
  

تیترهای خواندنی تیترهای خواندنی 

چالش نوبخت با وعده های زمین مانده رضائی و حسین زادگان

 بیم   و امیدهای خروج
میدان بار از ساری

اختصاصی سرویس سیاسی هموالیتی: پروژه انتقال میدان بار از ساری به خارج از شهر داستان دامنه داری است که از دو 
دولت گذشته در استان شروع شده و همچنان ادامه دارد.

در دولت روحانی به دلیل قرار گرفتن حســین زادگان در مســند فرمانداری،معاون سیاســی و استانداری مازندران 
و پیگیری های عباســعلی رضائی امیدها برای خروج این مجموعه از مرکز اســتان را زنده شده بود اما به دالئل نامعلوم 

تالش های فرماندار وقت ساری به نتیجه نرسیده است.
رضائی برای خروج میدان بار از ساری حتی اولتیماتوم تعیین کرده بود و قول پلمپ این مجموعه را در جلسه شورای اداری 
ســاری داده بود.فرماندار سابق ساری به وعده خویش برای خروج میدان بار از ساری  عمل نکرد و بعدها در ارتباط با عدم 

اجرایی کردن قول خویش با رسانه ها و افکار عمومی به بهانه امنیتی بودن این موضوع صحبت نکرد.
حتی مطالبات رســانه ها و خبرنگاران از حسین زادگان هم برای علت مسکوت مانده خروج میدان بار از ساری به نتیجه 

نرسید و استاندار سابق مازندران هم در این زمینه سکوت اختیار کرده بود.
با تغییر و تحوالت ایجاد شده در فرمانداری ساری و استانداری مازندران، مطالبه خروج مرکز فروش میوه ساری روی میز 
رسانه ها و افکار عمومی قرار گرفت و نوبخت فرماندار مرکز استان مازندران قول داده که برای خروج این مجموعه از شهر 

ساری همه تالش خویش را به کار ببندد.
فرماندار ســاری در حال حاضر برای عملیاتی کردن وعده خویش حتی محل کار خویش را از فرمانداری به محل اجرای 

پروژه تغییر داد تا گامی فراتر از حسین زادگان و رضائی بردارد...

گزارش  سیاسیگزارش  سیاسی

 رشد ۷۰ درصدی سرمایه گذاری صنعتی
 در مازندران با حمایت های دولت

»تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« شعار رو به تحققی 
که امســال با هدف بهبود وضعیــت بنگاه های اقتصادی در 
استان های کشور از سوی رهبر معظم انقالب نامگذاری شد 
با رشد ۷۰ درصدی سرمایه گذاری صنعتی در مازندران پای 
رونق در خطوط تولید این دیار را شنیدنی تر از هرزمان دیگر 

کرده است.
دهه هاست که کشور با تحریم های ناجوانمردانه دشمنان 
قسم خورده تحت فشارهایی است و 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 نتوانســتند چرخ شــان را بچرخانند و از گردنه تولید 
بازماندند، این روزها تبدیل به یکی از اصلی ترین دغدغه های 

دولت شده است.
احیای دوباره این واحدها و سرمایه گذاری جدید می تواند 
عالوه بر رونق تولید، موجب کاهش نرخ بیکاری شــود و این 
مهم از سوی دولت به مسووالن تکلیف شده است. با این وجود 
دستور اکید مســووالن ارشد کشوری و استانی برای تعیین 
تکلیف واحدهای صنعتی راکد در مازندران، براســاس آمار 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان تاثیرش را گذاشته 
و از ابتدای سال جاری تاکنون چراغ ۱۱۴ 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 اســتان وجود دارد که از این تعداد ۴۶۱ واحد 
صنعتی در بخش ماشــین آالت و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد 
در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نســاجی، 
۴۰۸ واحد در بخش محصوالت شــیمیایی، ۲۱۶ واحد در 
بخش ســلولزی، 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 ســیزدهم در دست 

اجرا است.
صــدور ۲۷۰ مجوز بهره بــرداری صنعتی در 

یکسال
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران روز 
پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: از ابتدای 
سال جاری تاکنون ۲۷۰ مجوز بهره برداری صنعتی در استان 
صادر شــد که با اجرای این طرح چهــار هزار و ۶۰۰ میلیارد 
تومان سرمایه گذاری جدید با ایجاد چهار هزار شغل در این 

دیار انجام شد.
محمد حســن صبوری دیلمی با اشــاره به رشــد ۷۰ 
درصدی سرمایه گذاری صنعتی در اســتان از ابتدای سال 

جاری تاکنون در مقایســه با مدت مشــابه ســال گذشته، 
افزود: در یکســال گذشته ۸۸۰ جواز تاسیس واحد صنعتی 
با پیش بینی سرمایه گذاری ۱۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و 

۱۷ هزار شغل اعطا شد.
انجام ۷۸ طرح توسعه تولید در مازندران

این مقام مسوول ادامه داد: همچنین در یکسال گذشته 
۷۸ مورد طرح توسعه تولید در استان با ۲ هزار میلیارد تومان 

اعتبار با پیش بینی اشتغال یک هزار و ۶۰۰ نفر انجام شد.
وی اضافه کرد: مجوز تحقیق و توسعه ۱۷ بنگاه اقتصادی 
در استان نیز از ابتدای سال جاری تاکنون انجام شده که این 
رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷۰ درصد افزایش 

یافته است.
صدور هشت مجوز اکتشاف و کشف

سرپرســت ســازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران 
تصریح کرد: در یکســال گذشته پنج مورد مجوز اکتشاف و 
سه مورد گواهی کشــف معادن در مازندران صادر شد که با 
برنامه ریزی اصولی به دنبال اســتفاده بیشتر از این ظرفیت 

اقتصادی استان برای ایجاد اشتغال پایدار هستیم.
وی با اشاره به برگشت ۱۴۰ واحد تولیدی راکد مازندران 
به چرخه تولید در ســال ۱۴۰۰، افزود: در حوزه تجارت هم 
در یکسال گذشــته عملکرد خوبی ثبت شد و ۸۸۰ هزار تن 
کاال به ارزش ۲۴۰ میلیون دالر از این استان به نقاط مختلف 

جهان صادر شد.
صبوری دیلمی از صدور ۳۰ هزار پروانه صنفی در استان 
در یکسال گذشته در استان خبرداد و گفت: با انجام این کار 

برای ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر در استان شغل ایجاد شده است.
ایجاد اشتغال پایدار در حوزه تولید

این مقام مســوول ادامه داد: بــا راه اندازی واحد صنعتی 
پاالیش پخش پویا کاسپین با سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیارد 
تومانی بخش خصوصی برای ۱۱۰ نفر شغل ایجاد شده است.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: 
همچنین با راه اندازی پاالیشگاه شیر کاله با سرمایه گذاری 
سه هزار میلیارد تومانی عالوه بر ایجاد اشتغال برای ۶۰۰ نفر 

روند دامپروری در روستاهای استان رونق خواهد یافت.
احیای صنعت چوب و کاغذ مازندران

وی اضافه کرد: با انعقاد قرار داد با وزارت آموزش و پرورش 
و فرهنگ و ارشاد اسالمی ساالنه ۳۰ هزار تن کاغذ برای چاپ 
کتاب درســی و ۱۰ هزار تن برای نشریات در نظر گرفته شد 
که با این اقدام به نوعی این صنعت اســتان از ورشکســتگی 

نجات پیدا کرد.
صبوری دیلمی ادامه داد: در سال گذشته از محل تبصره 
۱۸ بیــش از ۳۴۸ میلیارد تومان تســهیالت به واحدهای 
تولیدی اســتان پرداخت شــد در حالی که میزان ســقف 
مازندران برای اعطای این تسهیالت ۲۱۳ میلیارد تومان بود.

جذب ۲هزار و۵۰۰ میلیارد تومانی اعتبارات سفر 
رئیس جمهور

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران افزود: 
در راســتای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی استان 
حــدود پنج هزار میلیارد تومان بــرای حمایت از واحدهای 
صنعتی تسهیالت در نظر گرفته شد که تاکنون ۲ هزار و ۵۰۰ 

میلیارد تومان آن محقق شد.
صبوری دیلمی افزود: همچنین در یکسال گذشته ۸۰۰ 
میلیارد تومان تســهیالت رونق تولید به واحدهای صنعتی 

استان پرداخت شد.
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**    افتتاح دستگاه مانیتورینگ کنترل     افتتاح دستگاه مانیتورینگ کنترل 
 هوشمند حفاظت از جنگل در مازندران هوشمند حفاظت از جنگل در مازندران
*     *      تقلب در کنکور به صفر نزدیک می شود تقلب در کنکور به صفر نزدیک می شود

 *   *    عوارض برنج و خطر جدی زیاده روی   عوارض برنج و خطر جدی زیاده روی 
در خوردن آندر خوردن آن

*     *     پایانی برای یک فریب سودآورپایانی برای یک فریب سودآور
 *   *    آیا خانواده ایرانی در معرض   آیا خانواده ایرانی در معرض 

خطر و تهدید قرار دارد؟خطر و تهدید قرار دارد؟
 *   *    مازندران، پایلوت مبارزه بیولوژیک  مازندران، پایلوت مبارزه بیولوژیک

 در شمال کشور شد در شمال کشور شد
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 جمعیت در بحران و بودجه ای جمعیت در بحران و بودجه ای
 که آب رفت که آب رفت

 گام های پایانی ساخت بیمارستان های 
کوچک مقیاس در مازندران

 اجرای طرح بیمارستان های کوچک مقیاس برای ارتقا و توسعه فضای فیزیکی و ارائه مطلوب تر خدمات 
درمانی با اعتبار یک هزار میلیارد ریالی در سه بیمارستان ملکی تامین اجتماعی مازندران در حال اجرا و به 

مراحل پایانی نزدیک شده است.
در طرح بیمارســتان کوچک مقیاس تمامی بخش های اداری، مالی و درمانگاهی باید از محوطه اصلی 

بیمارستان خارج شوند و فضای بیمارستان ها به صورت اختصاصی به بخش های درمانی اختصاص یابد.
در همین راستا طرح بیمارســتان کوچک مقیاس در سازمان تامین اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و 
این موضوع در مازندران به صورت ویژه تر دیده شــده به طوریکه براساس آمار ارائه شده از سوی مدیریت 
درمان تامین اجتماعی مازندران اجرای ۲۵ درصد تمامی طرح های بیمارســتان کوچک مقیاس کشور به 

این استان اختصاص یافته و در حال اجرا است.
اجرای این طرح در سه بیمارستان بوعلی نکا، حکمت ساری و شفا بابلسر از سال ۱۳۹۹ آغاز و با اقدامات 

انجام شده در نیمه نخست سال آینده به بهره برداری می رسد.
ســازمان تامین اجتماعی در مازندران زیر ساخت های حوزه درمان مستقیم آن شامل پنج بیمارستان 

ملکی ولیعصر )عج( قائم شهر، حکمت ساری، شفا بابلسر، بوعلی نکا و رازی چالوس است.
همچنین این سازمان ۱۴ درمانگاه تخصصی در شهرستان های مختلف و سه هزار موسسه طرف قرارداد 
دارد که بخش قابل توجهی از خدمات درمانی و پزشــکی بیمه شدگان از طریق این مراکز و موسسات ارائه 
می شود.از جمعیت حدود سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفری مازندران یک میلیون و ۹۷۹ هزار و ۲۲۳ نفر شامل 
بیمه شــده اصلی و تبعی و مســتمری بگیران اصلی و تبعی تامین اجتماعی هستند که معادل ۶۲ درصد 

جمعیت استان را شامل می شود.
دکتر کاظمی نیا، مدیر درمان تامین اجتماعی مازندران

توسعه و بازسازی بیش از ۱۳ هزار متر مربع فضا با اجرای طرح بیمارستان کوچک مقیاس
مدیر درمان تامین اجتماعی مازندران روز چهارشــنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: طرح عمرانی 
بیمارستان کوچک مقیاس به عنوان یکی از برنامه ها و راهبردهای سازمان تامین اجتماعی در این استان 
از ســال ۱۳۹۹ آغاز شده است.سید رضا کاظمی نیا افزود: حکمت ساری، بوعلی نکا و شفا بابلسر به عنوان 
 بیمارســتان های مورد هدف اجرای این طــرح انتخاب و اقدامات برای اجرای کار در آن ســال پیگیری

 و آغاز شد.
وی ادامه داد: با توجه به استاندارد مورد نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان وزارتخانه 
متولی امور درمانی، تعداد تخت بیمارستانی ۶۴ تخت است به همین دلیل طرح کوچک مقیاس در این سه 

بیمارستان که هر کدام کمتر از ۵۰ تخت دارند به اجرا در آمد.
مدیر درمــان تامین اجتماعی مازندران گفت: برای اجرای این طرح هــا بودجه اولیه بیش از یک هزار 
میلیارد ریال در نظر گرفته شــد که تخصیص یافته اســت.وی ادامه داد : در مجموع هفت هزار و ۸۰۰ متر 
مربع فضای توسعه ای و پنج هزار و ۹۰۰ متر مربع فضای بازسازی در این بیمارستان ها اجرا شده که با بهره 

برداری از آنها عمال فضای فیزیکی این مراکز درمانی استان افزایش می یابد.
به گفته کاظمی نیا از مجموع طرح های بیمارستان کوچک مقیاس در تامین اجتماعی کشور ۲۵ درصد 
این طرح ها در مازندران در حال اجرا اســت که با روند اجرا در نیمه نخست سال آینده این طرح ها به بهره 

برداری خواهد رسید تا بیمه شدگان از خدمات آن برخوردار شوند.
وی گفت: هم اکنون پنج بیمارســتان ملکی تامین اجتماعی مازندران حکمت ساری، بوعلی نکا، شفا 

بابلسر، رازی چالوس، ولیعصر قائمشهر با ۴۳۶ تخت بستری خدماتدهی به بیماران را انجام می دهند.
مدیر درمــان تامین اجتماعی مازندران با اشــاره به باال بودن میزان مراجعــات و خدماتدهی به افراد 
در مراکز درمانی و بیمارســتان این نهاد در اســتان افزود: در ۹ ماهه امســال بیش از سه میلیون به مراکز 
درمان مســتقیم مراجعه کردند و بیش از ۱۰ میلیون نفر از طریق مجموعه های طرف قرارداد شامل عقد 
 قرارداد پزشــکان و مراکز درمانی و پزشــکی از قبیل آزمایشــگاه ها، فیزیوتراپی ها و مراکز دیگر خدمات

 دریافت کردند.
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میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است!!!!میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است!!!!

  بهانه های واهی  بهانه های واهی         استاندار مازندران استاندار مازندران  
برایبرای      تغییر مدیر کل ورزشتغییر مدیر کل ورزش

بدمینتون مازندران همچنان در مسیر موفقیتبدمینتون مازندران همچنان در مسیر موفقیت



عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی 
گفت: ارزیابی  می شــود که دیگر کسی ریسک تقلب را نمی پذیرد 
البته با امکانات پیشــرفته تکنولوژی ممکن است تخلف به صفر 

نرسد اما به صفر نزدیک می شود.
زینب رجایی: با توجه به مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی، 
آزمون سراســری کنکور برای اولین بار در زمستان برگزار شد، اما 
تجربه و کشف موارد تقلب و تخلف در کنکورهای اخیر سبب شد 
تصمیم مشترک سازمان ســنجش و وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات بر آن شد که برای جلوگیری از بروز تخلفات در این دوره، 

اینترنت را در ساعات برگزاری کنکور از دسترس خارج کنند.
پنجشــنبه )۲۹ دی مــاه( قطع چند ســاعتی اینترنت برای 
برگزاری آزمون کنکور در ســالمت هرچه بیشــتر اتفاق افتاد اما 
چیزی نگذشــت که اخباری مبنی بر دستگیری بیش از ۲۰ مورد 
متقلب در این آزمون منتشر شــد. انتشار این خبر، موج انتقادات 
درباره عدم مدیریت کارآمد به راه بیفتد. رسانه های متعددی صبح 
شنبه بعد از برگزاری کنکور زمستانه سال ۱۴۰۱ انتقادات جدی به 

بروز تخلف علیرغم همه تمهیدات وارد کردند.
ســواالت مهمی در این باره مطرح شده از جمله آن که آیا تنها 
اقدام برای جلوگیری از تخلف و تقلب در کنکور قطع اینترنت بوده 
است؟ آیا این راهکار کارآمد بود؟ آیا امکان به صفر رساندن میزان 

تقلب در این آزمون وجود دارد؟
»مهرداد ویس کرمی« عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات 
مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر جزئیات بیشــتر و دقیق تری در 

این باره را مطرح کرده است. مشروح این گفتگو به شرح زیر است:
چرا مدتی است برگزاری کنکور با حواشی تقلب همراه شده و 

این موضوع آرامش داوطلبان را از بین برده است؟
تا حدود دو ســال پیش ســازمان ســنجش در بحث کنکور، 
مقداری از زمان و امکانات عقب افتاده بود؛ به این معنا که متقلبان و 
افراد متخلف تجهیزاتی پیدا کرده بودند و سازمان سنجش خود را با 
این شرایط وفق نداده بود. این باعث شد که در این مدت تخلفاتی در 
کنکور صورت بگیرد. دو سال قبل این آمار در مجموع حدود ۳ هزار 

نفر بود که البته همه این تعداد هم متقلب نبودند.
زمانی که رئیس جدید سازمان سنجش مسئولیت را پذیرفت، 
اعالم کرد که رویکرد ما رفتن به ســمت »الکترونی کردن آزمون 

کنکور« است.
دربــاره برگزاری آزمــون کنکور به صــورت الکترونیک چه 

جزئیاتی مطرح شده است؟
سازوکار الکترونیکی کردن کنکور به این صورت است که یک 
دستگاه الکتروینکی به داوطلبان داده می شود و سواالت به صورت 
رندوم و متفاوت، در بازه های زمانی مشــخص در اختیار آنها قرار 
می گیرد. برآورد سازمان سنجش این است که با این روش احتمال 
و امکان تقلب و تخلف، به صفر می رســد. این طرح سال ۱۴۰۳ به 

صورت کامل اجرایی می شود.
دو ســال دیگر تا اجرای این طرح باقی مانده؛ تا آن زمان برای 

پیشگیری از تقلب چه اقداماتی صورت گرفته است؟
ابزار تقلب این روزها اشــکال متخلفی دارد، از جمله؛ خودکار، 
مدادپاک کن، عینک، گل ســر خانم ها و موارد بســیار دیگر. یک 
شرکت دانش بنیان سال گذشته در همکاری با سازمان سنجش، 
دستگاهی تولید کرد که این دستگاه، ابزارهای الکترونیکی تقلب 
را نشان می دهد. یعنی در ورود به جلسه وسایل تقلب را شناسایی 

کرده و از استفاده از آنها جلوگیری می کند.
نحوه استفاده از این ابزار و تقلب در کنکور چگونه بوده 

است؟
کاری کــه متقلبان می کردند این بود که افــرادی را به داخل 
جلسه می فرستادند تا سواالت را به بیرون از آزمون مخابره کنند. 
این موضوع اینگونه اثبات شد که افرادی شناسایی شدند که چند 
سال کنکور می دادند و دانشگاه نمی رفتند؛ کسانی که دانشجو یا 
شاغل بودند؛ بنابراین معلوم شد که این افراد صرفاً در کنکور شرکت 
می کردند تا سواالت را به بیرون مخابره کنند.در مرحله بعد گروهی 
از افراد بیرون از محل آزمون جواب سواالت را پیدا می کردند و بعد 

از طریق وسایل الکترونیکی، پاسخ ها را به متقلبان می رساندند.
یعنی تقلب به صورت کار مثلثی انجام می شود؟

بله! یک باند حساب شــده از افراد پول می گرفتند، گروهی در 
داخل سواالت را به بیرون می فرســتادند، گروهی بیرون از محل 
آزمــون که به دروس عمومی و تخصصی مســلط بودند جواب ها 
را آماده می کردند و دوباره این پاســخ ها به داوطلب اصلی مخابره 

می شد.
سازمان ســنجش در این باره اقدام موثری داشته که رضایت 

کمیسیون آموزش را به همراه داشته باشد؟
بله؛ در این فاصله چند اقدام ارزشمند برای مقابله با این موضوع 
انجام شــد. اقدام اول ایــن بود که وزرات اطالعات دســت به کار 
شد.نیروهای امنیتی و اطالعاتی با کنترل خرید و فروش دستگاه ها 
و ابزارهای تقلب افرادی که چنین دســتگاه هایی خریده بودند را 
شناســایی کرد و در مرحله بعدی با آنها و خانواده هایشان تماس 

گرفته شد و به آنها اعالم شد که شناسایی شده اند.
یعنی به آنها نوعی هشدار داده شد؟

بله؛ نوعی پیشگیری صورت گرفت و آن طور که به ما اطالع داده 
شد، حدود ۳ هزار نفر قبل از برگزاری کنکور سال گذشته شناسایی 
شدند و به آنها هشدار داده شــد. تعداد زیادی از این افراد از تقلب 
منصرف شــدند و برخی دیگر کارشان را ادامه دادند که تقلب آنها 
نیز کشف شد و برخورد الزم به عنوان متقلب با آنها صورت گرفت و 

محرومیت های شدیدی متوجه آنها شد.
اقــدام دیگر برای جلوگیری و مقابله با تقلب و تخلف در آزمون 
کنکور این بود که ســازمان سنجش در این مدت دستگاه دیگری 

تهیه کرده که می تواند پاسخنامه کل داوطلبان را با یکدیگر مقایسه 
کند و موارد مشابه را شناسایی کند.این تشابهات شائبه تقلب دارند، 
چراکه عماًل احتمال چنین چیزی به لحاظ اطالعات آماری صفر 
است که کلیدهای دو نفر کاماًل شبیه هم باشد. اگر درصد شباهت 
پاسخ نامه دو نفر از میزان مشخصی باالتر باشد قطعاً متهم هستند 
و باید بار دیگر آزمــون بدهند تا ثابت کنند رتبه آنها حقیقی بوده 
است. بنابراین دستگاه پیشــرفته ای تمام پاسخنامه ها را مقایسه 
و موارد مشابه را اســتخراج می کند.همچنین تعدادی از لیدرها و 
کسانی که گروه متقلبین را مدیریت می کردند سال گذشته توسط 
نیروهای اطالعاتی دستگیر شدند.با همه تمهیداتی که پیش بینی 
شده ممکن است کسی دســتگاهی را داخل ببرد و سوال ها را به 
بیرون منتقل کند، نیروهای اطالعاتی با اشرافی که دارند این تعداد 
را شناسایی و سرنخ های بیشتری از این گروه ها پیدا می کنند. در 
واقع قسمت مهمی از این اقدام، شناسایی کسانی است که بیرون از 

آزمون هستند و می خواهند پاسخ ها را به داخل برسانند.
گویا تمهیداتی برای بعد از آزمون هم در نظر گرفته شده است...
همینطور است؛ سازمان سنجش طبق قانون سوابق تحصیلی 
افراد را با رتبه آنها می سنجد و این دو باید با یکدیگر همخوانی داشته 
باشــد؛ در غیر این صورت داوطلب به عنوان متهم شناسایی شده 

حتماً باید آزمون دوباره آزمون بدهد.
در آزمون مجدد فرد باید بتواند در پاســخ به سواالتی در سطح 
سواالت کنکوری که داده بین ۳۰ تا ۴۰ درصد نتیجه اول را کسب 
کند؛ ولی کســی که نه تنها ۲۰ یا ۱۰ درصد نتیجه قبل را کسب 
نمی کند بلکه درصد آزمونش منفی می شود؛ این یعنی فرد تقلب 
کرده و قطعاً مطابق قوانین با او برخورد می شود. معموالً برگزاری 

آزمون مجدد ثابت می کند آن فرد متقلب بوده است.
پارازیت هــا و اختالالت مخابراتی راه دیگری اســت که برای 

اطمینان از سالمت برگزاری آزمون از آن استفاده می شود.
با این اقدامات معتقدید کنکور سالم تری برگزار شده است؟

با تمام این اقدامات می توان اطمینان خوبی به مردم شــریف و 
داوطلبان درباره سالمت برگزاری کنکور داد، چراکه امنیت خیلی 

برقرار شده است.
از طرف دیگر سازمان ســنجش اقدامات دیگری در این راستا 
انجام داده اســت؛ از جمله اینکه تعداد دفترچه ها را بیشتر کرده 
است؛ یعنی تعداد ســواالت کمتری در مدت زمان کوتاه تری در 
اختیار داوطلب قرار دارد. این موضــوع امکان آنکه داوطلب برای 
تقلب با بیرون از آزمون ارتباط برقرار کند زمان کافی داشته باشه را 
کمتر می کند. این اقدام نیز اختالل موثری در کار متقلب ها ایجاد 

کرد.
اما آنچه حاشیه ساز شد قطع اینترنت بود...

قطعاً یکی از راه های ارتباطی برای این تقلب ها اینترنت است. 
قطع اینترنت به ویژه در حوزه های امتحانی کمک جدی می کند که 

تقلبی صورت نگیرد. باید توجه داشــته باشیم آزمون کنکور، یک 
مسئله ملی است و بسیاری از خانواده ها درگیر آن هستند. مسئله 

منفعت مردم و جوانان در میان است.
شناســایی زمان طالیی قطع اینترنت برای اخالل در تقلب ها 
و اعمال این محدودیت، بر اساس محاســبات وزارت ارتباطات و 
سازمان سنجش و با کمک نیروهای امنیتی انجام می شود؛ به نظر 
می رسد برای اطمینان هرچه بیشــتر به سالمت این آزمون باید 

تصمیم گیری در این باره را به کارشناسان بسپاریم.
یعنی فکر می کنید قطعی اینترنت راهکار موثری بوده است؟

قطعاً تجربه و کشفیات سال های قبل باعث شده امسال چنین 
اقدامی صورت بگیرد. من می توانم به جرأت بگویم عملکرد سازمان 
ســنجش در دو سال اخیر تفاوت بسیاری داشته است، البته برای 

تکمیل تجهیزات الزم نیاز به حمایت مالی دارد.
با همه اینها به نظر می رسد جدی ترین راهکار برگزاری آزمون 

الکترونیکی است؛ بستر اجرای این طرح فراهم است؟
بنا بر آنچه رئیس ســازمان ســنجش در کمیسیون آموزش 
مجلس اعــالم کرد در حــال حاضر چند آزمون کــه در مقیاس 
کوچک تر برگزار می شود، مثل آزمون کارشناسی ارشد و دکتری 
که تعداد متقاضیان کمتر و ریســک پایین تــری دارند به صورت 
آزمایشی الکترونیکی برگزار شده که از اجرای آزمایشی آن رضایت 
نسبی حاصل شده است؛ بنابراین سال ۱۴۰۳ این طرح به صورت 
کامل اجرا خواهد شــد.طبق گفته های رئیس سازمان سنجش با 

برگزاری الکترونیکی کنکور بساط تقلب برچیده می شود.
برخی کارشناسان معتقدند با توجه به پیشرفت های تکنولوژی 
نمی تــوان میزان تقلب را به صفر رســاند...وقتی ۸۰ تا ۹۰ درصد 
کاری مدیریت شود ۲۰ درصد باقیمانده هم با توجه به فضای روانی 
ایجاد شده؛ مدیریت می شود. فردی که می خواهد تقلب کند باید 
چند صد میلیون به کسی که ادعا می کند برای او رتبه تک رقمی یا 
دو رقمی می آورد پرداخت کند، در شرایط موجود و حساسیت ها و 
مراقبت های اعمال شده او احساس می کند چنین امکانی برایش 
وجود ندارد و از تصمیم خود برای تقلب و پرداخت هزینه گزافی که 

مشخص نیست نتیجه بخش باشد منصرف می شود.
بنابراین آرام آرام شیرازه مافیای تقلب در کنکور و باندهای فساد 

از هم می پاشد و به سازمان سنجش بر اوضاع مسلط می شود.
بنابراین به سمتی حرکت می کنیم که تقلب ها به سمت صفر 

نزدیک شود؟
بله؛ امســال با بسیاری از متخلفین برخورد شده است. ارزیابی 
اولیه این است که دیگر کسی ریسک تقلب و پرداخت مبلغی بابت 
آن را نمی پذیرند. البته باید بدانیم که با امکانات پیشرفته تکنولوژی 
تخلف ممکن است هرگز به صفر نرسد اما به صفر نزدیک می شود؛ 
نکته مهم این اســت که تخلفات که تا حد ممکن ناچیز باشــد و 

اثرگذاری در نتایج ایجاد نکند.

تقلبدرکنکوربهصفرنزدیکمیشود
برگزاریآزمونالکترونیکاز۱۴۰۳

نشریه مازندران، گلستان، گیالن
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سیاسی

اخبار

اسالمی در حاشیه هیئت وزیران:

ایراندرزمرهپنجکشوراولدنیا
درحوزهرادیوداروقراردارد

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: رادیو داروهای تولیدی در داخل کشور امروز توانسته 
اند تراز کشور را در زمره پنج کشور اول دنیا قرار دهند.

محمد اســالمی رئیس سازمان انرژی اتمی در حاشــیه جلسه هیئت وزیران در جمع 
خبرنگاران در رابطه با دستیابی ایران در تولید رادیو داروها و اینکه آیا این میزان نیاز داخلی 
کشور را برآورده می کند؟ اظهار داشت: به لطف الهی و با همت جوانان دانشمند و پر تالش 
ما در سازمان انرژی اتمی جمهوری اسالمی ایران امروز یکی از کشورهای مطرح در تولید 
و عرضه رادیو داروها اســت.وی عنوان کرد: نکته حائز اهمیت این است که رادیو داروهای 
تولیدی در داخل کشــور با توجه به تمرکزی که بر افزایــش ضریب دقتی برای داروهای 
تشخیصی دارند و همچنین با توجه به اثر بخشی باالتر برای داروهایی که در بخش درمان 
در حوزه ســرطان مورد استفاده قرار می گیرند امروز توانسته اند تراز کشور را در زمره پنج 
کشور اول دنیا قرار دهند.رئیس سازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ساالنه 
یک میلیون بیمار برای جراحی ها و عمل های ال اکتیو در بیمارستان ها پذیرفته می شوند 
و این اقدام در ۲۰۶ مرکز درمانی انجام می شــود. ما امروز همه نیازهای کشور را پاسخگو 
هســتیم اما این اقدام ضوابط و ترتیباتی دارد که بر اساس درخواست بیمارستان و نوبت 
دهی ای که برای بیمار صورت می گیرد دارو به نام بیمار و بیمارســتان به صورت سفارشی 
عرضه می شود.وی اضافه کرد: تا قبل از شرایط کرونا، صادرات رادیو دارو به ۹ کشور برقرار 
بود و پس از آن به دلیل قطع پروازهایی که داروها را به مقصد می رساند و با توجه به اینکه 
عمر رادیو داروها کوتاه بود و باید بالفاصله مورد بهره برداری قرار می گرفت با رکود مواجه 

شدیم اما امروز این صادرات ادامه دارد و به مقصد همان ۹ کشور در حال انجام است.
رئیس ســازمان انرژی اتمی در رابطه با عقب نشینی اروپا و اعالم مدیر کل آژانس بین 
المللی هسته ای مبنی بر اینکه ایران اشاعه هسته ای نداشته است، بیان کرد: یک تفکر در 
صهیونیست ها هست مبنی بر اینکه یک دروغ را آنقدر بگویید و تکرار کنید تا خودتان هم 
باور کنید راست است. خودشــان هم می دانند اتهاماتی که به جمهوری اسالمی می زنند 
دروغ بزرگی است و به عنوان اهرم فشار برای جمهوری اسالمی از استفاده کردند.اسالمی 
تصریح کرد: آنها در اســناد رسمی خود و واحدهای اطالعاتی شأن گفتند هیچ نشانه ای از 
انحراف در برنامه هســته ای وجود ندارد و تعامالت با آژانس برقرار است و برنامه و رایزنی 
برای تنظیم سفر مدیر کل آژانس هم در دستور کار قرار دارد و در حال پیگیری آن هستیم.

قالیباف، رئیس مجلس شورای اسالمی:

هدفدشمندرجنگترکیبیایجاد
فاصلهمیاناماموامتاست

رئیس مجلس شــورای اسالمی گفت: دشــمنان ما چه در داخل و چه در خارج این 
هدف را داشته اند که میان امام و امت فاصله بیاندازند.

 محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اســالمی در نشستی که با حضور حجت 
االسالم محمدحسین موسی پور نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی، در جمع رؤسای کمیته های ۲۹ گانه ستاد مرکزی دهه فجر و با شرکت رؤسای 
شوراهای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان ها به صورت وبیناری برگزار شد، تاکید کرد: 

در شرایط حساس کنونی باید یک دهه فجر باشکوه را داشته باشیم.
عزت مســلمانان غرب آســیا پیش از انقالب صرفًا در حوزه های فردی و 

شخصی بود
رئیس مجلس شــورای اسالمی در ادامه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام 
شهدا )ره( که باید زندگی مادی و معنوی خود را مدیون آنها بدانیم، اظهار داشت: به روح 
پرفتوح امامی درود می فرستیم که جز در راه خداگامی برنداشت و جز برای خدا کالمی 
نگفت و در بیان عظمت ایشــان همین بس که حضرت آقا می فرمایند این انقالب بی نام 
خمینی در هیچ کجای دنیا شــناخته شده نیست و باید قدر آن را با همه وجود دانسته و 
شــکر آن را به جای آوریم که شکر آن نیز این است که در این مسیر گام برداشته، حرف 
زده و رفتار کنیم.وی در ادامه با اشــاره به اینکه انقالب، ورود جدیدی به عرصه زیســت 
ملت ما و همه مسلمانان و آزادیخواهان جهان بود چرا که پیش از آن در یک کنج، خلوت 
و در حوزه های فردی و شــخصی بود، بیان داشــت: عزت مســلمانان در غرب آسیا که 
کشورهای اسالمی هســتند پیش از انقالب شرایط دیگری داشت که انصافاً امام )ره( و 

شهدا باعث احیای مجدد معنویت و عزت مسلمانان شدند که از افتخارات بزرگ است.
امام و امت و رابطه میان این دو، ۲ رکن اساسی دوران بعد از انقالب اسالمی است

قالیبــاف همچنین با بیان اینکه انقالب، مبانی و فرهنگــی را وارد جامعه کرد که ما 
امروز به واســطه آن معنای اســتقالل، آزادی، مبارزه با ظلم، حمایت از مظلوم، دفاع از 
انسانیت، بشریت و حقوق بشر، مبارزه با ظلم و مردمساالری دینی را می فهمیم، یادآور 

شد: ما باید قدر امروز خود را بدانیم که نقطه عطفی در زیست اجتماعی است.
رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه دوره جدید و شــروع انقالب اسالمی دارای دو 
رکن اساســی به نام های امام و امت و رابطه میان آنها اســت، عنوان کرد: از نگاه سیاسی 
امام )ره( این برداشــت می شود که هیچ واسطه ای میان امام و امت نیست و ریشه شکل 

گیری انقالب نیز در این ۲ بال اساسی است.
هدف دشمن در جنگ ترکیبی ایجاد فاصله میان امام و امت است

وی همچنیــن در ادامه تثبیت انقالب، ادامه و حیــات آن را در گرو رابطه امام و امت 
دانســت و افزود: خواهشمندم تحقیق روندی در خصوص این ۴۴ سال داشته باشید که 
دشمنان ما چه در داخل و چه در خارج این هدف را داشته اند که میان امام و امت فاصله 
بیاندازنــد چنانچه در جنگ ترکیبی اخیر نیز دشــمن در بیان و عمل خود جز با مردم و 
رهبری با کس دیگری کار نداشــت که حاکی از اهمیت موضوع اســت و در هر حرکتی 
کــه داریم نباید از این موضوع غفلت کرد.قالیبــاف در ادامه تصریح کرد: در دوران دفاع 
مقدس نیز جز این نبود که با فرماندهی فرمانده کل قوا و بسیج که مدل سازماندهی شده 
افکار مردم بود، توانستیم جنگ تحمیلی را مدیریت کنیم و مردم از منازل تا خط مقدم 
همه چیز را ســاماندهی کردند، پس مشخص است که جایگاه مردم جایگاهی کلیدی و 
حساس است.رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با تأکید بر اینکه در هر فتنه ای 
که شــکل گرفت نیز مردم با حضور خود آب روی آتش شدند، ابراز داشت: امروز نیز این 
باور را دارم که اگر قرار اســت هر طرح نویی را در هر عرصه ای آغاز کنیم، مثاًل در موضوع 
بزرگداشــت دهه فجر و کلیه شــعائر ملی، دینی و مذهبی دیگــر همچنین موضوعات 
محیط زیستی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، بین المللی و هر پدیده دیگری 

باید با محوریت مردم باشد که اگر این نباشد محکوم به شکست است.
حفظ ارزش های انقالب فقط با محوریت مردم امکان پذیر است

وی در ادامه با بیان اینکه ما نمی توانیم اصول ارزش های انقالب را فراموش کنیم و اگر 
می خواهیــم آن را حفظ کنیم باید مردم را در محوریت اقدامات خود قرار دهیم، عنوان 
کرد: امروز هیچ تصمیمی بدون حضور مردم و نقش آفرینی آنها جلو نمی رود و باید روی 
آن خط قرمز کشــید و چنانچه تجربه گذشته نشــان می دهد مشکالت اقتصادی امروز 
نیز به دلیل حذف مردم و قرار گرفتن ۸۰ درصد اقتصاد در دســت دولت )به معنای عام( 
است.رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه تصریح کرد: اگر امروز تحولی در حوزه هوا 
فضا می بینید که جمهوری اسالمی جز ۵ قدرت اصلی جهان است، به این دلیل بوده که 
مردم این صنعت را متحول کردند و از سوی دیگر اگر شاهد فالکت صنعت خودروسازی 

هستیم به دلیل مدیریت دولتی است که بر آن حاکم بوده و مردم از آن حذف شده اند.
قالیباف در ادامه همین موضوع تاکید کرد: جنس قدرت ما از جنس قدرت ســخت و 
مطلق نیست و این ابزاری محدود برای جایی محدود است. قدرت نرم ما قلب مردم بوده 
و یعنــی همه چیز را باید متوازن دنبال کنیم و آنچه خودمان می پســندیم و گره کار ما 
مســئوالن را باز می کند نباید اولویت باشد و باید تصمیماتی را بگیریم که بیشترین اثر 

را بر مردم می گذارد.

 نماینده مجلس: کاهش قیمت مرغ نباید به 
تولیدکننده ضربه بزند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی گفت: 
قیمت کنونی مــرغ موجب متضرر شــدن تولیدکنندگان 
می شود، برخی تصورشــان بر این است به نفع مصرف کننده 
خواهد بــود درحالی که بنا نیســت به تولیــد ضربه بخورد.

منصورعلی زارعی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای 
اســالمی درباره وضعیت بازار مرغ مازنــدران در گفت وگو با 
خبرنگار خبرگزاری فارس در ســاری، اظهار کرد: مازندران 
رتبه نخست را در بحث طیور در کشــور دارد و باتوجه به این 
جایگاه تولیدکنندگان ما این روزها دارند متضرر می شوند.وی 
با گالیه از قیمت پایین مرغ، افزود: قیمت کنونی مرغ موجب 
متضرر شدن تولیدکنندگان می شود، برخی تصورشان بر این 

است به نفع مصرف کننده خواهد بود درحالی که بنا نیست به 
تولید ضربه بخورد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای 
اسالمی تصریح کرد: پایین آمدن قیمت مرغ موفقیت دولت 
نیست بلکه دولت باید به مصرف یارانه مناسب اختصاص دهد.

زارعی بیان کرد: با تبدیل ارز ترجیحی، ســود متعارفی برای 
تولیدکننده باشــد، این نگاه نباید باشد.وی ادامه داد: قرار بود 
یارانه تولید را به گونه ای اختصــاص دهند که به تولید ضربه 
نخورد و یا اینکه در اختیار مصرف کننده قرار دهند ولی هیچ 
کدام از اینها اتفاق نیفتاد و نتیجه هم این شــد که تولید ضربه 

خورده است.

بهادری جهرمی در حاشیه هیئت دولت:
دولت دخالتی در مورد عرضه خودرو ندارد 

کارشناسان تصمیم می گیرند
ســخنگوی دولت گفت: دولت در مورد خودرو دخالتی در 
کار کارشناسی چه بورس کاال و چه شورای رقابت نمی کند و 

هر تصمیم بگیرند به همان ملتزم خواهیم بود.
علی بهادری جهرمی ســخنگوی دولت در حاشیه جلسه 
هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد شیوه عرضه خوردو، 
اظهار داشــت: در خصوص بحث خودرو نگاه دولت این است 
که ببینیم به چه شیوه بهتری مصرف کنندگان واقعی یعنی 
مردم می توانند به خودروی با کیفیت بهتر و قیمت مناسب تر 

دسترسی راحت تری داشته باشند.
ســخنگوی دولت افزود: باید اجازه دهیم نظرات نهادهای 
تخصصی و کارشناســی این حوزه به جمع بندی برسد تا در 
نهایت هر شیوه ای که مناسب تر و به نفع مردم است، عملیاتی 

شود.وی ادامه داد: اینکه دالالن بخواهند تأثیرگذاری داشته 
باشــند و ســودی به جیب دالالن برود و یا اینکه از ســوی 
دستگاه های نظارتی یا هر مجموعه ای به نهادهای تخصصی 
و کارشناسی فشار وارد شود تا این نهادها با اعمال فشار تصمیم 
گیری کند، اثرش استمرار مشکالت چند ده ساله ای است که 

در حوزه خودرو داشته ایم.
وی خاطرنشــان کرد: همانطور که گفتم باید اجازه دهیم 
نظرات نهادهای کارشناسی این حوزه گرفته شود و هر شیوه ای 
که مناسب تر و به نفع مردم است، انجام شود. دولت از این منظر 
دخالتی در کار نهادهای تخصصی نمی کند تا بهترین شیوه به 
نفع مصرف کننده اعمال شود.سخنگوی دولت گفت: دولت 
دخالتی در کار کارشناسی چه بورس کاال و چه شورای رقابت 

نمی کند و هر تصمیم بگیرند به همان ملتزم خواهیم بود.

کوتاه سیاسی

اختصاصی سرویس سیاســی هموالیتی: پروژه 
انتقال میدان بار از ســاری به خارج از شهر داستان دامنه 
داری اســت که از دو دولت گذشته در استان شروع شده و 

همچنان ادامه دارد.
در دولت روحانی به دلیل قرار گرفتن حســین زادگان 
در مسند فرمانداری،معاون سیاسی و استانداری مازندران 
و پیگیری های عباســعلی رضائی امیدها برای خروج این 
مجموعه از مرکز استان را زنده شده بود اما به دالئل نامعلوم 

تالش های فرماندار وقت ساری به نتیجه نرسیده است.
رضائی برای خروج میدان بار از ساری حتی اولتیماتوم 
تعیین کــرده بود و قول پلمپ این مجموعه را در جلســه 

شورای اداری ساری داده بود.
فرماندار سابق ساری به وعده خویش برای خروج میدان 
بار از ســاری  عمل نکرد و بعدهــا در ارتباط با عدم اجرایی 
کردن قول خویش با رسانه ها و افکار عمومی به بهانه امنیتی 

بودن این موضوع صحبت نکرد.
حتی مطالبات رسانه ها و خبرنگاران از حسین زادگان 
هم برای علت مســکوت مانده خروج میدان بار از ساری به 
نتیجه نرسید و اســتاندار سابق مازندران هم در این زمینه 

سکوت اختیار کرده بود.
با تغییر و تحوالت ایجاد شــده در فرمانداری ســاری و 
اســتانداری مازندران، مطالبه خــروج مرکز فروش میوه 
ساری روی میز رسانه ها و افکار عمومی قرار گرفت و نوبخت 
فرماندار مرکز استان مازندران قول داده که برای خروج این 

مجموعه از شهر ساری همه تالش خویش را به کار ببندد.
فرماندار ساری در حال حاضر برای عملیاتی کردن وعده 
خویــش حتی محل کار خویــش را از فرمانداری به محل 
اجرای پروژه تغییر داد تا گامی فراتر از حســین زادگان و 

رضائی بردارد.
اقدام انقالبی نوبخت برای پیگیری روزانه این کار نشان 
از عزم جدی این مســئول برای رفع این معضل دارد اینکه 
آیا موفق به اجرای این کار می شود یا خیر جای بحث دارد!!

تالش فرماندار ســاری برای خروج میــدان بار از مرکز 
استان قابل تحسین است اما واقعا نوبخت کار بسیار سختی 

را در پیش گرفته است.
به دلیل پیچیدگی های خاص قانونی این پروژه ممکن 
اســت تالش های نوبخت به نتیجه نرسد اما از آنجایی که 
نوبخت ثابت کرده که توان عملیاتی کردن کارهای نشــد 

را دارد و با توجه به پتانســیل و دلســوزی که دارد، مردم و 
دلسوزان شهر ساری به موفقیت این مدیر انقالبی در مرکز 

استان امیدهای زیادی بسته اند.
اقدام فرماندار ساری نشــان داد که در دستگاه اجرایی 
فرمانداری ساری برای جابجائی میدان بار ساری اراده کامل 
و قوی وجود دارد، اراده ای که در اســتاندار و فرماندار سابق 
ساروی وجود نداشت یا اینکه اگر داشت تالش مثمر ثمری 

برای آن انجام نشده است.
نوبخت با تغییر محــل کار از فرمانداری به محل اجرای 
پروژه با دستگاه های اجرایی و حاکمیتی اتمام حجت کرده 
که تصمیم قاطع برای عملیاتی کردن پروژه خروج میدان 
بار از ساری را در دستور کار خویش دارد اینکه تا چه اندازه 
در این زمینه موفق می شــود بستگی به وضعیت حقوقی 

این پروژه دارد.
نخســتین بار مهدی عبوری شــهردار ســابق ساری 
تغییر محل دفتر کار خویش از عمــارت در محل اجرایی 
پروژه پارک ملل را کلید زده و موفقیت های مناســبی هم 
کســب کرد البته با این تفاوت که شــهردار اسبق ساری 
محدودیت های مالی و حقوقــی در زمینه اجرای پروژه را 

مانند پروژه خروج از میدان بار نداشته است.
با توجه به صداقتی که فرماندار ساری در رویه مدیریتی 
خویش بکار گرفته در صورتی که موفقیتی هم در این زمینه 
کســب نکند حقایق و چالش های عدم موفقیت خویش 
را هم با رســانه ها و مردم بیان می کند،اقدامی که حسین 
زادگان و رضائی تالش کردنــد درباره علت عدم موفقیت 
خویش برای اجرای این پروژه کمتر صحبت کنند و با بحث 
امنیتی کردن این موضوع روی کم کاری خویش درپوش 
 گذاشته و بدون توضیحاتی در این زمینه میزهای مدیریتی

 را ترک کردند.
اگرچه رضائی در روز تودیع خویش مســائلی را درباره 
علت عدم اجرایی کردن این پروژه مطرح کرده که بیشــتر 
شبیه توجیه بود و توضیح و گفته هایش برای مردم ساری 
تاریخ مصرف نداشــت و معضل ترافیک میدان بار ساری 

همچنیان گریبانگیر مردم است.
نکتــه آخر اینکه مردم ســاری به اقــدام نوبخت برای 
خروج میدان بار از ســاری امید بسته اند و از متولیان سایر 
دستگاه های اجرایی و حاکمیتی درخواست دارند تا کمک 

کنند این اقدام فرماندار مرکز استان به ثمر برسد.

چالش نوبخت با وعده های زمین مانده رضائی و حسین زادگان

بیموامیدهایخروج
میدانبارازساری

پروژه انتقال میدان بار از ساری به خارج از شهر داستان دامنه داری است که از دو دولت گذشته در 
استان شروع شده و همچنان ادامه دارد.در دولت روحانی به دلیل قرار گرفتن حسین زادگان در مسند 
فرمانداری،معاون سیاسی و استانداری مازندران و پیگیری های عباسعلی رضائی امیدها برای خروج 

این مجموعه از مرکز استان را زنده شده بود ام...

اختصاصی هموالیتیاختصاصی هموالیتی 
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 ستاری فرد، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع
 وزارت آموزش و پرورش مطرح کرد:

 تالش برای احیای ردیف
 بودجه دانش آموزان استثنایی

معاون برنامه ریزی و توســعه منابع وزارت آمــوزش و پرورش گفت: 
سازمان آموزش و پرورش استثنایی مانند سایر بخش های وزارت آموزش و 

پرورش به لحاظ مالی در مضیقه است.
صادق ســتاری فرد معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش 
و پرورش در گفت وگو با خبرنگار مهر در پاســخ به این ســوال که چرا در 
بودجه امســال توجه چندانی به دانش آموزاناستثنایی نشده است؛ گفت: 
یکی از مصادیق برقــراری عدالت تربیتی در آمــوزش و پرورش توجه به 
دانش آموزان اســتثنایی و ایجاد سازمان آموزش و پرورش استثنایی بود؛ 
نیازهای این دانش آموزان با دانش آموزان دیگر متفاوت است.وی با اشاره 
به اینکه ایــن دانش آموزان نیازهای خاصی دارند، گفت: آموزش این افراد 
نیازمند تجهیزات خاصی اســت و این دانش آموزان نیازهای بهداشتی و 
تغذیه ویژه ای دارند.ستاری فر با بیان اینکه قطعاً هدف در آموزش و پرورش 
استثنایی تنها آموزش ســواد خواندن یا نوشتن این دانش آموزان نیست؛ 
گفت: آموزش و پرورش به دنبال بهزیستی این دانش آموزان است؛ یعنی 
آموزش و پرورش فرصتی اســت که این کودکان خاص چگونه زیستن و 
بهزیستن را فرا بگیرند و این ارزش ها و قابلیت ها در وجودشان نهادینه شود.
معاون برنامه ریزی و توســعه منابع وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر 
اینکه سازمان آموزش و پرورش اســتثنایی مانند کلیت وزارت آموزش و 
پرورش به لحاظ مالی در مضیقه اســت؛ گفت: متأسفانه در کمبود اعتبار 
دانش آموزان اســتثنایی مستثنی نشده اند؛ حقیقتاً در این موضوع مانند 
نوســازی مدارس خیرین کمک زیادی به وزارت آموزش و پرورش کردند.
وی افزود: اعتبار خوبی برای ســازمان آموزش و پرورش استثنایی از محل 
صرفه جویی یارانه ها پیش بینی شــد امسال هم این سهم اختصاص پیدا 
کرد اما برای بودجه ســال آینده این ردیف را حذف کردند؛ پیشــنهاد ما 
هم احیای همین مورد بود؛ به اضافه پیشــنهاد اضافه کردن یک درصد از 
درآمدهای هدفمندی یارانه ها برای آموزش و پرورش که اگر محقق شود 
یکی از موضوعات هزینه ای ما آموزش و پرورش اســتثنایی و توجه ویژه به 

این دانش آموزان است.

خبرهای جدید از ارائه وام سفر

 رونمایی از پلتفرمی
 به نام ایران سفر

مدیرعامل شــرکت مادرتخصصی ایرانگردی و جهانگردی شــرایط 
تخصیص وام ســفر را تشــریح کرد و گفت: وام ۳۰ میلیون تومانی سفر به 

سرپرستان خانوار تعلق می گیرد.
روح اهلل حســین زاده مدیرعامل شــرکت مادرتخصصی ایرانگردی و 
جهانگردی موضوع اختصاص وام ۳۰ میلیون تومانی ســفر را در گفت گو 
با خبرنگار مهر تشــریح کرد و گفت: در حال حاضر با ۱۵ دســتگاه دولتی 
تفاهمنامه همکاری برای اختصاص این وام امضا کرده ایم تا وام ۳۰ میلیون 
تومانی با چهار درصد سود به کارمندان دولت یا کسانی که می توانند گواهی 
کســر از حقوق دریافت کنند تعلق می گیرد.وی گفت: درخواست بودجه 
برای اجرای این طــرح را از محل تبصره ۱۸ داده ایم به محض آنکه چنین 
مبلغی اختصاص یابد، این وام نیز در اختیار سرپرست خانوار قرار می گیرد. 
در حال حاضر ساز و کار آن با بانک عامل معین شده است. هر زمان دولت این 
پول را بدهد آن را در اختیار بانک قرار می دهیم. پس از آن، پکیج سفرها ارائه 
می شود.وی بیان کرد: قرار است در نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران 
که چند روز دیگر برگزار می شود؛ پلتفرمی به نام »ایران سفر« رونمایی شود 
در این سایت ۱۲ هزار مقصد بارگزاری شده است و اطالعاتی درباره سفر به 
مردم می دهد. افرادی که وام سفر دریافت می کنند می توانند به این سایت 
مراجعه کرده و هر مبلغی که برای ســفر در نظر گرفته اند از جمله وام ۳۰ 
میلیون تومانی را بارگزاری می کنند و به آنها پیشنهاد داده می شود که به 
کجا با چنین مبلغی می توانند سفر کنند.مدیرعامل شرکت مادرتخصصی 
ایرانگردی و جهانگردی گفت: دو سال و نیم زمان برد تا بتوانیم این پلتفرم 
را اجرا کنیم همچنین بخش خصوصی دخیل در این کار نیز شناخته شده 
است. برای طراحی آن نیز ۲۵ پلتفرم جهانی را بررسی کردیم تا به این مدل 
رسیدیم. ارائه مشاوره سفر تنها بخشــی از کارکرد آن است در این سایت 

خدماتی مانند کارانه کاپوتاژ، تورهای ورودی و غیره نیز ارائه می شود.
وی با بیان اینکه ارائه وام سفر در راستای ارزان سازی سفرها اجرا می شود 
گفت: در نظر داریم تا وام سفر را به دو وام ۳۰ میلیون تومانی برسانیم یعنی 
هر خانواده ای بتواند ۶۰ میلیون تومان برای دو ســفر بگیرد. نمی توان این 
وام را یــک جا و با مدت زمان کمی دریافت کرد بلکه باید وام اول را در حوزه 
سفر خرج کرده باشد تا مشمول دریافت وام دوم شود. اکنون در حال رایزنی 
هستیم تا هر کســی که برای دریافت وام اول اقدام کرده مشمول دریافت 
وام دوم نیز شود.حســین زاده درباره اینکه تا کنون مدل های مختلفی از 
کارت های سفر ارائه شده است ولی بی نتیجه مانده گفت: ما در این مدل قرار 
است مردم را تشویق به سفر کنیم بنابراین نمی توان این وام را نقد کرد بلکه 

باید تنها در حوزه خرید اجزای سفر استفاده شود.

وزارت آموزش و پرورش خطاب به مدیران مدارس؛

مبالغ گرفته شده از دانش آموزان 
به نحو مقتضی جبران شود

مدیرکل دفتر وزارتی با ابالغ بخشــنامه ای اعــالم کرد: مدارس مبالغ 
گرفته شــده از اولیا دانش آموزان که به ازای آن اقدامی نکرده اند را به نحو 
مقتضی جبــران کنند. مدیرکل دفتر وزارتی با ابالغ بخشــنامه ای اعالم 
کرد: مدارس مبالغ گرفته شــده از اولیا دانش آموزان که به ازای آن اقدامی 
نکرده اند را به نحو مقتضی جبران کنند.متن این بخشــنامه که با امضای 
حجت اله الماســی صادر شده است، به شرح زیر اســت:نظر به این که از 
ابتدای ســال تحصیلی جاری، به صورت مکرر و به دالیل مختلف از جمله 
برودت، آلودگی هوا و... فعالیت مدارس به شــکل غیرحضوری بوده است، 
مبالغی که مدارس )دولتی و غیردولتی( جهت انجام خدمات خاص از اولیا 
دریافت نموده اند و به ازای آن ها به دلیل غیرحضوری بودن کالس ها اقدامی 
صورت نگرفته است، به نحو مقتضی جبران شــود.این در حالی است که 
روز گذشته حجت االسالم و المسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه 
عنوان کرده بود یکی از مشکالتی که به واسطه تعطیلی متکثر مدارس در 
سال تحصیلی جاری رخ داد، مقوله دریافت وجوه از اولیا دانش آموزان برای 
هزینه های مربوط به سرویس ایاب و ذهاب و تغذیه محصالن بود؛ بعضاً اولیا 
دانش آموزان گالیه دارند که با توجه به تعطیلی زیاد مدارس در این ســال 
تحصیلی، پول دریافت شــده از آنها برای سرویس رفت و آمد و همچنین 
تغذیه دانش آموزان، به آنها مسترد نمی شــود و حتی در مواردی مدارس 

برای وصول این چک های دریافتی از والدین دانش آموزان اقدام می کنند.
رئیس عدلیه تاکید کرد دادســتان کل کشور ضمن شنیدن اظهارات 
مســئوالن مربوطه در آموزش و پرورش و همچنین اولیــا، تدابیر الزم را 

پیرامون رفع این مشکل اتخاذ کند.

بودجه اجرای قانــون حمایت از خانواده و جوانی برای ســال 
آینده حدود ۳۷ درصد کاهش یافته اســت و پژوهشگران جمعیت 
می گوینــد؛ کلیدی ترین راهکار ایجاد اشــتغال بــرای جوانان و 

پیشگیری از مهاجرت آنها است.
در جلســه علنی  مجلس شورای اســالمی گزارش کمیسیون 
تلفیق در مورد الیحه بودجه ســال ۱۴۰۲ کل کشور در دستورکار 
قرار داد. پس از آنکه موافقان و مخالفان نقطه نظرات خود را مطرح 
کردند، کلیات الیحه بودجه ســال آینده کشور رأی گیری شد که 
نماینــدگان مجلس با ۱۶۹ رأی موافــق، ۵۴ رأی مخالف و ۷ رأی 
ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در جلسه با آن موافقت کردند.

براســاس آئین نامه داخلی مجلس، کمیسیون های تخصصی 
فرصــت ۱۵ روزه ای برای بررســی جزئیات الیحــه بودجه و ارائه 
پیشــنهادات خود به کمیســیون تلفیق دارند. پس از آن جلسات 
کمیسیون تلفیق برای بررســی بودجه ۱۴۰۲ کل کشور به مدت 

۲ هفته برگزار خواهد شد.
بودجه کل کشور، دخل و خرج یک ســاله کشور است. در این 
برنامه، درآمدها و هزینه های دولت تخمین زده می شود و این برنامه 
طی یک ســند که به آن الیحه بودجه گفته شــده، هر سال طبق 
قانون در ۱۵ آذر ماه توســط دولت به مجلس تقدیم و بعد از اینکه 
مجلس آن را بررسی و تصویب کرد، این الیحه به قانون بودجه تبدیل 
می شــود. قانون بودجه، مبنای اصلی دولت برای دخل و خرج در 

سال بعد است.
بودجه کل کشــور از دو بخش اصلی تشکیل شده است. بخش 
اول آن بودجه عمومی دولت است و بخش دیگر، بودجه شرکت ها، 

بانک ها و مؤسسه های دولتی وابسته و...  است.
از جمله موضوعاتی که در کشــور بــرای آن بودجه تخصیص 
می یابد بحث جوانی جمعیت است. دهم آبان ۱۴۰۰ بود که قانون 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر اســاس اصل هشتاد و پنجم 
قانون اساســی، در یک کمیسیون مشــترک بررسی شد و پس از 
موافقت مجلس با اجرای آزمایشــی آن به مدت ۷ ســال، به تأیید 

شورای نگهبان رسید.
بر اساس ماده نخستین قانون ســتاد ملی جمعیت به ریاست 
رئیس جمهور تشــکیل می شــود که در مجمــوع ۲۴ عضو دارد. 
عالوه بر رئیس جمهور، دبیر ســتاد، وزرای کشور بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی، علوم، تحقیقات و فناوری، ورزش و جوانان، راه 
و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اطالعات، امور اقتصادی 
و دارایی، فرهنگ و ارشــاد اسالمی، آموزش و پرورش و ارتباطات و 

فناوری اطالعات بخشی از اعضا هستند.
رؤســای ســازمان های صدا و ســیما، برنامه و بودجه کشور، 
تبلیغات اسالمی و پزشــکی قانونی کشور و همچنین، معاون امور 
زنان و خانواده ریاست جمهوری یا دستگاه مرتبط، مدیر حوزه های 
علمیه، دادستان کل کشور، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان 
و خانواده شورای عالی انقالب فرهنگی، دو نفر از نمایندگان مجلس 
شورای اســالمی به عنوان ناظر، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین هم در ستاد ملی جمعیت حضور 

خواهند داشت.
بودجــه ۷۵00 میلیارد برای اجــرای قانون حمایت از 

خانواده و جوانی جمعیت
در بودجــه ۱۴۰۲، دولت ۷,۵۰۰ میلیــارد تومان بودجه برای 
اجرای قانون حمایــت از خانواده و جوانی جمعیــت برآورد کرده 
است که این رقم نشــان از کاهش ۳۷.۵ درصدی بودجه این قانون 
در قیاس با آنچه دولــت در الیحه ۱۴۰۱ برای اجرای قانون جوانی 

جمعیت پیشنهاد داده بود، دارد.
این در حالی اســت که در الیحه بودجــه ۱۴۰۱، دولت بودجه 

پیشنهادی برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 
را ۱۲ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود. به عالوه اینکه در الیحه 
بودجه ۱۴۰۱ برای وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی به 
منظور اجرای قانون جوانی جمعیــت ردیف بودجه مجزا به مبلغ 
۲,۳۵۹ میلیارد و ۴۷۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان پیشــنهاد شده 
بوده اســت. همچنین در الیحه بودجــه ۱۴۰۱ ردیف اختصاصی 
بودجه برای اجرای چند عنوان برنامه از جمله اجرای سیاست های 
قانون جوانی جمعیت به وزارت آموزش و پرورش نیز اختصاص داده 
شــده بود و این در حالی است که در الیحه بودجه ۱۴۰۲ نه وزارت 
آموزش و پرورش و نه وزارت بهداشــت ردیف بودجه مجزایی برای 

اجرای قانون جوانی جمعیت ندارند.
همچنین بند »ح« تبصره ۱۱ الیحــه بودجه ۱۴۰۲ وزارت راه 
و شهرسازی را مکلف کرده اســت تا به منظور حمایت از خانواده و 
جوانی در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت 
رایگان در قالب شــرایط مندرج در ماده ۴ قانون حمایت از خانواده 
و جوانی جمعیت به خانواده های صاحب فرزندان چهارقلو و بیشتر 

اختصاص دهد.
همچنین بر اســاس ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت، دولت مکلف اســت برای کلیه گروه های مختلف حقوق 
بگیر در دســتگاه های مذکور در ماده )۲۹( قانون برنامه پنجساله 
ششم توســعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 
ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطالعات، سازمان انرژی 
اتمی )به استثنای مشموالن قانون کار( از قبیل کارکنان کشوری 
و لشــکری، اعضای هیأت علمی دانشــگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالی و پژوهشی و قضات، از ابتدای سال ۱۴۰۱، به مدت پنج سال، 
افزایش حقوق ســاالنه را در سقف ردیف حقوق و جبران خدمت به 
گونه ای اعمال کند که هرساله، کمک هزینه اوالد و حق عائله مندی 
مشموالن این ماده در چارچوب افزایش سنواتی حقوق و دستمزد به 
ترتیب به میزان صد درصد )۱۰۰درصد( و پنجاه درصد )۵۰درصد( 

افزایش یابد.
افزایش امتیاز کمک هزینه عائله مندی و حق اوالد

در همین راســتا بخش ۳ بند» الف« تبصره ۱۲ الیحه بودجه 
۱۴۰۲ نیز تصریــح می کند که به منظور اجرای مــاده ۱۶ قانون 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امتیاز کمک هزینه عائله مندی 
و حق اوالد، موضوع بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری 

شاغلین و بازنشســتگان، به ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰ و معادل ریالی 
امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت 

کارکنان دولت تعیین می شود.
پیش تر در بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری امتیاز 
کمــک هزینه عائله مندی و حق اوالد به ترتیب ۸۰۰ و ۲۰۰ امتیاز 

در نظر گرفته شده بود.
جمعیت در بحران و بودجه ای که آب رفت

مشکالت جمعیتی رتبه ۲۰ از میان ۲۵ چالش عمده کشور
علی پژهان پژوهشگر مسائل جمعیتی در گفتگو با مهر در مورد 
موضوع سیاست های جمعیت در کشور و نیازهای بودجه آن اظهار 
داشت: ۲۵ چالش عمده در کشور وجود دارد که مسائل جمعیتی در 
رتبه بیش از ۲۰ قرار دارد و دولت ها آنطور که باید در مورد موضوعات 

جمعیتی به صورت دقیق و درست و یا عملی ورود نکرده اند.
وی افزود: در حال حاضر کســی چنــدان مباحث جمعیتی را 
پاسخگو نیســت چرا که این مسئله متولی خاص سازمانی ندارد تا 
برای آن در مجلس جهت دریافت بودجه چانه زنی شود و مشکالت 
هم آنقدر زیاد است که بودجه ها برای زخم های دیگر در نظر گرفته 

می شود.
انتقاد از سیاست های متناقص جمعیتی

وی با اشــاره به اینکه به نظر می رسد در حال حاضر موضوعات 
مربوط به جمعیت رها شده اســت گفت: سیاست ها متأسفانه در 
کشــور تناقض گونه بوده به طور مثال در مورد قرعه کشی خودرو 
برای کسانی که فرزندآوری داشــته اند مشکالتی بوده و آنقدر که 
باید محقق نشده است و سیاست های افزایش جمعیت به نوعی بوده 
است که اگر بگوییم کل بودجه کشورها هم به آن اختصاص دهند 

جوابگو نخواهد بود.
این پژوهشگر حوزه جمعیت خاطرنشان کرد: متأسفانه بسیاری 
از اقدامات در حوزه جمعیت فقط صوری بوده و عماًل اقدامی جهت 
حمایت از این سیاست ها اجرا نشــده است و به نوعی بیشتر شعار 

صورت گرفته است.
بهترین سیاســت جهت افزایش جمعیت ایجاد اشتغال برای 
جوانان است تا آنها را تشویق به ازدواج و فرزندآوری کند. متأسفانه 
جمعیت افراد بیکار افزایش یافته و شــاخص بار تکفل هم افزایش 
یافته است. یعنی به عبارتی یک نفر کار می کند و خرج چندین نفر 

را تأمین می کند.

بهترین سیاست جهت افزایش جمعیت ایجاد اشتغال 
برای جوانان است

وی تاکید کرد: بهترین سیاست جهت افزایش جمعیت ایجاد 
اشتغال برای جوانان اســت تا آنها را تشویق به ازدواج و فرزندآوری 
کند. متأسفانه جمعیت افراد بیکار افزایش یافته و شاخص بار تکفل 
هم افزایش یافته است. یعنی به عبارتی یک نفر کار می کند و خرج 

چندین نفر را تأمین می کند.
جمعیت در بحران و بودجه ای که آب رفت

پژهان با اشاره به اینکه مشکالت مربوط به جمعیت، آینده ایران 
را تهدید می کند گفت: اگر جمعیت جوان امروز به سالح کار مجهز 
نشــود نه تنها آینده ایران بلکه آینده خــود افراد هم با چالش های 

زیادی مواجه خوهد شد.
پیشگیری از مهاجرت هم نوعی سیاست جمعیتی است

وی تصریح کرد: توجه به موضوعات جمعیتی فقط این نیست 
که تشــویق به فرزندآوری شود بلکه اجرای برنامه های حمایتی از 
جوانان جهت پیشگیری از خروج آنها از کشور و به عبارتی مهاجرت 

خود در این حوزه حائز اهمیت است.
توجه به موضوعات جمعیتی فقط این نیســت که تشــویق به 
فرزندآوری شــود بلکه اجرای برنامه های حمایتی از جوانان جهت 
پیشــگیری از خروج آنها از کشور و به عبارتی مهاجرت خود در این 

حوزه حائز اهمیت است.
مشکالت اقتصادی ترمزی برای فرزندآوری

این پژوهشگر با تاکید بر اینکه مشکالت اقتصادی ترمزی برای 
فرزندآوری اســت، گفت: بودجه ها باید در مورد قوانین جمعیتی 
عملی، واقعی و ملموس باشــد. همچنین باید توجه داشت که اگر 
نرخ رشد اقتصادی افزایش یافت نرخ رشد جمعیت هم بیشتر خواهد 
شــد.وی تاکید کرد: در حال حاضر مشکل مدیریت جمعیت باید 
برطرف شود تا فرزندآوری و عملی شدن سیاست های جمعیت را 

شاهد باشیم.
مشکل قانونی در مورد موضوع جوانی جمعیت نداریم / 

دغدغه عدم اجرای صحیح قانون   است
همچنین حجت االســالم مهدی متقی فر، مدیرکل دفتر کل 
دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش وجوانان 
در پاسخ به این سوال که آیا قوانین ما در این حوزه نیاز به اصالح دارد 
یا نه؟ گفت: با وجود قانون جوانی جمعیت مشکلی در حوزه قانون 

نداریم، آنچه مشکل ساز شده عدم اجرای صحیح قانون است. 
اگر قانون به درستی اجرا شود هم در خصوص تشکیل زندگی و 
هم فرزندآوری تمهیدات ویژه ای در نظر گرفته شده است.وی افزود: 
کارهای فرهنگی زمانی نتیجه می دهد که بتوانیم در اجرای برخی 
قوانین مربوط به تسهیل ازدواج مثل قانون جوانی جمعیت خوب 

عمل کنیم تا مردم شیرینی اجرای قانون را بچشند.
هشــدار درباره بحران پیری جمعیت /   بودجه ۷۵00 

میلیاردی به دست جوانان می رسد؟
به گفته بسیاری از کارشناسان در سی سال آینده هیچ بحرانی 
خطرناک تر از بحران پیری جمعیت برای ایران نیســت. بااینکه از 
تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بیش از یک سال 
گذشته، اما میزان اجرای تکالیف مندرج در قانون و پایبندی متولیان 
به عملی کردن وظایف محوله از بی عملی ها و بی برنامگی های آشکار 

حکایت دارد. 
کلیات بودجه کشــور هم روز گذشــته در مجلس به تصویب 
نمایندگان رسید و حاال باید منتظر ماند و دید بودجه ۷,۵۰۰ میلیارد 
تومانی برای اجــرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در 
ســال آینده مؤثر واقع می شــود و آیا برنامه ها با اسنجام در جهت 

اشتغال جوانان اجرایی خواهد شد.

جمعیت در بحران و بودجه ای که آب رفت

با گسترش شبکه های اجتماعی روش های کسب درآمد با شیوه 
نادرســت هم متناسب با آن افزایش پیدا کرد که می توان به قمار و 
شــرطبندی به عنوان یکی از راه ها اشــاره کرد اما بررسی ها نشان 
می دهد طی سال های گذشته روش های مقابله با این موضوع مورد 
توجه قرار گرفته تا مدیران این سایت ها نتوانند به راحتی مردم را با 

وعده درآمدهای چشمگیر فریب دهند.
داســتان قمار و شــرط بندی، موضوع امروز و دیروز نیست و 
یکی از روش های درآمدزایی برای بســیاری از شرکت ها و افراد در 
سراســر جهان، استفاده از همین راه هاســت اما از آنجایی که طی 
سال های گذشــته، انجام هر کاری به سمت فضای مجازی رفت، 
قمار و شــرط بندی هم بــه این فضا راه یافــت؛ اگرچه حتی قمار 
اینترنتی هم از همان زمان های ابتدای حضور اینترنت در کشــور 
مطرح بوده، اما طی ســال های گذشــته، شــاید به دلیل افزایش 
ســودجویی  و کالهبرداری ها از این روش، جنجال بیشتری به پا 
کرده است.در واقع در اسفند سال ۱۳۹۱،  کارگروه تعیین مصادیق 
محتوای مجرمانه اعالم کرده بود که به استناد قانون جرایم رایانه ای 
بــا قمارخانه های مجــازی و شــرط بندی های اینترنتی برخورد 
می کند، البته آن زمان مصداق قمار اینترنتی، بیشــتر شرط بندی  
روی مسابقات ورزشــی و عمدتا فوتبال بود، اما این روزها که یک 
پلتفرم خارجی به یکی از پراســتفاده ترین شــبکه های اجتماعی 
تبدیل شــده، شرط بندی با هدف یک شبه پولدار شدن به این فضا 
هم راه یافته و این بار اینفلوئنســرها یا شــاخ های مجازی که غالبا 
 با پخش کلیپ هــای طنز هنرنمایی می کننــد، گردانندگان این

 قمارخانه هستند.
طی ســال های گذشته بارها در این زمینه به مردم هشدار داده 
و گفته شــده که اکثریت سایت های شرط بندی و قمار و نظایر آن 
با هدف کالهبرداری از کاربران ایجاد شــده و درنهایت پس از اخذ 
مبالغی از شــرکت کنندگان هیچ پولی به آنان نمی دهند. برخی از 
این سایت ها اقدام به ســرقت اطالعات حساب بانکی کاربران این 
ســایت ها کرده و با در اختیار گرفتن رمز پویا یــا رمز دوم و دیگر 
اطالعات کارت بانکی که توســط کاربر در اختیار مجرمان گذاشته 
می شود، اقدام به برداشت از حساب بانکی آن ها می کنند. یا اینکه 
این افراد مبالغی را برای شــرکت در مســابقه دریافــت کرده، اما 
سازوکار ســایت را به گونه ای طراحی می کنند که فرد دائما بازنده 
شود یا اصال مبلغی به حسابش پرداخت نشود؛ حتی در مواردی بود 
که فردی برنده هم شــده اما سایت مذکور حساب شرکت کننده را 
مسدود کرده است. در این شرایط افراد سودجو ممکن است دوباره 
دســت به کار شده و بخواهند در پوشــش تبلیغات متنوع اقدام به 
کالهبرداری از کاربران کنند که در این خصوص هشــدار پلیس به 

شــهروندان این است که به هیچ عنوان فریب چنین سایت هایی را 
نخورده و از وارد کردن اطالعات مربوط به کارت بانکی خود در این 

سایت ها خودداری کنند.
تبلیغ قمار باید تعطیل شود

در دولت گذشــته هم از طراحی برنامه ای سه ماهه برای توقف 
این پدیده صحبت شــده بود به گونه ای که وزیر ســابق ارتباطات 
و فناوری اطالعات اعالم کرد گزارش هایی در زمینه شــیوع قمار 
اینترنتی دریافت کرده است و اگرچه برخورد با این تخلفات بر عده 
این وزارتخانه نیست اما با هدف هم افزایی، جلسه ای با حضور بانک 
مرکزی، دادستانی کل کشور، پلیس فتا و سازمان فناوری اطالعات 
برگزار و برنامه ای سه ماهه  برای توقف یا سخت کردن این تخلفات 

تصویب شد.
وی معتقد بود قمار فرایندی مذموم و اقتصاد ناشی از آن ناسالم 
است. اگرچه وظیفه برخورد با قمار در فضای مجازی با قوه قضاییه 
است؛ امروزه این سرویس ها نفوذ بیشتری یافته اند و دامنه وسیعی 
پیدا کرده اند و خود را به جای خدمات ارزش افزوده جا می زنند. در 
یک مرحله برای برخورد با این تخلفات مقررات سخت وضع شد در 
مرحله بعد برخورد و اکنون نیازمند برنامه جدی تری برای ریشه کن 
کردن این تخلف هســتیم. یــک برنامه زمان بندی ســه ماهه در 
دستور کار بود که طبق برنامه انجام شد و در مرحله آخر بسیاری از 
فرایندها نیازمند همکاری بیشتر بانک مرکزی که اگرچه همکاری 
مجدانه ای داشتند اما همکاری بیشــتری برای رسیدن به نتیجه 
مورد نیاز است زیرا قوانین در این حوزه کامل است و تنها بحث اجرا 
و هماهنگی مطرح اســت.بر این اساس قمار اقتصاد ناسالمی است 
و از دید شــرعی حرام است؛ به گونه ای که عده ای را فربه و بسیاری 
را بیچاره می کند؛ تبلیغ قمار هم حتما اشــکال دارد و باید تعطیل 
شــود. در سال ۱۳۹۹ هم بانک مرکزی همراه با چندین نهاد دیگر 
اقداماتی را در راســتای مقابله با قمــار در فضای مجازی انجام داد 
که می توان به مواردی مانند امکانپذیر  شــدن شناسایی هوشمند 
ســایت های قمار، مبارزه بانک ها با درگاه های قمار اشاره کرد. در 
نهایت سال گذشته بانک مرکزی اعالم کرد با اقدامات این بانک در 
زمینه مقابله با قمار و شناسایی آن ها ۶۰ درصد از شبکه قماربازان 

کاهش پیدا کرده است.

راهکار بانــک مرکزی برای مقابله با قمار در فضای مجازی 
چیست؟

ســه راهبرد اصلی در اقدامــات بانک مرکزی بــرای مقابله با 
قماربازی مد نظر اســت که اولین آن هوشمندی نظارت است که 
از این طریق اکنون کســی که در حال قماربازی است، تحت رصد 

و شناســایی قرار دارد و این موضوع به صورت ارسال پیامک های 
هشــداری و اخطاری به اطالع آن ها می رسد. در این بین، کسانی 
کــه پیامک دریافت کرده اند، بیــش از ۷۵ درصد آن ها دیگر قمار 
نمی کنند. دومیــن راهبرد بانک مرکزی مشــارکت جدی با قوه 
قضائیه و پلیس فتا برای اقدامات الزم در حوزه قمار است. اقدامات 
آگاهی رســانی، تشویقی و تنبیهی نســبت به فعاالن حوزه قمار 
ســومین راهبرد بانک مرکزی برای مقابله با قمار است که اقدام را 
برای هزینه دار کردن قمار کردن انجام می شود و در سال ۱۳۹۸ که 
شروع به جریمه کردن درگاه های اینترنتی پرداخت فعال در قمار 

کردیم، ظرف مدت کوتاهی آن ها جمع شدند.
اما تالش برای مقابله با قمار و اقدامات نهادهای گوناگون در این 
زمینه سبب نمی شود که نگرانی ها در این زمینه از بین رفته باشد؛ 
به گونه ای که ابولحســن فیروز آبــادی - رئیس مرکز ملی فضای 
مجازی-  در نخســتین همایش ملی آسیب شناسی روانی کرونا و 
مداخالت روانی- اجتماعی، نسبت به اعتیاد به قمار اظهار نگرانی 
کرد چراکه قمار در فضای مجازی به شکل اعتیاد ظهور کرده است.

با این وجود رئیس پلیس فتای تهران بزرگ در آبان ماه ســال 
جاری از شناســایی و دستگیری سه نفر از مبلغان سایت های قمار 
و شــرط بندی خبر داد. سرهنگ داود معظمی گودرزی دراین باره 
گفــت:  چندی پیش و بــه دنبال دریافــت گزارش هایی مبنی بر 
فعالیت چند کانــال و گروه تلگرامی برای دعوت کاربران به حضور 
در سایت های قمار و شرط بندی رسیدگی به موضوع در دستور کار 
ماموران پلیس فتا قرار گرفته و در همان تحقیقات اولیه مشــخص 
شــد که در مجموع چهــار کانال  در این حوزه فعال اســت و بیش 
از یک میلیــون دنبال کننده دارد. این کانال هــا برخی از کاربران 
فضای مجازی را با تبلیغات فریبنده به ســمت و سوی سایت های 
شــرط بندی هدایت کرده و در ازای این کار مبالغ زیادی دریافت 

می کردند.

ماموران پلیس فتا پس از تحلیل مســتندات جمع آوری شده و 
بررســی های اطالعاتی و تخصصی، سه نفر از افراد اصلی گرداننده 
این کانال ها و گروه های تلگرامی را شناســایی و پس از تشریفات 
قضایی مجرمان را دســتگیر و به پلیس فتا منتقل کردند. این افراد 
پس از انتقال به پلیس فتا هرگونه اقدام مجرمانه ای را رد کردند، اما 
پس از مشاهده ادله جمع آوری شده توسط پلیس، ضمن پذیرش 
بزه انتسابی انگیزه خود از این اقدام مجرمانه را منفعت مالی عنوان 

کردند.
شیوه و شــگرد در این اقدام مجرمانه به این گونه است که افراد 
ســودجو با دادن وعده هایی فربینده نظیر دریافت سودهای کالن 
به مخاطبان، لینک های اختصاصی را تحت عناوین انفجار، بت زنی، 
پیش بینی و ... در ســایت های شــرط بندی و قمار طراحی کرده و 
ســعی به جذب افراد ناآگاه می کنند. الزم اســت افراد از حضور و 
ســرمایه گذاری در این ســایت ها خودداری کنند و توجه داشته 
باشند که سایت های شرط بندی یا اقدام به سرقت اطالعات حساب 
بانکی افراد کــرده یا اینکه با وعده های مختلف اقدام به جذب پول 
شهروندان کرده، اما پولی به آنان پس نمی دهد.  گفتنی است برای 
سه متهم دستگیر شده پرونده ای تشکیل شد و این افراد برای ادامه 

روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شدند.
در نهایت شورای عالی فضای مجازی به تازگی سند پیشگیری 
و مقابله با قمار در فضای مجازی را در راســتای اجرای سند طرح 
کالن و معماری شــبکه ملی اطالعات به تصویب رســانده است. 
آشنایی جامعه با تاثیرات روانی، اجتماعی و اقتصادی قمار در فضای 
مجازی، سازوکارهای هوشمند پیشگیری از ترویج و گسترش قمار 
در فضای مجازی و بسترســازی برای مقابله با شــبکه مرتکبین و 
عوامل مرتبط با قمار از جمله اهداف و اقدامات این سند اعالم شده و 
باید دید در آینده اجرای این سند تا چه حد به بهبود اوضاع و کاهش 

قمار در فضای مجازی کمک خواهد کرد./ ایسنا 

پایانی برای یک فریب سودآور
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علمیعلمی

 شایع ترین عوارض 
کار با کامپیوتر و راه حل آن

کار بیش از حد با کامپیوتر باعث بروز مشــکالت جدی برای سالمت بدن می شود و با آشنایی با 
عوارض کار با کامپیوتر می توانید از آن جلوگیری کنید. امروزه تکنولوژی جزئی جدا نشدنی از زندگی 
شــده و تقریبا در هر زمینه کاری به یک ضرورت تبدیل شده اســت. با این اوصاف به نظر می رسد 
تغییرات و پیشرفت های مداوم کارها به تکنولوژی متکی است. تکنولوژی از بعضی جهات زندگی ما 
را آسان تر کرده و برخی از هزینه ها را کاهش داده است. آیا شغل شما نیز ایجاب می کند تا مدت زمان 
طوالنی مثال بیش از ۸ ساعت در روز را جلوی رایانه بگذرانید؟ در این صورت، ممکن است در معرض 

خطر افزایش برخی از مشکالت سالمتی از جمله مواردی که در این بخش خواهید خواند، باشید.
1- مشکالت اسکلتی و عضالنی

این مشــکل شامل قسمت هایی از بدن مانند پشت، گردن، سینه، بازو ها، شانه ها و پاها است. در 
این حالت درد عضالت و شکایت از خستگی عضالت شایع است. همچنین ممکن است بی حسی در 
بازوها و دست ها ایجاد شود. این مشکل زمانی رخ می دهد که موقعیت شما حین استفاده از کامپیوتر 
نادرســت است. ممکن است متوجه شوید روی صندلی که نشسته اید احساس راحتی نمی کنید و 
استانداردهای مناسب برای بدن شما را ندارد.راه حل و نکاتی که باید در نظر بگیرید:- برای میز 
و صندلی خود ارتفاع مناسبی پیدا کنید تا صفحه رایانه در مقابل چشم یا کمی پایین تر باشد.- صاف 
بنشینید وبه صندلی تکیه دهید، پاها باید زاویه ۹۰ درجه روی زمین داشته باشند. -سعی کنید بین 

انجام کارها، برای جریان خون و استراحت چشمان تان کمی حرکات کششی انجام دهید.
۲- مشکالت بینایی

رایانه به دلیل نورهای درخشــان، تابش خیره کننده و زل زدن به تصاویرباعث ایجاد فشاری در 
چشم می شود . تمرکز و زل زدن مداوم بر روی صفحه کامپیوتر، می تواند باعث خشک شدن چشم 

شود.
راه حل و نکاتی که باید در نظر بگیرید:

- روشنایی صفحه رایانه را طوری تنظیم کنید که چشمان تان خسته نشوند به عنوان مثال :اگر 
در اتاق تاریکی نشسته اید، نور زیاد صفحه رایانه باعث خستگی چشم شما می شود بنابراین به منظور 

حفاظت از چشمان خود روشنایی را کاهش دهید .
 - صفحه رایانه را کمی کج کنید تا هرگونه تابش خیره کننده را کاهش دهید .

- فاصله مناسبی از صفحه رایانه داشته باشید و پلک زدن را فراموش نکنید.
۳- آسیب فشار های مداوم

ممکن است درد گردن، شانه یا انگشتان مربوط به استفاده مکرر از عضالت باشد. استفاده از رایانه 
و فشار مداوم به عضالت باعث افزایش سفتی، درد یا تورم در هر یک از قسمت ها می شود. یکی از رایج 

ترین شرایط مربوط به استفاده مکرر از عضالت هنگام استفاده از رایانه، سندروم تونل کارپال است.
راه حل و نکاتی که باید در نظر بگیرید:

- ماوس را در محلی دورتر از صفحه کلید قرار دهید تا برای رسیدن به آن کل بازوی خود را حرکت 
دهید و فقط مچ خود را به سمت بیرون بچرخانید تا به آن برسید و حرکتش دهید.- تایپ آهسته ای 
داشته باشید تا فشــار وارد بر هر یک از انگشتان تان را کاهش دهید.- هنگام تایپ کردن، مچ دست 
خــود را انعطاف پذیر نگه دارید و از ثابت نگه داشــتن آن ها در یک موقعیت خاص خودداری کنید. 

انطاف پذیر نگه داشتن آن ها از فشار شدید و مداوم پیشگیری می کند.
4- سر درد

سر درد بسیار شایع است و ممکن است به دلیل افزایش فشار عضالنی یا درد گردن ایجاد شود. هر 
گونه مشکل بینایی یا ادامه فشار برروی چشم می تواند باعث سر درد شود.

راه حل و نکاتی که باید در نظر بگیرید: - معاینات چشم منظمی داشته باشید تا در جهت اصالح 
مشــکالت بینایی خود تالش کنید .- تمام تالش خود را کنید تا گردن تان را مســتقیم در مقابل 

کامیپوتر قرار داده و به استراحت بپردازید.
۵- چاقی

اســتفاده طوالنی مدت از کامپیوتر ممکن است منجر به یک سبک زندگی بی تحرک شود که 
فاقد فعالیت بدنی و یا ورزش کافی است. استفاده طوالنی مدت از کامپیوتر یا به طور کلی هر وسیله 

الکترونیکی؛ عامل مهمی در چاقی محسوب می شود به خصوص برای کودکان.
راه حل و نکاتــی که باید در نظر بگیرید:- برای اســتفاده فرزندان تان از وســایل الکترونیکی 
محدودیت هایی را تعیین کنید.- برای داشــتن یک سبک زندگی فعال، کودکان خود را به بازی در 
فضای باز یا سرگرمی خاصی که ممکن است آن ها را از استفاده وسایل الکترونیکی دور کند؛ تشویق 
کنید.- اگر شغل شما نیاز به استفاده روزانه از کامپیوتر تا ۸ ساعت دارد، سعی کنید هنگام بازگشت 

به خانه از کامپیوتر استفاده نکنید و در عوض به استراحت بپردازید و سعی کنید کمی ورزش کنید.
6- اختالالت استرس

تکنولوژی بر رفتار و احساسات ما تاثیر می گذارد. استفاده طوالنی مدت از کامپیوتر ممکن است 
با ضعف سالمتی و افزایش فشار بر شما در محیط کار همراه باشد که هر دو می تواند منجر به استرس 
شود. هر چه استرس بیشتری داشته باشید و درمانی صورت نگیرد احتمال ابتال به مشکالت جدی 
تر سالمتی بیشتر خواهد بود . استرس می تواند منجر به کاهش دامنه توجه، عدم تمرکز، سرگیجه 

و خستگی شود .
راه حل و نکاتی که باید در نظر بگیرید:

برای رفع استرس خود راهکار درمانی پیدا کنید، سالمتی خود را ارتقا دهید و از شرایطی که منجر 
به تشــدید وضعیت تان می شود دوری کنید.برای مقابله با استرس خود یوگا، درمان های طبیعی، 

دارو های تجویز شده پزشک را امتحان کنید .
۷- آسیب های  استفاده از لپ تاپ

آسیب های لپ تاپ در دســته بندی خاص خود قرار می گیرند. استفاده روزانه از آن درد و فشار 
بیشــتری را به افراد وارد می کند. لپ تاپ ها برای اســتفاده کوتاه مدت افرادی طراحی شده اند که 
کامپیوترهای رومیزی ندارند. درحال حاضر افراد به دلیل راحتی بیشتر، از لپ تاپ بیشتر از کامپیوتر 
استفاده می کنند. مشکل استفاده از لپ تاپ این است که صفحه نمایش و صفحه کلید بسیار نزدیک 
به هم هستند و درواقع هیچ راه صحیحی برای استفاده از لپ تاپ وجود ندارد زیرا اگر آن را در جایی 
قرار دهید که بدون خم شدن کارتان را انجام دهید بازهم باعث می شود دستت تان را خیلی باال ببرید 

و همین امر باعث درد شانه و پشت خواهد شد.
راه حل و نکاتی که باید در نظر بگیرید:- از یک رایانه رومیزی استفاده کنید که عالوه بر به صرفه 
بودن از لحاظ اقتصادی، بتوانید به دفعات مکرر با آن کار کنید و از لپ تاپ به طور متناوب اســتفاده 
کنید.- از تجهیزات جداگانه لپ تاپ مانند موس یا صفحه کلید بی ســیم یا پایه لپ تاپ اســتفاده 
کنید.- مثل همیشه در حین کار، استراحت را فراموش نکنید.- اگر مجبورید لپ تاپ خود را به همراه 
داشته باشید حتما آن را در کوله پشتی یا کیف مخصوص حمل کنید که در غیر این صورت ممکن 

است فشار بیشتری به ماهیچه هایتان وارد کنید.
8- مشکالت خواب

نوری که از صفحه نمایش رایانه منتشر می شود در واقع می تواند مغز را فریب داده و باعث ترشح 
مالتونین ) هورمونی که به الگوی خواب کمک می کند( شود.

راه حل و نکاتی که باید در نظر بگیرید:
- قبل از خواب از استفاده از رایانه خودداری کنید.

- قبل از خواب سعی کنید کتاب بخوانید تا با آرامش بیشتری به خواب بروید.
9- کاهش شنوایی در پی استفاده از هدفون

در بعضی مواقع ممکن است برای تمرکز بهتر روی چیزی یا شاید به دلیل این که در محیط اطراف 
سر و صدا حاکم است الزم باشد از هدفون استفاده کنید. غالبا افراد سطح صدا را بسیار زیاد می کنند 
در حالی که برای شــنیدن صدا به طور موثر حتی نیازی به زیاد کردن صدا نیست. استفاده مکرر از 

هدفون و صدای بیش از حد زیاد می تواند منجر به اختالل شنوایی شود.
راه حل و نکاتی که باید در نظر بگیرید:

- میزان صدای هدفون را تا حدی که متوجه شوید پایین نگه دارید.
- گوش دادن به هدفون تقریبا با ۸۰ دســی بل توصیه می شود. اگر از میزان صدای آن بی اطالع 

هستید به راحتی می توانید تحقیق کنید.
10- افزایش خطر لخته شدن خون

بی تحرکی و مانع خون رســانی بهتر به اندام ها، باعث جمع شــدن سلول های خونی و در نهایت 
لختگی آن خواهد شــد. اگر لخته های خون از محل خود جدا شوند و به قسمت های دیگری مانند 
ریه ها بروند ممکن است که باعث مرگ شوند. نشستن بیش از حد در یک وضعیت )به خصوص اگر 
پاها ضربدری باشند( و بیش از ۴ ساعت طول بکشد، می تواند خطر ابتال به لخته شدن خون را بسیار 
افزایش دهد.راه حل و نکاتی که باید در نظر بگیرید:- هنگام اســتفاده طوالنی مدت از کامپیوتر، از 
قراردادن پاها به حالت ضربدری خودداری کنید.- اســتراحت را فراموش نکنید و پاهای خود را دراز 
کنید تا خون را به جریان اندازید و احتمال لخته شــدن آن را کاهش دهید.- اگر مجبورید به مدت 
طوالنی بنشینید، حتی در حالت نشسته نیز اندام های خود را کشش و حرکت دهید.به گزارش وب 
گاه نمناک در نهایت، ممکن است به نظر برسد که استفاده از کامپیوتر چیز بدی است و اکثر ما توانایی 
اجتنــاب از آن را نداریم. به همین دلیل امکان دوری از تکنولوژی غیرممکن می شــود اما اگر برای 
استفاده از رایانه مدیریت داشته باشید و اعتدال را رعایت کنید، کار با آن می تواند حتی مفید هم باشد.

 شــیب تند ســالمندی، افزایش نرخ پیری و کاهش موالید 
مازندران را در آستانه بحرانی بزرگ قرار داده، این درحالی است که 
زوج های نابارور زیادی در استان شناسایی شده اند که در آرزوی 
فرزند هستند. علیرضا نوری کجوریان: همه آمارها و ارقام و دو دوتا 
چهارتا کردن ها نشان می دهد مازندران با شتاب هرچه بیشتر به 
ســمت پیری پیش می رود و دیگر از آن خانواده های پرجمعیت 
که صــدای نوزاد و کودک آنها تا چند کوچه آن ســوتر می رفت، 
کمتر می توان نشان و سراغ گرفت.نگرانی هایی نظیر آینده شغلی 
فرزندان، مشــکالت اقتصادی و معیشتی، درآمد ناکافی، کفایت 
فرزندان فعلی، نداشتن مسکن مناسب، عدم آمادگی روحی برای 
تولد فرزند جدید، ترس از فرزندان بیشــتر، نگرانی از ســالمتی 
مادر و تداخل فرزند آوری و غیره دســت به دست هم داده تا نرخ 
فرزندآوری در مازندران به کمترین میزان در دهه اخیر رســیده 
است.روند رشــد جمعیت در مازندران حکایت از آن دارد که در 
آینده ای نه چندان دور با جامعه ای پیر در استان روبرو خواهیم شد 
و در کنار مشکالت اقتصادی و اجتماعی، سهم مسائل فرهنگی را 
در تک و یا دو فرزندی شدن خانوارها نباید نادیده گرفت اما دود این 

رفاه طلبی مقطعی، بزودی گریبان همه را خواهد گرفت.
 سیاست های اشتباه گذشــته امروز گریبان جامعه 

را گرفت
یک کارشناس مســائل اجتماعی ریشه مسائلی که امروز در 
زمینه فرزندآوری با آن روبرو هستیم را به دهه های گذشته نسبت 
داد و گفت: زمانی سیاســت گذاری های اشتباهی »فرزند کمتر، 
زندگی بهتر« تبلیغ می شــد و این شعار چنان در جامعه نهادینه 
شــد که بسیاری از خانوارها از داشــتن فرزندان بیشتر احساس 
شرمساری می کردند.علی نجفی با بیان اینکه متغیرهای مختلفی 
در زمینه عدم اقبال خانواده ها به داشــتن فرزند بیشتر از جمله 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مطرح است، افزود: هرچند مسائل 
اقتصادی موضوع روز به شــمار می رود امــا نمی تواند به تنهایی 
متغیر اصلی باشد.وی با اشاره به اینکه در گذشته خانواده ها منابع 
حمایتی زیادی داشــتند و والدین نظیر پدربزرگ ها و غیره برای 
رفع احتیاجات از آنان حمایت می کردند، ادامه داد: به مرور زمان 

بسیاری از از این نیازها از خانواده خارج و به دست دولت افتاد.
دومینوهای تهدید نسل در مازندران/ زوج هایی که در 

آرزوی فرزند هستند
وی با بیان اینکه وقتی خانواده ای دارای فرزند می شود، نیازمند 
حمایت افراد باتجربه تر و پخته تر اســت و در حال حاضر این نیاز 
وجود ندارد، گفت: کاهش منابع حمایتی از جمله مسائلی است 
که میل به فرزندآوری را کاهش داده اســت.این جامعه شناس با 
عنوان اینکه امروز جامعه به سمت فردگرایی در حال پیش رفتن 
اســت، افزود: در عین حال باید در نظر گرفــت که تک فرزندان 
امروز در آینده خویشــاوندی چون عمه، عمو و دایی ندارند و باید 

با سیاســتگذاری مناسب در حوزه اقتصاد، اشتغال بانوان و غیره، 
نگرش های موجود در خانواده و جامعه را به ســمت فرزندآوری 

تغییر دهیم.
آمارها نشان می دهد که شمار ازدواج در مازندران هم کاهش 
یافته و در مقابل طالق در مازندران ۵۳ درصد بیشــتر شده است. 
مسائلی که در کنار هم مازندران را با خطر پیری مواجه کرده است 
و در آینده موجب خواهد شــد این استان با چالش های متعددی 

مواجه شود.
آسیب شناسی مســئله کاهش رشــد جمعیت و 

فرزندآوری در مازندران
ســمیه قاسمی طوســی مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده 
اســتانداری مازندران درباره آسیب شناسی مسئله کاهش روند 
رشد جمعیت و فرزندآوری با اشاره به جایگاه استان در این زمینه 
گفت: مازندران اســتانی مهاجرپذیر محســوب می شود که در 
روزهای پایانی هفته و یا تعطیالت و غیره با انبوهی از مســافران 
و گردشگران روبرو است و این جمعیت شناور و مسائل فرهنگی و 
غیره نظیر سبک زندگی افراد خوش نشین و مهاجر قطعاً در سبک 

زندگی سنتی اهالی و مردم بومی استان نیز تأثیر گذاشته است.
وی با اظهار اینکــه در کاهش روند جمعیت فقط متغیرهای 
اقتصادی بــه تنهایی نمی تواند عامل مؤثر باشــد، تصریح کرد: 
در کنار آن باید به مســائل فرهنگی نیز توجه ویژه ای شــود زیرا 
بسیاری از خانواده هایی که فرزندآوری نزد آنان فضیلت محسوب 
می شد اکنون کمتر تمایل به فرزندآوری دارند.مدیرکل امور زنان 
و خانواده استانداری مازندران با تاکید بر اینکه مؤلفه های مختلفی 
بر کاهش فرزندآوری تأثیر دارد، اظهار داشــت: در سطح استان 
پژوهشــی در دست انجام اســت تا متغیرهای عدم تمایل مردم 
استان به ازدیاد نسل و رشد جمعیت و فرزندآوری را بررسی کنیم 
و قطعاً علل و عوامل مختلفی در عدم رغبت و تمایل خانواده ها برای 

فرزنددار شــدن نقش دارد.قاسمی طوسی به موانع و آسیب های 
موجود در حوزه رشد جمعیت اشاره و اضافه کرد: اگرچه مسائل 
اقتصادی و معیشتی در عدم اقبال خانواده ها برای رشد جمعیت 
خانواده نقش دارد اما وجود آســیب های اجتماعی نظیر طالق، 
اعتیاد، کاهش میل به ازدواج و فرزندآوری دومینووار که جمعیت 

را تهدید می کند.
دبیر ســتاد خانواده و جمعیت اســتانداری مازندران درباره 
نقش نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ســاز برای حل مســئله و 
تشویق به فرزندآوری با اشــاره به قانون ۷۳ ماده ای در خصوص 
حمایــت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: این قانون تکالیفی را 
برعهده ارگان ها و نهادهای مختلف از جمله ســازمان صمت، راه 
و شهرســازی، اوقاف و غیره نهاده است و به عنوان نمونه سازمان 
صمت در زمینه ارائه خودرو و یا راه و شهرسازی برای دادن زمین 
به خانواده های چند فرزند و غیره تکالیفی دارند.وی هوشیار سازی 
اقشــار مختلف از جمله دانشــجو و فرهنگ سازی برای تشکیل 
خانواده و ازدواج و فرزندآوری را مسئله بسیار مهم دانست و گفت: 
ساخت خوابگاهی برای زوج های متأهل و ارائه بسته های حمایتی 
و مشــوقی سبب می شود تا تهدید نسلی استان را با تأخیر مواجه 
کند و روند کهنسالی را در استان ُکند کند.سمیه طوسی بر نقش 
بیمه ها و بانک ها در ارائه خدمات حمایتی تاکید کرد و گفت: ارائه 
وام و تسهیالت از جمله راهکارها برای حمایت از خانواده ها است 
و به رغم آنکه در استان دو هزار میلیارد تومان سهمیه تسهیالت 
در نظر گرفته شده بود اما میزان پرداخت فراتر از تعهدات و بیش از 

سه هزار میلیارد تومان رسیده است.
وام و خودرو مشوق اصلی فرزندآوری نیست

مدیرکل دفتر امور خانواده و استانداری مازندران در عین حال 
خدمات ارائه شده توسط دستگاه های مختلف از جمله بانک ها را 
نوعی تسهیل گری دانست و گفت: اینکه خودرویی داده و یا وامی 

پرداخت شود به تنهایی نمی تواند مشوق اصلی برای فرزندآوری 
باشد.وی با اشــاره به شناسایی شمار قابل توجهی زوج نابارور در 
استان، تجهیز مراکز دولتی ناباروری و ارتقای سطح خدمات آن را 
امری ضروری و اساســی دانست و گفت: طبق آمارهای ارائه شده 
از سوی علوم پزشکی اســتان بیش از ۴۳۰ هزار زوج غربالگری و 
۱۰ هزار زوج نابارور شناسایی شدند که تشنه فرزندآوری هستند.

تجهیز مراکز درمان ناباروری در مازندران
قاسمی طوسی با اظهار اینکه خیران برای تجهیز مراکز درمان 
ناباروری و حمایت از زوج های جوان و کم بضاعت باید ورود داشته 
باشند، از نبود مرکز دولتی درمان ناباروری در مرکز استان انتقاد 
کرد و گفت: همچنین فرانشــیز بیمه ای در مراکــز ناباروری در 
مازندران باید صفر و توجه ویژه ای به اســتان در این زمینه شود 
زیرا اکنون در مراکز خصوصی، خدماتی تعریف شــده غیردولتی 
به صورت آزاد محاســبه می شــود و تأمین آن بــرای زوج های 
نابارور سنگین اســت البته این دفتر به عنوان مسئول دبیرخانه 
جمعیت پیگیر تأمین هزینه های درمان ناباروری در بخش های 
خصوصی نیز هســت که در صورت تحقق اطالع رسانی می شود.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده اســتانداری مازندران در عین 
حال تاکید کرد: قانــون جوانی جمعیت مثل همه قوانین باید به 
صورت همگانی اطالع رسانی شــود تسهیل گری در این زمینه 
صورت گیرد و همه مردم و مســئوالن در ایــن زمینه ورود پیدا 
کنند و نســبت به تهدید نسلی و خطرات آن احساس مسئولیت 
داشــته باشند.قاسمی طوسی مردمی ســازی جمعیت و فعال 
کردن حوزه های مختلف جبهه مردمــی را برای تحقق اهداف و 
برنامه های جوانی جمعیت مؤثر دانســت و گفت: باید به سمتی 
برویم که از تجارب موفق گذشــته همانند طرح شهید سلیمانی 
در واکسیناسیون کرونا نیز در حوزه جمعیت و رشد بهره گیریم و 
این امر جز با فرهنگ سازی و اقناع سازی چهره به چهره و تک به 
تک به صورت مردمی گام برداریم و موانع فراروی را برطرف کنیم.
مازندران با کاهش میزان تولد مواجه است. دلیل این موضوع آن 
است که مسائلی مانند تک فرزندی، نداشتن فرزند و همین طور 
تمایل نداشــتن به ازدواج در سال های گذشته میان مردم استان 
بیشتر شده است جمعیت مازندران نسبت به میانگین کشوری 
۱۵ سال پیرتر شده و با مهاجرت ها در ۳۵ سال آینده جمعیت به 
نصف کاهش پیدا می کند و بیش از ۳۰ درصد جمعیت مازندران 

پیر خواهد شد که از سرانه کشوری بیشتر است.
طی ســال جاری براســاس آمارهــا ۲۲ هــزار و ۳۷۰ فقره 
تســهیالت فرزند آوری و ۱۳ هزار و ۸۷۳ فقره تسهیالت ازدواج 
در اســتان پرداخت شده است و با توجه به نقش مسائل فرهنگی 
در جوانی جمعیت، قرار اســت همایش های شهرستانی جوانی 
جمعیت با شناسایی چهره های تأثیرگذار فرهنگی، اجتماعی و 

مذهبی در استان برگزار شود.

شیب تند سالمندی در مازندران

 زوج هایی که در آرزوی فرزند هستند

به گفته یک روانشناس خانواده و استاد دانشگاه، دور 
شــدن خانواده از بایســته های اصیل رفتاری - عاطفی 
در نظام خانــواده، تجردگرایی و متعاقب آن گرویدن به 
ابزارهای مجازی، کاهش آمــار ازدواج، افزایش طالق، 
تجمل گرایــی و ... خانواده ایرانی را به لحاظ ســاختار 
 شــناختی - رفتاری در معــرض تهدیــد و خطر قرار 

داده است.
همه در یک خانواده به دنیا می آیند، اما همه خانواده 
ســالمی ندارند. فقدان خانواده سالم می تواند به جهات 
مختلف منجر به ســقوط جامعه شــود چراکه کانون 
خانواده نقش مهمی در تبدیل شــدن مــا به افراد بهتر 
 به صورت فــردی و همچنین شــهروندان بهتر جامعه 

ایفا می کند.
خانواده، بهترین مکان بــرای القای ارزش ها و ایجاد 
تغییرات اســت. وقتی خانواده ها باور داشته باشند که 
می توانند یکدیگر را در مســیر پیشــرفت کمک کنند، 
جامعه می تواند به موفقیت های بزرگ تری دست یابد. از 
سوی دیگر، اگر خانواده ها در فقر و ناامیدی به سر ببرند، 
جامعه رونق نخواهد گرفــت؛ بنابراین، تأثیر خانواده بر 

جامعه را نباید دست کم گرفت.
با توجه به اهمیت و ارزش جایگاه خانواده، در دهه های 
اخیر تهدیدها و آسیب هایی خانواده را به چالش کشیده و 
پیامدهای ناگواری برای آن به بار آورده اند. اعتیاد، طالق 
رســمی و عاطفی زوجین، افزایش سن ازدواج، کاهش 
تمایل به فرزند آوری، مشــکالت اقتصادی و... ازجمله 
چالش های فراروی خانواده ها در سال های گذشته بوده 
اســت که بنیان این نهاد را به طورجدی تهدید می کند. 
از این رو، به منظور بررســی عوامل تهدیدکننده بنیان 
خانــواده و راهکارهای رفع آن با دکتــر مریم صف آراء، 
روانشــناس بالینی و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

)س( به گفت وگو پرداختیم.
نقص در تعامل از عوامل مهم آشــفتگی در 

خانواده ها است
بر اســاس آمارها در ایــران، ۲۰ درصــد خانواده ها 
گسسته)طالق رســمی(، ۲۰ درصد خانواده ها بالنده 
با کارکرد خوب و ۶۰ درصد خانواده ها آشــفته به شمار 
می روند که شــکل ظاهری یک خانواده را دارا هستند؛ 
دکتر صــف آراء در تعریف خانــواده آشــفته و بالنده 
می گوید: »منظور از خانواده آشفته و بالنده پرداخت به 
مصادیق این عناوین نیســت؛ در تعریف بالنده می توان 
تعابیری مثل متعادل، ســالم، پرنشاط و ... را گنجاند اما 

گاهی ممکن اســت خانواده ای متعادل باشد که بالنده 
هم نیســت لذا در این تعریف، بایــد دنبال ویژگی های 
اساسی و تعیین کننده از قبیل پویائی در تعامل باشیم.«

این روانشناس ادامه می دهد: »اگر ارتباط بین اعضای 
خانواده آگاهانه و بدون تهدید باشد، رابطه سالمی بین 
اعضا خانواده برقرار گشته و در این صورت می توان گفت 
خانواده بالنده و سالم است. در این خانواده ها مقررات بر 
کسی تحمیل نشــده و قوانین تا حدی منطقی تعیین 
می گردد که همه  اعضا خانواده به راحتی آن را پذیرفته و 

به آن ها پایبندند.«
صف آراء، احترام بین اعضــای خانواده را یکی دیگر 
از ویژگی خانواده بالنده دانســت و افــزود: »در چنین 
خانواده ای عالوه بر این که یک تعریف شــفاف و روشن 
نســبت به نقش و وظایف هر یک از اعضا خانواده نسبت 
به همدیگر وجود دارد، اعضای خانواده نســبت به این 
جایگاه ها نیز احترام قائل اند و تداخلی بین وظایفشــان 

رخ نمی دهد.«
تمرکز بر مهارت افزایی در ارتباط خانوادگی

صف آراء خانواده ایرانی را به لحاظ ساختار شناختی 
- رفتاری در معرض خطر می داند و دراین باره می گوید: 
»دور شــدن خانواده از بایســته های اصیــل رفتاری - 
عاطفی در نظام خانواده و گرویدن به خودمحوری، تجرد 
گرایی به قیمت کسب استقالل خیالی و واهی، جابجایی 
مفهوم قدرت شــخصی و شــخصیتی در اذهان مردم و 
متعاقب آن گرویدن بــه ابزارهای مجازی و غیراصولی، 
کاهش آمــار ازدواج، افزایش طــالق، تجمل گرائی و ... 
خانواده ایرانی را به لحاظ ساختار شناختی - رفتاری در 

معرض تهدید و خطر قرار داده است.«
او ادامه می دهد: »برای پیشــگیری از آســیب های 
بیشــتر و برون رفت از این حلقه ی معیوب، ارتقا سطح 
شــناخت و تمرکز بر مهارت افزایی هــا می تواند عامل 

بسیار مؤثری باشد.«
اصلی ترین ملزومات تحکیم بنیان خانواده

صف آراء می گوید ازجمله عواملی که خانواده ســالم 
را تهدید می کند، آسیب های نوپدیدی است که امروزه 
به عنوان تکنولوژی وارد زندگی بشــری شــده اســت: 
»اگرچه بیشــتر امور جاری و سرعت انجام امور روزمره 
منوط به اســتفاده از این ابزارها است، آنچنان که گاهی 
هم بدون آن ها شــرایط استفاده و بهره برداری از خیلی 
برنامه هــای روزمره وجود ندارد، اما به واقع و به شــکل 
جدی، این وســایل ســالمت خانواده را در همه ی ابعاد 

تهدید و بنیان خانواده را متزلزل می کند.«
این استاد دانشگاه تصریح می کند: »فضای مجازی و 
شبکه های اجتماعی و تکنولوژی های مدرن، همان قدر 
که زندگی را آســان کرده اســت، اگر به خوبی مدیریت 
نشــود، موجب تزلزل و تذبذب خانواده ها خواهد شــد. 
لــذا در این عرصه، پیش نیازهای آموزشــی و یادگیری 
 مهارت هــای مرتبط بــرای اعضاء خانــواده ضروری

 به نظر می رسد.«
صف آراء، توجه به آموزش های پیش از ازدواج و تداوم 
و برنامه ریزی در حین زندگی مشترک را از اساسی ترین 
ملزومات در تحکیم بنیــان خانواده می داند و می گوید: 
»زوجین باید دوره هایی ازجمله همســرداری و تربیت 
فرزندان که از ارکان اصلی زندگی مشــترک به حساب 
می آینــد را آموزش ببینند؛ البته اگر این آموزش ها پایه 
و رنگ آموزه های دینی داشــته باشد و تغییر در رفتارها 
نیز بر اساس زیست و سبک دینی و اسالمی باشد، قطعاً 

موجب حفظ اساس خانواده ها خواهد شد.«
ایشان توجه به ســه مؤلفه آموزش، فرهنگ سازی و 
مهارت افزایی را از عوامل مهم در تحکیم خانواده می داند 
و می گوید: »بدون شک برقراری این قاعده سه محوری 
حین زندگی و تقویت آن، موجب ایجاد سالمت روانی و 

معنوی در بین اعضاء خانواده خواهد شد.«
این روانشناس بالینی می گوید نشاط خانواده از دیگر 
عوامل تحکیم بنیان خانواده اســت: »تعلیم آموزه های 
دینی اعم از گذشــت، قناعت، اهمیت دادن به همسر، 
تالش برای خوشبختی یکدیگر، تعامل، صمیمت، حفظ 
حریم ها، احترام متقابل و ایجاد معنویت در زندگی همه 
از شــاخصه های مهم ایجاد نشــاط در زندگی و بالطبع 

تحکیم بنیان خانواده است.«
حس تعلق به خانواده را در فرزندانتان ایجاد 

کنید
صف آراء معتقد اســت محیط خانــواده به فرزندان 
هویت و اعتبــار می بخشــد: »خانواده ها بــا طراحی 
چارچوب درست رفتاری -عاطفی باید فرزندان را تحت 
حمایت منطقی خود قرار دهنــد؛ لذا کودک و نوجوان 
در خانواده ای به هویت واقعی و درســت می رســد که 
در آن خانــواده به حس اعتماد و خود ارزشــی خویش 

دست یافته باشد.«
او ادامــه می دهد: »فرزندانی کــه در خانواده، حس 
مثبــت دریافت کرده و خود را با هویت مســتقل فرض 
کنند، دارای قــوت و قدرت در اعتمادبه نفس شــده و 

همین امر در اجتماع برای آن ها سالمت روانی و امنیت 
روانی- اجتماعی ایجاد می کند، چرا که او در جامعه نیز 
با ایجاد روابط سالم و صحیح، اعتماد به همساالن و سایر 

گروه های اجتماعی را تقویت خواهد کرد.«
 به گفته این اســتاد دانشــگاه، بازی با کودک، غذا 
خــوردن اعضا خانــواده در کنار یکدیگــر و ... موجب 
برقــراری رابطه مؤثر بــا کودک شــده و زمینه درک 
احساسات و عواطف او را برای خانواده ایجاد می نماید: »با 
برقراری بستر عاطفی - رفتاری متعادل و متعالی نه تنها 
زمینه ی دوری کودک و نوجوان از خانواده بسیار محدود 
می گردد بلکه منشأ تعلق و دل بستگی های بهنجار برای 
ایشــان به وجود آمده و خانواده را به عنوان اصیل ترین و 
مهم ترین زیربنای شخصیتی خویش در نظر گرفته و بر 

اساس آن در همه ابعاد ابراز وجود می کند.«
محصوالت رسانه ملی با ساختار خانواده ایرانی 

فاصله دارد
صف آراء با انتقاد از نقش رســانه ملــی در تضعیف 
خانــواده افزود: »متأســفانه رســانه ملــی به عنوان 
بزرگ ترین مهد برقرارکننده الگوی همانندسازی برای 
خانواده ها در همه  گروه های ســنی، نتوانسته است در 
فیلم ها و ســریال ها آن طور که شایسته است به معرفی 

سبک زندگی سالم در همه  ابعاد سالمت بپردازد.«
او ادامه می دهد: »بدون شک در فیلم ها و سریال های 
رسانه  ملی ایران، شخصیتی که در همه  ابعاد اجتماعی، 
روانی، معنوی و جســمانی سالم باشــد قابل تفکیک از 
غیر از این الگو نیســت؛ چراکه در رســانه نه به معرفی 
این ابعاد در شخصیت انسانی پرداخته شده و نه چندان 
انسان های با چنین الگوهای شخصیتی با توجه و تمرکز 
ویژه معرفی شده اند؛ بنابراین، ظرفیت رسانه در راستای 
معرفی ساختار خانواده  تراز و جریان سازی مؤثر در این 

خصوص نمی تواند نادیده گرفته شود.«
با خانواده متعادل، جامعه متعالی بسازیم

صف آراء در پایان می گوید اگر خانواده جانی باشــد 
که به پیکره  اجتماع هویت می بخشــد، پرواضح اســت 
که هراندازه این جان پرمایه، قوی و قدرتمندتر باشــد، 
پیکره  اجتماع نیز ســالم و برقرارتر خواهد بود: »بدون 
شــک پرمایگی، قدرت و قوت خانواده بر اساس غنائی 
است که در اندیشه و رفتار اعضای خانواده جریان دارد. به 
عبارتی، جریان سازی سه سویه  افراد متعارف، خانواده 
متعادل و جامعه متعالی الزم و ملزوم یکدیگر در راستای 

تحقق زیست متعادل و بلکه متعالی است.«

 آیا خانواده ایرانی 
در معرض خطر و تهدید 

قرار دارد؟
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اخبار 

 خواص آب گوجه فرنگی
 برای بینایی و الغری

آب گوجه فرنگی سرشار از خاصیت و فایده است. افرادی که به سالمتی 
و زیبایی خود اهمیت می دهند حتما با دانستن خواص و فواید آب گوجه 
فرنگی مصــرف آن را در برنامه غذایی خــود می گنجانند. برای زیبایی، 
جوانی، تناسب اندام و دهها گزینه دیگر آب گوجه فرنگی بنوشید. مصرف 
روزانه ی گوجه فرنگی سبب تقویت سیستم ایمنی بدن و حفظ سالمت 
می شود. گوجه فرنگی دارای آنتی اکسیدان زیاد است که با انواع سرطان ها 
مقابله می کند، کارشناســان تغذیه و سالمت در یک مطالعه جدید ادعا 
کرده اند که برای رفع خســتگی و تامین مجــدد انرژی بدن پس از انجام 
تمرینات ورزشــی، مصرف آب گوجه فرنگی بهتر و موثرتر از نوشابه های 

انرژی زا است.
گوجه فرنگی حاوی مواد شیمیایی حیاتی است که این مواد به بهبود 
عضالت و رفع خستگی آنها و نیز بازگرداندن سطح قند خون به وضعیت 
عادی پس از انجام تمرینات ورزشی و کشیدگی ماهیچه ها و عروق کمک 
می کنند، بســیاری از ما در زمان گلو درد از محلول آب نمک اســتفاده 
می کنیم. تجربیات جدید نشان داده است که استفاده از آب گوجه فرنگی 

و قرقره کردن آن نیز برای کاهش درد مفید است. 
فواید بی نظیر آب گوجه فرنگی 

کارشناســان تعدادی از انستیتوهای ســالمت در یونان آزمایشاتی 
را روی ۱۵ ورزشــکار طی یــک دوره دو ماهه انجام دادنــد. ۹ نفر از این 
ورزشــکاران پس از ورزش، آب گوجه فرنگی نوشیدند و ۶ نفر دیگر نیز از 

نوشابه های انرژی زای ورزشی استفاده کردند.
نتایج بررسی ها نشــان داد در گروهی که پس از انجام تمرینات از آب 
گوجه فرنگی اســتفاده کردند پس از مصرف این نوشیدنی، تنش و فشار 
عضالنی ســریعتر بهبود پیدا کرد و همچنین سطح قند خون آنها زودتر 
به حالت طبیعی بازگشت.کرومیم نوعی ماده ی معدنی در گوجه فرنگی 
میزان قند خون را کنترل می کند و مصرف آن برای بیماران دیابتی مفید 

است.
خواص آب گوجه فرنگی برای بینایی

ویتامین A موجود در آب گوجه فرنگی قدرت بینایی را تقویت می کند 
و مانع شب کوری می شود، ویتامین B و پتاسیم موجود در گوجه فرنگی 
کاهش دهنده فشار خون و کلسترول است و در نتیجه مانع حمله قلبی، 

گرمازدگی و دیگر ناراحتی های خطرناک قلبی، عروقی می شود.
خواص آب گوجه فرنگی برای مو

آب گوجه فرنگی عالوه بر تقویت و درخشــندگی مو برای استخوان، 
پوست و دندان نیز مفید است.

خواص آب گوجه فرنگی برای استخوان
محققــان معتقدند نوشــیدن ۲ لیــوان آب گوجه فرنگــی در روز، 

استخوان ها را تقویت کرده و از پوکی استخوان پیشگیری می کند.
برای انجام این پژوهش که در دانشگاه تورنتو، کانادا انجام شد، ۶۰ زن 
یائسه ۵۰ تا ۶۰ ساله انتخاب شدند و از آنها خواسته شد که گوجه فرنگی و 
فرآورده های آن را به مدت یک ماه به طور کامل از رژیم غذایی خود حذف 
کنند.پس از طی این دوره، آزمایشات بیوشیمیایی نشان دادند که حذف 
گوجه فرنگی از رژیم غذایی موجب افزایــش ماده ای به نام n- تلوپپتید 
در خون می شــود. این ترکیب، شاخص سالمت استخوان است و زمانی 
 ســطح آن در خون و یا ادرار باال می رود که تحلیل بافت استخوانی وجود 

داشته باشد.
پیشگیری از بروز عفونت مجرای ادراری با آب گوجه فرنگی 

از بروز عفونت مجرای ادراری پیشــگیری می کند. آب گوجه فرنگی 
مانع از بروز یبوســت و اسهال می شود و ســموم را از بدن دفع می کند و 

مصرف منظم گوجه فرنگی سنگ صفرا را از بین می برد.
فواید و خواص آب گوجه فرنگی 

آب گوجه فرنگی برای تسکین دردهای آرتریتاگر از آرتریت در دست ها 
و یا هر کدام از مفاصل بدنتان رنج می برید به آب گوجه فرنگی اعتماد کنید. 
این نوشــیدنی سرشار از ویتامین ها و مواد معدنی است که قدرت تقویت 
سیستم ایمنی بدن و پیشگیری از ابتال به انواع بیماری ها را دارد. در نتیجه 

بدنتان در برابر التهاب ها و مشکالت مربوط به آرتریت قوی می شود. 
یادتان باشد که باید خودتان دست به کار شوید و نوشیدنی خانگی خود 
را تهیه کنید. فقط در این صورت است که می توانید از خواص طبیعی آن 
بهره مند شوید. چون نوشــیدنی های آماده حاوی مواد نگه دارنده و قند 
افزوده هستند که منجر به بروز التهاب در بدن می شوند. توصیه می کنیم 

از گوجه فرنگی های ارگانیک و کامال رسیده استفاده کنید.
خواص آب گوجه فرنگی برای پوست صورت

برای نشاط و طراوت پوست ، گوجه فرنگی له شده را به مدت ۱۰ دقیقه 
روی آن قرار دهید، بسیاری در دنیا پوست صورت خود را روزی دو مرتبه و 
هر بار به مدت ۱۵ دقیقه با آب و گوشتابه گوجه فرنگی می پوشانند و این به 

آنها کمک می کند تا چربی سطح پوستشان را کاهش دهند.
اگر دارای پوست حساسی هستید که مرتب جوش می زند سعی کنید 
تا بدن خود را با آب گوجه فرنگی شستشو دهید . این عمل شادابی پوست 
شما را تضمین می کند، آب گوجه فرنگی از پوست در برابر اشعه ی ماوراء 

بنفش محافظت می کند.
اگر بدن شما بوی بدی دارد و نمی توانید آن را از بین ببرید سعی کنید 
تا با شستشــوی بدن خود با آب گوجه فرنگی این بوی بد را از بین ببرید. 
در عین حال در کشورهای خارجی که داشتن سگ خانگی مرسوم است 
از آب گوجه فرنگی برای از بین بردن بوی بدن هم انســان و هم سگ نیز 
اســتفاده می شود. مواد تشکیل دهنده گوجه فرنگی در از بین بردن بوی 

بد تاثیر مثبتی دارد.
آب گوجه فرنگی و جلوگیری از سرطان پروستات

گوجــه فرنگی منبع غنی فیبر و مواد مفیدی اســت که خطر ابتال به 
سرطان پروستات را کاهش می دهد.

آب گوجه فرنگی و پیشگیری از سرطان سینه
مقاله منتشر شده در مجله مرکز مبارزه با سرطان گوجه فرنگی و آب 
گوجه فرنگی را به دلیل داشتن ماده ای به نام کاروتنویدز زنان را از ابتال به 

سرطان پستان محافظت می کند.
آب گوجه فرنگی و الغری

آب گوجه فرنگی یک آبمیوه الغر کننده است. آب گوجه فرنگی یک 
ماده غذایی چربی ســوز به حساب می آید، طبق نتایج مطالعات دانشگاه 
بوستون مصرف گوجه فرنگی و آب گوجه فرنگی تا ۳۰ درصد احتمال بروز 
بیماری های قلبی را کاهش می دهد.سوخت چربی ها را در بدن سرعت 
می بخشــد. آب گوجه فرنگی یکی از گزینه های مناسب تغذیه ای برای 

تناسب اندام و از بین بردن چربی های اضافی است.
 نحوه گرفتن آب گوجه فرنگی

گوجه فرنگی ها را شســته و پاک کنید تا میکــروب آنها از بین برود، 
سپس آن را به چند تکه تقسیم کنید و این تکه ها را در یک قابلمه انداخته 
و آن ها را با قاشق فشار دهید تا آب گوجه فرنگی خارج شود که در صورت 
لــزوم می توانید مقداری کم آب نیز به قابلمــه اضافه کنید و اجازه دهید 
 محتویات داخل قابلمه به خوبی برای مدت زمان ۱۵ تا ۲۰ دقیقه بجوشد

 و گوجه ها نرم شود.

وقتی سعی دارید تا جایی که ممکن است تغذیه تان سالم 
باشــد، یک روش خوب و عاقالنه این اســت که ســبزیجات 
بیشتری مصرف کنید؛ اما آیا از تمام فواید سبزیجاتی که تهیه 

می کنید بهره می برید؟
 بهتر اســت از تمام قسمت های ســبزیجات که هرکدام 
خواص مربوط به خود را دارند استفاده کنید. متأسفانه خیلی 
از افراد تقریبا۴۰ درصد از ســبزیجاتی را که می خورند هدر 

می دهند و این نه به صرفه است و نه سالم.
چیزی که شاید ندانید این اســت که شما می توانید تمام 
قســمت های سبزیجات را بخورید؛ از ســاقه و پوست گرفته 
تــا برگ ها و هرآنچه کــه ســبزیجات دارد. در واقع بعضی از 
قســمت های ســبزیجات که مردم به ندرت آن را می خورند، 
حتی از قسمت هایی که معموالً می خورند مغذی تر است. مثاًل 
ساقه های بروکلی دارای فیبر بیشتری نسبت به قسمت هایی 

است که معموالً خورده می شود.
ساقه ها

 ساقه سبزی ها را دور نریزید. ساقه ها دارای فیبر بیشتری 
نسبت به دیگر قسمت های سبزی هستند. ساقه های بروکلی، 
کرفس، گل کلم و چغندر همگی قابل خوردن هســتند و مثل 
دیگر قسمت های گیاه خوشمزه اند. ضمنا خیلی از این ساقه ها 

دارای مواد مغذی بیشتری نسبت به دیگر قسمت ها هستند.
  ســاقه هویج و کرفس و پیــاز را نگه دارید و به ســوپتان

 اضافه کنید.
 ســاقه ها را به تنهایی یا با سیر و یا با دیگر گیاهان طعم دار 

بخارپز یا آب پز کنید و کنار غذایتان میل کنید.
 می توانید با ســاقه ها شور یا ترشــی بیندازید. ساقه های 
گل کلم و بروکــی را تکه تکه کرده، در یک ظرف شیشــه ای 

بریزید و روی آنها نمک بپاشید و با سرکه بپوشانید.
 ســاقه ها را با برگ هــای جعفری و روغــن زیتون و گردو 

میکس کرده و سس پستو درست کنید.
 ساقه های خام را به ساالدتان اضافه کنید.

  ســاقه ها را خردکــرده و آنها را به ســوپ و آبگوشــتتان
 اضافه کنید.

 ساقه سبزیجات را به اسموتی های سبزتان اضافه کنید تا 
هم مغذی تر شوند و هم فیبرشان بیشتر شود.

چگونه از تمام قسمت های سبزیجات استفاده کنیم
برگ ها

برگ ها بخشی از ســبزیجات و گیاهان هستند و خیلی ها 
شاید برگ ها را مصرف نکنند؛ اما راه های خوبی برای استفاده 

از برگ های سبزیجات وجود دارد.
خیلی از ســبزی ها برگ های خوشــمزه و قابل خوردنی 
دارند که مغذی اند. مثال کلم کیل، تربچه، کلم برگ سبز، برگ 
خردل و بــرگ چغندر را می توانید به صورت خام در ســاالد 

مصرف کنید. همچنین می توانید در انواع ســوپ و غذاهای 
آبکی از این برگ ها بهره ببرید. مثال برگ های ســبز هویج را 
می توانید در روغن زیتون به عنوان ساید دیش مصرف نمایید.

حواســتان باشــد که همه  برگ ها قابل خوردن نیستند. 
مثال آووکادو یک میوه خوشــمزه و مغذی است؛ اما بعضی از 
آووکادوها برگ های ســمی دارند؛ بنابراین همیشه پیش از 
خوردن هر قســمتی از میوه یا گیاه که مــردم معموال آن را 

نمی خورند اول تحقیق کنید.
برگ های گیاه ریواس اگزاالت زیــادی دارند. اگزاالت ها 
ترکیب هایی هســتند که خطر ابتال به ســنگ کلیه کلسیم 
اگزاالتی را افزایش می دهند. برگ های ریواس آن قدر اگزاالت 
دارند کــه می توانند ســبب بیماری شــوند؛ بنابراین هرگز 

برگ های ریواس را نخورید.
پیشنهادهای دیگر برای برگ سبزیجات

 برگ های گل کلم را در ســاالد بریزید یا با دیگر سبزیجات 
تفت دهید و در کنار غذایتان میل کنید.

 از برگ هــای بروکلی می توانید برای پیچیدن ســاندویچ 
استفاده کنید. برگ های کلم کیل و کلم برگ نیز برای این کار 
خوب اند. از برگ های هویج می توانید برای طعم دادن به انواع 

سوپ و آبگوشت استفاده کنید.
برای استفاده از برگ های سبزیجات در آشپزی آنها را زیر 
شیر آب کامال بشویید. ساقه های زبر را از برگ ها جدا کنید؛ اما 

دور نریزید و در غذاهای دیگر از آنها استفاده کنید.
پوست

شاید شــنیده باشید که پوست ســبزیجات قابل خوردن 
نیست، اما اگر از ســبزیجات ارگانیک استفاده می کنید یا از 
سبزیجاتی که خودتان کاشته اید و مطمئن هستید آفت کش 
ندارند، می توانید پوســت آنها را هم بخورید. پوســت هویج، 
چغندر، سیب زمینی و سیب زمینی شــیرین سرشار از فیبر 
هستند. پوســت این سبزیجات نسبت به قسمت هایی از آنها 
که معموال می خورید فیبر بیشــتری دارند. فقط کافی است 

سبزی موردنظر را با پوست خوب بشویید و تمیز کنید.
پوســت این ســبزی ها عالوه بر فیبر دارای ویتامین ها و 
آنتی اکســیدان های زیادی نیز می باشــد و برای خوش طعم 

شدنشان می توانید آنها را با انواع سس مزه دار کنید.
به گــزارش وب گاه تبیــان، خوردن تمام قســمت های 
سبزیجات یک راه بسیار خوب برای به هدرنرفتن این گیاهان 
و همچنین اســتفاده از تمام خواص آنهاست. ضمناً استفاده 
از تمام قسمت های ســبزیجات نیاز به روش های پردردسر و 
وقت گیر هم ندارد و می توانید از آنها در کنار دیگر غذاهایتان 
استفاده کنید. سعی کنید تا جایی که می توانید سبزیجات را 
به صورت تازه مصرف کنید و پیش از مصرف تمام قسمت های 

آن را خوب و بادقت بشویید.

چگونه از تمام قسمت های سبزیجات استفاده کنیم

 شماره 494   شنبه 8 بهمن ماه 1401   6 رجب  1444 

بدن شما با افزایش سن تغییر می کند، بنابراین رژیم غذایی شما 
نیز باید تغییر کند. نکات این مطلب می تواند به شــما کمک کند 
که مواد مغذی مورد نیاز خود را دریافت کنید. شــما همان چیزی 
هســتید که می خورید، درست اســت؟ برای زنان باالی ۵۰ سال، 
 خوردن غذاهای مناســب برای جلوگیری از مشــکالت سالمتی

 مهم تر می شود.
زنان با تغییر در رژیم غذایی به خود کمک می کنند تا با تغییراتی 

که در بدنشان رخ می دهد، هماهنگی داشته باشند.
بهتر اســت زنان باالی ۵۰ سال، ســه ماده مغذی مهم را برای 
مبارزه با شایع ترین تغییرات ناشی از افزایش سن هدف قرار دهند، 

که در ادامه شما را با این مواد مغذی آشنا می کنیم.
1. کلسیم برای سالمت استخوان

پوکی استخوان بســیار مورد توجه قرار می گیرد و بیشتر زنان 

مســن می دانند که خطر ابتال به این بیماری استخوانی با افزایش 
ســن افزایش می یابد. در واقع، از هر ۳ زن باالی ۵۰ سال، ۱ نفر در 
معرض خطر شکستگی اســتخوان ناشی از پوکی استخوان است. 

پوکی استخوان مردان را نیز درگیر می کند، اما نه با این میزان باال.
با افزایش سن، ما کلسیم کمتری جذب می کنیم و توانایی برخی 
زنان برای تحمل لبنیات )بهترین منابع کلسیم( نیز با افزایش سن 
کاهش می یابد. سبزیجات با برگ های تیره و آب پرتقال غنی شده با 

کلسیم از دیگر منابع خوب هستند.
زنان باالی ۵۰ سال روزانه به ۱۲۰۰ میلی گرم کلسیم نیاز دارند. 
از برچســب تغذیه ای روی محصوالت غذایی برای پیگیری میزان 

مصرف خود استفاده کنید.
۲. پروتئین برای توده عضالنی سالم

زنان مسن تر تمایل دارند بیشتر بنشینند و کمتر ورزش کنند. 

این فرآیند طبیعی پیری به نام ســارکوپنی را ترکیب می کند که 
از دســت دادن توده عضالنی است. تا زمانی که زنان نزدیک به ۸۰ 
سالگی، ممکن است نیمی از توده عضالنی اسکلتی خود را از دست 
داده باشــند. خوردن پروتئین کافی تأثیر تحلیل رفتن آن عضله را 
کاهش می دهد.رژیم های گیاهی ســالم که شامل گوشت )منبع 
اصلی پروتئین نمی شوند( همچنان می توانند پروتئین زیادی را در 
صورت انتخاب هوشمندانه فراهم کنند. ما توصیه می کنیم سویا، 
کینوا، تخم مرغ، لبنیات، آجیل، دانه ها و لوبیا را بیشتر انتخاب کنید.

پروتئین مورد نیاز شما به وزن شما بستگی دارد. برای زنان باالی ۵۰ 
سال، متخصصان ۱ تا ۱.۵ گرم پروتئین به ازای هر کیلوگرم وزن را 
توصیه می کنند. به عنوان مثال، اگر ۶۳ کیلو وزن دارید، حداقل به 

۶۳ گرم پروتئین در روز نیاز دارید.
۳. ویتامین B-1۲ برای عملکرد مغز

زنان با افزایش سن، مواد مغذی کمتری را از غذا جذب می کنند. 
یکی از مواد مغذی کلیدی که آنها ممکن است به اندازه کافی جذب 
نشــوند ویتامین B-۱۲ است که برای حفظ سلول های قرمز خون 

سالم و عملکرد مغز ضروری است.
بهترین منابع ویتامین B-۱۲ تخم مرغ، شــیر، گوشــت بدون 
چربی، ماهی و غذاهای غنی شــده مانند غالت و حبوبات هستند. 
به ویژه وگان ها باید غذاهای غنی شــده بیشتری انتخاب کنند، اما 
حتی افراد مسن که همه غذاها را می خورند ممکن است در جذب 
ویتامین B-۱۲ کافی دچار مشکل شوند.به گزارش وب گاه بیتوته، 
در حالی که مصرف روزانه توصیه شــده ویتامین B-۱۲ برای زنان 
باالی ۵۰ ســال ۲.۴ میکروگرم در روز است، به شما پیشنهاد می 
شود که با پزشک خود مشورت کنید تا ببینید آیا به مکمل نیز نیاز 

دارید یا خیر.

۳ تغییر رژیم غذایی برای زنان باالی پنجاه سال که باید انجام دهند

برنج در بسیاری از خانه های ایرانی یک رژیم غذایی اصلی 
اســت، در واقع می توان گفت که بسیاری از ایرانی ها هر روز 
آن را مــی خورند. اما چیزی که اکثر ما نمی دانیم این اســت 
که اگرچه برنج منبع خوبی از انرژی به شــکل کربوهیدرات 
برای ما است، خوردن بیش از حد آن می تواند عوارض جانبی 

داشته باشد.
 برنج به عنوان یک دانه غالت، پرمصرف ترین غذای اصلی 
برای بخش بزرگی از جمعیت بشــری جهان، به ویژه در آسیا 
است. این کاال پس از نیشکر و ذرت سومین کاالی کشاورزی 
در جهان اســت. برنج مهمترین غله از نظــر تغذیه و کالری 
دریافتی انســان اســت که بیش از یک پنجم کالری مصرفی 

انسان در سراسر جهان را تامین می کند.
برنج، یک لپه ای، به طــور معمول به عنوان یک گیاه یک 
ساله کشــت می شود، اگرچه در مناطق گرمسیری می تواند 
به عنوان یک محصول چند ســاله کاشــته شود و می تواند تا 
۳۰ سال محصول جیره تولید کند. کشت برنج برای کشورها 
و مناطقی که هزینــه های کارگری کم و بارندگی زیاد دارند، 
بسیار مناسب است، زیرا کشت برنج کار فشرده ای است و به 

آب فراوان نیاز دارد.
عوارض جانبی مصرف زیاد برنج

1. سمیت آرسنیک
برنج نسبت به سایر محصوالت غذایی آرسنیک بیشتری 
جمــع می کند. در واقــع، این تنها بزرگتریــن منبع غذایی 
آرسنیک غیر آلی است که شکل ســمی تری دارد. در حالی 
که آرســنیک غذایی به طور کلی در مقادیر کم وجود دارد و 
هیچ عالمت فوری مسمومیت ایجاد نمی کند، مصرف طوالنی 
مدت آرســنیک غیرآلی ممکن است باعث مشکالت عصبی 
مختلف در کودکان و نوجوانان شود، مانند: اختالل در تمرکز، 

یادگیری و حافظه، کاهش هوش و روابط اجتماعی.
۲. دیابت

برنج حاوی کربوهیدرات هایی اســت کــه در واقع برابر با 
داشتن قند اســت. بنابراین مصرف مکرر برنج در مقادیر زیاد 
می تواند باعث ایجاد بیماری دیس شــود. تیمی از محققان 
دریافتند که خوردن برنج ســفید به صورت روزانه می تواند 

خطر ابتال به دیابت نوع ۲ و همچنین چاقی را افزایش دهد.
۳. جایی برای رژیم غذایی متعادل باقی نمی گذارد

مصــرف بیش از حد برنج یا هر مــاده غذایی دیگر ممکن 
است باعث شــود که شما از سایر مواد مغذی مورد نیاز بسیار 
کم اســتفاده کنید. با گذشــت زمان بدن دچار کمبودهایی 

مانند ویتامین A، روی، آهن می شود.
4. برنج از جذب چندیــن ویتامین و مواد معدنی 

جلوگیری می کند
برنــج زمانی که به صورت زیاد مصرف شــود، جذب مواد 
مغذی حیاتــی مانند روی را کاهش می دهد. وابســتگی به 
 برنج به عنــوان یک منبع غذایی غالب نیــز منجر به کمبود

 ویتامین A می شود.
۵. بر متابولیسم گلوکز در بدن تأثیر می گذارد

در نتیجه کالری کم و محتوای کربوهیدرات باال، خوردن 
بیش از حد برنج ممکن اســت بر متابولیســم گلوکز و تولید 
انسولین در بدن شما تأثیر منفی بگذارد. این می تواند منجر به 

افزایش وزن، مقاومت به انسولین و حتی دیابت شود.
6. ایجاد نفخ شکم

برنج به راحتی معده شــما را پر می کند و ممکن اســت 
احساس نفخ کنید. بالفاصله بعد از خوردن برنج به رختخواب 
رفتن برای ســالمتی خوب نیســت. اگرچه، خوبی برنج این 
اســت که به راحتی هضم می شود. همچنین پس از خوردن 

برنج اغلب احســاس گرســنگی می کنید و ایــن منجر به 
پرخوری می شود.

۷. افزایش وزن
برنج پخته حــاوی کالری باالیی اســت و به همین دلیل 
مصرف برنج می تواند وزن شما را افزایش دهد. برای اینکه وزن 

خود را کنترل کنید، برنج را در مقادیر متوسط مصرف کنید.
۸. ایجاد بی حالی

اگر در ناهار خود برنج زیادی میل می کنید، ممکن اســت 
بالفاصله بعد از غذا احســاس خواب آلودگی کنید. این به این 
دلیل اســت که برنج کالری باالیی دارد و پس از شروع فرآیند 

متابولیسم بدن شما را خسته می کند.
خطرات خوردن برنج خام

مصرف برنج خام با چندین نگرانی ســالمتی همراه بوده 
است.

مسمومیت غذایی
مصرف برنج خام یــا نیم پز می تواند خطر مســمومیت 
غذایــی را افزایش دهد. این به این دلیل اســت که برنج می 
 توانــد حاوی باکتری های مضر مانند باســیلوس ســرئوس 
) B. cereus ( باشد. B.cereus نوعی باکتری است که معموال در 
خاک یافت می شــود و می تواند برنج خــام را آلوده کند. این 
باکتری می تواند هاگ تشــکیل دهد، که می تواند به عنوان 
یک ســپر عمل کند و به B.Cereus اجــازه می دهد تا از پخت 

و پز زنده بماند.
با این حال، این باکتری به طور کلی در مورد برنج تازه پخته 
شده نگران کننده نیســت زیرا دمای باال می تواند رشد آن را 
به حداقل برساند. در حالی که با برنج خام، نپخته و نامناسب 
نگهداری شده، دمای سردتر ممکن است باعث رشد آن شود.

مسمومیت غذایی مرتبط با B. Cereus ممکن است عالئمی 

مانند تهوع، استفراغ، گرفتگی معده، یا اسهال را در عرض ۱۵ 
تا ۳۰ دقیقه پس از مصرف ایجاد کند.

مشکالت گوارشی
برنج خام دارای چندین ترکیب است که ممکن است باعث 
مشکالت گوارشی شود. برای شروع، حاوی لکتین است، نوعی 
پروتئین که به عنوان یک حشره کش طبیعی عمل می کند. 
لکتین ها گاهــی اوقات به عنوان مواد ضد مغذی شــناخته 
می شــوند زیرا ممکن است توانایی بدن شما برای جذب مواد 
مغذی را کاهش دهند. انســان قادر به هضم لکتین ها نیست، 
بنابراین آنها بدون تغییر از دستگاه گوارش شما عبور می کنند 
و ممکن است به دیواره روده آسیب برسانند. این ممکن است 
منجر به عالئمی مانند اسهال و استفراغ شود. به طور معمول، 
زمانی که برنج پخته می شــود، اکثر این لکتین ها با حرارت از 

بین می روند.
سایر نگرانی ای سالمتی

در برخی موارد، میل به خوردن برنج خام می تواند نشانه ای 
از یک اختالل در خوردن باشــد که به عنوان پیکا شــناخته 
می شود)میل به خوردن غذاها یا مواد غیر مغذی( اگرچه پیکا 
غیر معمول است، اما احتمال بروز آن در کودکان و زنان باردار 
بیشتر است. در بیشتر موارد موقتی است اما ممکن است نیاز 

به مشاوره روانشناسی داشته باشد.
به گزارش وب گاه بیتوته، مصــرف مقادیر زیاد برنج خام 
ناشــی از پیکا با عوارض جانبی مانند خســتگی، درد شکم، 
ریزش مو، آســیب دندان و کم خونی ناشی از فقر آهن همراه 
اســت. اگر مشکوک هستید که شما یا کسی که می شناسید 
ممکن است پیکا داشته باشد، مهم است که به دنبال مشاوره 
پزشکی باشــید، زیرا این وضعیت ممکن است باعث عوارض 

جدی برای سالمتی شود.

عوارض برنج و خطر جدی 
زیاده روی در خوردن آن

 برنج به عنوان یک دانه غالت، پرمصرف ترین غذای اصلی برای بخش بزرگی از جمعیت بشری جهان، به ویژه در 
آسیا است. این کاال پس از نیشکر و ذرت سومین کاالی کشاورزی در جهان است. برنج مهمترین غله از نظر تغذیه و 

کالری دریافتی انسان است که بیش از یک پنجم کالری مصرفی انسان در سراسر جهان را تامین می کند.
برنج، یک لپه ای، به طور معمول به عنوان یک گیاه یک ساله کشت می شود، اگرچه در مناطق گرمسیری ...
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معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران :

 آغاز به کار ستاد تسهیالت سفر
 نوروز ۱۴۰۲ در مازندران

معاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری مازندران از آغاز 
به کار ســتاد تسهیالت سفر ویژه نوروز ۱۴۰۲ در استان خبر داد و گفت: ساماندهی گردشگری 
کشاورزی، توجه به المان ها، ایجاد و فضاسازی شهری در جهت ایجاد نشاط در جامعه مورد توجه 

قرار دارد.
مهران حسنی درباره فعالیت ستاد تسهیالت سفر مازندران  اظهار کرد: ستاد تسهیالت سفر 

ویژه نوروز رسما فعالیت خود را آغاز کرد.
وی با اشاره به تشکیل کمیته های ۱۲گانه سفر مازندران، افزود: باتوجه به ماه مبارک رمضان 
برنامه هایی را به مناسبت تقارن ماه مبارک رمضان با عید نوروز خواهیم داشت.معاون گردشگری 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران بیان کرد: آنچه در ستاد سفر مطرح 
است این بوده، نوروز ۱۴۰۲ متفاوت تر باشد و خدمات باکیفیت با محوریت مشتری مداری ارائه 

شود.
حسنی با تاکید بر ضرورت توجه به آیین های نوروزی براساس فرهنگ بومی، خاطرنشان کرد: 

موضوع مهم توجه به نوروزگاه ها است.
وی تصریح کرد: موضوع دیگر نوع نگاه و تمایل تجربه سفر به بحث گردشگری روستایی است 

که در این زمینه دهیاران به معرفی ظرفیت ها توجه کنند.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران ادامه داد: 
ساماندهی گردشگری کشــاورزی، توجه به المان ها، ایجاد و فضاسازی شهری در جهت ایجاد 

نشاط در جامعه مورد توجه قرار دارد.
حســنی با اعالم اینکه نظارت موضوع جدی اســت، اظهار کرد: نظارت بر صنوف، مساجد، 
نمازخانه های بین راهی و سرویس ها را در دستور کار خواهیم داشت که قبل و حین نوروز اتفاق 
خواهد افتاد.وی یادآور شد: برنامه تحولی باید به گونه ای باشد که این تفاوت برای مسافران قابل 
لمس باشــد و امیدواریم سفر پرنشاط در مقصد برتر سفر داشته باشیم.حسنی با اشاره به اینکه 
تاکنون ۹۱میلیون نفر شب اقامت از ابتدای سال داشتیم، گفت: با این ظرفیت قطع یقین خدمات 
حرفه ای توسط دستگاه ها باشد؛ چراکه با قشری از گردشگران مواجه هستیم که حرفه ای شدند 

و نسبت به نیازها و خواسته ها کامال آگاهی دارند.

 جوجه ریزی ۱۱/5 میلیون قطعه ای
 در مرغداری های مازندران

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازندران از جوجه ریزی ۱۱ میلیون و 5۰3 هزار 
قطعه ای در مرغداری های گوشتی استان خبر داد.

مســعود احمدی حاجی درباره میزان جوجه ریزی و تولید گوشت سفید در مازندران گفت: 
دی ماه امســال ۱۱ میلیون و 5۰3 هزار قطعه جوجه ریزی در مرغداری های گوشــتی استان 
مازندران انجام شــد.معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: 3 
میلیون و 3۴5 هزار و ۸3۰ قطعه از جوجه ریزی های انجام شــده در یک ماه اخیر از نژاد آرین، ۲ 
میلیون و ۲۶۴ هزار و ۹5۰ قطعه از نژاد آپالس، ۴ میلیون و ۸۲۱ هزار و ۹۹5 قطعه از نژاد راس و 
۹۹۴ هزار و ۲۹۰ قطعه از نژاد کاب بود.  احمدی حاجی تعداد جوجه گوشتی تولیدی کارخانجات 
جوجه کشــی استان را ۴۶ میلیون و ۹53 هزار و ۹33 قطعه، جوجه گوشتی تولیدی مزارع مرغ 
مادر گوشــتی را 3۰ میلیون و ۷3۱ هزار و ۴۴3 قطعه، جوجه ریزی در مزارع مرغ گوشتی را ۱۱ 
میلیون و 5۰3 هزار و ۶5 قطعه و جوجه ریزی مزاع مرغ مادر گوشــتی استان را ۱۶۶ هزار و 3۸۰ 
قطعه اعالم کرد.وی گفت: پیش بینی می شــود با این تعداد جوجه ریــزی، ۲۱ هزار و ۱۷۷ تن 

گوشت سفید در استان تولید و به بازار مصرف عرضه شود.

 ۱۰ درصد پرتقال های مازندران
 روی درخت است

معاون باغبانی جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه ۹۰درصد پرتقال مازندران تاکنون 
برداشــت شده اســت، گفت: امســال باتوجه به رکود به وجود آمده در بازار بیش از ۴۰درصد از 

محصوالت به سمت ذخیره سازی سوق یافت.
 حســین مالیی معاون باغبانی جهاد کشــاورزی مازندران درباره آخرین وضعیت برداشت 
محصول مرکبات در اســتان اظهار کرد: ۹۰درصد پرتقال مازندران تاکنون برداشت شده است 

و بقیه محصول نیز برداشت و روانه بازار می شود.
وی افزود: باتوجه به رکود بازار پیش بینی می شود برداشت مرکبات امسال مازندران تا اواسط 
بهمن ماه ادامه یابد. معاون باغبانی جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به تولید ۲میلیون و ۷۰۰تنی 
محصول مرکبات استان، اضافه کرد: از این میزان تولید ۲میلیون تن پرتقال و ۷۰۰هزار تن نارنگی 
است.مالیی بیان کرد: معموال حدود 3۰ تا ۴۰ درصد از محصوالت مرکبات استان ذخیره سازی 
می شود که امسال باتوجه به رکود به وجود آمده در بازار بیش از ۴۰درصد از محصوالت به سمت 

ذخیره سازی سوق یافت.
وی با اعالم اینکه سرمازدگی نداریم، خاطرنشان کرد: توصیه ما به باغداران این است نسبت به 
برداشت محصوالت اقدام کنند که در این صورت به نفع خود درخت بوده و موجب بازدهی خوب 

درخت در سال آینده خواهد شد و مدیریت تغذیه پس از برداشت هم مورد تاکید است.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

لزوم جدی گرفتن جهاد تبیین توسط مسؤوالن
ســخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشــاره به لزوم جدی گرفتن جهاد 
تبیین توســط مسؤوالن و مدیران در کشور، گفت: ما مسؤوالن جامعه در این حوزه کوتاهی 

کردیم هرچند باید خواسته رهبر انقالب به بهترین شکل اجرا شود.
 رضا حاجی  پور در ویژه برنامه حماســه اسالمی ششم بهمن ۱3۶۰، اظهار کرد: امروزه در 
جامعه باید جهاد تبیین از ســوی مردم و مســؤوالن جدی گرفته شود زیرا از تأکیدات رهبر 

معظم انقالب اسالمی است.
وی با اشاره به تذکرات مکرر رهبر انقالب در زمینه جهاد تبیین، افزود: ما مسؤوالن جامعه 

در این حوزه کوتاهی کردیم هرچند باید خواسته رهبر انقالب به بهترین شکل اجرا شود.
نماینده مردم آمل در مجلس شــورای اسالمی با اشاره به اتفاقات اخیر در کشور، تصریح 
کرد: همواره دشــمنان خارجی و بدخواهان داخلی در طول ۴3 ســال بعد پیروزی انقالب 
اسالمی ظلم فراوان روا داشتند البته نسل جوان، دانش آموزان و دانشجویان از نقشه های شوم 

دشمنان از گذشته تاکنون خبر ندارند.
وی بیان کرد: باید نســل جوان و اقشار مختلف مردم کشــورمان بدانند که چگونه ۲3۰ 
هزار شــهید در هشت سال دفاع مقدس، جنگ های داخلی، خارجی و منطقه ای مقابل همه 

ابرقدرت های دنیا ایستادند و جان خود را فدا کردند.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی با اعالم اینکه باید امروز 
در راستای جهاد تبیین گام برداریم و گوش به فرمان منویات رهبر انقالب باشیم، یادآور شد: 
ششــم بهمن برگ زرین بزرگ در کتاب انقالب اسالمی اســت که امام راحل در وصیت نامه 

سیاسی الهی خود از مردم حماسه آفرین شهر هزارسنگر یاد کرده و از آنها تشکر کرد.
حاجی پور بیان کرد: وظیفه داریم در راســتای حفظ، حراست و پاسداشت این ایثارگری 
گام های اساسی برداریم هرچند درخواست مردم شهر هزار سنگر دیدار با رهبر معظم انقالب 

در سالروز این حماسه خودجوش مردمی است که پیگیری الزم انجام می شود.
نماینده مردم آمل در مجلس شــورای اسالمی گفت: خانواده شهدا خون فرزندان خود را 
برای آبیاری درخت تنومند انقالب و اســالم فدا کردند و ما در جامعه اســالمی وظیفه داریم 
خدمتگذار مردم بوده و تمام توان شبانه روزی را برای خدمت و نوکری به مردم به کار ببندیم.

مدیرکل شــیالت مازنــدران گفت: توســعه پرورش 
ماهی های خاویاری در دل دریا اســت که این موضوع هم با 

مشارکت جامعه صیادی رقم می خورد.
قاســم کریم زاده در خصوص دســتاوردهای ۴۴ ساله 
انقالب اسالمی در حوزه شیالت و اقدامات دولت سیزدهم 
در این حوزه در گفت وگــو با خبرنگار خبرگزاری فارس در 
مازندران، اظهار کرد: در اداره کل شیالت استان حدود 3هزار 
و ۷۰۰ واحد آبزی پروری، ۱۱3 تشکل صیادی در سه بخش 

ماهی های استخوانی، کیلکا و خاویاری فعال است.
وی با بیان اینکه ســاالنه میزان تولیــد ما ۱۰۴هزار تن 
است، افزود: ارزش اقتصادی این میزان تولید ما حدود 5هزار 

میلیارد تومان است.
مدیرکل شــیالت مازندران بیان کرد: ســاالنه 5هزار 
نفــر به صورت مســتقیم و بیش از ۱۰هــزار نفر به صورت 
غیرمستقیم در تشکل های صیادی استان مشغول صید و 

صیادی هستند.
کریم زاده اضافه کرد: ساالنه ۲۰هزار تن انواع ماهی های 
استخوانی، کیلکا و خاویاری با ارزش اقتصادی ۴۰۰ تا 5۰۰ 
میلیارد تومان در استان مازندران تولید می شود.وی تصریح 
کرد: ساالنه بیش از ۷هزار و ۶5۰ نفر در بخش آبزی پروری 
مشغول فعالیت تولید هستند که میزان تولید در این بخش 
حدود ۸5هزار تن بــا ارزش اقتصادی حدود ۴هزار میلیارد 
تومان است.مدیرکل شیالت مازندران با اعالم اینکه حفظ 
و بازسازی ذخایر دریای خزر وظایف کلیدی شیالت است، 
اظهار کرد: در این زمینه رسالت اصلی دو مرکز شهیدرجایی 
ســاری و شهید باهنر کالردشــت حفظ و بازسازی ذخایر 
دریای خزر اســت که در این دو مرکز ســاالنه بیش از ۱۰۰ 
قطعه بچه ماهیان را تولید کرده و جهت حفظ و بازســازی 
ذخایر دریای خزر در رودخانه های مهم شیالتی رهاسازی 
می کنیم.کریم زاده یادآور شــد: در سطح اداره کل شیالت 
اســتان 5۸ واحد فــرآوری آبزیان داریم کــه به طور کلی 
ســاالنه میزان صــادرات حدود ۷ تا ۱۲هزار تن اســت که 
ارزش اقتصــادی این میزان صادرات ســاالنه بین ۸ تا ۲۰ 
میلیون دالر است.وی ادامه داد: از میزان صادرات 5۰درصد 

ماهی های گرمابی، ۴۰درصد خوراک آبزیان و ۱۰ درصد را 
سایر آبزیان تشکیل می دهد.

مدیرکل شیالت مازندران با تاکید بر حفاظت و حراست 
از ذخایر آبزیان، خاطرنشــان کرد: رســالت یگان حفاظت 
شیالت که دل به دریا می زنند و حفاظت ذخایر دریای خزر 

را برعهده دارند.
کریم زاده اظهار کرد: یکی از موضوعات بســیار مهمی 
که طی سه دهه گذشته اتفاق افتاد بحث مشارکت جامعه 
صیادی در راستای کمک به تکثیر طبیعی در جهت حفظ و 
بازسازی ذخایر دریای خزر است؛ چراکه جامعه صیادی ما 
به این باور رســیده که دریا متعلق به خودش است و در این 

مسیر باید گام مهمی برداشته شود.
وی اضافه کرد: یکســری زمین هایــی در تعاونی های 
صیادی پره وجود دارد که این زمین ها بالاســتفاده بوده و از 
این فرصت استفاده کردیم و در این زمینه احداث 5۶ واحد 
اســتخر در سه محور حفاظت از رودخانه ها، احداث استخر 
در مجاورت رودخانه ها و احداث استخر در خود تعاونی های 

پره است.
مدیرکل شــیالت مازندران ادامه داد: ساالنه حدود ۲۹ 
قطعه بچه ماهی را با مشــارکت جامعه صیادی تولید و در 

رودخانه های مهم شیالتی رهاسازی کنیم.
کریم زاده تصریح کرد: از دســتاوردهای مهم و کلیدی 
انقالب اســالمی طی ۴۴ سال گذشــته تعداد واحدهای 
گذشــته از ۱۰۰ واحد به 3هزار و ۷۰۰ واحد با تولید بیش 

از ۲هزار و 5۶ تن آبزی پروری رسیده است.
وی ادامه داد: میزان اشتغال زایی هم طی ۴دهه گذشته 
از ۱۶۲ نفر به ۷هزار و ۶5۰ نفر رسیده است که نشان دهنده 

این بود گام های موثری در این راستا برداشته شده است.
مدیرکل شــیالت مازندران بیان کرد: همچنین تعداد 
واحدهای پرورش ماهی های خاویاری ما ۴دهه گذشــته 
یک واحد با تولید ۴تن و اشــتغال زایی یــک نفر بوده ولی 
اکنون بحث پرورش ماهی خاویاری 3۷ واحد آبزی پروری 
 با تولید ۲هزار و 5۶تن و اشــتغال زایی ۴۱۱ نفر را در سطح

 استان داریم.

کریم زاده با اشاره به وجود ظرفیت های فراوان در دریای 
خزر در بخش های صید صیادی و گردشــگر و سایر گفت: 
یکی از این فرصت هــا در این ۴دهه بحث پرورش ماهی در 
قفس های دریایی اســت که یک دهــه اخیر با یک قفس با 
تولید ۱.3 تن شــروع به کار کردیم ولی با برنامه ریزی های 
انجام شده در ســال ۱۴۰۱ حدود ۲۴ واحد قفس را در نوار 
ســاحلی دریای خزر در اعماق 5۰ متری متمرکز کردیم و 
پیش بینی ما از تولید درصورت مساعد بودن شرایط حدود 
۴۶۰ تن خواهد بود.وی یادآور شد: ۴دهه گذشته یک واحد 
پرورش ماهی زینتی با تولید 3۰هــزار قطعه در مازندران 
داشــتیم درحالی  که درحال حاضر ۱۷واحد پرورش ماهی 

زینتی با تولید ۲میلیون و ۷۰۰هزار قطعه است.
مدیرکل شــیالت مازندران در ارتباط بــا روش صید و 
صیادی در خزر، بیــان کرد: دو روش صیادی در خزر وجود 
دارد یکی بحــث صید ماهی اســتخوانی در دریای خزر و 
دام گستری و یک روش صید ماهی های خاویاری مطرح بود 
به دلیل اینکه روش دام گســتری به دخایر لطمه می زد در 
نهایت شیالت کارت صیادی را خریداری و دام گسترها را از 
عرصه صید و صیادی خارج و تبدیل به تعاونی های پره کرد.

کریم زاده با اشــاره به وجود 5۴ تعاونی پره در مازندران، 
اظهار کرد: میزان تولید ما ســاالنه در بخش صید و صیادی 

حدود ۴هزار تن است.
وی بیان کرد: در بخش ماهی کیلکا میزان تولید ما قبل 
از ۴ دهه گذشته یعنی در سال ۶۸، حدود ۴۰۰ تن بوده ولی 

اکنون به ۱۴هزار تن با فعالیت ۴۴ هزار فروند رسیده است.
مدیرکل شیالت مازندران یادآور شد: ساالنه میلیون ها 
قطعه بچه ماهی تولید و جهت حفظ و بازسازی ذخایر دریای 

خزر در رودخانه های مهم شیالتی رهاسازی می شود.
وی ادامه داد: در دولت مردمی ســیزدهم این افتخار را 
داریــم که خرید نهاده ها جذب اعتبارات خوبی داشــتیم، 
به طوری که اداره کل شیالت استان مقام نخست را در جذب 

اعتبارات کسب کرد.
مدیرکل شــیالت مازندران تصریح کرد: امسال ازسوی 
مقام معظم رهبری باعنوان سال تولید و اشتغال دانش بنیان 

نامگذاری شده که ما مکلف هســتیم این رسالت را به نحو 
احسن انجام دهیم و براساس تعهد نیز یک هزار و ۲۴۴ نفر 
در بحث اشــتغال ما بود که تا به امروز برنامه ما ۱۱3درصد 

تحقق پیدا کرد.
کریــم زاده یادآور شــد: نکته مهم و کلیــدی در دولت 
سیزدهم معرفی یک هزار و ۷5۰ طرح شیالتی به بانک های 
اســتان بود که حــدود ۱5۰میلیارد تومان تســهیالت به 

آبزی پروران استان تعلق پیدا کرد.
وی به صرفه جویی ۶میلیارد تومانی جامعه صیادی برای 
شیالت، یادآور شد: جامعه صیادی با در اختیار گذاشتن ۲۲ 
نیسان و یک دستگاه خاور در کاهش هزینه ها ما را همراهی 

کردند؛ چراکه دریا را متعلق به خود می دانند.
مدیرکل شــیالت مازندران با تاکید بــر اینکه یکی از 
رسالت ها فراهم کردن شرایط برای تردد شناورهای کیلکا 
اســت، تصریح کرد: براساس پســروی آب دریا و گل و الی 
رودخانه ها در دهانــه مصب دریا قــرار گرفته بحث تردد 
شناورهای صیادی کیلکا با مشکالت عدیده ای مواجه شده 
اســت که با مشارکت صیادان و مســووالن ۰.۲ میلیارد در 

هزینه ها صرفه جویی شده است.
وی یادآور شد: طرح کمک به تکثیر طبیعی ماهی ها 5۶ 
واحد احداث استخر داشــتیم که ۱۲هزار قطعه مولد را در 
این واحدها رهاسازی و بیش از ۲۹ میلیون قطعه بچه ماهی 
تولید و در همین راســتا یا در رودخانه های مهم شیالتی و 
یا در دریا رهاســازی کند.کریم زاده با تاکید بر اینکه توسعه 
پرورش ماهی های خاویاری در اراضی ساحلی با نگاه اقتصاد 
دریامحور است، خاطرنشان کرد: در این زمینه نگاه ما جذب 
سرمایه گذار است و با مشــارکت جامعه صیادی این طرح 

محقق شود.
وی با اعالم اینکه توســعه پرورش ماهی های خاویاری 
در دل دریا است، گفت: این موضوع هم با مشارکت جامعه 

صیادی رقم می خورد.
مدیرکل شــیالت مازنــدران یادآور شــد: در اداره کل 
شیالت مازندران ۴۹ فرصت سرمایه گذاری شناسایی شده 

است که امیدواریم محقق شود.

مدیرکل شیالت مازندران:

توسعه پرورش ماهیان خاویاری 
در دل دریای مازندران

قاســم کریم زاده در خصوص دستاوردهای 44 ســاله انقالب اسالمی در حوزه شیالت 
و اقدامات دولت ســیزدهم در ایــن حوزه در گفت وگو با خبرنــگار خبرگزاری فارس در 
مازندران، اظهار کرد: در اداره کل شیالت استان حدود ۳هزار و ۷00 واحد آبزی پروری، 11۳ 

تشکل صیادی در سه بخش ماهی های استخوانی، کیلکا و خاویاری فعال است...

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

نظر به دســتور مواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمانهای 
فاقد سند رسمی مصوب ۱3۹۰/۹/۲۰ ، امالک متقاضیانی که در هیات  موضوع ماده 
یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی قائم شهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه 
و بالمعــارض آنان محرز و رای  الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شــرح ذیل 

آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در قریه چمازکتی پالک 5۹ اصلی بخش ۱۶.

۱۲۴3۷ فرعی بنام خانم زهرا برزگر جو پشــتی نســبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین که در آن احداث بنا شــده اســت که میزان ده ســیر عرصه وقف می باشد به 
مساحت ۱۰۶/۴۰ متر مربع خریداری مع الواسطه از آقای علی سلمانی مالک رسمی.
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی و ماده ۱3 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱5 
روز از طریق این روزنامه محلی/ کثیراالنتشــار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه 
بر انتشــار آگهــی ، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشــخاص ذینفع به آرای اعالم 
شــده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصــاق در محل تا دو ماه اعتــراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و 
رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت به 
اداره ثبــت محل تحویل دهد که در این صــورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 

قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به 
صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نیست. بدیهی اســت برابر ماده ۱3 آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که 
قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه 
حــاوی تحدید حدود ، مراتــب را در اولین آگهی نوبتــی و تحدید حدود به صورت 
همزمان باطالع عموم می رســاند و نســبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه 
تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشــر می 

نماید. شناسه آگهی: ۱۴۴۶۲۹۷
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۱۱/۰۸
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۱۱/۲3

یونس قصابی
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان قائمشهر

 آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی 

نظر به دستور مواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب ۱3۹۰/۹/۲۰ و برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰3۱۰۰۱3۰۰۹۷۷۲ 
مــورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ هیات قانون تعیین تکلیف موضوع مــاده یک قانون مذکور 
مســتقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/  خانم 

راضیه بکائیان فرزند محمد اســماعیل نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی / به مســاحت ۱3۸/۷5 مترمربع به شماره پالک 3۰۷ فرعی از ۸ اصلی واقع 
در قریه سالده علیا  بخش ۱۱ خریداری  شده از آقای/ خانم علی اکبر موسوی نسب 
مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱3 آئین نامه مربوطه این آگهی 
در دو نوبــت به فاصله ۱5 روز از طریق این روزنامه و محلی / سراســری در شــهرها 
منتشــر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم 
شــده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت 
محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم 
دادخواســت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند 

مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۱۱/۰۸
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۱۱/۲3

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان
عین اله تیموری -

شناسه آگهی:۱۴۴۶۰۹3

فرمانده یــگان حفاظــت اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری مازندران-ســاری گفت: باتوجه به کمبود 
نیروی انسانی، هوشمندســازی یگان با نصب جی پی 
اس در خودروهــا بــرای ردیابی حفاظــت و جانمایی 
دستگاه هوشمند مانیتورینگ در بخش اطفای حریق 
انجام شــد تا در زمان آتش ســوزی و حفاظت، کنترل 
نگهبانی ها از ایســت و بازرسی ها از کارخانجات صورت 
گیرد.مجید زکریایــی در آیین افتتاحیه از دســتگاه 
هوشمند مانیتورینگ ردیابی حفاظت از منابع طبیعی 
و در جمع خبرنــگاران اظهار کرد: در ۱۰ماهه ســال 
جاری درخصوص مقابله با زمین خواری و مرتع خواری 
اقداماتی در سطح شهرســتان های حوزه استحفاظی 
منجر به تشــکیل ۹5۱ فقره پرونده غیرمجاز شــد که 
در اجرای تبصره ذیل مــاده 55 قانون حفاظت و بهره 

برداری صورت گرفت.
وی افــزود: همچنین حــدود 3۲۶ هکتار از اراضی 
مرتعی و جنگلی رفع تصرف شد، همچنین در۱۰ ماهه 
ســال جاری هم اجرای احکام قضایی را در دستور کار 
داشتیم، که پیرو آن حدود تقریبی 3۴ هکتار از اراضی 

از ید متصرفین خارن شد.
فرمانده یــگان حفاظــت اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری مازندران-ساری اعالم کرد: هزار و ۷3 فقره 

پرونده ذیل ماده ۴۸ شــامل حمــل و نگهداری چوب 
آالت بــه میزان 3۲۷ مترمکعب چوب آالت کشــف و 
ضبط شــد و هزار و ۴۴۸ اســتر هیزم در حین حمل و 

نگهداری از متخلفین کشف و ضبط شد.
ذکریایــی همچنیــن عنوان کــرد: 5 هــزار و ۷5 
کیلوگــرم هم زغال غیرمجاز و 5۹ هزار و ۱۶۰ شــاخه 
چلم و ۴هزار و ۱۰۰ کیلوگرم چــوب تاق برای تبدیل 
کردن به زغال نیز کشف شد.وی بیان کرد: حدود ۸3۷ 
کیلوگــرم خزه غیرمجاز از درختان جنگلی برداشــت 
شده بود که کشــف شــد و در این ۱۰ ماه در راستای 
اجــرای طرح های بازدارنده مقابله با قاچاق چوب ۹۱۲ 
مرد شناســایی که ۷۹۰ دستگاه خودرو  توقیف و ۹۱۲ 
نفر هم دســتگیر شدند.وی خاطرنشــان کرد: در سال 
اخیر بــه دلیل کمبود بارش و خشکســالی در دی ماه 
سال جاری ۱3 فقره حریق داشتیم در ۹ ماهه ۲۷ فقره 
حریق، همچنین حدود ۱35 هکتار از اراضی جنگلی ما 
خوشبختانه به صورت سطحی دچار آتش سوزی و مهار 

شد که بیشترین آن در گلوگاه و نکا بود.
ذکریایی گفت: آن چیزی که در اطفای حریق ما را با 
مشکل مواجه می کند تخریب جاده های جنگلی است، 
که در زمان آتش ســوزی بحث انتقال نیرو و عبور را با 
مشــکل روبرو می کند، البته وجود دو دســتگاه بالگرد 

خیلی یاری کننده است، اما در شب و زمانی که کاهش 
دید داریم کمک کننده نیست.

فرمانده یــگان حفاظــت اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری مازندران-ســاری همچنین گفت: وجود 
۹کارخانه عظیم ســلولزی که روزانــه ۶۰۰ الی ۷۰۰ 
تن مصرف دارند که بخشــی از مصارف آن ها توســط 
اســتان های دیگر تامین می شــود و ممکن اســت که 
برخی از چوب های قاچاق البه الی چوب ها خوراک این 
کارخانجات شود.این مسؤول اعالم کرد: در سال جاری 
بیش از ۶5۰ مورد بازدید از سطح کارخانجات دپوهای 
متخلف و همچنین برخی از مراکز پلمپ شدند، کنترل 

این دپوها هم در دستور کارمان است.

وی گفت: از مجمع نمایندگان اســتان درخواست 
دارم کــه قانون اصالح و بازنگری قاچــاق کنندگان را 
در دســتور کار قرار دهند، چرا که این قانون بازدارنده 
نیســت، خودروها پس از دســتگیری ها پس از اعمال 
جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کاالی کشف شده؛ 
دوم معــادل چهار برابر و مرحله ســوم معــادل ۶برابر 

ارزش کاال است.
ذکریایی اعالم کرد: باتوجه به کمبود نیروی انسانی 
از فنــاوری روز کار هوشمندســازی یگان با نصب جی 
پــی اس در خودروها برای ردیابی حفاظت اســتفاده 
کردیم، همچنین در بخش اطفای حریق هم جانمایی 
دستگاه هوشمند را انجام دادیم تا در زمان آتش کنترل 
نگهبانی ها از ایســت و بازرسی ها از کارخانجات صورت 
گیرد.فرمانده یــگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری مازندران-ساری اضافه کرد: ما ۱۰5 واحد 
نگهبانی در ســطح عرصه های جنگلی داریم، ایســت 
بازرسی در گلوگاه، زرندین در نکا، ورسک در سوادکوه، 

بایجان در جاده آمل و واز در شهرستان نور داریم.
از دســتگاه مانیتورینــگ هوشــمند ردیابی تیم 
حفاظت از منابع طبیعی که مدتی اســت در اداره کل 
منابع طبیعی و جنگلداری مازندران تعبیه شــده و در 

حال استفاده است، رونمایی شد.

 افتتاح دستگاه مانیتورینگ کنترل هوشمند حفاظت از جنگل در مازندران
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اخبار

 صعود نوشاد و حذف نیما 
در مسابقات تنیس قطر

در جدول اصلی مســابقات تنیس روی میز فیدر قطر نوشاد عالمیان 
صعود کرد و نیما حذف شد.

در ادامه رقابت های تنیس روی میز فیدر قطر، نوشاد و نیما عالمیان 
به همراه سایر ملی پوشان کشورمان مقابل حریفان خود در جدول اصلی 

به میدان رفتند که نتایج بازی ها به شرح زیر است:
نیما عالمیان ۲ - ژائو ژیهائو )چین( ۳

نوید شمس ۳- داریوش موویلیانو )رومانی( ۲
امیرحسین هدایی ۲ - ژیانگ پنگ )چین ( ۳

امین احمدیان ۲ - سون ون )چین( ۳
نوشاد عالمیان ۳ - رومن رویز )فرانسه ( ۲

با نتایج به دســت آمده »نوشاد عالمیان« و نوید شمس راهی مرحله 
یک شانزدهم شدند و سایر ملی پوشان از دور رقابت ها کنار رفتند.

تداوم صدرنشینی پانزده هفته ای 
هراز در روز شکست هورسان

هفته بیستم مســابقات والیبال قهرمانی باشگاه های برتر مردان 
ایران با برد هراز و شکست هورسان به پایان رسید.

 هفته بیستم مســابقات والیبال قهرمانی باشگاه های برتر مردان 
ایــران با هفت دیدار در شــهرهای گنبــد، ارومیه، اصفهــان، آمل، 

رفسنجان، یزد و تهران پیگیری شد.
در نخســتین دیدار از این هفته هورسان رامســر در سالن ۹ دی 
میهمان مس رفسنجان بود و در این دیدار سه بر صفر مغلوب میزبان 
شــد.مس رفســنجان با امتیازات ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بــر ۲۰ و ۲۵ بر ۲۳ 

نماینده مازندران را شکست داد. 
هورســان که با ۱۲ بــرد و ۳۵ امتیاز یکی از مدعیــان این دوره از 

مسابقات است فعال در جایگاه چهارم باقی خواهد ماند.
در پنجمین دیدار این هفته تیم لبنیات هراز آمل در ســالن پیامبر 
اعظم )ص( میزبان فوالد سیرجان ایرانیان بود که با شکست سه بر صفر 

میهمان خود همچنان در صدر جدول باقی ماند.
شاگردان بهروز عطایی در تیم لبنیات هراز آمل با امتیازهای ۲۷ بر 
۲۵، ۲۶ بر ۲۴ و ۲۵ بر ۱۵ سیرجان را شکست دادند تا به شانزدهمین 
برد خود در این رقابت ها دســت یابند و بعد از پانزده هفته همچنان در 

صدر جدول باقی بمانند.
نادر انصاری و احمد دامغانی نژاد ناظران فنی و داوری این مســابقه 

بودند که ۲۰۰ تماشاگر داشت.

 بانوی تیرانداز مازندرانی 
به اردوی تیم ملی دعوت شد

 بــا آغــاز دور جدید اردو تپانچه، هانیه رســتمیان بانــوی تیرانداز 
 مازندرانــی برای حضور در مســابقات بین المللی بــه اردوی تیم ملی

 دعوت شد.
به گزارش روابــط عمومی اداره کل ورزش و جوانان، اردوی تیم ملی 
تپانچــه از چهارم بهمن ماه با حضور ۱۷ تیرانداز در تهران آغاز شــد که 

هانیه رستمیان نماینده مازندران در این اردو است.
جواد فروغی از تهــران، وحید گلخندان از فارس، امیر جوهری خو از 
تهران، حســین ظفر جعفرازده از خراسان رضوی، علی اکبر بختیاری از 
سیستان و بلوچستان، امیرحسین تنگستانی از بوشهر، زینب شکاری از 
اصفهان، فاطمه شکاری از اصفهان و مهسا نیک نفس از اصفهان زیر نظر 

احمد جعفرزاده در این اردو حضور دارند.
این مرحله از اردو تا ۱۰ بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

سجادپورحسینی از گیالن، محمدرسول عفتی از کرمانشاه، مصطفی 
نصیری حامد از البرز، گلنوش سبقت الهی از اصفهان، هانیه رستیمان از 
مازندران، مینا قربانی از همدان، زینب طوماری از گیالن و لعیا محمدی 
از کرمانشــاه نیز با هدایت نصر اصفهانی تا ۲۳ بهمن ماه در اردو خواهند 
بود.پیش از این، هانیه رستمیان، تیرانداز ملی پوش رشته تپانچه ایران 
موفق شده بود نخســتین سهمیه کاروان کشــورمان را برای المپیک 

۲۰۲۴ پاریس کسب کند.

 شاگرد زرنگ های کشتی مازندران 
در راه روسیه

 مازندران این بار در آوردگاه مســابقات کشــتی بین المللی یارگین 
روسیه پنج نماینده دارد تا یک بار دیگر تسلط این استان به عنوان شاگرد 

اول کالس کشتی آزاد ایران برهمگان اثبات شود.
پس از پشت سر گذاشته شدن فرآیند گزینش تیم ملی کشتی آزاد، 
تکلیف ترکیب نهایی این تیم برای حضور در مســابقات یارگین روشن 
شد و مهدی ویسی، عباس ابراهیم زاده، امیررضا اکبرزاده، محمد بخشی 
و علیرضا رکابی نمایندگان مازندران در این دوره از رقابت ها خواهند بود.

در این ارتباط سرپرست هیات کشــتی مازندران روز چهارشنبه در 
گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: پنج کشتی گیر عنوان دار و آزادکار 
این اســتان در مسابقات یارگین در شــهر کراسنویارسک روسیه روی 
تشک کشتی خواهند رفت.امید شــایگان افزود : در سال های گذشته 
مســابقاتی مانند جام جهانی برای تیم های ملی کشــتی بســیار مهم 
محســوب می شد، این در حالی است که تمامی کشتی گیران در جهان 
به دنبال موفقیت در رقابت های المپیک و پس از آن رقابت های جهانی 
هســتند.وی ادامه داد : بر همین اساس اولویت هیات کشتی مازندران و 
فدراسیون کشتی نیز در روسیه میدان دادن به کشتی گیران جوان است 
و این مســابقات با توجه به حضور حریفان قدرتمند، برای آن ها محک و 
تجربه بسیار خوبی خواهد بود و فدراسیون به دنبال تکرار نتایج خوب در 

مسابقات جهانی پیش رو برای تیم های ملی است.
سرپرست هیات کشتی مازندران تصریح کرد : در این دوره از رقابت ها 
همانند مسابقات آسیایی و جهانی حضور کشتی گیران مازندرانی بسیار 
برجسته است و در بیشتر اوزان این دیار در اردوی تیم ملی نماینده دارد.

وی با اعالم این که از مجموع ۹ کشــتی گیر آزادکار فراخوانده شده 
برای اعزام به کرواســی پنج نفر مازندرانی هســتند، گفت: در وزن ۵۷ 
کیلوگــرم مهدی ویســی، ۶۵ کیلوگرم عباس ابراهیــم زاده، ۷۰ کیلو 
گرم امیرضا اکبرزاده و محمد بخشــی و در ۹۷ کیلوگرم علیرضا رکابی 

نمایندگان مازندران در این مسابقات هستند.
شایگان ادامه داد : میانگین سنی کشتی گیران اعزامی به آمریکا بین 
۱۸ تا ۲۰ ســال خواهد بود و از چند کشتی گیر مطرح همچون محمد 
بخشی که ۱۹ ســال سن دارد، و همچنین عباس ابراهیم زاده و علیرضا 

رکابی با ۲۰ سال سن استفاده شده است.

آگهی قانــون تعیین تکلیف وضعیــت اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

نظر به دســتور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ 
و برابــر رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۰۰۱۳۰۱۶۳۸۰ مورخ 
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ هیــات قانون تعیین تکلیــف موضوع ماده 
یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقــای/  خانم ندا وثوقی فرزند 
علی اکبر نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
/ به مســاحت ۳۴۸/۹۰ مترمربع به شماره پالک ۲۴۳ فرعی 
از ۲۱ اصلی واقــع در قریه ورازده علیــا  بخش ۱ خریداری  
شده از آقای/ خانم وحید مالی و بهنام حبیبی مالک رسمی 
محرز گردیده است لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 
۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
از طریق این روزنامه و محلی / سراســری در شهرها منتشر و 
در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید 
و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد 
که در این صــورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت 
 می نماید و صدور ســند مالکیت مانــع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۱۰/۲۴
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۱۱/۰۸

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان

عین اله تیموری 
شناسه آگهی:۱۴۴۰۷۶۹

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

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

گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.
امالک متقاضیــان واقع در قریــه خیرودکنار پالک ۳۸ 

اصلی بخش ۲ قشالقی
۸۲۴ فرعــی آقــا/ خانم نــدا محمدی فرزنــد منوچهر 
نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین )کاربری مسکونی( 
به  مســاحت ۹۹/۲۳ مترمربع به شــرط تجمیــع با پالک 
 ۴۶۷ فرعــی خریداری بدون واســطه / با واســطه از یداله

 شرجی اسالمی.
لذا به موجب مــاده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه 
مربوطــه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این 
روزنامه محلی/ کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها 
عالوه بر انتشــار آگهی ، رای هیات الصاق تــا در صورتیکه 
اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید 
از تاریخ انتشــار 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. 
معتــرض باید ظرف یک مــاه 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 صــورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 

دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت 
می نماید و صدور ســند مالکیت مانــع از مراجعه متضرر به 
دادگاه نیست. بدیهی اســت 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.
شناسه آگهی:۱۴۴۰۴۹۷

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۱۰/۲۴
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۱۱/۰۸
صفر رضوانی 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

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

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

گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.
امالک متقاضیان واقع در قریــه بنجکول پالک ۵ اصلی 

بخش ۵ قشالقی
۴۲۵ فرعی آقا/ خانم مریم و امید شــهرت هر دو بنویدی 
فرزند فالمرز حصه هر کدام به ترتیب ۲ دانگ مشاع و ۴ دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی )کاربری 
زراعی( به مساحت۲۲۳/۱ مترمربع خریداری بدون واسطه / 

با واسطه از رضا بالی تبار
لذا به موجب مــاده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه 
مربوطــه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این 
روزنامه محلی/ کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها 
عالوه بر انتشار آگهی ، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ 
انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو 
 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید

 اخذ نمایند.
 معتــرض باید ظرف یــک 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 صــورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت 
می نماید و صدور ســند مالکیت مانــع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نیست.
 بدیهی اســت برابر ماده ۱۳ آئین نامــه مذکور در مورد 
قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده 
، واحد ثبتــی با رای هیات پس از تنظیــم اظهارنامه حاوی 
تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود 
به صورت همزمان باطالع عموم می 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.
شناسه آگهی:۱۴۴۰۶۶۳

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۱۰/۲۴
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۱۱/۰۸

صفر رضوانی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

اختصاصی هموالیتی / سرویس ورزشی:زمانیکه 
مهدی امیر فخریان جوان تابوی سکانداری موروثی مدیران 
کل اقتصــاد و دارایــی مازندران را در بدمینتــون مازندران 
شکست شاید خیلی ها به ذهنشان هم خطور نمی کرد روزی 
فرا برســد که جامعه بدمینتون مازندران در کشور یکه تازی 
کنند و در عرصه های مربیگری ،داوری  و قهرمانی بسیاری از 

استانهای ریشه دار بدمینتون  را پست سر بگذارند.
مهــدی امیرفخریان با تکیه بر توان جوانی و اســتفاده از 
تجربه اجرایی اش در هیاتهای مختلف شهرســتانی پای به 
میدان ســخت مدیریت در هیات بدمینتون استان مازندران 

گذاشــت و با بهره گیری از تمامی ظرفیتهای موجود و شکل 
دادن کادری قوی در بخشــهای مختلف جایگاه بدمینتون 
مازندران را ارتقا بخشــید و اکنون بعد از ۸ ســال سکانداری 
این رشــته و تجربه اندوزی فراوان به مهره ای کار آمد و تاثیر 
گزار در فدراسیون بدمینتون تبدیل شده و به خوبی از حقوق 

جامعه بدمینتون در مجامع مختلف دفاع میکند.
اکنون دیگر بدمینتون مازندران به رشــته ای پویا تبدیل 
شــده اســت و همواره خبرهایی از موفقیتهای این جامعه 
بزرگ در بخشــهای مختلف منتشر می شــود و از رده های 
پایــه تا پیشکســوتان در بخش بانوان و آقایــان در میادین 

 مختلف ، ورزشــکاران ، داوران و مربیان  بدمینتون مازندران
 افتخار آفرینی می کنند.

مهــدی امیر فخریان در مصاحبه با خبرنگار ما  با اشــاره 
موفقیتهای اخیر بدمینتون مازندران ،عنوان داشــت: آرتینا 
آقاپور با طلسم شکنی برای اولین بار به عنوان بازیکن فیکس 

تیم ملی انتخاب شد.
رئیس هیات بدمینتون مازندران بیان داشت: آرتینا آقاپور 
 Aop جهت حضور در رقابت های بین المللی جام فجر و کمپ

فدراسیون جهانی در کشور مالزی به تیم ملی دعوت شد.
وی یادآور شــد: اردو تیم ملی با حضــور ۱۲ ملی پوش از 

سرتاسر کشور، از ۵ بهمن در استان البرز آغاز خواهد شد.
امیــر فخریــان در ادامه با بیــان اینکــه  داور مازنی در 
رقابتهــای بین المللی بدمینتون جام فجر به قضاوت خواهد 
پرداخت،تصریح کرد:مهسا محمدی داور بانوی مازندرانی در 

رقابتهای جام فجر سوت خواهد زد.
رئیــس هیــات بدمینتــون مازنــدران خاطرنشــان 
کرد:رقابتهــای بین المللی جام فجر با حضور ۳۰ کشــور از 
۱۱ لغایت ۱۹ بهمن در تهران برگزار که از ســوی فدراسیون 
جهانــی بدمینتون به عنوان مســابقات ســهمیه المپیک 

محسوب می شود.

درباره ی کسب نتایج درخشان و تداوم افتخارات هیات بدمینتون 
مازندران با مهدی امیرفخریان

 بدمینتون مازندران همچنان 
در مسیر موفقیت

زمانیکه مهدی امیر فخریان جوان تابوی ســکانداری موروثی مدیران کل اقتصــاد و دارایی مازندران را در 
بدمینتون مازندران شکست شاید خیلی ها به ذهنشان هم خطور نمی کرد روزی فرا برسد که جامعه بدمینتون 
مازندران در کشــور یکه تازی کنند و در عرصه های مربیگری ،داوری  و قهرمانی بسیاری از استانهای ریشه دار 

بدمینتون  را پست سر بگذارند...

اختصاصی هموالیتیاختصاصی هموالیتی 

هموالیتی/سرویس ورزشــی: ورزش مازندران 
چند ماهی است که از بالتکلیفی خارج شده و فعالیتهای 
ورزشی ،برنامه های حوزه جوانان و برگزاری مجامع عقب 
افتاده هیاتهای ورزشی بر روی ریل در حال حرکت است.

 یادمان نرفته اســت تا همین چندی قبل چه اتفاقات 
ناگــواری در ورزش مازندران در حــال رقم خوردن بود و 
علی رغــم بلند بودن صدای جامعــه ورزش آقای وزیر و 
استاندار برای تعیین تکلیف ورزش مازندران دست روی 
دست گذاشته بودند و در مقابل پاسخگویی افکار عمومی 
روزه سکوت گرفته بودند و برای تغییر بانیان وضع موجود 
در ورزش دیار علویان کــه پرچمدار افتخارات متعدد در 
عرصه های جهانی و المپیک می باشد فرصت سوزی می 

کردند!!!
در حالیکــه گزینه هــای کوتاه و بلند ورزشــی و غیر 
ورزشی برای کسب کرسی مدیرکلی ورزش و جوانان پله 
های وزارت ورزش و اســتانداری مازندران را باال و پایین 
میکردند و برای رســیدن به این منصب  به هر ریسمانی 
چنگ میزدند شخصی از جنس ورزش با سابقه مدیریت 
ستادی و اجرایی در عرصه های مختلف دستگاه ورزش به 

عنوان متولی این دستگاه منصوب شد.
اینک پس از انتصاب عالیشــان به این مقام، آرامش در 
ورزش مازندران علی رغم حاشیه سازی ها در جهت برهم 
زدن شرایط،حکمفرماســت و مسیر فعالیت های ورزش 
اســتان در راه رسیدن به یک ثبات نسبی است که قاعدتا 
تــداوم این انتصاب به حتمیت ایــن ثبات کمک خواهد 

نمود.
در حالیکه این روزها برای ثبات بخشیدن به آرامش در 
ورزش مازندران حمایتهای استاندار و وزیر ورزش بیش از 
هر زمانی نیاز است و ماههای پایانی سال هرگونه تغییری، 
ورزش مازندران را دچار خسران و ضربات جبران ناپذیری 
میکند تحرکات افرادی برای تغییر و انتصاب شخصی در 
مســند اداره کل  ورزش و جوانان شائبه منافع شخصی و 

تسویه حسابهای قبلی را بوجود می آورد!!!!
آقای اســتاندار،آیا گزینه مورد نظرتان برای مدیرکلی 
ورزش و جوانان با معیارهای و شــعارهایتان که بارها در 
جلســات از آن به عنوان شاخصه های مدیریت در دولت 

آیت اهلل رئیسی نام برده اید برخورداراست؟!!!
آقای اســتاندار،آیا فرماندار و مدیرکل بودن در دولت 
گذشــته جز بانیان وضع موجود محســوب نمیشــود و 
چگونه می شــود به تغییر مدیران میانی و روسای ادارات 
شهرســتانی دولت قبل اصرارداریــد و نمایندگانتان با 
مدیران کل برای تغییرات معاونین دســتگاهها جلســه 
میگذارند ولی خودتان برای انتصاب یک مدیر ارشد دولت 

روحانی سینه چاک میزنید؟!!!
آقای اســتاندار،آیا این حمایت شــما از یک شخص 
سیاسی برای مدیریت دستگاه تخصصی ورزش از سوی 
دلســوزی شماســت یا با وعده ری به ایشان می خواهید 
جای این مدیرکل را خالی کنید تا آقای معاون دســت از 
ســرتان بردارد وگزینه اش را برای این پست خالی شده 
بگمــارد ؟؟!!! و این سیاســت بازار مکاره برای آن اســت 

که گزینه پیشــنهادی با ساختمان ســفید و دخالت در 
تصمیم گیری هایــش خداحافظی نماید و چند صباحی 
پس از مدیر شــدن  بــا یک خداحافظی بــه طور کلی از 
 جرگه ی مدیــران خداحافظــی نماید  و بــه جرگه ی 

کارشناسان بپیوندد!!!
 آقای استاندار،آیا برای افکار عمومی پاسخی دارید که 
چرا شــما که در تغییر برخی مدیــران بانی وضع موجود 
موفق به اخذ تصمیم نشــدید چگونه در خصوص تغییر 
سرپرست اداره کل ورزش مازندران در این فرصت کم به 

نتیجه رسیده اید؟!!
آقای وزیر ورزش،شــما که از جنس ورزش هســتید 
و قاعدتا بایســتی برای اســتان مازندران کــه لوح زرین 
افتخارات ورزش کشور میباشد برنامه های زیادی داشته 
باشــید و در مسیر افتخار آفرینی در آوردگاههای جهانی 
 و المپیک ورزش مازندران همواره جز دســته پیشــتاز 

بوده است.
آقای وزیر ورزش،آیا اکنون که برای اولین بار مســند 
ورزش کشور به یک مدیر ورزشی رسیده است بازهم باید 

سیاسیون برای ورزش تعیین و تکلیف کنند؟!!
آقای ســجادی،آیا مردم مازندران از یک وزیر ورزشی 
برای پســت مدیر کلی ورزش و جوانان مازندران بایستی 

انتخاب یک مدیر سیاسی را انتظار داشته باشند؟!!!!
آقای وزیر ورزش،آیا بالتکلیفی و فرصت دوماهه برای 
انتخاب مدیرکل ورزش و جوانان مازندران برای شخصی 
آشنا به زیر و بم ورزش کافی نبود که ظرف کمتر از سه ماه 

دوباره در قطب ورزش کشور تغییرات صورت بگیرد؟!!!
آقای سجادی،آیا واقعا توسعه ورزش و رفع کمبودهای 
زیرساختی در مازندران دغدغه قلبی تان هست یا فقط در 
حد شعار برای دلخوشی مردم مازندران آنرا به زبان آورده 
اید؟ آیا نتایج حضور افراد سیاســی و بالیی که این سالها 
افراد ناآشنا به ورزش بر ســر استان مازندران آورده اند را 
مرور کرده اید یا شما هم با وزیر شدن جایگاه سیاسی تان 

به ورزشی بودنتان چربیده است؟!!
آقای اســتاندار ،آقای وزیر ورزش، شــما بایستی به 
جامعــه ورزش و نمایندگان مــردم مازندران در مجلس 
شــورای اســالمی در قبال انتصاباتتان پاسخگو باشید 
و قطعا خوشــی و ناراحتی مردم مازندران که بخشــی از 
زندگی شان به ورزش گره خورده است به تصمیمات شما 
بســتگی دارد و بگذارید مردم مازندران و جامعه ورزش 
برای تصمیمات درســتتان کف و هورا بکشــد نه اینکه 
 بــا دیدنتان گالیه مند بوده و در میادین ورزشــی شــما 

را هو کنند.
اما همیشه هستند کسانی که در پی نرسیدن به مقصود 
و جهت رســیدن به منافع خود و یا اربابان خود، در مسیر 
تخطئه و کمرنگ نمودن اثربخشــی یک فرد، دســت به 

دامان هوچی گری و صحنه زنی می شوند !
در این شــرایط آنان کــه به طبل تغییــر می کوبند 
تفرقــه افکنانی هســتند  که مرادشــان نفــع ورزش 
 نیســت و جز نابســامانی چیزي براي ورزش به ارمغان

 نخواهند آورد.

 میان ماه من تا ماه گردون تفاوت 
از زمین تا آسمان است!!!!

بهانه های واهی استاندار مازندران 
برای تغییر مدیر کل ورزش

ی  والیت ی هم صاص اخت
ی 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 ۲06

سرپرست ســازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی گفت: دو استان در 
کشــور پایلوت مبارزه بیولوژیک در محصوالت کشاورزی هستند که مازندران 
به عنوان استان پایلوت مبارزه بیولوژیک در شــمال کشور انتخاب شده است.

حسین رنجبر در جلسه ستاد گیاهپزشکی استان مازندران که باحضور معاونین 
ســازمان حفظ نباتات و سرپرست مؤسســه تحقیقات گیاهپزشکی کشور و 
اعضای ستاد گیاهپزشکی استان برگزار شــد، اظهار کرد: استان مازندران یک 
اســتان دارای شرایط ویژه در تولید محصوالت کشــاورزی بوده که این استان 
را به استان امنیت غذایی کشــور تبدیل کرده است.وی از تولید محصول سالم 
برنج در کشت اول و دوم بدون اســتفاده از هیچگونه سموم شیمیایی خبر داد 
و گفت: زمینه تولید محصوالت ســالم در کشــور وجود دارد و اگر کشاورزان از 
آخرین یافته ها و دســتاوردهای تحقیقاتی محققان استفاده کنند شاهد تولید 

انواع محصوالت سالم خواهیم بود.سرپرست سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد 
کشاورزی خواستار توسعه و گسترش استفاده از عوامل بیولوژیک برای مبارزه 
با آفات شــد و افزود: دو استان در کشور پایلوت مبارزه بیولوژیک در محصوالت 
کشاورزی هستند که مازندران بعنوان استان پایلوت مبارزه بیولوژیک در شمال 
کشور انتخاب شده اســت.وی اظهار کرد: پایش کیفیت سموم مصرفی، پایش 
فروشگاه های ســموم شیمیایی، پایش زمان مصرف سموم و جایگزینی سموم 

کم خطر از مواردی است که در دستورکار سازمان حفظ نباتات کشور قرار دارد.
رنجبر از تعدد فروشــگاه های توزیع سموم شیمیایی در استان گالیه کرد و 
گفت: باید به دنبال افزایش تعداد کلینیک های گیاهپزشکی در استان باشیم و از 
این طریق مصرف ســموم را کاهش دهیم چراکه سالمت جامعه در گرو کاهش 

مصرف سموم شیمیایی است.

سرپرست سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی:

  مازندران، پایلوت مبارزه بیولوژیک
 در شمال کشور شد

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق نکا گفت: این نیروگاه در ۱۰ ماه 
امســال، بیش از هفت میلیارد و ۷۵۱ میلیون و ۲ هزار کیلووات ســاعت 

انرژی خالص تولید کرد.
 حسینعلی تازیکی افزود: نیروگاه شهید سلیمی نکا در دی ماه امسال 
بیش از ۶۷۸ میلیون و ۹۰۵ هزار کیلووات ســاعت انرژی تولید کرد که از 
این میزان تولید بیش از ۶۵۲ میلیون و۵۵۳ هزارکیلووات ســاعت انرژی 

خالص به شبکه سراسری برق کشور تزریق شد.
وی ادامه داد: در این ۱۰ ماه حدود ۷۹.۴ درصد انرژی تولید شــده در 
واحدهای بخار و ۲۰.۶ درصد در واحدهای بلوک سیکل ترکیبی بدست 
آمد طوری که در ۱۰ ماه امســال حدود ۸۰ درصد انرژی تعهدی ساالنه 

نیروگاه، طبق برنامه محقق شــد.مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق 
نکا بیان کرد: در راستای ایجاد آمادگی تولید پایدار برای فصل زمستان، 
تعمیرات میان دوره ای واحدهای بخــار، بازدیدهای دوره ای واحدهای 
یــک و دو گازی و تعمیــرات میاندوره ای واحد یک بخار بلوک ســیکل 
ترکیبی انجام شد و در صورت نیاز تعمیرات غیرمترقبه واحدهای نیروگاه 
نیز در کوتاه ترین زمان ممکن انجام می شود.نیروگاه شهید سلیمی نکا 
با چهار واحــد بخار به ظرفیت هرکدام ۴۴۰ مــگاوات، ۲ واحد گازی به 
ظرفیت هریک ۱۳۷.۶ مگاوات و یک واحد بخارسیکل ترکیبی با ظرفیت 
۱۶۰ مــگاوات با تامین بیش از چهار درصد برق کشــور نقش موثری در 

پایداری شبکه سراسری برق کشور دارد.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق نکا:

 تولید انرژی خالص نیروگاه نکا از مرز هفت میلیارد 
و ۷۵۰ میلیون  کیلو وات ساعت گذشت

 مدیرکل فرهنگ و ارشــاد مازندران با بیان این که پیروزی انقالب اســالمی 
دستاوردهای بزرگی در عرصه های مختلف به همراه داشته است، گفت: ظهور و 
بروز انقالب در عرصه فرهنگ و هنر به طور کامل مشهود بوده و موید این مطلب 
مهم و اساسی نیز توسعه زیرساخت ها در مناطق مختلف و کسب موفقیت های 

پی در پی است.
حسین جوادی آملی با تشریح دستاوردهای بزرگ انقالب اسالمی در عرصه 
فرهنگ و هنر، اظهار داشــت: عرصه فرهنگ و هنر مازنــدران از زمان پیروزی 
انقالب اســالمی تاکنون و بویژه در دولت سیزدهم با فراهم شدن امکانات مورد 
نیاز و توســعه زیرســاخت ها، موفقیت های زیادی را کســب کرد و هنرمندان 

متعهدی را به جامعه هنری معرفی کرده است.
وی با بیان اینکه دســتاوردهای انقالب اســالمی در عرصه فرهنگ و هنر در 
نوع خود بی بدیل و چشمگیر است، گفت که تربیت هنرمندانی متعهد و دلسوز 
و تولید آثار فاخر و ارزشمند حاصل دستاوردهای انقالب اسالمی برای جامعه و 

بویژه برای جامعه هنری است.
وی با اشاره به اینکه کار در عرصه فرهنگ و هنر از گستردگی خاصی برخوردار 
است، ایجاد خودباوری در بین مردم را مهم ترین دستاورد انقالب اسالمی و رمز 
موفقیت کشور در مراحل مختلف عنوان کرد و گفت: متناسب با افزایش جمعیت 
و نیازهای الزم و ضروروی، به برکت انقالب اســالمی موسســه های فرهگی و 
هنری، آموزشــگاه هــای آزاد علمی، کانون های مســاجد و چاپخانه ها نیز در 
مازندران گســترش یافت و این استان اکنون در بخش های مختلف حرف های 

زیادی برای گفتن دارد.

تحول در حوزه فرهنگ و هنر مازندران
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی مازندران با بیان اینکه از زمان پیروزی 
انقالب اسالمی تاکنون، شــاهد ایجاد تحولی بزرگ در حوزه فرهنگ و هنر این 
اســتان هستیم، گفت: ایجاد و توسعه زیرساخت های فرهنگی و هنری در تمام 
شــهرهای مازندران و حتی مناطق محروم، تکمیل طرح های عمرانی در حوزه 
فرهنگی، تربیت هنرمندان دینی و متعهد و دلســوز به نظام، معرفی چهره های 
برتر، دریافت چندین جایزه توسط هنرمندان در رقابت های معتبر داخلی و بین 
المللی و برپایی رویدادهای مختلف فرهنگی در مازندران از جمله دستاوردهای 

بزرگ انقالب اسالمی در حوزه فرهنگ و هنر این استان است.

تکمیل طرح های عمرانی
جوادی با بیان اینکه در دولت های گذشته حوزه فرهنگ و هنر مغفول مانده 
بود و هنرمندان با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم می کردند، خاطرنشان کرد: 
به برکت انقالب اســالمی و با درایت دولت مردمی سیزدهم مجتمع بزرگ تاالر 

مرکزی ساری با قدمت ۱۵ ساله با تامین منابع مالی مورد نیاز تکمیل شد.
وی با اشاره به اینکه مجتمع بزرگ تاالر مرکزی ساری که ساخت آن از سال 
۱۳۸۶ آغاز و تا سال گذشته نیمه تمام مانده بود، ادامه داد: طی یک سال اخیر و از 

زمان روی کار آمدن دولت مردمی مراحل ساخت آن تکمیل شد.
این مقام مســوول افزود: بهره برداری از مجتمع تاالر مرکزی ساری به عنوان 
بزرگترین و مهم ترین زیرســاخت فرهنگی و هنری این استان یکی از مطالبات 
جدی هنرمندان این اســتان بود که با ورود جدی دولت سیزدهم به پرونده ۱۵ 

ساله این پروژه، روز جمعه ۱۱ شهریور به سرانجام رسید.
به گفته جوادی این مجتمع که ســاخت آن از سال ۱۳۸۶ آغاز شده بود طی 
چندین سال  به مرحله تکمیل نرســیده بود اما طی یک سال گذشته و از زمان 
روی کار آمدن دولت انقالبی بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل این 
مجتمع در نظر گرفته شــد تا با تکمیل و تجهیز و ساخت به مرحله بهره برداری 
برســد.وی اظهار داشت: این مجتمع در زمینی ۵ هزار و ۳۰۰ متری و با زیربنای 
۱۲ هزار و ۳۸۰ متر مربع ساخته شد و یکی  از مجهزترین مجموعه های فرهنگی 
و هنری کشور به حساب می آید، همچنین تاالر مرکزی ساری دارای سه سالن 
با مجموع ظرفیت ۹۴۶ نفر شامل سالن نمایش با ظرفیت ۶۰۱ نفر، سالن سینما 

با ۱۸۷ صندلی و ســالن موسیقی با ۱۵۸ صندلی است که با تجهیزات جدید در 
اختیار اهالی فرهنگ و هنر مازندران قرار می گیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی ا افزود: این مجموعه عالوه بر این سه سالن، 
دارای فضاهای کارگاهی، اداری و آموزشی نیز است که امکان تجمیع بخش های 
فعالیت های هنری مرکز استان در یک مجتمع را فراهم می کند. ۴۷۶ متر فضای 
کارگاهی و تمرینی، ۳۷۰ متر فضای اداری و ۲۵۰ متر فضای آموزشــی در این 

مجتمع ایجاد شده است.

تامین ساختمان اداری مناسب در برخی شهرها
این مقام مســئول با بیان اینکه در برخی شــهرها فاقد مجتمع و ساختمان 
اداری هستیم، گفت: با کم و همراهی دولت سیزدهم تالش می شود این مشکل 
در قالب تهاتر برطرف شــود و بعنوان نمونه در چالوس در آینده ای نزدیک این 
مهم محقق خواهد شــد و هنرمندان این شهرستان از تاالر مناسب برای انجام 

کارهای فرهنگی و همچنین ساختمان اداری مستقل بهره مند می شوند.
جوای بیان کرد: در نوشــهر نیز یک مجتمع فرهنگی هنری در زمین متعلق 
به بنیاد شــهید احداث شــده بود پس از تعامل صورت گرفته با مسئوالن بنیاد 
شهید مازندران، این مشکل نیز رفع شد که این مهم بیانگر اتحاد و همدلی بین 

دولتمردان سیزدهم است.

باز شدن گره های کور فرهنگی در دولت سیزدهم
وی با بیان اینکه گره های کور زیادی در حوزه فرهنگ و هنر مازندران بود که 
دولت ســیزدهم با تدبیر و درایت آن را باز کرده است، گفت: در رامسر نیز بنای 
ســاختمان اداری که ۱۸ سال طول کشید و میراث فرهنگی نیز مدعی بود، این 
مشــکل نیز با تعامل و همکاری مسئوالن و با دســتور وزاری مربوطه با تهاتر در 
حال رفع شدن است که در قالب آن ساختمان اداری ارشاد به همراه کتابخانه در 

این شهرستان در حال راه اندازی است.
وی گفــت: با اهتمام دولتمردان ســیزدهم و در مجمــوع در حوزه عمرانی 
مازندران شاهد اتفاقات خوبی هستیم که از جمله آن تامین ۷۰۰ میلیارد ریال 
برای تهیه زمین مورد نیاز برای احداث ســاختمان در یکی از شــهرهای استان 
و همچنین با اهدای یک قطعه زمین توســط یکــی از خیران، عملیات اجرایی 

احداث ساختمان اداری در آینده نزدیک در خلیل هر آغاز خواهد شد.
وی بــا بیان اینکــه با توحه به کمبــود اعتبارات، اما طرح هــای مطلوبی با 
همدلی تمام مســئوالن دولت ســیزدهم در مازندران در حال اجراست، افزود: 

در فریدونکنار نیز طرح احداث ساختمان اداری با سرعت در حال انجام است.

عدالت رفتاری با توسعه امکانات فرهنگی در شهرستان ها
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد مازندران با بیان اینکه کار در عرصه فرهنگ و هنر 
بابد ریشه ای و عمیق باشد، گفت: با روی کار آمدن دولت مردمی سیزدهم و در 
راستای انجام و اجرای عدالت رفتاری در عرصه فرهنگ و هنر، با توزیع اعتبارات 
و برنامه های مختلف فرهنگی در شهرستان ها، این مهم محقق شد و پس از این 
شاهد فعالیت بیش از پیش شهرهای مختلف مازندران در عرصه فرهنگ و هنر 

خواهیم بود.

اتفاقات بزرگ در عرصه رسانه
جــوادی با بیان اینکه در عرصه رســانه اتفاقات بزرگــی در مازندران و برای 
اولین بار با همراهی اســتاندار دو مصوبه گرفتیم، گفت: در گذشــته بسیاری از 
امور چاپی به خارج از اســتان می رفت که اکنون با افزایش ظرفیت و با دســتور 
استاتدار، تمام دستگاه های اجرایی موظف شدند تمام امور مربوط به چاپ را در 
استان به سرانجام برسانند.وی افزود: در حوزه رسانه در سال گذشته ۹۰ میلیارد 
ریال آگهی بین رسانه ها توزیع شد که ناعادالنه بود و با دستور استاندار، کمیته 
توزیع آگهی با حضور نمایندگان رسانه ها تشکیل شد تا آگهی ها به طور عادالنه 
بین رســانه ها توزیع شود و این اتفاق خوبی بود که برخی استان ها در حال الگو 
برداری هســتند.وی گفت: بهترین افراد در کشــور در حوزه رسانه از مازندران 
هســتند و به نظام کم ک کرده اند تا شکوفا شــوند و هم اکنون در مازندران ۲۰ 
نشــریه و ۱۷روزنامه در حال فعالیت هســتند که این امر بیانگر وجود ظرفیت 

فراوان در بین هنرمندان ان استان است. و درصدد

10 شهر 10 اتفاق بزرگ
وی اظهار داشــت: با درایت دولت ســیزدهم در برنام های فرهنگی و هنری 
انعطاف عظیمی در حال شکل گرفتن است تا شهرهای مازندران براساس سابقه 
و استعدادهای موجود به صورت تخصصی در هر رشته ای ورود پیدا کنند و این 
مهم با اجرای طرحی با عنوان ۱۰ شــهر ۱۰ اتفاق بزرگ در مازندران عملیاتی 
شده است .وی داشتن سابقه و شناسایی ظرفیت های موجود را از جمله اهداف 
اجرای این طرح عنوان کرد و افزود: بعنوان نمونه هنرمندان شهرستان تنکابن در 
حوزه تخصصی تئاتر، رامسر در حوزه تخصصی نویسندگی، نور، نوشهر و چالوس 
در فضای تخصصی رســانه و قائم شهر در فضای مجازی فعالیت تخصصی خود 

را آغار خواهند کرد.
وی، برپایی جشــنو اره بومی محلی نوجوان مازنی در مدارس و جشــنواره 
استعدادیابی کاتی با شرکت تمام مازندرانی های مقیم کشور را از جمله طرح ها 
در دست اقدام با هدف مردمی برگزار کردن این جشنواره ها عنوان کرد و گفت: 
یکی از محاســن برگزاری این جشنواره ها فراگیری و گستردگی جمعیت آن و 

همچنین ایجاد محبت و همدلی در بین مردم است.

پیشرفت در عرصه فرهنگ و هنر مازندران
این مقام مســئول با بیان اینکه وضعیت فعلی عرصه فرهنگ و هنر مازندران 
با ۴۴ سال گذشــته به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست و به برکت نظام اسالمی 
این اســتان در تمام شــاخص های ذیربط حرف های زیادی برای گفتن دارد، 
خاطرنشان کرد: هم اکنون چایخانه های زیادی با برخورداری از پیشرفته ترین 
امکانات در مازندران فعال اســت و به همین خاطر نیز مقدمات ســفارش چاپ 
توسط هنرمندان مازندرانی از ۱۵ استان دیگر در حال نهایی و عقد قرار داد است.

جوادی با اشاره به اینکه در حوزه نشر نیز مازندران از بهترین ناشران کشوری 
بهره مند است، گفت: برخورداری این استان از بهترین ناشران ثمره تالش نظام 
و ســرمایه گذاری در عرصه فرهنگ و هنر است و این از برکات ارزشمند انقالب 
اســالمی اســت. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی مازندران با اشاره به تغییر 
رویکرد ســینما و تئاتر، در مازندران و اقدامات صــورت گرفته در این بخش از 
زمان پیروزی انقالب اسالمی تاکنون، افزود: با تالش های صورت گرفته و بواسط 
وجود امکانات مورد نیاز، تئاتر فجر امســال در مازندران برگزار شــد که این این 

رویداد بزرگ فرهنگی در دیار علویان بود.

راه یابی ۲0 اثر به بخش پایانی جشنواره تئاتر فجر
جوادی از راه یابی ۲۰ اثر به بخش پایانی جشنواره تئاتر فجر خبر داد و گفت: 
راه یابی ۲۰ اثر به جشــنواره تئاتر فجر بیانگر وجود ظرفیت های فراوان در بین 
هنرمندان مازندرانی اســت و به طور حتم شاهد کسب موفقیت های بیشتری 

توسطه هنرمندان این استان در دیگر جشنواره ها هستیم.
وی بیان کرد: مازندران در عرصه سینما نیز از هنرمندانی بهره مند است که 
در کشور حرف اول را می زنند و در طول ۴۴ سال از عمر با برکت انقالب اسالمی 
به موفقیت های زیادی نیز دست یافتند که این امر ماحصل تالش مدیران است.

معرفی چهره های برتر هنرهای تجسمی
این مقام مسئول با اشاره به ظرفیت هنرمندان مازندرانی در بخش هنرهای 
تجسمی در سطح کشــور، گفت: ظرفیت های فراوان هنرمندان این استان در 
هنرهای تجســمی بر کسی پوشیده نیست و چهره هایی به کشور معرفی شدند 

که در عرصه فرهنگ و هنر همچنان می درخشند.
جوادی، تبدیل مراکز فساد و فحشا در زمان طاغوت به مکانی برای عرضه هنر را 
از جمله دستاوردهای بزرگ انقالب اسالمی در عرصه فرهنگ و هنر دانست و با بیان 
اینکه بسیاری از جاهایی که در رژیم پهلوی به مکانی برای ترویج فساد و فحشا بود، 
اکنون به برکت انقالب اســالمی ایران به مکانی برای عرضه هنر تبدیل شده است 
بگونه ای که با شناسایی این مراکز فساد و تبدیل آن به مکانی برای گسترش فعالیت 
های فرهنگی و هنری، عالوه بر رفع برخی مشکالت، شاهد نتایج بسیار مثبت آن در 
سایر بخش ها هستیم.وی با اشاره به اینکه هنرمند باید متعهد و دلسوز نظام باشدف 
گفت: تربیت هنرمندانی متعهد و دلسوز از دیگر برکات ارزشمند انقالب اسالمی 
به جامعه فرهنگ و هنر است و موید این مطلب مهم و اساسی نیز وجود هنرمندان 
 دینی در مازندران اســت که در قالب شعر آثار گران سنگی را در چند مدت اخیر 

سورده اند.

پرورش جوانان متعهد و انقالبی برای جریان سازی
وی گفت: نظام اسالمی از جوانان مستعد زیادی بهره مند است که می توانند 
جریان سازی کنند و این مهم از برکات نظام اسالمی است که نتایج حاصل از ان 

را نیز در عرصه های مختلف شاهد هستیم.

فجر علویان؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد مازندران:

تکمیل تاالر مرکزی ساری یادگار ماندگار دولت سیزدهم در مازندران


