارزان اســت هرچند با اجرای طرح دارویار قیمت 
برخی اقالم دارویی ســه تا چهار برابر افزایش یافته و منطقی تر 
شده است ولی در طرح دارویار مقرر شد پرداختی از جیب بیمار 
در صورت ارائه نســخه نباید افزایش پیدا کند و افزایش قیمت ها 

شامل داروهای عرضه شده بدون نسخه خواهد بود.
مزایای نسخه الکترونیک

معاون غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران با اشاره 
به مزایای نســخه الکترونیک از جمله دســتورات پزشــکی آن 
اظهار داشــت: اشــتباهات رایج نســخه های کاغذی در نسخه 
الکترونیک وجود ندارد واشــتباهات تقریباً به صفر نزدیک شده 
اســت.صالحی با اظهار اینکه بیش از ۹۵ درصد مراجعان دارای 
نسخه الکترونیکی هستند، اجرای طرح را تحولی در بستر نسخه 
نویسی و حذف دفترچه های کاغذی بیان کرد و گفت: همچنین 

تداخل دارویی در طرح نسخه الکترونیک هشدار داده می شود.
وی با بیــان اینکه هزار قلم دارو در سیســتم تی تک قابلیت 
پیگیری اســت، افزود: می توان مشــخص کرد کدام شــرکت 
دارویی چه میزان دارو و به کدام داروخانه ها عرضه کرده اســت و 

عارضه های دارویی را می تواند رهگیری کرد.
اجرای دارویار در 619 داروخانه مازندران

در حال حاضر ۶۱۹ داروخانه مازندران تحت پوشــش اجرای 
طرح دارویار و قرارداد با بیمه ســالمت هســتند و ماهانه نیز ۳۰ 
میلیارد تومان با اجــرای طرح داروها بــه ازای ارزش افزوده به 

داروخانه ها پرداخت می شود.
محمدرضا میرزایی مدیرکل بیمه ســالمت مازندران درباره 
اجرایی شــدن نسخه الکترونیک در اســتان و تفاوت قیمتی آن 
با نســخه های کاغذی گفت: در استان مازندران در ۶۱۹ دارخانه 
طرح دارویار اجرا شــده و موظف به پرداخت به روز ارزش افزوده 

داروها هستیم و تا پایان آذرماه با داروخانه ها تسویه شده است.
وی گفــت: ماهانه ۳۰ میلیــارد تومان بــرای دارو پرداخت 
می کنیــم و در زمینه نســخه های الکترونیــک و پرداخت آن 

دغدغه ای نداریم.
میرزایی با اظهــار اینکه داروهایی که تحت پوشــش طرح 
دارویار هستند مشــمول حمایت بوده و بیمار نباید مبلغ اضافه 
ای از جیب پرداخت کنند، تصریح کرد: وقتی نسخه کاغذی باشد 
نرخ دارو آزاد محســوب می شــود از این رو بیماران به پزشکانی 
مراجعه کنند که طرف قرارداد با بیمه ســالمت باشــند و نسخه 
الکترونیک بنویســند زیرا طبق قانون هیچ پزشکی اجازه ندارند 

نسخه الکترونی ننویسند.
وی بــا اظهار اینکــه کمتر از ۱۰ درصد پزشــکان نســخه 
الکترونیک نمی نویسند خواســتار برخورد علوم پزشکی با این 

دسته از پزشکان شد.
وی بابیان اینکه همه بیمارانی که انســولین تزریق می کنند 
تحت پوشــش طرح دارویار قرار می گیرند و اگر کســانی هزینه 
کرد می تواند با ارائه مدارک نسبت به دریافت هزینه ها اقدام کند، 
گفت: تاکنون ۵۰۰ پرونده به ارزش دو میلیارد تومان جمع آوری 

شده است.
میرزایی با عنوان اینکه برای پرداخت هزینه ها تا ۱۰۷ بیماری 
صعب العالج را تحت پوشــش قرار می دهیــم، گفت: افرادی که 
بیمه ندارند نیز باید در ســامانه ثبت کنند و مدارک را بارگزاری 

کنند.
به رغم اجرای طرح دارویار هنوز بسیاری از مردم مازندران با 
مزایای آن آشنا نیســتند و فرهنگ سازی و اطالع رسانی درباره 
مزایای طرح از ســوی متولیان امر باید در دستور کار قرار گیرد 
تــا پرداخت از جیب بیماران کاهش یابد و بیماران دغدغه ای جز 

بیماری نداشته باشند.

کمبود 1۷۰ قلم دارو

  پزشـکان همچنـان 
کاغـذبازی می کننـد

تب بیمارستان ســازی چند سالی است که در استان مازندران ُگل کرده و تقریبا همه شهرهای استان مازندران 
یک بیمارستان تکمیل شده یا یک بیمارستان در دست احداث دارد، اینکه آیا در این مراکز درمانی خدمات مناسب 
و متناسب با نیاز بیماران ارائه می شود جا بحث و بررسی دارد.طرح توسعه مراکز درمانی به روی کاغذ قطع به یقین 

اقدام خوبی است اما اینکه در واقعیت آیا مراکز درمانی متناسب با نیاز مردم می توانند خدمات ارائه دهند،...

اختصاصی هموالیتیاختصاصی هموالیتی 
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6 اخبار استان ها

اخبار

مدیرکل ارتباطات مازندران:

 شبکه ارتباطی مازندران
 در شرایط عادی است

 مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات مازندران از شــرایط عادی و کامال پایدار 
شبکه ارتباطی استان پس از وقوع سه زمین لرزه در مرکز استان خبر داد.

اســماعیل اعزی در خصوص آخرین وضعیت شبکه ارتباطات ثابت و همراه در 
مناطق مرکزی و شرقی اســتان مازندران پس از زلزله ۲/۴ ریشتری امشب اظهار 
کرد: این زلزله ساعتی پیش در بیشتر شهرهای مازندران به ویژه ساری، بهشهر، نکا، 
بابل، قائم شهر، سیمرغ و جویبار احساس شد که خوشبختانه هیچگونه آسیبی به 
شبکه های ارتباطی وارد نشده و شرایط نرمال است.وی همچنین در ادامه تصریح 
کرد: خوشــبختانه با پیگیری های صورت گرفته از مخابــرات منطقه مازندران و 
اپراتورهای تلفن همراه تاکنون گزارشــی از قطعی و یا خسارات احتمالی نداده اند 
و تیم های فنی و تخصصی زیرســاخت استان و مخابرات منطقه مازندران به همراه 
اپراتور های تلفن همراه همچون گذشــته در آمادگی کامل جهت رفع مشــکالت 

احتمالی هستند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران:

 ۴ خانه محیط زیست تا پایان سال 
در مازندران راه اندازی می شود

مدیرکل حفاظت محیط زیســت مازندران با اشــاره به راه اندازی دومین خانه 
محیط زیســت استان گفت: تا پایان سال جاری این خانه در چهار شهرستان دیگر 

راه اندازی می شود.
عطا اهلل کاویان در حاشیه افتتاح دومین خانه محیط زیست استان مازندران در 
ایزدشــهر اظهار داشت: ایزدشهر با توجه به موقعیتی که دارد از نظر محیط زیستی 
شهر بسیار مهمی است و تعامالت بسیارخوبی با شهردار و مجموعه مدیریت شهری 

تاکنون در این زمینه برقرار شده است.
وی افزود: در کل کشور خانه های محیط زیست در استان های مختلف شروع به 
فعالیت کرده و در اســتان مازندران نیز تاکنون دو خانه در بهشهر و ایزدشهر افتتاح 
شــده و تا پایان سال در چهار شهرســتان دیگر افتتاح خانه محیط زیست صورت 
خواهد پذیرفت.وی با اشاره به شعار سال محیط زیست » محیط زیست مردم پایه، 
هوشــمند و فناورانه«گفت: این این شعار برگرفته از شعار سال مقام معظم رهبری 
ســت که توجه ویژه ای به اشتغال دانش بنیان داشته اما بر مردم پایه بودن اقدامات 

محیط زیست تاکید بیشتری دارد.
کاویان اضافه کرد: مطابق با اصل ۵۰ قانون اساســی همــه آحاد مردم در قبال 
محیط زیست مسئولند و بدین جهت پویش مردمی شکل گرفته تا در سراسر کشور 
خانه محیط زیســت ایجاد گردد.این مســئول یکی از اصول مهم در حوزه محیط 
زیست را مشارکت همگانی در حوزه حفاظت از محیط زیست برشمرد و افزود: ما به 
عنوان نهادی نظارتی و حاکمیتی در کنار مردم هستیم.مدیرکل سازمان حفاظت 
از محیط زیســت هدف از راه اندازی این خانه را مردمی کردن برنامه های سازمان 
حفاظت محیط زیست برشمرد و ادامه داد: این مشارکت می تواند هم بستری باشد 
در تدوین برنامه های سازمان و هم برای گفتگو، شناسایی و مطرح نمودن مباحث، 
مسائل و مشکالت مدیریت شــهری در حوزه زیست محیطی که قطعاً بزرگترین 
دستاورد آن جلب مشارکت مردمی در حوزه محیط زیست است، مسئله ای که در 

طول این سال ها مغفول مانده است.
کاویان ساحل، آلودگی های مربوط به ساحل و سرازیر شدن سرشاخه ها و چوب 
آالت پس از هر بار بارندگی به دریا، صید، شــکار، فاضالب های شــهری و غیره را از 
دغدغه های مهم محیط زیســت در ایزدشــهر عنوان کرد و افزود: امیدواریم خانه 
محیط زیســت در ایزدشــهر با حضور فعالین این حوزه، مردم و سمن ها در قالب 

منشوری که سازمان حفاظت محیط زیست تعریف کرده، پررونق باشد.

فرماندار آمل:

 اولین کافه تخصصی در شهر آمل
 راه اندازی شد

 فرماندار ویژه آمل از راه اندازی اولین کافه تخصصی شهر با هدف ایجاد گفتمان 
موثر و فضای تعاملی خبر داد.

 سید عباس حسینی در حاشیه افتتاح نخستین کافه تخصصی شهر با تاکید بر 
اینکه در یک سال گذشته، پیگیر راه اندازی کافه های تخصصی در شهرستان آمل 
بــوده ایم، بیان کرد: کافه های تخصصی با هدف ایجاد گفتمان موثر و ایجاد فضای 
تعاملی با هدف و موثر از نیازهای اساسی شهرستان آمل است که می باید موردتوجه 
افراد دغدغه مند قرار گیرد.وی با اشاره به اینکه راه اندازی چنین مجموعه های در 
ســطح شهرستان احساس می شــود ادامه داد : با گزارشی که داده شد همه بانوان 
می توانند از امکانات این کافه کتاب استفاده کنند .حسینی بیان کرد: جامعه جوان 
شهرستان نیاز به توجه ویژه دارد و این جوانان برای آینده شهرستان باید در مسیر 
درســت و امن هدایت شــوند.فرماندار آمل با قدردانی از راه اندازی نخستین کافه 
کتاب ویژه بانوان شهرستان، افزایش مراکز تعاملی و ایمن و با هدف ارتقای دانش و 

بلوغ جوانان شهرستان را از اهداف توسعه ای شهرستان برشمرد.

 مدیرعامل آبفا مازندران گفت: ۴۳۰ پروژه آب 
و فاضالب در دولت سیزدهم برای رفع محرومیت 
زدایی در مناطق مختلف اســتان تعریف و طراحی 

شده است.
بهزاد برارزاده در حاشــیه مالقــات مردمی در 
دفتر غرب استانداری مازندران با بیان این که ۴۳۰ 
پروژه آب و فاضالب در اســتان تعریف شده است، 

افزود: ببا پیگیریه های صورت گرفته در دهه فجر 
برخی از طرح های بهره برداری می شود.

وی با بیان این که ۱۰ پــروژه آب و فاضالب در 
نوشــهر و چالوس و کالردشــت بهره برداری می 
شــود، افزود: ۱۲ پروژه مجتمع آبرســانی نیز در 

دست اجرا است.
وی با اشــاره بــه مراجعات مردمــی در زمینه 

پیگیری برخی طرح ها و درخواســت هایی مبنی 
بر اصالح شبکه افزود: به دلیل شرایطی که در بافت 
های فرسوده داریم، برخی شهرداران و شوراها در 
خواســت کردند که این طرح به صورت مشارکتی 

انجام شود.
برارزاده یادآور شد: همچنین برخی درخواست 
شــهروندان درباره کمبود مخازن در مناطق بوده 

است که پیگیری های الزم برای رفع آن داده شده 
است. مدیرعامل آب و فاضالب مازندران با بیان این 
که برخی روســتاها برای تحت پوشش قرارگرفتن 
آب و فاضــالب مقاومــت مــی کنند، خواســتار 
همکاری روستائیان و شــوراها شد و گفت: از سه 
هزار و ۶۰۰ روستای اســتان ۱۷۰۰ روستا تحت 

پوشش و مابقی تحت شمول نیستند.

مدیرعامل آبفا مازندران خبر داد؛

طراحی و اجرای ۴۳۰ پروژه 
آب و فاضالب در مازندران

 مدیرعامل آبفا مازندران گفت: 430 پروژه آب و فاضالب در دولت ســیزدهم برای رفع 
محرومیت زدایی در مناطق مختلف اســتان تعریف و طراحی شده است.بهزاد برارزاده در 
حاشــیه مالقات مردمی در دفتر غرب استانداری مازندران با بیان این که 430 پروژه آب و 

فاضالب در استان تعریف شده است، افزود: ببا پیگیریه های صورت گرفته در ...

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

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب ۱۳9۰/9/۲۰ امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر 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

۳9-اصلی )قریه میانرود هرازپی(
۱۱۰ فرعی آقای حسن یزدانی در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی با کاربری باغی به 

مساحت  ۶۲۶ مترمربع خریداری شده بالواسطه از منصور یزدانی.
لذا به موجب ماده ۳- قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رسمی و ماده ۱۳- آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه محلی 
و کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شــده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی در روستاها از طریق 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 دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور 
سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . بدیهی است 
برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ، 
واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهی نوبتی 
و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد 
سابقه تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.تاریخ 
انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۱۰/۱۷  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۱۱/۰۱   شناسه آگهی:۱۴۳۴۵8۳

حسن صالحی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آمل

 مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی مازندران از 
امضای تفاهنامه با بانک توســعه تعــاون برای پرداخت 
تســهیالت به تعاونی ها خبــر داد و گفت: از محل منابع 
این بانک، امســال ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار در قالب 
پرداخت تسهیالت به تعاونی های زنان این استان در نظر 

گرفته شده است.
علی باقــری با بیان اینکه برای پرداخت تســهیالت 
مورد نیاز بــه تعاونی های زنــان هیچگونه محدودیتی 
وجود ندارد، افزود: از مجموع اعتبار در نظر گرفته شده، 
از ابتدای امســال تاکنون تعاونی های زنــان مازندران 
موفق به دریافت 8۰۰ میلیون تومان تســهیالت مورد 
نیاز به عنوان ســرمایه در گردش با کارمزد ۱8 درصد و با 

بازپرداخت یکساله شدند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، شمار 
تعاونی های زنان در استان را ۲8۰ تعاونی فعال اعالم کرد 
و گفت: طبق قانون ۲۰ درصد ســهامداران این شرکت 
تعاونی ها باید زنان باشــند و به طــور میانگین هر یک 

شرکت تعاونی بین هفت تا ۱۰ عضو دارد.
باقری بیان کرد: تعاونی های زنان مازندران در بخش 

خدمات، صنعت، پوشاک فعال هستند.
وی ادامــه داد: همچنیــن از محــل منابــع بانک 
قرض الحسنه رسالت استان، امسال پنج میلیارد تومان 
اعتبار در قالب تسهیالت به تعاونی های زنان مازندران با 
کارمزد ۲ درصد و بازپرداخت پنج ساله در نظر گرفته شد 

که تاکنون ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، پایین 
بودن سطح سواد اقتصادی اعضا، نداشتن آگاهی و نبود 
بازاریابی متناسب با ســلیقه بازار، نبود آگاهی از قوانین 
و مقــررات مرتبط و کمبود نقدینگــی را از عمده ترین 
مشــکالت فراروی تعاونی های زنان عنوان کرد و گفت: 
بیشــتر تعاونی های زنان به علت نداشتن سند ملکی به 

عنوان ضامن، برای دریافت تســهیالت بانکی با مشکل 
مواجه هستند.

باقری با بیان اینکه بســتر مناســب بــرای حضور و 
فعالیت بانوان در عرصه های اقتصادی کشور به طور کامل 
فراهم نیست و علت آن نیز فقر فرهنگی در جامعه است، 
تصریح کرد: بستر فرهنگی برای انجام کارهای اقتصادی 
بانوان در بخش خصوصی فراهم نیســت به گونه ای که 

 بسیاری تعاونی های زنان برای تهیه محل کسب خود با
 مشکل مواجهند.

وی، رویکرد اصلی دولت ســیزدهم را توسعه بخش 
تعاون و حمایت از کسب و کارهای خرد و کوچک عنوان 
کــرد و از افزایش صدور مجوزهای مربوط به مشــاغل 
خانگی در طی ســال های اخیر خبــر داد و بیان کرد: در 
حالی که در سال 99، یکهزارو ۲۱۷ و در سال ۱۴۰۰ نیز 
۲ هزار و ۳9۷ مجوز مشاغل خانگی در این استان صادر 
شد اما در سایه حمایت های دولت سیزدهم تنها در پنج 
ماهه نخست امسال، یکهزار و ۲۴۵ مجوز مشاغل خانگی 
در مازندران صادر شد که این امر بیانگر عزم جدی دولت 

در حمایت از کسب و کارهای کوچک است.
از مجموع ۱۴ هزار و ۶۳۰ تعاونی تشــکیل شــده در 
مازندران، هفت هزار و 8۰۶ تعاونی در بخش های مختلف 
از جمله کشاورزی، صنعتی، خدماتی، تولیدی، توزیعی، 
مســکن و عمران در مازندران مشغول فعالیت هستند و 

بقیه غیرفعال و راکد هستند.
تعداد اعضای تعاونی های فعال اســتان ۱۲۲ هزار و 
۴۰۳ نفر است که در مقایســه با سایر شرکت ها، بخش 
خدمات با ۲ هزار و ۶9۶، کشــاورزی بــا ۲ هزار و ۱۶۲، 
بخش صنعت با یکهزار و ۳9۷، مســکن با ۳۵۵، تامین 
نیاز مصرف کنندگان با ۱9۱ و تامین نیاز تولید کنندگان 
با ۱۵۲ شرکت، بیشترین تعداد تعاونی های فعال و ثبت 

شده را در مازندران تشکیل می دهند.

مادران شــاغل ســاعت های زیــادی از روز مجبور به ترک 
فرزندان شــان هستند.مادری اصلی ترین نقش آن هاست و اگر 
روحیه آن ها مســتعد نگرانی و اضطراب باشد به همان اندازه از 
تمرکز در محل کار دور می شوند. روان درمانگر ها می گویند این 
اضطراب که موجب احساس »مادر ناکافی بودن «در این دسته 
از زنان می شــود در دراز مدت می تواند مسبب اختالالت خلقی 
متعددی شــود که درمان آن ها به سادگی امکان پذیر نیست.

 اما برای رفع این احســاس کاذب چــه راهکارهایی را می توان 
بکار گرفت؟

بیشــتر مادران شاغل حتی شــده برای چند دقیقه در روز 
احســاس گناه را تجربه می کنند.احســاس مادر ناکافی بودن 
درســت زمانی به سراغ آن ها می آید که فکر می کنند در ایفای 
نقش اصلی خود کوتاهی کرده اند.به جای این که اوقات خود را 
صرف نگهداری و تربیت کودکان شان کنند در محل کار حاضر 
می شوند و لحظاتی تکرار نشــدنی ازروند بزرگ شدن فرزندان 
شان را از دست می دهند.این احســاس از نوعی عذاب وجدان 
شروع می شود و اگر با اضطراب همراه شود زمینه ساز احساسات 
خود کم بینی ،گناهکار بودن ،به اندازه کافی خوب نبودن ،افکار 
وسواســی تکرار شــونده و عدم اعتماد به نفس می شوند.دکتر 
عاطفه بهبهانی روانشناس و مشاور خانواده می گوید با بکار بستن 

راهکارهایی می توان این احساس را از مادران شاغل دور کرد.
احساس عذاب وجدان چه زمانی نگران کننده می شود؟

پیش از هر چیز باید کمی بیشتر در باره عذاب وجدان بدانیم 
.دکتر بهبهانی در این باره می گوید ریشه یابی این احساس می 
تواند در درمان آن موثر باشد:»احســاس گناه در شــرایطی که 
انسان عالم به کار ناشایست خود است امری فطری تلقی می شود.

این احســاس به خودی خود بد نیست و در بسیاری از موارد می 
تواند به عنوان مانع و سدی در برابر انجام کار غلط ،نقش پر رنگی 
داشته باشد.این احساس زمانی دردسر ساز می شود که کاذب و 
پیش رونده باشــد .یعنی میزان آن به حدی در زندگی روزمره و 
افکار ما بسط و گسترش پیدا کند که زندگی روزمره و انجام امور 

معمولی ما را دچار اختالل کند.«

چرا مادران شاغل بیشتر دچار احساس عذاب وجدان 
می شوند؟

داشتن احســاس عذاب وجدان بیش از آن که یک محرک 
درونی داشته باشــد زاییده شرایط بیرونی و مراودات اجتماعی 
مادران اســت.این متخصص روانشناسی بالینی در این باره می 
گوید :»مادران شــاغل مجبور به ترک فرزندان شان در ساعاتی 
از روز هســتند .این درحالی اســت که مادران خانه دار بی وقفه 

می توانند در کنار کودکان شان باشند.جامعه مادران را به عنوان 
نقش اول تربیت و نگهداری از کودکان به رسمیت می شناسد و 
همین امر باعث می شود که زنان شاغل از طرف جامعه به عنوان 
مادری ناکافی معرفی شــوند .مادری که ساعات زیادی از روز را 
بدون کودکش و در محل کار سپری می کند در نگاه بسیاری از 
افراد نمی تواند این نقــش را به طور کامل ایفا کند .این درحالی 
اســت که این نگاه لزوما نمی تواند درســت و بدون نقص باشد.
بسیاری از مادران نیز هستند که ساعات بیشتری را کنار فرزند 
خود ســپری می کنند اما ممکن است به طور غیر عمد در انجام 

بسیاری از وظایف کوتاهی داشته باشند. «

مادر شاغل خودخواه نیست
این یکی از ویژگی هایی اســت که برخــی از افراد با نگاهی 
ســطحی به مادران شاغل نســبت می دهند.دکتر بهبهانی با 
اشاره به این که جامعه باید نگاهی ارزشمند به زنان شاغل داشته 
باشد ادامه می دهد:»زنان شاغل نه تنها خودخواه نیستند بلکه 
تالش بیشتری برای معیشت و آرامش خانواده انجام می دهند.
آنها همراه با همسران شان نقش زیادی در تامین نیاز های مالی 
خانواده دارند و در شرایط فعلی اقتصاد خانواده این امر ارزشمندی 
است.شاغل بودن زنان زمانی نامناسب است که فرد با وجود فشار 
کار بیرون از خانه نتواند به وظایف مادری برسد.منشاء اثر بودن 
در خانواده در این شرایط اهمیت زیادی دارد.یعنی مادری که در 
ساعات محدود تری فرزندش را همراهی می کند بتواند حداکثر 
بهره را از آن ببرد.در واقع مدت زمان بودن با کودکان مهم نیست 
.مادری می تواند تمام طول روز همراه کودکش باشــد اما اوقات 
خود را صرف بودن در فضای مجازی یا کارهایی کند که نتواند با 

کودکش وقت بگذارند.«

افسردگی مزمن، نتیجه احساس گناه کاذب
اضطراب و احساس گناه زمینه ســاز بیماری افسردگی در 
دراز مدت هستند .این مشاور امور خانواده با اشاره به این بیماری 
شایع در بین زنان می گوید دور کردن احساسات منفی نخستین 
گام برای مبارزه با احســاس گناه ،اضطراب و در نتیجه بیماری 
افسردگی است:»نخســتین راهکار برای دور کردن افکار منفی 
و اضطراب آور تهیه فهرســتی از اهداف مثبت است.ما در اولین 
گام از زنانی که به دلیل دوری از فرزندان شــان احســاس گناه 
دارند می خواهیم فهرستی از اهدافی که به دلیل آن ها مشاغل 
بیرون از خانه را دنبال می کنند را تهیه کنند.جالب است بدانید 
که بیشــتر این اهداف به نوعی با رفــاه و تامین آینده بهتر برای 
فرزندان شان گره خورده است.برخی از آن ها به این موضوع اشاره 

می کنند که اگر در خانه بمانند و کار مورد عالقه شــان را دنبال 
نکنند یا درآمدی نداشــته باشند تبدیل به مادری بد خلق و بی 
حوصله می شوند که برای همراهی با کودکش هیچ وقت حوصله 
ندارد.«دکتر بهبهانی می گوید در طی این مصاحبه ها با مادران 
شاغل چند راهکار عملی برای ترک احساس گناه یا مادر ناکافی 
بودن به دست آمده است که به کار گرفتن آن ها می تواند تا حدود 

زیادی سالمت روان را به این دسته از زنان بازگرداند.
فهرستی از اهداف شاغل بودن تان تهیه کنید

در نخســتین گام باید با خود صادق باشید.این مشاور امور 
خانواده می گوید گاهی به اندازه ای در کارهای روزمره مان غرق 
می شویم که بعد از مدتی اهداف مان از کاری که انجام می دهیم 
را فراموش می کنیم و به افکار منفی اجازه بسط  گسترش در ذهن 
مان را می دهیم:»برای مادران شــاغل الزم است که فهرستی از 
اهداف شغلی شان را تهیه کنند.در این فهرست دالیل کار کردن 
در بیرون از منزل را یادداشت کنید.به طور حتم خواهید دید که 
در این اهداف آرامش فرزندان تان نقش پر رنگی را ایفا می کنند 

و همین به شما آرامش دوباره می بخشد.«
خود را بدون شغل تصور کنید

اگــر برای برهه ای کار خود را از دســت بدهید چه رفتاری با 
کودکان تان دارید؟این سوالی است که به عقیده دکتر بهبهانی 
زنان شاغل باید به آن پاسخ بدهند:»بدون شک زنان برای رسیدن 
به شغلی مناسب در جامعه باید مدت ها و سال ها برای آن تالش 
کرده یا تحصیالت مربوط به آن را کســب کرده باشند.به همین 
دلیل بیشــتر زنان وقتی از توانایی های خود در کسب درآمد و 
جایگاه اجتماعی معین آگاهی پیدا می کنند بین آن ها و شغل 
شان دلبستگی ایجاد می شود.ما از مادرانی که گاهی دچار عذاب 
وجدان می شــوند می خواهیم برای دقایقی خود را در شرایطی 
تصور کنند که این شغل را برای همیشه از دست داده اند.و سوال 
بعدی اینجاســت که در این شرایط چه رفتاری با کودکان شان 
دارند؟آیا مادری شاد و پر انرژی هستند؟با کودک شان وقت می 
گذرانند؟آیا احساس ســرخوردگی و شکست و ناکامی از آن ها 
انسانی بی حوصله و غیر اجتماعی نمی سازد؟«این روانشناس 
بالینی می گوید بیشتر زنان شــاغل در صورت استعفا کردن و 
ماندن در خانه احساس سرخوردگی و نوعی شکست را تجربه می 
کنند .هر انسانی حق دارد از توانایی ها و عالیق خود برای پیشرفت 
شخصی و خانوادگی اش استفاده کند .این همان تفکری است که 

باید جایگزین عذاب وجدان در مادران شاغل شود.«

مقایسه کردن ممنوع!
مقایسه کردن مادران شــاغل  خانه دار یا توسط خود آن ها 

انجام می شود یا دیگران مدام به آن اشاره می کنند.یکی از اصلی 
ترین راهکارها برا ی ترک احساس عذاب وجدان در مادران شاغل 
این است که دست از مقایسه کردن خود با دیگران بر دارند.دکتر 
بهبهانی در این باره می گوید:»باید این را بپذیریم که میان شغل و 
وظیفه مادری توازن ایجاد کنیم .در این مسیر نباید به تجربه های 
دیگران متکی باشیم .هر کسی در زندگی شخصی خود با مسائلی 
خاص رو به رو اســت و در این زمینه نمی توانیم برای همه یک 
نسخه بپیچیم. مادران شاغل پیش از هر چیز باید تالش کنند در 
محیط خانه هم آرام ،شاد  و با حوصله باشند.باید مدیریت روابط 
خانه را به دســت بگیرند و با هماهنگی کامل آن را کنترل کنند.
مقایســه کردن خود با دیگران یعنی دروازه ذهن را به روی افکار 
منفی باز کردن .دســت از این کار بردارید و تمام توجه تان را به 

مسائل خود ،همسر و کودکان تان بدهید.«

نقص ها و کمبود ها را بپذیرید و جبران کنید
کمال گرایی ویژگی است که بیش از آن که موجب پیشرفت 
باشد، سد و مانعی در مســیر موفقیت واقعی است.رفتار و افکار 
وسواسی نتیجه همین نوع تفکر هستند.دکتر بهبهانی می گوید 
انتقاد های نادرست از مادران شاغل بسیاری از آن ها را به سمت 
کمال گرایی سوق می دهد:»کمال گرایی برخالف نامی که دارد 
مانند یک ترمز سنگین در مسیر رسیدن به هدف عمل می کند.
کمال گرا ها مدام احساس ناکامی و شکست می کنند و در نهایت 
از اهدافی که دارند دست می کشند چرا که فکر می کنند به اندازه 
کافی خوب نیستند و نتیجه کارشــان همواره ناقص و ناکارامد 
است.احساسی که در صورت درمان نشدن احساس گناه کاذب به 

سراغ مادران شاغل نیز می آید.«
دکتر بهبهانی می گوید که برای درمان عملی این تفکر مخرب 
باید نقص ها را بپذیریم و در تالش برای کاســتن آن ها باشیم: 
»طبیعی است که وقتی مادری در بیرون از منزل نیز شغلی دارد 
به طور همزمان نتواند وظایف خــود را تمام و کمال انجام دهد.
حتما در این میان ممکن اســت نقص ها و کاستی هایی وجود 
داشته باشد.این دســته از زنان باید توجه داشته باشند که زنان 
خانه دار نیز این نقص ها را در انجام وظایف خود دارند و این تنها 
مختص به آن ها نیست.بچه ها در محیط خانه بیش از هر چیز به 
مادری شاد نیاز دارند که همراه آن ها بازی کند و در یادگیری ها 
همراه آن ها باشد.پس به جای حرص زدن برای کمال گرا بودن 
بهتر است خونسرد باشیم.دست از غرولند کردن برداریم.خود را 
با دیگران مقایسه نکنیم و ببنیم کودکان مان چه انتظاری از ما 
دارند و با تمرکز و بی توجه به حرف دیگران خود را وقف همراهی 

با آن ها کنیم.«

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران:

۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تعاونی های زنان مازندران در نظر گرفته شد

مادران شاغل این احساس مخرب را از خود دور کنند
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اعضای بدن کشتی گیر مازندرانی، 
به بیماران نیازمند زندگی اهدا شد

 اعضای بدن محمدرضا قاسم زاده کشتی گیر ۱۷ ساله تنکابنی، 
که به علت سانحه رانندگی دچار مرگ مغزی شده بود، به بیماران 

نیازمند اهدا شد.
به گزارش روابط عمومــی اداره کل ورزش و جوانان مازندران، 
پــس از اعالم مرگ مغزی این جوان، خانواده عزادار وی در اقدامی 
خیرخواهانه، اعضای بــدن این پهلوان را به بیماران نیازمند پیوند 
عضو، اهــدا کردند تا نامش را برای همیشــه ماندگار کنند.روابط 
عمومی اداره کل ورزش جوانان مازندران ضمن عرض تســلیت به 
خانواده قاسم زاده، از این تصمیم خیرخواهانه و فرهنگ ساز تقدیر 

و تشکر و برای روح آن مرحوم آمرزش ابدی مسئلت کرد.

نمایندگان مازندران در لیگ برتر 
 والیبال مردان مقابل حریفان خود

 به پیروزی رسیدند
از هفته هجدهم مســابقات والیبال قهرمانی باشگاه های کشور 
تیم های هورسان رامســر و تیم لبنیات هراز آمل بر حریفان خود 

غلبه کردند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ورزش و جوانان مازندران، هفته 
هجدهم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های برتر مردان کشور 
امــروز هفت دیدار در شــهرهای اردکان، تهــران، گنبد، ارومیه، 

اصفهان، آمل و رفسنجان پیگیری شد.
تیم هورسان رامسر میهمان تیم شهرداری گنبد بود و موفق شد 
در نهایت سه بر یک برابر میزبان خود به پیروزی برسد و یازدهمین 

برد خود را ثبت کند.
شــاگردان رحمان محمدی راد در تیم هورســان ست دوم را با 
امتیاز ۱۶ بر ۲۵ به حریف واگذار کردند اما در ســت های اول، سوم 
و چهــارم با پوئن های ۲۵ بــر ۱۹، ۲۹ بر ۲۷ و ۲۷ بر ۲۵ گنبدی ها 
را شکســت دادند تا به یک برد ارزشمند در این شهر دست یابند.
هورسان رامسر با ۱۱ برد و ۳۲ امتیاز و یک پله صعود فعال در جایگاه 

پنجم جدول قرار گرفت.
در دیگر مسابقه این هفته لیگ برتر مردان تیم لبنیات هراز آمل 
قهرمانی نیم فصل و صدرنشــین جدول میزبان سایپا تهران بود و 
نارنجی پوشان را شکســت داد.نماینده آمل که در ست های دوم و 
سوم ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۲۲ مغلوب سایپا شده بود، در ست های اول، 
چهارم و پنجم به ترتیب با امتیازهای ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۵ و ۱۵ بر ۴ 
حریف خود را از پیش رو برداشت و به پانزدهمین برد دست یافت و 
۴۱ امتیازی شد.شاگردان بهروز عطایی در تیم هراز در ست پنجم 
این مســابقه رکورد کمترین پوئن واگذاری در ست پنجم را به نام 
خود ثبت کردند و ۱۵ بر ۴ به پیروزی رسیدند تا ۱۱ امتیاز با حریف 

اختالف داشته باشند.
پیــش از شــروع این مســابقه از عادل غالمی بازیکن اســبق 
تیم ملی و تیم ســایپا در لیگ برتر امســال در مراسمی با حضور 
مســئولین ورزش استان و دو باشــگاه لبنیات هراز و سایپا تقدیر 
شد و تشــویق این بازیکن از سوی تماشاگران جو خاصی به سالن 
پیامبر اعظــم )ص( داد.با این برد لبنیات هراز آمل در صدر جدول 
 باقی ماند و تیم های پیکان و شــهداب نیز همچنان در تعقیب این

 تیم هستند.

 احداث استادیوم ۱۵ هزار نفری 
در حیدرکال بابل

رئیس اداره ورزش و جوانان بابل گفت: احداث استادیوم بزرگ 
ورزشــی حیدرکال از ضروریات است که در سال گذشته مطالعات 
اولیه طرح از سوی شرکت توسعه و تجهیز وزارت ورزش انجام شد.
 لیال عرب فیروزجایی با اشــاره به بازدید وزیر ورزش و جوانان از 
پروژه های ورزشی استان اظهار کرد: زمین ورزشی حیدرکال بابل 
در سال ۱۳۷۰ از سازمان زمین شهری بر اساس مستندات موجود 
در اداره کل ورزش و جوانان اســتان و اداره شهرستان به متراژ ۱۰ 
هکتار به اداره ورزش و جوانان شهرستان بابل واگذار شد و در سال 
۱۳۸۲ بزرگترین و تخصصی ترین سالن دوومیدانی استان در این 

زمین احداث گردید که در اختیار هیات دوومیدانی است.
وی افزود: این سالن از ابتدای احداث تاکنون میزبان مسابقات 

معتبر کشوری و بین المللی است.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرســتان بابل بیان کرد: مربیان 
اثرگذار این رشته در شهرستان آقایان مجید المع و ولی اله آجیلی 
در این سالن آموزش داده و ورزشکاران و قهرمانان بنام بابلی چون 
آقایــان کیوان قنبرزاده و مهران حســینی در این ســالن تمرین 
می کنند.عرب فیروزجایی خاطرنشــان کرد: بــا پیگیری رئیس 
هیات دوومیدانی شهرستان و با همراهی حامیان و خیرین ورزشی 

برخی از مشکالت سالن رسیدگی و حل شده است.
وی افزود: طی بازدید وزیر ورزش و جوانان از این ســالن و دیدار 
و گفت وگو با قهرمانان این رشته ورزشی مقرر گردید سالن مذکور 

تجهیز گردیده و کاستی های موجود در آن برطرف شود.
رئیس اداره ورزش و جوانــان بابل ادامه داد: در بازدید از زمین 
ورزشــی حیدرکال با توجه به اینکه این زمیــن بزرگترین زمین 
ورزشــی شهری بابل بوده و از آنجایی که ورزشگاه هفت تیر هم در 
مرکز شهر قرار دارد؛ به دلیل تردد و ترافیک و کمبود سرانه فضای 
ورزشی شهرستان، احداث اســتادیوم بزرگ ورزشی حیدرکال از 
ضروریات است که در سال گذشته مطالعات اولیه طرح نیز از سوی 
شرکت توسعه و تجهیز وزارت ورزش انجام شد.عرب فیروزجایی 
بیان کرد: در ایــن بازدید مقرر گردید کارگروهی در وزارت ورزش 
تشکیل و در خصوص ایجاد اســتادیوم ۱۵ هزار نفری تصمیمات 
مقتضی گرفته شود.وی گفت: احداث فاز یک سکوی تماشاچیان 
مجموعه ورزشی هفت تیر در سال ۹۸ به اتمام رسیده است؛ فاز ۲ 
سکو که به دلیل کمبود اعتبار نیمه تمام مانده با قول مساعد وزیر 

جهت تامین اعتبار روند احداث آن اجرایی خواهد شد.
رئیــس اداره ورزش و جوانان بابل عنوان کرد: بازســازی چمن 
هفت تیــر نیز از الویت هــای وزیر ورزش بوده اســت؛ البته برای 
بازســازی چمن در ســال گذشــته حدودا ۱۰ میلیارد تومان از 
مصوبات سفر ریاست جمهوری اختصاص داده شد که جذب شده 
و برای ادامه روند اجرایی بازسازی چمن نیاز به اعتبار بیشتر که در 

سفر اخیر، وزیر ورزش توجه ویژه ای به این امر داشته است.

اختصاصی هموالیتی/حســین فرهادی: انتخابات 
هیات ورزشــهای کارگری اســتان مازندران پس از ســالها 
کش و قوس و چندین مرحله ثبــت نام و تعویق چندین باره  
باالخره در ۲۶ دیماه با حضور عبــاس محمدی نایب رئیس 
مازندرانی فدراســیون کارگری و عادل عالیشــان سرپرست 
ورزش و جوانان مازندران و اعضای مجمع انتخابات در سالن 
شــهید زرهون اداره کل  برگزار شد که در پایان شمارش آرا، 
بهزاد محمودی با کســب ۱۸ رای پیروز انتخابات لقب گرفت 

و مجتبی کوالئیان دیگر کاندیدای حاضر تنها ۸ رای را کسب 
کرد.سابقه شــکل گیری فدراسیون ورزشــهای کارگری به 
کمتر از یک دهه می رســد و تاکنون هم در اختصاص بودجه 
ثابت به این فدراســیون نه از جانب وزارت ورزش و نه وزارت 
کار  اقدام موثری صورت نگرفته است و امورات این فدراسیون 
با حمایت صد در صدص اسپانسرها پیش می رود اما همواره 
اســم پرطمطراق آن کانون توجه سیاســیون و نمایندگان 

مجلس بوده است.

هیات ورزشــهای کارگری در اســتان مازندران نیز از این 
قاعده اســتثنا نبوده و همین موضوعات باعث شده که برخی 
از افراد دســتیابی به کرسی ریاست این هیات را زمینه کسب 
رای جامعه کارگری دانسته و این هیات را مکان مناسبی برای 

تقسیم انجمنهای این هیات بین طرفدارانشان می دانستند.
ساماندهی و اشاعه ورزش و تندرستی در بین کارگران در 
جهت باالبردن بهره وری آنها، فلســفه ایجاد هیات ورزشهای 
کارگری می باشــد و همچنین برگزاری فستیوالهای ورزشی 
برای باالبردن روحیات کارگران از دیگر اهداف این فدراسیون 
می باشد که متاسفانه برخی افراد با کمترین آگاهی نسبت به 

این موضوع به دنبال منافع دیگری در این هیات می باشند.
مدیر کل ســابق دســتگاه ورزش با توجه بــه دخالتهای 
برخی سیاسیون از برگزاری مجمع انتخابات هیات ورزشهای 
کارگری واهمه داشــته و با تعویق در برگزاری این مجمع به 

دنبال پاک کردن صورت مســئله بود و بالتکلیفی دوســاله 
ایــن هیات باعث تنــزل جایگاه و خلل در رونــد فعالیتهای 
ورزشی کارگران شده بود که  باالخره این انتخابات در دوران 
سرپرستی عادل عالیشــان با کمترین حواشی برگزار و بهزاد 
محمودی با سوابق درخشان  ورزشی و مدیریتی سکاندار این 

هیات شد.
اکنون که انتخابات هیات ورزشــهای کارگری با سرانجام 
خوش به پایان رسیده است همه کسانی که دغدغه کارگران 
و اشــاعه ورزش بین این قشر زحمتکش را دارند بایستی پای 
کار بیایند و بهزاد محمودی نیز با به فراموشــی سپردن کری 
خوانی های قبل انتخابات و حاشــیه هایی که عده ای سهوا یا 
عمدا بعد انتخابات به راه انداختــه اند و بهره گیری از تمامی 
ظرفیتهای موجود در جهت توســعه و ارتقا جایگاه این هیات 

تالش کند.

 بهزاد محمودی برنده 
دوئل ورزش و سیاست

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

نظــر به دســتور مــواد ۱ و ۳ قانون تعییــن تکلیف 
وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
۱۳۹۰/۹/۲۰ ، امالک متقاضیانی که که در هیات موضوع 
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای 
الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی 

می گردد.
امــالک متقاضیان واقع درقریه  ملکار پالک ۱۰ اصلی 

بخش ۳ قشالقی
۶۶۵ فرعــی اقا/ خانم کامبیز قمــی ملکار  فرزند علی 

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

ملکار
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین 
نامــه مربوطه این آگهی در دو نوبت بــه فاصله ۱۵ روز از 
طریق این روزنامه محلی/ کثیراالنتشار در شهرها منتشر 
و در روســتاها 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 محــل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره 

ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض 
بایــد ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در 
این صــورت اقدامات ثبت موکول بــه ارائه حکم قطعی 
دادگاه اســت و در صورتی که اعتــراض در مهلت قانونی 
واصل نگــردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به 
دادگاه عمومــی محل ارائه نکنــد 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 اظهارنامــه حاوی تحدید حدود ، مراتب را 
در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان 
باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت 
و فاقد ســابقه تحدید حدود ، واحــد ثبتی آگهی تحدید 

حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.

شناسه 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

اختصاصی هموالیتی : تقویــم عملکرد مدیران 
تاریخ ورزش و جوانان مازندران را که ورق بزنیم خواهیم 
دید که همواره کری خوانی بیــن موافقین و مخالفین 
مدیــران برقرار بوده به نحوی که گاهــا از دل این کری 
خوانی ها، تیتر های له و علیــه مدیران منصفانه و غیر 

منصفانه بر پیشخوان  مطبوعاتی ها نشست !!
کارنامه ی مردود رنگرز جوان که بسته شد، انتظار این 
بود که اهالی ورزش در هر منصب و مقام و نقشی اعم از 
مدیر و ورزشکار و رسانه و .. با ایجاد یک نظام همدلی در 
جهت برون رفت ورزش استان از باتالق ناکارآمدی، بی 
رونقی عملکردی، بی انضباطی اداری و مالی همچنین 
خسران اعتباری نزد مردم به یک ساحل آرامش رهبری 

و مدیریتی دست یابند .
جنگ گزینه چینان از داخل اســتان و وزارت ورزش 
چند ماهی به طول انجامید و در میان طاقت طاق شده 
ی همگان، عادل عالیشــان سکان دار این کشتی به گل 
نشســته شــد! انتخابی که از لحاظ رزومه عملکردی و 
آماری بــا اتکا به تجربــه ی وی در معاونت های فنی و 

همگانی تا حدی به مقبولیت حداکثری رسید .
اما همیشــه هستند کســانی که در پی نرسیدن به 
مقصود و جهت رسیدن به منافع خود و یا اربابان خود، در 
مسیر تخطئه و کمرنگ نمودن اثربخشی یک فرد، دست 

به دامان هوچی گری و صحنه زنی می شوند !
اینک که عالیشان عهده دار این مهم شده، عده ای با 

توسل به معزول شــدن او در دوره مدیریت پیشین وی 
را از بانیان وضع موجود دانســته و با انتصاب سرپرست 
فعلی به دولت پیشین ســعی دارند شانس خود را روی 

گرینه های دیگر امتحان کنند!
اما معزول شــدن آیا خود بیانگر جدابودن این فرد از 

دولت قبلی نیست ؟!
تکیه زدن مکرر بر اهل بــودن رهبر و راهبر ورزش و 
جوانان استان، از عجایب دیگری ست که این منتقدین 

اصرار برآن دارند !
چگونه ممکن است سالها در همین ورزش آن هم در 
نقوش مدیریتی،  استخوان خورد کنی ولی اهلش نباشی 
و به دنبال گزینه اهلش باشند ؟! مگر اینان که منتقدین 

به دنبالشان سراسیمه میدوند، خود از کجا آمدند؟ یا که 
اهل این فضای جوانمردی و  قهرنانی نیستند  یا آنقدر در 
زمان زمامداری ورزش اســتان تیشه به ریشه اش زدند 

که دیکر جای فرصت دوباره نیست...
در این شرایط آنان که به طبل تغییر می کوبند تفرقه 
افکنانی هستند  که مرادشــان نفع ورزش نیست و جز 

نابسامانی چیزي براي ورزش به ارمغان نخواهند آورد.
و گزینــه هایی  کــه  به اســتانداری و وزارت ورزش 
تحمیل میشوند در شــرایطی که گزینه ی  مورد قبول 
اکثریــت در راس ورزش و جوانان اســتان حضور دارد  
مخرب فضــای همدلی و وفاق و آشــتی ورزشــی در 

مازندران است.

درباره ی اثرات مخرب رویکردهای تفرقه افکنانه و تنش زا
و لزوم آشتی و همدلی در ساختار ورزش استان

 اینجـا دیـار پهلوانـان
 میادیـن سخـت اسـت

کارنامه ی مردود رنگرز جوان که بسته شد، انتظار این بود که اهالی ورزش در هر منصب و مقام و نقشی 
اعم از مدیر و ورزشــکار و رسانه و .. با ایجاد یک نظام همدلی در جهت برون رفت ورزش استان از باتالق 
ناکارآمدی، بی رونقی عملکردی، بی انضباطی اداری و مالی همچنین خسران اعتباری نزد مردم به یک 

ساحل آرامش رهبری و مدیریتی دست یابند .

سرپرســت اداره کل ورزش و جوانــان اســتان 
مازندران در جلســه ستاد گرامیداشــت دهه مبارک 
فجر اســتان مازندران، گفت: همزمــان با دهه مبارک 
 فجر انقالب اســالمی ۱۰ طرح ورزشــی، تکمیل و به 

بهره برداری می رسد.
  نشســت کمیته تخصصی ورزش و جوانان ســتاد 
بزرگداشــت دهه مبارک فجر، با هدف تشریح و تبیین 
برنامه های گرامیداشــت ســالروز پیروزی شکوهمند 
انقالب اســالمی توسط اداره کل ورزش و جوانان استان 
مازندران و دستگاه های عضو ســتاد در سالن جلسات 

اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران برگزار شد.
عادل عالیشان سرپرســت اداره کل ورزش و جوانان 
استان مازندران در این جلسه، با تاکید بر برگزاری هر چه 
بهتر برنامه های دهه مبارک فجر نسبت به سال گذشته، 
اظهار کرد: امســال نیز همچون ادوار گذشــته جامعه 
بزرگ ورزش و جوانان اســتان مازنــدران در برنامه ها 

حضوری پررنگ و موثر ایفا خواهند کرد.

وی ادامه داد: در راستای گرامیداشت سالگرد پیروزی 
انقالب اســالمی، بیش از هزار عنوان برنامه فرهنگی و 
ورزشــی و امور جوانان در سطح اســتان مازندران اجرا 
می  شود که سعی می  کنیم مســابقات و جشنواره  های 

ورزشی با شرکت اکثریت شهروندان صورت گیرد.
عالیشــان افزود: دستگاه های عضو ستاد بزرگداشت 
دهه مبارک فجر با همدلی، همسویی و همراهی یکدیگر 
ویژه برنامه های متنوع و متعددی را پیش بینی کرده اند 
تا آنچنان که شایسته ایران عزیز ماست، دستاوردهای 

انقالب اسالمی را به درستی تبیین کنند.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران 
بــا تاکید بر اینکه باید همه هیات های اســتانی در دهه 
مبارک فجر، با برنامه و فعال باشــند، افــزود: امروز راه 
امام)ره( و جریان انقــالب با حضور مقام معظم رهبری 
و با قدرت ادامه دارد و این تکلیف بر گردن ما اســت که 
با کمک نیروهای انقالبی، برنامه های غنی از فرهنگ و 
عجین شــده با آرمان های امام راحل را به نســل جدید 

جوانان و ورزشکاران معرفی کنیم.
عالیشــان همچنین غبارروبی گلزار شهدا، دیدار با 
خانواده معرز شهدا و جانبازان، همایش و جشنواره های 
ورزشی، برنامه های مختلف ورزشی در تمامی رشته ها 
را بخشــی از برنامه های حوزه ورزش و جوانان در دهه 
فجر اعالم کرد. وی با بیان اینکه مهمترین رسالت برنامه 
ها در ایام اهلل دهه فجر مــی تواند ایجاد انگیزه و روحیه 
در جامعه مخاطب باشــد، افزود؛ برنامه ریزی و اقدامات 
فرهنگی برای جوانان و نوجوانان می توانند فرصت بسیار 
مناســبی را در این زمینه برای دســتگاه های فرهنگی 
ایجاد کند. عالیشــان، توسعه زیرســاخت ها را یکی از 
اساسی ترین و مؤثرین اقدامات در حوزه ورزش و جوانان 
دانســت و اظهار کرد: عالوه بر اجرای طرح های متنوع 
فرهنگی ورزشــی، تعداد ۱۰ پروژه مهم ورزشی در دهه 

مبارک مبارک فجر افتتاح خواهد شد. 
وی در ادامــه به اجــرای برنامه ها با هدف توســعه 
ورزش همگانی در جامعه اشــاره و بــر ضرورت توجه و 

ترویج هر چه بیشــتر ورزش در کلیه ســطوح جامعه و 
همچنین ایجاد روحیه شــادابی و نشاط به عنوان راهی 
برای افزایش سطح سالمت جسمی و روحی برای افراد 

تاکید کرد.
عالیشــان تصریح کرد : بیشــتر جامعه هدف ما در 
برگزاری این برنامه ها نســل جوان که به نوعی نســل 
چهارم انقالب می شود خواهند بود و تالش می کنیم در 
اجرای برنامه های این دهه، انقالب و دستاوردهای آن را 

به جوانان بشناسانیم.
وی تاکید کرد: جامعه ورزش و جوانان استان در روز 
۲۲ بهمــن نیز با حضور حداکثری و گســترده خود در 
راهپیمایی حماســی این یوم اهلل بار دیگر با آرمان های 

انقالب اسالمی تجدید میثاق خواهند کرد.
در این نشست مسئولین ورزش دانش آموزی، تربیت 
بدنی ســپاه کربال، بنیاد شــهید، اداره کل کار و ســایر 
ارگان ها پیشــنهادات و برنامه های خود را برای اجرا در 

دهه فجر امسال بیان کردند.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران خبر داد:

  افتتاح ۱۰ طرح ورزشی همزمان
با دهه فجر در مازندران

عادل عالیشان سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران در این جلسه، با تاکید بر برگزاری 
هر چه بهتر برنامه های دهه مبارک فجر نسبت به سال گذشته، اظهار کرد: امسال نیز همچون ادوار گذشته 

جامعه بزرگ ورزش و جوانان استان مازندران در برنامه ها حضوری پررنگ و موثر ایفا خواهند کرد.

اختصاصی هموالیتیاختصاصی هموالیتی 

ی  والیت ی هم صاص یاخت والیت ی هم صاص اخت
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لَْیَس ِمِنّی َمِن اْسَتَخَفّ بَِصالتِِه، ال یَِرُد َعَلَیّ الَْحْوَض ال َواهللِ.
 آن که نمازش را سبک بشمارد از من نیست، به خدا سوگند 

در قیامت کنار حوض ]کوثر[بر من وارد نمی شود.(
من ال یحضره الفقیه، ج 1، ص 20۶

 مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری با تاکید بر اینکه 
ذخیره بنزین در استان بیش از حد نیاز است، گفت: مردم نگران تامین سوخت 

مورد نیاز شان نباشد چرا که امشب بنزین به جایگاه های سوخت می رسد. 
ســبحان رجب پور افزود: برای رفع مشکل ناوگان سوخت در استان تدبیر 

شد.
وی ادامه داد: ذخیره بنزین بیش از نیاز استان است و بنزین مورد نیاز تمام 

جایگاه های سوخت استان امشب تامین می شود.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری از مردم خواست از 
مراجعه غیرضروری به پمپ های بنزین خودداری کنند و نگران تامین سوخت 

مورد نیاز شان باشند چرا که مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، طبق دستوررالعمل استانداری مازندران به دلیل 
برودت هوا به منظور تداوم جریان گاز مشــترکان خانگی ، از ســه روز گذشته 
عالوه بر این که گاز تمامی سی ان جی های استان قطع شده است، بسیاری از 
واحد های تولیدی و صنعتی از جمله نیروگاه ها ، صنایع چوب و کاغذ، مرغداری 
ها ،گل خانه های بزرگ و سالن های ورزشی و پذیرایی نیز به سمت سوخت دوم 
رفتند که همه این واحد ها باید از ســوی ناوگان حمل و نقل جاده ای سوخت 

دریافت کنند.
تعطیلی چهار روزه یعنی از پنجشــنبه هفته گذشته تا امروز یکشنبه نیز 
سبب شد تا بســیاری از هموطنان به خصوص شهروندان تهرانی به مازندران 
سفر کنند. طبق آمار رسمی پایان هر هفته حدود ۲ میلیون مسافر به جمعیت 
استان اضافه می شوند ، مصداق بارز این موضوع نیز مشاهده ترافیک سنگین 

خودرویی در محورهای مواصالتی هراز ، کندوان وسوادکوه است.
استان مازندران دارای ۲۱۳ جایگاه سوخت است که ۱۲۶ مورد آن مربوط 

به سوخت بنزین بوده و باقی جایگاه های گاز طبیعی است. این استان همچنین 
دارای ۲ شرکت پخش فراورده های نفتی یکی با نام منطقه ساری و دیگر با نام 

منطقه نوشهر و چالوس است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری:

ذخیره بنزین بیش از حد نیاز مازندران است

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی مازندران با بیان اینکه مازندران 
از شــرایط پایداری در امنیت غذایی برخوردار است، گفت: باید بخش 

کشاورزی را اولویت دار کنیم.
 حســن عنایتی کلیجی در کمیته روســتایی و عشایری دهه فجر 
استان گفت: عمر انقالب اسالمی به ۴۴ سالگی رسید و اتفاقات بزرگی 
در ۴۳ ســال پیروزی انقالب اسالمی بوجود آمد و فرصت خوبی است تا 

دستاوردها را برای مردم تبیین کنیم.
وی ادامــه داد: در حــوزه امنیــت غذایی و خوداتکایی در کشــور 
دســتاوردهایی بوجود آمد و تولیدکنندگان و فعاالن بخش کشاورزی 

تالش های ارزنده ای داشتند و مازندران نیز از شرایط پایداری در امنیت 
غذایی برخوردار است.

عنایتی گفت: به سمت توســعه و تعالی و امیدآفرینی در حوزه های 
مختلف حرکت کردیم و باید از ظرفیت ها و داشته های موجود استفاده 

بهینه کنیم و بهره وری خوبی داشته باشیم.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی مازندران اظهار کــرد: برخی از 
بخش های حوزه کشاورزی را باید اولویت دار کنیم و امروزه امنیت غذایی 
در دنیا مقوله مهمی است و تمام کشورها به سمت ارتقا امنیت غذایی و 

ذخیره سازی استراتژیک غذایی سوق پیدا کردند.
وی بیان کرد: دهه فجر تولد انقالب اسالمی است و زنده نگه داشتن 

یاد و خاطره شهدا در این ایام انجام شود.
عنایتی گفت: دستاوردهای انقالب را باید به نسل آینده انتقال دهیم 
و از تهاجم فرهنگی که جوانان درگیر شدند و تحت تأثیر سرخوردگان 
نظام قرار گرفتند ما باید تالش کنیم دستاوردهای ۴۳ ساله انقالب را به 

نسل های جوان انتقال دهیم.
حجت االســالم محمد علی رضاپور مســئول حوزه نمایندگی ولی 
فقیه ســازمان جهاد کشــاورزی گفت: باید فضای دهه فجر با ادبیات 
امیدآفرینی، نشــاط اجتماعی و خدمت برای مردم باشد زیرا مردم باید 

صدای ایجاد نشاط و امید را بشنوند و طعم شیرین خدمت را بچشند.
مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی مازندران 
با بیان اینکه برگزاری برنامه های دهه فجر باید از کیفیت باالیی برخوردار 
باشد، گفت: جشن بزرگی می توان برای خانواده جهاد کشاورزی در دهه 

فجر برگزار کنیم .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران:

مازندران از شرایط پایداری در امنیت غذایی برخوردار است

معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتاندار مازندران بر لزوم مقابله با 
قاچاقچیــان محصوالت جنگلــی تاکید کرد و گفت: مازنــدران برای جنگل 

خواران و قاچاقچیان ناامن می شود.

روح اهلل سلگی در جلسه کارگروه ویژه مقابله با قاچاق چوب و جنگل خواری 
استان گفت: با هدف مقابله با پدیده قاچاق سازمان یافته چوب و جنگل خواری 
در مازندران قرارگاه عملیاتی در اســتان راه اندازی شد. این مسئول سیاسی با 

اشاره به تشــدید فعالیت قاچاقچیان و ساخت وسازهای غیر قانونی در اراضی 
جنگلی و کشــاورزی افزود: قاچاقچیان با یغمابردن سرمایه های مردم موجب 
ناامیدی در جامعه می شــوند که باید جلوی اقدامات مخرب آنان گرفته شود.

معاون اســتاندار مازندران با تاکید بر عزم قاطع مدیریت ارشد اجرایی استان 
برای برخورد با معضل جنگل خواری، زمین خواری و دیگر مظاهر فساد اظهار 
کرد: با اجــرای طرح های عملیاتی و انهدام باندهای قاچاق، سرچشــمه های 
فساد خشــکانده خواهد شد.سلگی با اشاره به ســابقه درخشان مازندران در 
عرصه های انقالبی گفت: باید با برخورد قاطعانه با مظاهر فساد از هویت دینی 
دیار علویان دفاع کنیم.شــایان ذکر است در این جلسه هماهنگی های الزم با 
دستگاه های مســئول برای مقابله با باندهای قاچاق چوب و جنگل خواری در 

سطح استان انجام گرفت.
جنگلبانان نمونه مازندران تقدیر شدند

مراســم تکریم از جنگلبان نمونه کشــور و خانواده شهدای منابع طبیعی 
همزمان با ششمین جشنواره روز ملی جنگلبان در ساری برگزار شد.

ششــمین جشنواره روز ملی جنگلبان و جان نثاران منابع طبیعی همزمان 
با برپایی آن در ســازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در اداره کل منابع 

طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری نیز برگزار شد.
این جشــنواره تکریم از انســان هایی اســت که در دفاع از منابع طبیعی و 
حفاظت از جنگل ها و مراتع از جان و مال خود می گذرند تا این میراث ارزشمند 

را در اختیار آیندگان قرار دهند.
در این مراســم ۱۷ نفر جنگلبانان نمونه کشور، خانواده های شهدای منابع 
طبیعی و تعدادی از جنگلبانان افتخاری در ســالن اجتماعات سازمان منابع 
طبیعی و آبخیزداری کشــور و بطور همزمان بصــورت آنالین در ادارات کل 

منابع طبیعی استان ها، نمونه های استانی مورد تکریم قرار گرفتند.
در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ســاری، ۸ نفر به عنوان 
جنگلبــان نمونه منتخب و از آنها تقدیر بعمل آمد. زینب مرادی، عادل امامی، 
ابوذر برزگر، مهدی جمشــیدی، محمدتقی فرمانبــر، غالمرضا امیری قادی، 

علی آقایی، حسین رفیعی چنگلبانان نمونه این اداره کل بوده اند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران:

مازندران برای جنگل خواران ناامن می شود

نماینــده ولی فقیــه در مازندران ابالغ الگوی کشــت کشــاورزی را اقدام 
 جهادی دولــت انقالبی ذکر کرد و توجه به تحقیقات را برای عملیاتی کردن آن

 ضروری برشمرد.
 آیت اهلل محمدباقر محمدی الئینی در دیدار با معاون وزیر جهاد کشاورزی با 
تبریک ایام میالد حضرت فاطمه )س( و حضرت امام راحل از مازندران به عنوان 
قطب کشاورزی ایران ذکر کرد و گفت: ابالغ الگوی کشت از برنامه ها و اقدام مهم 

دولت انقالبی سیزدهم به شمار می رود.
وی با بیان ان که بدنه اجرایی در عملیاتی کردن الگو و ســند کشــت تالش 
کنند، با اشاره به خرابی بازار مرکبات در استان گفت: به جای جشنواره مرکبات 

الزم است در استان سوگواره ای برپا شود.
وی با تاکید براین که باید به سمتی رویم که هزینه های تولید کاهش و بهره 
وری از زمین افزایش یابد، توجه به تحقیقات و دانش بنیان شــدن کشاورزی را 

الزمه تحقق اهداف ذکر کرد و گفت: مقام معظم رهبری نیز بر دانش بنیان شدن 
کشاورزی تاکید کرده اد.

آیت اهلل الئینی به ظرفیت مازندران در حوزه تحقیقات کشاورزی اشاره کرد 
و خواستار توجه به آن شــد و گفت: متاسفانه اراضی تحقیقات کشاورزی مورد 
چشم طمع اشخاص و برخی دستگاه ها قرار گرفته است و انتظار داریم در زمینه 

حفظ سرمایه های ارضی مراکز تحقیقات توجه ویژه ای شود.
امام جمعه ساری اجرایی شــدن الگوی کشت را ضروری دانست و خواستار 
توجه به اقلیم ســرزمینی در اجرای این سسند شد و گفت: ارقام و اقالمی که در 

مراکز تحقیقات مورد توجه قرار گرفته در این الگو بهره گیری شود.
وی تصریــح کرد: متاســفانه در زمینه توزیع، صادرات و آب دارای مشــکل 

هستیم و باید الگوی مناسب کشت و کم آب بر در استان مورد توجه قرار گیرد.
وی ضعف صنایع تبدیلی در حوزه کشاورزی مازندران را از مشکالت بیان کرد 

که در سال های قبل مورد توجه قرار نگرفته است، افزود: باید در دولت کنونی به 
این حوزه توجه ویژه ای شود تا به رشد ۷.۸ درصدی دست یابیم و ضرورت تحقق 

این هدف آباد کردن مزرعه، به صرفه کردن و علمی کردن کشاورزی است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی:
سند الگوی کشت حوزه کشاورزی در کشور تدوین شد

 معاون وزیر جهاد کشاورزی از تدوین الگوی کشت حوزه کشاورزی در کشور 
خبر داد و کشاورزان را محور اصلی این طرح دانست.

سید مجتبی خیام نکویی در دیدار با نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به 
جایگاه اســتان در تولیدات کشاورزی از تدوین الگوی کشت در مناطق مختلف 
کشــور خبر داد و گفت: برای مازندران در بخش کشاورزی جایگاه ویژه ای قائل 

هستیم و انتظار از استان بیشتر است.ر

وی با بیان این در تدوین و طراحی الگوی کشــت برای کشــور و مازندران، 
ظرفیــت های بیــش از وضعیت کنونی طراحی شــده اســت، گفــت: مقام 
 معظــم رهبری بــر دانش بنیان شــدن بخش کشــاورزی به عنــوان اولویت

 تاکید کرده اند.
وی ادامه داد: همچنین در سیاست های ابالغی از سوی مقام معظم رهبری 
سه مورد ویژه کشاورزی از جمله بهره وری در آب تاکید شده است و باید الگوی 

کشت را با حمایت بخش های مختلف از جمله استانداری عملیاتی کنیم.
خیام نکویی باکشــاورزان محور اصلی الگوی کشت به شمار می روند، گفت: 
شــرایط را باید به سمت کشــت های راهبردی پیش بریم و کشــاورزان باید 

محصوالت راهبردی و کم آب بر انتخاب کنند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: طرح الگوی کشت در بازه زمانی سه 

ساله در کشور عملیاتی می شود.

نماینده ولی فقیه در مازندران:

ابالغ الگوی کشت برنامه جهادی دولت انقالبی است


