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اختصاصــی قــرن : تقویــم عملکــرد مدیــران تاریــخ ورزش و جوانــان مازنــدران را کــه ورق بزنیــم خواهیــم دیــد کــه همــواره کــری 
خوانــی بیــن موافقیــن و مخالفیــن مدیــران برقــرار بــوده بــه نحــوی کــه گاهــا از دل ایــن کــری خوانــی هــا، تیتــر هــای لــه و علیــه 

مدیــران منصفانــه و غیــر منصفانــه بــر پیشــخوان  مطبوعاتــی هــا نشســت !!
ــی ورزش در هــر منصــب و مقــام و نقشــی اعــم از  ــود کــه اهال ــن ب کارنامــه ی مــردود رنگــرز جــوان کــه بســته شــد، انتظــار ای
مدیــر و ورزشــکار و رســانه و .. بــا ایجــاد یــک نظــام همدلــی در جهــت بــرون رفــت ورزش اســتان از باتــاق ناکارآمــدی، بــی رونقــی 
ــی  ــری و مدیریت ــش رهب ــاحل آرام ــک س ــه ی ــردم ب ــزد م ــاری ن ــران اعتب ــن خس ــی همچنی ــی اداری و مال ــی انضباط ــردی، ب عملک
ــاق ــت ط ــان طاق ــد و در می ــول انجامی ــه ط ــی ب ــد ماه ــتان و وزارت ورزش چن ــل اس ــان از داخ ــه چین ــگ گزین ــد .جن ــت یابن  دس

شــده ی همــگان، عــادل عالیشــان ســکان دار ایــن کشــتی بــه گل نشســته شــد! انتخابــی کــه از لحــاظ رزومــه عملکــردی و آمــاری با 
اتــکا بــه تجربــه ی وی در معاونــت هــای فنــی و همگانــی تــا حــدی بــه مقبولیــت حداکثــری رســید .

امــا همیشــه هســتند کســانی کــه در پــی نرســیدن بــه مقصــود و جهــت رســیدن بــه منافــع خــود و یــا اربابــان خــود، در مســیر 
تخطئــه و کمرنــگ نمــودن اثربخشــی یــک فــرد، دســت بــه دامــان هوچــی گــری و صحنــه زنــی مــی شــوند !

اینــک کــه عالیشــان عهــده دار ایــن مهــم شــده، عــده ای بــا توســل بــه معــزول شــدن او در دوره مدیریــت پیشــین وی را از بانیــان 
ــا انتصــاب سرپرســت فعلــی بــه دولــت پیشــین ســعی دارنــد شــانس خــود را روی گرینــه هــای دیگــر  وضــع موجــود دانســته و ب

امتحــان کننــد!...
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ــی:یکی از  ــرویس سیاس ــرن/ س ــی ق اختصاص
مدیــران متخلــف در اســتان مازنــدران روزهــای 
ــتگیر  ــی دس ــات مال ــل تخلف ــه دلی ــته ب گذش
ــه  ــت ک ــار اس ــن ب ــن چندی ــت و ای ــده اس ش
مدیــران دولــت گذشــته، بانیــان وضــع موجــود 

ــوند. ــپرده می ش ــون س ــگال قان ــه چن ب
ــته  ــال گذش ــی،از س ــر آن ــزارش تیت ــه گ ب
تاکنــون چهــار مدیــر دولــت گذشــته بــه دلیــل 
ــا  ــرای آنه ــت و ب ــادی بازداش ــات اقتص تخلف

ــت. ــده اس ــکیل ش ــده تش پرون
ــن  ــده در ای ــتگیر ش ــراد دس ــر از اف دو نف
ــوان  ــه عن ــوده و ب ــئولیت ب ــتان دارای مس اس
مدیــر دولــت جدیــد هــم بــه اصطــاح پیگیــر 

ــد. ــردم بودن ــور م ام
ــرد  ــاع از کارک ــای دف ــزارش بن ــن گ در ای
ــه  ــا کارنام ــم ام ــی نداری ــت فعل ــران دول مدی
ــان  ــدران نش ــتان مازن ــی در اس ــران قبل مدی
ــرای  ــا ب ــه تنه ــران ن ــی از مدی ــه برخ داده ک
توســعه اســتان برنامــه ای ندارنــد امــا برخــی از 
ــر  ــای اخی ــه در روزه ــری ک ــل دو مدی ــا مث آنه
ــب  ــردن جی ــال پرک ــه دنب ــدند ب ــتگیر ش دس

ــتند. ــف هس ــان از راه تخل خودش
البتــه بــه دلیــل اجــرای پروژه هــای مختلــف 
ــارات  ــر و اعتب ــن مدی ــی ای ــل ماموریت در مح
ــی در  ــای عمران ــرای پروژه ه ــه ب ــنگینی ک س
ــار  ــرد، انتظ ــدا می ک ــاص پی ــوزه اختص ــن ح ای
ــز از  ــا نی ــود و م ــت ش ــا تقوی ــود نظارت ه ب

طریــق همیــن رســانه در مــورد تخلفــات همین 
مدیــران یادداشــتهایی نوشــتیم و هشــدارهایی 

ــم!!!! داده بودی
ــردم از  ــارات م ــر انتظ ــتگیری های اخی دس
ــه اوال  ــش داده ک ــدران را افزای ــتاندار مازن اس
ــران  ــرد مدی ــر کارک ــارت ب ــت نظ ــه تقوی زمین
ــر  ــه تغیی ــبت ب ــی نس ــش داده و در ثان را افزای
مدیــران دولــت قبــل کــه از نظــر مــردم 
 بانیــان وضــع موجــود هســتند، ســرعت

بیشتری ببخشد.
ــی  ــرد فراجناح ــه رویک ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
ــخگو  ــدان پاس ــدران چن ــتاندار مازن ــودن اس ب
نبــوده و بدنــه مدیریتــی اســتان مازنــدران نیــاز 
به نــو شــدن دارد، حتــی انتظار اســت اســتاندار 
ــی کــه  ــه برخــی از مدیران ــدران  نســبت ب مازن
در ایــن دولــت هــم گمــارده شــدند و در برخــی 
ــد،  ــته ان ــبی نداش ــرد مناس ــا کارک از حوزه ه

چــاره اندیشــی کنــد.
مــردم بــه دولــت ســید ابراهیــم رئیســی رای 
دادنــد کــه زمینــه توســعه اقتصــادی در اســتان 
ــدران  ــه مازن ــرا ک ــود چ ــم ش ــدران فراه مازن
بخش هــای  در  مناســبی  قابلیت هــای 
ــال  ــتان در ح ــن اس ــه ای ــف دارد و آنچ مختل
حاضــر بــه آن نیــاز دارد، مدیــر دلســوز، 
ــه  ــل از بدن ــه حداق ــت ک ــد اس ــد و متعه کاربل
ــی  ــدران آب ــتان مازن ــرای اس ــته ب ــت گذش  دول

گرم نمی شود.
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اختصاصــی قــرن : تقویــم عملکــرد مدیــران 
تاریــخ ورزش و جوانــان مازنــدران را کــه ورق بزنیــم 
ــن  ــی بی ــری خوان ــواره ک ــه هم ــد ک ــم دی خواهی
ــه  ــوده ب ــرار ب ــران برق ــن مدی ــن و مخالفی موافقی
نحــوی کــه گاهــا از دل ایــن کــری خوانــی هــا، تیتــر 
هــای لــه و علیــه مدیــران منصفانــه و غیــر منصفانــه 

ــت !! ــا نشس ــی ه ــخوان  مطبوعات ــر پیش ب
کارنامــه ی مــردود رنگــرز جــوان کــه بســته شــد، 
انتظــار ایــن بــود کــه اهالــی ورزش در هــر منصــب و 
مقــام و نقشــی اعم از مدیــر و ورزشــکار و رســانه و .. 
بــا ایجــاد یــک نظــام همدلــی در جهــت بــرون رفت 
ــی  ــی رونق ــدی، ب ــاق ناکارآم ــتان از بات ورزش اس
ــن  ــی همچنی ــی اداری و مال ــی انضباط ــردی، ب عملک
ــاحل  ــک س ــه ی ــردم ب ــزد م ــاری ن ــران اعتب خس

آرامــش رهبــری و مدیریتــی دســت یابنــد .
ــتان و وزارت  ــل اس ــان از داخ ــه چین ــگ گزین جن
ــان  ــد و در می ــول انجامی ــه ط ــی ب ــد ماه ورزش چن
ــان  ــادل عالیش ــگان، ع ــده ی هم ــاق ش ــت ط طاق
ــد!  ــته ش ــه گل نشس ــتی ب ــن کش ــکان دار ای س
ــاری  ــی کــه از لحــاظ رزومــه عملکــردی و آم انتخاب
بــا اتــکا بــه تجربــه ی وی در معاونــت هــای فنــی و 
همگانــی تــا حــدی بــه مقبولیــت حداکثری رســید .

امــا همیشــه هســتند کســانی کــه در پی نرســیدن 
بــه مقصــود و جهــت رســیدن بــه منافــع خــود و یــا 
اربابــان خــود، در مســیر تخطئــه و کمرنــگ نمــودن 
ــی  ــان هوچ ــه دام ــت ب ــرد، دس ــک ف ــی ی اثربخش

گــری و صحنــه زنــی مــی شــوند !
اینــک کــه عالیشــان عهــده دار ایــن مهــم 

ــدن او  ــزول ش ــه مع ــل ب ــا توس ــده ای ب ــده، ع ش
ــع  ــان وض ــین وی را از بانی ــت پیش در دوره مدیری
موجــود دانســته و بــا انتصــاب سرپرســت فعلــی بــه 
ــود را روی ــانس خ ــد ش ــعی دارن ــین س ــت پیش  دول

گرینه های دیگر امتحان کنند!
ــودن  ــر جداب ــود بیانگ ــا خ ــدن آی ــزول ش ــا مع ام

ــت ؟! ــی نیس ــت قبل ــرد از دول ــن ف ای
تکیــه زدن مکــرر بــر اهــل بــودن رهبــر و راهبــر 
ــت  ــری س ــب دیگ ــتان، از عجای ــان اس ورزش و جوان

کــه ایــن منتقدیــن اصــرار بــرآن دارنــد !
چگونــه ممکــن اســت ســالها در همیــن ورزش آن 
ــی  ــورد کن ــتخوان خ ــی،  اس ــوش مدیریت ــم در نق ه
ــش  ــه اهل ــال گزین ــه دنب ــی و ب ــش نباش ــی اهل ول
باشــند ؟! مگــر اینــان کــه منتقدیــن بــه دنبالشــان 
ــا کــه  ــد؟ ی ــد، خــود از کجــا آمدن سراســیمه میدون
ــی نیســتند   ــن فضــای جوانمــردی و  قهرنان اهــل ای
یــا آنقــدر در زمــان زمامــداری ورزش اســتان تیشــه 
ــت  ــای فرص ــر ج ــه دیک ــد ک ــه اش زدن ــه ریش ب

ــت... ــاره نیس دوب
در ایــن شــرایط آنــان کــه بــه طبــل تغییــر مــی 
کوبنــد تفرقــه افکنانــی هســتند  کــه مرادشــان نفع 
ورزش نیســت و جــز نابســامانی چیــزي بــراي ورزش 

بــه ارمغــان نخواهنــد آورد.
ــتانداری و وزارت  ــه اس ــه  ب ــی  ک ــه های و گزین
ــه  ــه گزین ــرایطی ک ــوند در ش ــل میش ورزش تحمی
ــان  ــت در راس ورزش و جوان ــول اکثری ــورد قب ی  م
اســتان حضــور دارد  مخــرب فضــای همدلــی و وفــاق 

ــت. ــدران اس ــی در مازن ــتی ورزش و آش



6

سال نهم - شماره 104- سه شنبه 27 دی 1401

GHARN

مجله سراسری دو زبانه 

مسکن ملی در انتظار خانه های ویالییمسکن ملی در انتظار خانه های ویالیی

توســعه افقــی شــهرها طرحــی اســت کــه در نهضــت ملــی مســکن قــرار اســت اجرایــی 
ــه  ــت.باتوجه ب ــه اس ــک طبق ــی ی ــکن ویالی ــاخت مس ــرات آن س ــی از ثم ــه یک ــود ک ش
ــن مســئله باعــث  ــد و ای ــه چشــم می آی ــه شــدت در کشــور ب ــود مســکن ب اینکــه کمب
افزایــش کاذب قیمــت مســکن نیــز شــده است.کارشناســان معتقدنــد کــه کلیــد ســاخت 
و ســاز ســریع همیــن مســکن های افقــی اســت. آنهــا معتقــد هســتند کــه ســاخت وســاز 
بایــد هدفمنــد و برنامــه ریــزی شــدهب اشــد و تأمیــن مســکن می توانــد هــزاران شــغل 
ایجــاد کند.افزایــش جمعیــت و محدودیــت اراضــی در دهه هــای اخیــر ســبب شــد کــه 
ساخت وســازها در بیشــتر شــهرهای جهــان شــکل عمــودی یــا طبقاتــی بــه خــود بگیــرد 
کــه ایــن امــر اکنــون بــه ســبک فراگیــر تبدیــل شــده است.ســاخت مجتمع های مســکونی 
و برج هــای طبقاتــی بــا اینکــه گامــی بــرای تجمیــع و آســانی خدمــات بــه شــمار مــی رود، 
امــا گاهــی بــه لحــاظ اجتماعــی بــا آســیب ها، برخوردهــا و مشــکالت عدیــده دیگــر همــراه 

بــوده اســت.
تالش دولت بر ساخت وسازهای یک طبقه

دولــت تــالش دارد تــا بــا یــک کار کارشناســی و حساب شــده در کنار توســعه مجتمع های 
مســکونی طبقاتــی، توســعه افقــی شــهری را هــم عملیاتــی کنــد کــه یکــی از مهم تریــن 
راهکارهــا بــرای اجــرا و شتاب بخشــی در رونــد ســاخت پروژه هــای نهضــت ملــی مســکن 
محســوب می شــود.نهضت مســکن ملــی یکــی از برنامه هــای مهــم دلــت ســیزدهم بــوده 
اســت کــه بــا هــدف ســاخت ۴ میلیــون واحــد مســکونی در ۴ ســال بــوده اســت واز ســوی 
دیگــر افزایــش بی رویــه قیمــت مســکن درنتیجــه اقدامــات غیــر کارشناســی دولــت قبــل 
ــل و  ــی تبدی ــای ایران ــن معضــالت خانواره ــه یکــی از مهم تری ــا مســکن ب ســبب شــد ت
خانــه دار شــدن را بــرای آن هــا تبدیــل بــه رؤیا کنــد. در حالــی که دولــت مردمی ســیزدهم 
کــه توســعه عدالــت در تمــام بخش هــا را ســرلوحه سیاســت های خــود قــرار داده از همــان 
روزهــای ابتدایــی فعالیــت خــود بــه دنبــال جبــران کاســتی و کمبودهایــی اســت کــه از 

گذشــته بــه یــادگار مانــده و بنــا دارد بخــش زیــادی از ایــن خأل هــا را جبــران کنــد.
ساخت خانه های افقی به جای بلند مرتبه سازی

ســاخت مســکن و اجرایــی شــدن طرح هــای بلنــد مرتبــه ســازی گام نخســت اجرایــی 
ــن  ــه دارای زمی ــوده اســت در گام بعــدی شــهرهایی ک ــی مســکن ب شــدن نهضمــت مل
توســعه افقــی اســت در اولویــت ســاخت افقــی قــرار گرفتــه اســت؛ در طــرح نهضــت ملــی 
مســکن در حالــی مطــرح شــده کــه بــا توســعه افقــی شــهرها ایــن امــکان فراهــم می شــود 
ــا  ــوان ب ــق می ت ــن طری ــرد و از ای ــهرها ک ــدوده ش ــی را وارد مح ــوان زمین های ــه می ت ک
واگــذاری زمیــن بــه متقاضیــان زمینــه بــرای ســاخت مســکن توســط خــود مــردم فراهــم 
شــده و درنتیجــه تعــداد زیــادی از ایــن افــراد خانــه دار می شوند.توســعه افقــی شــهرها بــه 
عنــوان یکــی از ابتــکارات دولــت ســیزدهم در قالــب طــرح نهضــت ملــی مســکن می توانــد 
یکــی از بهتریــن طرح هــا در خانــه دار شــدن مــردم باشــد کــه البتــه ایــن مهــم منــوط بــه 
اجــرای درســت و اصولــی آن اســت.این پیشــنهاد درحالــی اجــرا شــده اســت کــه بخــش 

ــد از ســوی  ــا فرهنــگ آپارتمــان نشــینی آشــنایی ندارن ــوز ب ــران هن ــردم ای ــادی از م زی
دیگــر بــا توجــه بــه اینکــه طــرح در شــهرهای دارای زمیــن کافــی اجرایــی می شــود ایــن 
امیــدواری وجــود دارد کــه از مهاجــرت مــردم بــه دیگــر نقــاط جلوگیــری کــرده و ضمــن 
اســکان در شــهرها و روســتاها، امــکان خانــه دار شدنشــان بــه صــورت ویالیــی کــه پیــش از 

ایــن یــک رؤیــا بــود وجــود خواهــد داشــت.
توسعه عمودی و افقی در کنار هم کمبودها را جبران می کند

محمــد منــان رئیســی در برنامــه گفت وگــوی ویــژه خبــری ســیما، اظهــار کــرد: یکــی از 
مهم تریــن دالیلــی کــه برخــی از مســؤوالن بــه ســمت توســعه عمــودی می رونــد بــه دلیل 
مقایســه کــردن هزینه هــا اســت، در حالــی کــه بــا بررســی هزینه  هــای مســتقیم و پنهــان 
هزینه هــا در توســعه عمــودی بســیار بیشــتر از توســعه افقــی خواهــد بــود.وی اضافــه کــرد: 
در طــرح نهضــت ملــی مســکن، بــا توجــه بــه اینکــه زمیــن را دولــت تأمیــن می کنــد، در 
ــق  ــه توســعه زیرســاخت ها تعل ــه زمیــن حــذف شــده و عمــده هزینه هــا ب نتیجــه هزین
می گیــرد، بنابرایــن در توســعه افقــی هزینــه زیرســاخت ها از جملــه تأمیــن آب، بــرق و گاز 
افزایــش یافتــه، ولــی هزینــه ســاخت کاهشــی خواهــد بود.منــان رئیســی تصریــح کــرد: از 
ســوی دیگــر هزینــه مشــاعات بــا توجــه بــه اینکــه ۲۰ تــا ۲۵ درصــد آپارتمــان را مشــاعات 
ــن  ــر ای ــتقیم اگ ــای مس ــس در هزینه ه ــد، پ ــد ش ــذف خواه ــز ح ــد، نی ــکیل می ده تش
ــم، قیمــت تمــام شــده آپارتمان هــا  ــه ســر درنظــر بگیری ــه صــورت ســر ب ــا را ب هزینه ه
ــن کارشــناس  ــر از توســعه افقــی خواهــد بود.ای ــر نمی شــوند، بلکــه گران ت نه تنهــا ارزان ت
ــه صــورت  ــا ب ــان در ســاخت خانه ه ــای پنه ــه مقایســه هزینه ه ــاره ب ــا اش ــازی ب شهرس
ــای  ــه در دهه ه ــورت گرفت ــای ص ــق پژوهش ه ــت: طب ــینی، گف ــان نش ــی و آپارتم ویالی
ــا مســائل  ــی ب ــراد در مجتمع هــای آپارتمان ــر در برخــی از اســتان های کشــورمان، اف اخی
روحــی و روانــی بیشــتری نســبت بــه خانه هــای ویالیــی درگیــر هســتند، همچنیــن تربیت 
فرزنــدان بــا توجــه بــه نبــود فضــای کافــی و یــا نبــود نــور مناســب همگــی این هــا تبدیــل 

ــود. ــان می ش ــای پنه ــه هزینه ه ب
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از مهم تریــن هزینه هــای غیرمســتقیم آلودگــی هواســت، عنــوان 
کــرد: اینکــه بــه صــورت مرتــب شــاهد تعطیلــی تهــران بــه دلیــل آلودگی هــوا هســتیم به 
دلیــل نــوع تمرکــز زایــی اســت کــه انجــام شــده؛ چراکــه بــر اســاس تحقیقــات صــورت 
ــه  ــوده کــه امــروز ب ــه جنــوب ب گرفتــه کریــدور اصلــی تنفســی تهــران محــور شــمال ب
دلیــل فــروش تراکــم در منطقــه یــک در دهه هــای اخیــر و بلندمرتبــه ســازی های صــورت 
گرفتــه ایــن کریــدور حــذف و شــاهد آلودگی هــای گســترده هســتیم، بنابرایــن هزینه هــای 
بلندمرتبــه ســازی بســیار بیشــتر از توســعه افقــی اســت.منان رئیســی گفــت: همچنیــن 
کاهــش شــادکامی، افزایــش مشــکالت روحــی و روانــی، مســائل رفتــاری کــودکان و کاهش 
تعامــالت اجتماعــی و چهــره بــه چهــره همســایه ها از دیگــر هزینه هــای پنهــان توســعه 
ــا ســبک زندگــی  ــوع زندگــی ب ــوان گفــت کــه ایــن ن عمومــی اســت کــه در واقــع می ت

ایرانی هــا در تعــارض اســت./ مهــر
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ســرمای ســوزناک ایــن روزهــای کشــور بــرای خیلــی از مــردم 
ــا  ــال ۱۳۸۶ ب ــتان س ــرد زمس ــای س ــادآور روزه ــدران ی مازن
چاشــنی قطعــی گاز در اکثــر مناطــق مازنــدران اســت امــا تجربه 
ناگــوارآن  روزهــا بــه درســی بــرای همراهــی و مشــارکت امــروز 

مــردم ایــن دیــار مبــدل شــده اســت.
»برخــی از مشــترکین گاز طبیعی شــهرها و روســتاهای اســتان 
مازنــدران همچنــان بــا افــت شــدید فشــار گاز طبیعــی مواجــه 
ــرودت  ــرف زمســتانی و ب ــارش اولیــن ب ــا ب هســتند. همزمــان ب
هــوا، گاز خانگــی اکثــر قریــب بــه اتفــاق مــردم مناطــق مرکــزی 
و شــرقی ایــن خطــه قطــع شــد. در زمــان حاضــر گاز خانگــی 
ــکا و  ــل، ن ــاری، باب ــهر، س ــهرهای قائمش ــق ش ــی از مناط برخ
ــط  ــام رواب ــه اع ــت. بناب ــه اس ــدید مواج ــت ش ــا اف ــهر ب بهش
ــه ۷۴۰  ــک ب ــون نزدی ــدران، هــم اکن عمومــی شــرکت گاز مازن
هــزار خانــوار تحت پوشــش شــرکت قــرار دارنــد. )۲۵دی ۱۳۸۶(
ایــن خبــر نمونــه ای از صدهــا خبــر مخابــره شــده در دی مــاه 
۱۳۸۶ و بحــران گاز آن زمــان اســت کــه نشــان مــی دهنــد کــه 
بخشــی عمــده ای از مشــترکان خانگــی در هــوای ســرد و برفــی 
آن روزهــا بدلیــل قطعــی گاز خانــه هایشــان در ســرما محصــور 
مانــده بود.اکنــون بعــد از گذشــت ۱۵ســال از آن زمســتان ســرد 
ــار دیگــر ایــن صفحــه از تاریــخ  بــدون ســوخت گاز مازنــدران ب
در حــال تکــرار شــدن اســت و بــار دیگــر بدلیــل قطــع صــادرات 
گاز ترکمنســتان بــه کشــورمان مشــترکان خانگــی بخــش هایــی 
از مناطــق کشــورمان از جملــه مازنــدران در معــرض خاموشــی 

شــعله هــای سیســتم هــای گرمایشــی قــرار دارنــد.
ــای بیشــتر ایســتگاههای هواشناســی  ــه دم ــا ک ــن روزه در ای
ــرژی و  ــر صفــر رســید بازنگــری در مصــرف ان ــه زی ــدران ب مازن
همراهــی مــردم در اقصــی نقــاط کشــور مــی توانــد در جلوگیری 
از قطعــی احتمالــی گاز هموطنــان مناطــق بیشــتری از کشــور 
تاثیرگــذار باشــد.به طوریکــه در داده هــای آمــاری کــه از ســوی 
ــردم در  ــارکت م ــی و مش ــود همراه ــی ش ــه م ــووالن ارائ مس
مدیریــت مصــرف انــرژی و بهینه ســوخت گاز توانســته اســت در 

میــزان مصــرف یــک اســتان تاثیــر داشــته باشــد.
ــرکت گاز  ــل ش ــر عام ــته مدی ــخنان روز گذش ــه س از آن جمل
ــردم،  ــارکت م ــت و مش ــا مدیری ــت : ب ــت وی گف ــدران اس مازن

ــرده اســت. ــدا ک ــد کاهشــی پی ــزان مصــرف رون می
قاســم مایلــی رســتمی ضمــن قدردانــی از مردم بــر لــزوم تداوم 
ــح داد:  ــد و توضی ــرژی گاز تاکی ــه ان ــرف بهین ــکاری در مص هم
ــای  ــتگاه ه ــدارس و دس ــی م ــا تعطیل ــته ب ــبانه روز گذش در ش
اجرایــی، مصــرف ۲۰۰هــزار متــر مکعــب گاز صرفــه جویی شــده 
اســت.وی بــا بیــان ایــن که بــا مدیریــت مصــرف گاز در مســاجد، 
واحــد هــای تولیــدی و صنعتــی، مرغــداری هــا، رســتوران هــا، 
ــی،  ــی ان ج ــی س ــا، و تعطیل ــه ه ــزرگ، گلخان ــای ب ــاژ ه پاس
مقــدار مصــرف روزانــه از ۴۰ میلیــون متــر مکعب بــه ۳۵ مییلون 
متــر مکعــب طــی روز جــاری کاهــش یافتــه اســت، ادامــه داد: 
ــر  ــان گاز عــاوه ب ــا جری مــردم بداننــد کــه متوســط مصــرف ب
مشــترگان خانگــی و تجــاری در همــه واحــد هــای تولیــدی و 
صنعتــی اســتان ۲۸ تــا ۳۰ میلیــون متــر مکعــب اســت کــه باید 

بــه ایــن میــزان برســیم.
ضــرورت مدیریــت مصــرف انــرژی گاز در ایــن روزهــای ســرد 
از جملــه مقولــه هایــی اســت کــه مــی بایســت همــگان بــه آن 
توجــه کننــد و صاحــب نظــران و فعــاالن حــوزه هــای مختلــف 

در مازنــدران بــر آن صحــه گذاشــته انــد.
نماینــده مــردم مازنــدران در مجلــس خبــرگان و امــام جمعــه 
قائمشــهر بــا یــادآوری بحــران قطعــی گاز اســتان در ســال ۱۳۸۶ 
گفــت : در همــه مــوارد رعایــت عــدل، انصــاف و پرهیز از اســراف 
ــه آن  ــران ب ــدا و پیامب ــای خ ــت اولی ــاد معیش ــر و اقتص و تبذی
ــی  ــن اصــول در زندگ ــع ای ــد تاب ــز بای ــا نی ــد و م ــه کردن توصی
مــان باشــیم.حجت االســام والمســلمین علــی معلمی افــزود: در 

حالــی تعالیــم دیــن اســام همانگونــه کــه اعتــدال در مصــرف و 
صرفــه جویــی را در شــرایط عــادی تاکیــد دارنــد ایــن موضــوع 
در شــرایط بحرانــی و ویــژه بمنظــور جلوگیــری از بروز مشــکات 

بــرای جامعــه بیشــتر مــورد اهمیــت قــرار دارد.
وی ادامــه داد : امــروز در شــرایط بحرانــی کــه قــرار داریم بخش 
هــای بیشــتری از کشــور دچــار ســرمای کــم ســابقه و حتــی در 
برخــی نقــاط بــی ســابقه اســت کــه ضــرورت مدیریــت مصــرف 

انــرژی گاز را بیشــتر بــه مــا یــادآوری مــی کنــد.
امــام جمعــه قائمشــهر گفــت : وقتــی گاز بــه عنــوان انــرژی بــا 
ارزش در ایــن زمــان بحرانــی سردســال از نقــاط جنوبــی کشــور 
بــه مناطــق شــمال و شــمال شــرقی ارســال مــی شــود ضــرورت 

دارد کــه صرفــه جویــی رعایــت شــود.
وی افــزود : در شــرایط فعلــی بــرای کمــک بــه هموطنانمــان در 
نقاطــی کــه بــا مشــکل قطعــی گاز مواجــه هســتند مــی توانیــم 
بــا اصــاح مصــرف ســوخت کمــک کنیــم تــا خاطــره تلــخ بیش 
ــی  ــه در برخ ــال ۱۳۸۶ ک ــدران در س ــی گاز مازن از ۳۰روز قطع

شــهرها از جملــه قائمشــهر تکــرار نشــود.
تاثیرگــذاری گروههــای مرجــع در همــراه کــردن مردم 

ــرای مدیریــت مصــرف انرژی ب
یکــی از اســاتید دانشــگاه پیــام نــور مازنــدران و دکتــری جامعه 
ــا  ــگار ایرن ــه خبرن ــران ب شناســی بررســی مســائل اجتماعــی ای
ــترکان گاز  ــط مش ــه گاز توس ــرف بهین ــت مص ــت : مدیری گف
خانگــی و صرفــه جویــی مــی توانــد در خــروج اســتان و کشــور 
از بحــران فعلــی کمبــود گاز راهگشــا باشد.حســین برزگــر افــزود 
ــا فرهنــگ مصــرف درســت ســوخت مــی توانیــم تعــادل در  : ب
میــزان مصــرف در کشــور ایجــاد کنیــم و بدینگونــه بــه کمــک 
هموطنانمــان در اســتان هــای شــمال شــرقی کشــور برویــم.وی 
ــوان  ــه عن ــانه ب ــی رس ــا و اهال ــی عرصــه ه ــگان در تمام از نخب
گــروه هــای مرجــع نــام بــرد کــه بدلیــل جایگاهشــان از نفــوذ 
ــانه  ــال رس ــوردار هســتند.این فع ــه برخ ــان جامع ــی در می خوب
ــا حضــور  ــرژی ب ــت مصــرف ان ــش مدیری ای اظهارداشــت : پوی
ــرای  ــری ب ــد گام موث همیــن گروه هــای مرجــع خــود مــی توان
درســت مصــرف کــردن انــرژی و خــروج از بحــران فعلــی قطعــی 

گاز باشــد.
وی ادامــه داد : همچنیــن محــدود کــردن فعالیــت واحدهــای 
صنفــی مازنــدران و نیــز مجــاب کــردن آنهــا بــه خامــوش کــردن 
وســایل گرمایشــی اقــدام خــوب و موثــری اســت کــه مدیریــت 
ــی  ــروز قطع ــا از ب ــت ت ــرده اس ــاذ ک ــتانداری اتخ ــران اس بح

احتمالــی گاز مشــترکان خانگــی جلوگیــری کنــد.
ــی در  ــرژی، گام ــرف ان ــت مص ــت درس ــش مدیری پوی

ــار مســیر انســانیت و ایث
ــدران  ــی مازن ــگ بوم ــی و پژوهشــگر فرهن ــال فرهنگ ــک فع ی
ــداکاری در  ــار و ف ــگ ایث ــودن فرهن ــه دار ب ــه ریش ــاره ب ــا اش ب
ــن برهــه  ــان گفــت: در ای ــار علوی ــژه مــردم دی ــران بوی ــت ای مل
ــه  ــد درج ــردن چن ــا کم ک ــور ب ــردم کش ــک از م ــر ی ــی ه زمان
ــی  ــات خوب ــد اتفاق ــی توانن ــازل خــود م ــایل گرمایشــی من  وس

را رقم بزنند.
ــب  ــت و مناس ــرف درس ــزود : مص ــی اف ــی پاچ ــی رمضان عل

ــا  ــه ب ــرادی ک ــا حــدودی مشــکات اف ــی شــود ت ــث م گاز باع
ــوع از  ــن موض ــود و ای ــرف ش ــتند برط ــه هس ــی گاز مواج قطع
ــار  ــت اســت و مصــداق ایث ــز اهمی ــیار حائ ــی بس ــر اجتماع نظ
ــرعی  ــر ش ــن از نظ ــه داد : همچنی ــت.وی ادام ــداکاری اس و ف
ــه صرفــه جویــی در مصــرف همــواره  در دیــن اســام نســبت ب
ــن توصیــه هــای دینــی  ــکار بســتن ای توصیــه شــده اســت و ب

ضــرورت دارد.
ــرای  ــی ب ــاز اصل ــش نی ــرژی پی ــرف ان ــت مص مدیری

ــی گاز ــری از قطع جلوگی
در همیــن حــال مدیر عامــل شــرکت گاز مازنــدران در خصوص 
وضعیــت گازرســانی در اســتان اشــاره کــرد و گفــت بــا مدیریــت 
و مشــارکت مــردم، میــزان مصــرف رونــد کاهشــی پیــدا کــرده 
است.قاســم مایلــی رســتمی ضمــن قدردانــی از مــردم بــر لــزوم 
تــداوم همــکاری در مصــرف بهینــه انــرژی گاز تاکیــد و توضیــح 
داد: در شــبانه روز گذشــته بــا تعطیلــی مــدارس و دســتگاه هــای 
ــی  ــه جوی ــب گاز صرف ــر مکع ــزار مت ــرف ۲۰۰ه ــی، مص اجرای
ــت مصــرف گاز  ــا مدیری ــه ب ــن ک ــان ای ــا بی شــده اســت. وی ب
ــا،  ــداری ه ــی، مرغ ــدی و صنعت ــای تولی ــد ه ــاجد، واح در مس
رســتوران هــا، پاســاژ هــای بــزرگ، گلخانــه هــا، و تعطیلــی ســی 
ان جــی، مقــدار مصــرف روزانــه از ۴۰ میلیــون متــر مکعــب بــه 
۳۵ مییلــون متــر مکعــب طــی روز جــاری کاهــش یافتــه اســت، 
ــان گاز  ــا جری ادامــه داد: مــردم بداننــد کــه متوســط مصــرف ب
ــر مشــترگان خانگــی و تجــاری در همــه واحــد هــای  عــاوه ب
ــب  ــر مکع ــون مت ــا ۳۰ میلی ــتان ۲۸ ت ــی اس ــدی و صنعت تولی
اســت کــه بایــد بــه ایــن میــزان برســیم.مدیرعامل شــرکت گاز 
مازنــدران گفــت: تاکنــون بــا افــت فشــار گاز مواجــه نشــده ایم؛ 
ــی  ــه مصــرف گاز صرفه جوی ــتانی ها نســبت ب ــم اس ــر ه ــا اگ ام
ــان اینکــه  ــا بی ــت گاز خانگــی محتمــل اســت.وی ب ــد، اف نکنن
شــبکه گازرســانی مازنــدران پایــدار اســت، عنــوان کــرد: احتمال 
ــوا،  ــدید ه ــرمای ش ــل س ــه دلی ــازل ب ــوردی گاز من ــع م قط
اختــال عملکــرد رگوالتــور وجــود دارد و شــهروندان می تواننــد 
ــوع را  ــداد گاز موض ــز ام ــن ۱۹۴ مرک ــا تلف ــاس ب ــق تم از طری
اطــاع دهند.مایلــی رســتمی گفــت: بــه دلیــل وســعت و مــدت 
جبهــه هــوای ســرد فعلــی، مشــارکت فعاالنــه و مســووالنه همــه 
مــردم در رعایــت الگــوی مصــرف درســت گاز طبیعــی و خاموش 
ــه  ــرای کمــک ب ــزل ب ــر من ــک بخــاری در ه ــل ی کــردن حداق

پایــداری جریــان گاز مناطــق دور افتــاده ضــروری اســت.
ــه  ــه ک ــن نکت ــر ای ــا ذک ــدران ب ــر عامــل شــرکت گاز مازن مدی
اســتمرار و مانــدگاری ســامانه ســرد و قطــع شــدن گاز از ســمت 
ترکمنســتان وضعیــت فشــار گاز بــه اســتان هــای شــمالی بــه 
ــرار داده اســت،  ــدران را تحــت تاثیــر بیشــتری ق خصــوص مازن
ادامــه داد: از ســوی دیگــر تــوزان تولیــد و مصــرف برقــرار 
نیســت، متاســفانه متوســط مصــرف انــرژی در کشــور بیشــتر از 
کشــورهای دیگــر اســت، بــه همیــن دلیــل رعایــت صرفــه جویی 
و مصــرف بهینــه را بایــد جــدی بگیریم.مایلــی رســتمی مایلــی 
بیــان کــرد: بــا ایــن شــرایط مصــرف و تــداوم ســرما، ورود گاز بــه 
اســتان مازنــدران بــه شــدت تحــت تاثیــر قــرار گرفــت، امــا تــا 
کنــون افــت فشــار گاز ســبب نشــد تــا گاز خانگــی ۵۹شــهر و و 

۲هــزار ۶۰۰ روســتای اســتان قطــع شــود.
وی در عیــن حــال گفــت کــه گاز خانگــی شــهرهای گلــوگاه، 

بهشــهر، آمــل و بابــل در معــرض بیشــتر قطــع گاز قــرار دارد.
وی بــا اظهــار ایــن کــه مازنــدران بــا یــک میلیــون و ۴۷۷هــزار 
مشــترک خانگــی از اســتان هــای پرمصــرف انــرژی گاز در منازل 
ــان مصــرف گاز  ــح داد:جری ــی شــود، توضی کشــور محســوب م
ایــن خطــه شــمالی همــواره بــا فراگیــری برف و بــاران و ســرمای 
زیــر صفــر درجــه در مناطــق مختلــف کشــور تحــت شــعاع قــرار 
ــه را از  ــدران بیشــترین فاصل ــه گاز مازن ــه لول ــرد، چراک مــی گی

منابــع گازی کشــور دارد.

 قطعی سراسری گاز در زمستان  قطعی سراسری گاز در زمستان ۱۳۸۶۱۳۸۶؛ عامل تُندی؛ عامل تُندی
 ضرباهنگ مدیریت مصرف انرژی در امروز مازندران ضرباهنگ مدیریت مصرف انرژی در امروز مازندران
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GHARN

مجله سراسری دو زبانه 

ــع  ــوب و قط ــاق چ ــش قاچ ــدران از افزای ــرب مازن ــای غ جنگل ه
درختــان توســط ســودجویان بســتوه آمــده اســت، چــرا بــا داشــتن 
ــی اجــرای طــرح  ــری از قاچــاق چــوب و حت ــع جلوگی ــون جام قان
تنفــس جنــگل، ایــن فصــل غم انگیــز منابــع طبیعــی کشــور حــذف 
ــرو،  ــود نی ــات، کمب ــت، امکان ــت: مدیری ــکل در کجاس ــد، مش نش

نهادینــه نشــدن فرهنــگ حفاظــت و یــا قوانیــن.
مشــاهده خودروهــای پرشــمار حامل چــوب در محورهــای ارتباطی 
در مازنــدران بویــژه در مناطــق غربــی اســتان ایــن ســوال را در اذهان 
مطــرح مــی کنــد کــه ایــن درختــان مقطــوع قاچــاق هســتند یــا 
خیــر، درروزگاری کــه زندگــی انســانها بــا درخــت گــره خــورده آیــا 
رواســت قامــت زیبــای گونه هــای جنگلــی بدیــن شــکل بــا کامیونها 

حمــل و نابــود شــوند،چقدر بیچــاره اســت جنــگل.
ســالیانی نــه چنــدان دور طــای ســبز شــمال بــه دور از تــرس و 
واهمــه در نــوار دریــای نیلگــون خــزر خــوش می درخشــید ولــی بــا 
وجــود جایــگاه ارزشــمند ایــن مــادر طبیعــت در تولید اکســیژن، آب، 
امنیــت غذایــی و رفــاه و آســایش جامعــه بشــری در دهــه هــای اخیر 
در صیانــت و حفاظتــش کوتاهــی هــای غیــر قابــل جبرانــی شــده 
اســت.به گفتــه کارشناســان قاچاقچیــان چــوب بــا تعــدی و تجــاوز 
بــه ایــن طــای ســبز تاثیــر غیــر قابــل جبرانــی بــر محیــط زیســت 
گذاشــته انــد کــه غیر مســتقیم زمینه ســاز شــکل گیری ســیل های 
گســترده و ویرانگــر، فرســایش بــادی، افزایش گــرد و غبار، فرســایش 
ــه گردشــگاه های  ــزی خــاک، خســارت ب ــن حاصلخی ــن رفت و از بی
طبیعــی و از بیــن رفتــن آنهــا، آســیب رســیدن بــه محیــط زیســت 
ــوا،  ــی ه ــات وحــش، تشــدید آلودگ ــای حی ــودی زیســتگاه ه و ناب
خشکســالی و خســارات مالــی و جانــی در مناطــق مختلــف کشــور 

از جملــه اســتان مازنــدران شــدند.
در روزگاران نــه چنــدان دور در حاشــیه دریــای خــزر تاقــی جنگل 
ــی  ــدران زیبای ــرب مازن ــژه در غ ــه وی ــق ب ــتر مناط ــا در بیش و دری
ــی امــروز افزایــش ســاخت و  ــن مناطــق مــی داد ول ــه ای خاصــی ب
ســازها و تغییــر ســبک زندگــی پســروی جنــگل هــای هیرکانــی را 
موجــب شــد و هــر روز ایــن رونــد شــتاب بیشــتری گرفتــه و خبــری 
از درختــان انبــوه در جنــگل هــای هیرکانــی نیســت کــه در صــورت 
اســتمرار داشــتن پــس از چنــد دهــه بایــد آن طبیعــت دل انگیــز را 
در کتابهــا خوانــد و غبطــه خــورد زیرا همچنــان قاچاقچیــان چوب با 
توجــه بــه مشــکات یادشــده در ایــن عرصــه هــا جــوالن هــا مــی 
دهند.ســوال اینجاســت کــه آیــا نمــی تــوان جلــوی قاچــاق چــوب 
را گرفــت؟ نیروهــای یــگان حفاظــت ســازمان منابــع طبیعــی بــرای 
حــذف ایــن مشــکل عرصــه هــای جنگلی شــمال تــاش وافــر دارند 
پــس مشــکل کار در کجاســت کــه قاچاقچیــان بــا داشــتن پرونــده 
هــای متعــدد تعزیراتــی بارهــا اقــدام بــه قاچــاق مــی کننــد. نتایــج 
ــا عرصــه هــای  ــا م ــد؟ آی ــی چــه مــی گوی بررســی هــای تحقیقات
طبیعــی را اینگونــه از پیشــینیان تحویــل گرفته ایم؟ چرا نتوانســتیم 
دردهــای جنــگل هــای شــمال را کاهــش دهیــم؟ آیــا از ایــن ریــه 

هــای ســرزمین نبایــد حفاظــت همــه جانبــه کــرد؟
ــا اجــرای طــرح چنــد ســاله  از اواخــر ســال ۱۳۹۶ دولــت وقــت ب
تنفــس جنــگل هــای شــمال بــا هــدف احیــای دوبــاره ایــن جنــگل 
هــای بــی نظیــر در ســطح جهــان را بــه مرحلــه اجــرا گذاشــته کــه 

ــای  ــگل ه ــوب از جن ــت چ ــرداران برداش ــره ب ــروج به ــب خ موج
هیرکانــی شــد و ایــن در حالــی اســت کــه برداشــت چــوب از جنگل 
هــای شــمال کشــور تنهــا ۱۰ درصــد نیــاز چوبــی صنایــع کشــور 
ــه  ــرح ب ــن ط ــرای ای ــا اج ــر ب ــرد و از ســوی دیگ ــی ک ــن م را تامی
گفتــه کارشناســان،آمارقاچاق چــوب افزایــش یافتــه اســت، علــت آن 
چیســت؟قدمت جنــگل هــای شــمال ایــران بــه بیــش از ۴۰ میلیون 
ســال قبــل بــر مــی گــردد و دارای ۹۰ گونــه درختــی و ۲۱۱ گونــه 
درختچــه ای و هــزار و ۵۵۸ گونــه علفــی و بوتــه ای است.مســاحت 
ــی در حــدود یــک درصــد جنــگل هــای  ــن عرصــه هــای جنگل ای
اروپاســت ولــی تعــداد گونــه هــای آن ۱۶ درصــد گونــه هــای موجود 
در کل قــاره اروپاســت.جنگل هــای هیرکانــی بــا گســتره حــدود ۱.۹ 
میلیــون هکتــار از آســتارا در شــمال اســتان گیــان آغــاز مــی شــود 
ــی  ــول تقریب ــه ط ــتان ب ــتان گلس ــرق اس ــی در ش ــی  داغ ــا ُگل و ت
۸۰۰ کیلومتــر و عــرض ۲۰ تــا ۷۰ کیلومتــر پراکنــش دارد بخشــی 
کوچکــی از جنگل هــای هیرکانــی هــم معــادل ۲۰ هــزار هکتــار در 

کشــور آذربایجــان قــرار دارد.
باال بودن قیمت عامل افزایش قاچاق چوب

رهبــر معظــم انقــاب فرمودنــد: گســترش پدیــده قاچــاق چــوب و 
تاثیــر مخــرب آن در امــر تولیــد و تجــارت قانونــی و ســرمایه گــذاری 
و اشــتغال خطــر جــدی و بزرگــی اســت کــه بایــد بــا جدیــت تمــام 
بــا آن مبــارزه کــرد و بــر همــه دســتگا هایــی کــه بــه نحــوی مــی 
تواننــد در ایــن امــر دخیــل باشــند واجــب اســت ســهم خــود را در 

ایــن مبــارزه ایفــا کننــد.
قاچاق چوب معضلی ریشه دار و پیچیده است

سرپرســت اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان مازندران- 
ــی و  ــع طبیع ــای مناب ــت: موضــوع حفاظــت از عرصه ه نوشــهر گف
محیط زیســت مقولــه ای همگانــی اســت کــه وظیفــه همــگان اســت 
ــن کار  ــده ای ــی از عه ــد به تنهای ــم نمی توان ــی ه ــتگاه خاص و دس
برآید.مهــرداد خزایــی پــول افــزود: قاچــاق چــوب معضلی ریشــه دار و 
پیچیــده اســت ، پراکندگــی ســطح منابــع طبیعــی، کم بــودن تعداد 
نیروهــای حفاظتــی در مقابــل ســطح منابــع طبیعــی، فقــر مالــی و 
فرهنگــی برخــی از اقشــار جامعــه، مجهــز بــودن قاچاقچیــان چــوب 
بــه تجهیــزات مخابراتــی پیشــرفته و امــکان برقــراری ارتبــاط بهتر به 
صــورت باندهــای وابســته بــه هــم، نیــاز چــوب کارخانــه هــا، گرانــی 
قیمــت چــوب و عــدم بازدارندگــی قوانیــن کنونــی در برخــورد جدی 
بــا قاچــاق چــوب باعــث شــده تــا برخــی از افــراد ســودجو بــه امــر 

ــد، قاچــاق چــوب از جنگل هــای بپردازن
وی خاطرنشــان کــرد: متأســفانه از ســال ۹۳ قانــون جدید مبــارزه با 
قاچــاق کاال و ارز، جرایــم مربــوط بــه قاچــاق چــوب و زغــال جنگلــی 
از صاحیــت رســیدگی قضایــی خــارج و بــه دســتگاه اداری تعزیــرات 
حکومتــی محــول شــده اســت، عــاوه بــر کــم  اهمیــت تلقــی شــدن 
ــری،  ــای کیف ــا حــذف مجازات ه ــون؛ ب ــن قان ــی در ای ــع طبیع مناب
آثــار بازدارندگــی مجازات هــای منابــع طبیعــی بــه شــدت کاهــش 
یافتــه و باعــث ترغیــب مرتکبیــن بــه اینکونــه اعمــال خــاف قانــون 

در مناطــق جنگلــی شــد.
وی ادامــه داد : و دالیــل دیگــری کــه بــرای پدیــده قاچــاق چــوب 
در کشــور وجــود دارد کــه از جملــه آن »کاهــش واردات چــوب بــه 

کشــور از یــک ســو و افزایــش قیمــت چــوب از ســوی دیگــر، گرایش 
مــردم بــه محصــوالت چوبــی و ســاخت ابــزار آالت مختلــف چوبــی« 

اســت کــه بایــد بــرای مقابلــه بــا آن چــاره جویــی شــود.
خزایــی پــول تصریــح کــرد: عــاوه بــر ایــن در زمانــی کــه طــرح 
ــو  ــز دپ ــادی از مراک ــداد زی ــود تع ــال ب ــا فع ــرداری از جنگل ه بهره ب
ــا  ــه ب ــدازی شــد ک ــری راه ان ــای چوب ب ــل چــوب و کارگاه ه و حم
ــا صــورت  ــده آنه ــرای آین ــگل فکــری ب اجــرای طــرح تنفــس جن
ــا  ــاد ام ــازار زی ــد چــوب در ب ــرای خری ــت در نتیجــه تقاضــا ب نگرف

عرضــه کــم اســت.
سرپرســت اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان مازندران- 
نوشــهر اضافــه کــرد: امــروزه قاچــاق چــوب فقــط بــا وانــت و نیســان 
صــورت نمی گیــرد و برخــی از محموله هــای چوبــی قاچــاق از 
خودروهــای ســواری همچــون پیــکان و پرایــد و حتــی آمبوالنــس 

ــگان حفاظــت را دشــوار می کنــد. کشــف شــده کــه کار ی
قاچاق چوب در مازندران نگران کننده است

معــاون امــور جنگل هــای ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری 
بــا اظهــار ایــن کــه بهانــه ای بــرای کوتاهــی کــردن ماموریــت حفــظ 
ــرش  ــل پذی ــوان قاب ــچ عن ــه هی ــدارد و ب ــود ن ــی وج ــع طبیع مناب
نیســت، گفــت :دســت انــدازی بــه منابــع طبیعــی شــمال و قاچــاق 

ــده اســت. ــدران نگران کنن چــوب در مازن
دکتــر نقــی شــعبانیان افــزود: امــروز در کشــور شــاهد معضــات 
زیســت محیطــی و بایــای طبیعــی هســتیم، مطالعــات نشــان مــی 
ــه منابــع  دهــد علــت ایــن مشــکات بی توجهــی و کــم توجهــی ب
طبیعــی اســت.وی بــا اشــاره بــه وجــود ۱۴۳ میلیــون هکتــار برابــر با 
۸۰ درصــد منابــع طبیعــی شــامل جنــگل، مرتــع و بیابان در کشــور، 
ادامــه داد: ۳.۴ میلیــون هکتــار جنــگل کــه حــدود ۲ میلیــون هکتار 
آن در شــمال کشــور بــه عنــوان هیرکانــی وجــود دارد از مهم تریــن 

عرصــه هــای کشــور اســت.
ــگل شــناخته  ــران کشــوری کــم جن ــان داشــت : ای شــعبانیان بی
شــده و در عیــن حــال بســیار شــکننده در عرصــه طبیعــی هســتیم، 
بــه همیــن دلیــل بهانــه ای بــرای کوتاهــی کــردن در حفــظ منابــع 
ــرش نیســت.  ــل پذی ــوان قاب ــه هیــچ عن ــدارد و ب طبیعــی وجــود ن
ازســوی دیگــر در قــرآن مجیــد و قانــون اساســی نیــز بــه حراســت 
از عرصــه هــای طبیعــی توجــه ویــژه شــده و فرهنــگ و تاریــخ ایــران 

نیــز همــواره بــر حفــظ و حراســت از منابــع طبیعــی تاکیــد دارد.
معــاون امــور جنــگل های ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری 
بــا تاکیــد بــر ایــن کــه وظیفــه اســتان هــای شــمالی در حفاظــت از 
جنــگل بــه مراتــب ســنگین تــر اســت، تصریــح کــرد: جنــگل هــای 
هیرکانــی کــه از دوره ســوم زمیــن شناســی از یخبنــدان ســالم مانده 

اســت و از نظــر تنــوع ژنتیکــی بــا ارزش و بی نظیــر هســتند.
وی بــا بیــان ایــن کــه ثبــت میــراث جهانــی جنــگل هــای هیرکانی 
وظیفــه را حســاس تــر و ســنگین تــر کــرده اســت، گفــت: اجــرای 
ــار دســت  برنامــه حفــظ و مراقبــت از جنــگل هــای شــمال در کن

انــدازی و مشــکات قاچــاق چــوب را بایــد مدیریــت کنیــم.
شــعبانیان ادامــه داد: نبایــد ناامیــدی در حراســت از عرصــه هــای 
ــت  ــودن مدیری ــه طــور یقیــن عاشــق ب طبیعــی داشــته باشــیم، ب

ــع طبیعــی الزمــه کار در شــمال کشــور اســت. مناب
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درحالی کــه داشــتن خلق وخــوی بســیار خــوب طبیعــی اســت 
امــا گاهــی خلق وخــوی فراتــر از حــد معمــول می توانــد نشــانه از 
وجــود یــک اختــال باشــد. میــزان انــرژی اطرافیــان و بــه ویــژه 
ــرژی  ــزان ان ــد. نواســانات شــدید می ــر نظــر بگیری ــان را زی وجوان

بــدون دلیــل بوجــود نمــی آیــد و نیــاز بــه بررســی دارد.
 در حالــت معمــول داشــتن انــرژی بــاال، عملکــرد بســیار خــوب، 
ــودن از  ــاد ب ــاال و ش ــز ب ــاال، تمرک ــس ب ــس و عزت نف اعتمادبه نف
ویژگی هــای منحصربه فــردی بــه شــمار می آینــد کــه یــک فــرد 
ــا  ــن ویژگی ه ــی ای ــا گاه ــد ام ــوردار باش ــا برخ ــد از آن ه می توان
به صــورت غیرطبیعــی ظاهــر می شــود و افــراد اغلــب بــه دلیــل 
احســاس خــوب از داشــتن چنیــن حاالتــی متوجــه وجــود یــک 
ــام  ــا ن ــن اختــال کــه هیپومانی اختــال در خــود نمی شــوند. ای
ــورت  ــا  در ص ــد ام ــر نمی رس ــه نظ ــاک ب ــر خطرن دارد، در ظاه
ــود؛  ــق ش ــردگی عمی ــه افس ــر ب ــد منج ــخیص می توان عدم تش
تاجایی کــه فــرد ممکــن اســت افــکار مربــوط بــه مــرگ و 
خودکشــی را در ســر بپرورانــد. اختــال هیپومانیــا، یــک اختــال 
ــی،  ــی کربای ــر عل ــه دکت ــت ک ــده اس ــر شناخته ش ــی کمت روان
روان پزشــک و متخصــص اعصــاب و روان زندگــی دربــاره آن 

ــد. ــح می ده توضی
هیپومانیا، اختالی در عملکرد خلق انسان است

دکتــر کربایــی، هیپومانیــا را نوعــی اختــال عملکــرد در 
خلــق انســان می دانــد و می گویــد: »خلــق انســان در اثــر 
اختــال، هــم می توانــد بســیار غمگیــن شــود کــه بــه آن 
ــه  ــد ک ــاد باش ــیار ش ــد بس ــم می توان ــد و ه ــردگی می گوین افس
ــه آن هیپومانیــا می گوینــد.«وی ادامــه می دهــد: »هیپومانیــا و  ب
مانیــا، هــر دو بــه معنــای خلــق بــاال اســت و ایــن اختــاالت بــا 
ــروز پیــدا می کنــد امــا  رفتارهــای هیجان انگیــز از جانــب فــرد ب
مانیــا چیــزی بیــش از داشــتن انــرژی بــاال اســت؛ ایــن اختــال 
خلقــی بــه مــدت یــک هفتــه یــا بیشــتر، ازنظــر جســمی و ذهنی 
به طــور غیرمعمولــی بــه فــرد انــرژی می دهــد. ایــن ســطح انــرژی 
و شــیدایی می توانــد آن قــدر شــدید باشــد کــه نیــاز بــه بســتری 

شــدن در بیمارســتان داشــته باشــد.«
ایــن متخصــص اعصــاب و روان در خصــوص هیپومانیــا می گوید: 
»هیپومانیــا شــکل خفیف تــری از مانیــا اســت و نیــاز بــه بســتری 
نــدارد. خلــق بــاال در افــراد مبتــا بــه ایــن اختــال، بــه معنــای 
شــادی بیــش  از حــد اســت. در هیپومانیــا ســطح انــرژی باالتــر 
از حــد معمــول اســت امــا به انــدازه مانیــا نیســت و ممکــن اســت 

فقــط چنــد روز طــول بکشــد.«
رفتارهــای غیرمعمــول در افــراد مبتــا به اختــال مانیا 

هیپومانیا و 
ــا در  ــا و هیپومانی ــن مانی ــی بی ــاوت اصل ــد تف ــی می گوی کربای
شــدت عائــم و مدت زمــان مانــدگاری آن عائــم اســت: »عائــم 
مانیــا بســیار شــدیدتر از عائــم هیپومانیــا اســت و می توانــد یــک 
هفتــه یــا بیشــتر طــول بکشــد. درحالی کــه شــدت عائــم ایــن 
دو اختــال متفــاوت اســت امــا بیشــتر عائــم یکســان هســتند.«

 او ادامــه می دهــد: »در هیپومانیــا نیــاز بــه خــواب کــم 
می شــود؛ یعنــی فــرد آن قــدر ازنظــر ذهنــی و مغــزی برانگیختــه 
اســت کــه نمی توانــد بخوابــد و چنیــن فــردی به اصطــاح 
بیش فعــال می شــود. همچنیــن میــزان خســتگی در فــرد مبتــا 
بــه هیپومانیــا کمتــر از یــک فــرد نرمــال اســت زیــرا درجــه خلــق 
ــی در نشســتن،  ــا ناتوان ــراری ی ــاال اســت.« بی ق ــردی ب چنیــن ف
افزایــش عزت نفــس و اعتمادبه نفــس، پرحرف تــر بــودن، داشــتن 
افــکار زیــاد دربــاره موضوعــات مختلــف به طــور هم زمــان، داشــتن 
افزایــش میــل جنســی و درگیــر شــدن در رفتارهــای پرخطــری 
ــه  ــتن رابط ــد داش ــد، مانن ــول باش ــت غیرمعم ــن اس ــه ممک ک

جنســی تکانشــی، قمــار بــا پس انــداز زندگــی یــا ولخرجی هــای 
زیــاد از دیگــر عائــم رایــج در اختــال مانیــا و هیپومانیــا اســت.

ــا  ــال هیپومانی ــه اخت ــا ب ــراد مبت ــی اف ــرا برخ چ
؟ ند می شــو

ــن  ــت ای ــد: »عل ــؤال می گوی ــن س ــه ای ــخ ب ــی در پاس کربای
ــاالت روان پزشــکی ناشــناخته اســت  ــام اخت ــل تم ــال مث اخت
و دقیقــاً مشــخص نیســت کــه چــرا برخــی افــراد دچــار چنیــن 
ــی  ــل محیط ــک و عوام ــل ژنتی ــا عوام ــوند ام ــی می ش اختال
می تواننــد در بــه وجــود آمــدن ایــن اختــال نقش داشــته باشــند 
ــه اختــال هیپومانیــا  ــواده ای، فــرِد مبتــا ب و قطعــاً اگــر در خان
وجــود داشــته باشــد احتمــال ابتای بــه ایــن بیمــاری در فرزندان 

بیشــتر اســت.«
شاد بودن، همیشه معنای خوبی نمی دهد!

تشــخیص تفــاوت بیــن احســاس خــوب بــا اختــال هیپومانیــا 
ــودن و احســاس خــوب داشــتن  ــر اســت. همــه از شــاد ب زمان ب
ــه معنــی حــال  ــا احســاس خــوب همیشــه ب ــد ام ــذت می برن ل
ــان ممکــن اســت متوجــه  ــه باگذشــت زم خــوب نیســت چراک
عائــم هشــداردهنده ای  شــوید کــه نشــان می دهــد خلق وخــوی 

ــاوت اســت. ــه و بااحســاس خــوب متف شــما افزایش یافت
گاهــی برخــی محرک هــا و عواملــی محیطــی باعــث می شــود تــا 
فــرد یــک دوره اختــال هیپومانیــا را تجربه کنــد؛ عواملی همچون 
یــک موقعیــت یا محیــط بســیار محــرک )مثــل ســروصدای زیاد، 
نورهــای روشــن، جمعیــت زیــاد(، تغییــر عمــده در زندگــی )مثل 
ازدواج، طــاق، از دســت عزیــزان و نقل مــکان(، کمبــود خــواب و 
اســتفاده از مــواد مخــدر. بنابرایــن، بــرای تشــخیص تفــاوت بیــن 
حــال خــوب و اختــال هیپومانیــا الزم اســت از خانواده و دوســتان 
نزدیکــی کــه بــه آن هــا اعتمــاد داریــد و مکــرراً بــا آن هــا ارتبــاط 
داریــد بخواهیــد تــا هنگامی کــه تغییراتــی فراتــر از حالــت عــادی 

را در خلق وخــو یــا رفتــار شــما می بیننــد بــه شــما بگوینــد.
افســردگی پــس از شــادی از نشــانه های اختــال 

هیپومانیــا اســت
ــًا  ــراد کام ــاری در اف ــی و رفت ــراز و نشــیب های خلق داشــتن ف
ــال  ــن اخت ــه ای ــا ب ــه مبت ــرادی ک ــب اف ــت و اغل ــی اس طبیع
ــند و  ــاد باش ــی ش ــک روز خیل ــت ی ــن اس ــم ممک ــتند ه نیس
یــک روز افســرده و غمگیــن؛ از ایــن رو، تشــخیص ایــن اختــال 
کمــی دشــوار اســت. کربایــی در خصــوص نحــوه تشــخیص ایــن 
اختــال توضیــح می دهــد: »تمامــی اختــاالت روان پزشــکی بــه 
مقــدار خیلــی کــم در همــه افــراد وجــود دارد؛ مثــاً افســردگی، 
ــاال- متوســط و... را تقریبــاً همــه  عصبانیــت، هیپومانیــا، خلــق ب
افــراد دارا هســتند امــا اختــاالت روان پزشــکی زمانــی کــه در افراد 
طوالنی مــدت ادامــه پیــدا می کنــد و اختالــی در عملکــرد فــرد 

ــود.« ــی می ش ــاری تلق ــد، بیم ــاد می نمای ایج
ــا،  ــن روان پزشــک ادامــه می دهــد: »ازآنجایی کــه در هیپومانی ای
فــرد خیلــی شــاد اســت، فعالیت هایــش بیشــتر از حــد معمــول 

اســت، نمــرات باالیــی می گیــرد و حتــی ممکــن اســت ارتقــای 
شــغلی پیــدا کنــد، چنیــن فــردی اغلــب بــه دلیــل حــال خوبــش 
متوجــه بیمــاری اش نمی شــود امــا بعــد از گذشــت مدتــی ایــن 
ــا  ــون هیپومانی ــود چ ــردگی ش ــار افس ــت دچ ــن اس ــرد ممک ف
یک نیمــه از اختــال دوقطبــی اســت.«کربایی دربــاره  افســردگی 
در فــرد مبتــا بــه هیپومانیــا می گویــد: »در دوره هپیومانیــا، فــرد 
بــه دلیــل احســاس خــوب و شــادی کــه دارد بــه پزشــک مراجعــه 
نمــی کنــد امــا بعــد از یــک مدتــی ممکــن اســت همــان فــرد بــه 
یــک افســردگی عمیقــی دچــار شــود و در ایــن مرحله به پزشــک 

مراجعــه کنــد.«
چطور می توان این اختال را تشخیص داد؟

بــه گفتــه کربایــی، تشــخیص اختــال هیپومانیــا تنهــا 
توســط پزشــکان حــاذق و بــا پرســیدن برخــی ســؤاالت خــاص 
ــال  ــه اخت ــا ب ــراد مبت ــردگی در اف ــت: »افس ــر اس امکان پذی
ــود  ــخیص داده می ش ــک تش ــط روان پزش ــاً توس ــا غالب هیپومانی
امــا معمــوالً پزشــکان حــاذق بــا پرســیدن برخــی ســؤاالت خاص 
متوجــه اختــال هیپومانیــا در یــک دوره ای از زندگی فــرد خواهند 
شــد و در ایــن صــورت پزشــک، افســردگی دوقطبــی را تشــخیص 
می دهــد امــا اگــر پزشــک متوجــه دوره هیپومانیــا نشــود، 
ــا چنیــن تشــخیص  افســردگی تک قطبــی را تشــخیص داده و ب
اشــتباهی، تجویــز داروهــای ضدافســردگی ممکــن اســت اوضــاع 

ــر کنــد.« را بدت
کربایــی در رابطــه بــا روش درمــان اختــال هیپومانیــا می گوید: 
»اصــل درمــان اختــال هیپومانیــا بــا اســتفاده از دارو اســت امــا 
ــال، دارو و  ــن اخت ــه ای ــا ب ــراد مبت ــردگی در اف ــان افس درم

ــت.« ــی اس روان درمان
 ازدواج بــا فــرد مبتــا بــه اختــال هیپومانیــا بامانــع 

اســت
کربایــی ازدواج بــا افــراد مبتــا بــه اختــال هیپومانیــا را بامانع 
ــن از  ــی طرفی ــالم، آگاه ــای ازدواج س ــد: »مبن ــد و می گوی می دان
تمامــی شــرایط و وضعیت هــای طــرف مقابــل اســت لــذا افــراد بــا 
ــا  ــل حتــی می تواننــد ب ــم و آگاهــی از مشــکات طــرف مقاب عل
یــک عقب مانــده ذهنــی یــا هــر اختــال دیگــری ازدواج کننــد.«
ــا،  ــه هیپومانی ــا ب ــراد مبت ــق در اف ــرط ازدواج موف ش

صداقــت اســت
دوران  در  اختــال  ایــن  تشــخیص  کربایــی،  گفتــه  بــه 
خواســتگاری نــه بــا پرســیدن ســؤاالت خــاص امکان پذیــر اســت 
ــا انجــام تســت های روان شــناختی؛ حتــی گاهــی نتیجــه  و نــه ب
ــی  ــال منف ــن اخت ــه ای ــا ب ــراد مبت تســت روان شــناختی در اف
می شــود و نشــان از ســامت روان فــرد می دهــد لــذا افــراد 
ــرای داشــتن یــک ازدواج موفــق الزم  ــن اختــال ب ــه ای مبتــا ب
اســت ایــن مســئله و مشــکات مربــوط بــه آن را بــا طــرف مقابــل 

ــد. ــان بگذارن در می
چالش هــای ازدواج بــا فــرد مبتــا بــه اختــال 

هیپومانیــا
ــا  ــال هیپومانی ــه اخت ــا ب ــراد مبت ــت اف ــد اس ــی معتق کربای
زندگی شــان فــراز و نشــیب های بیشــتری نســبت بــه افــراد عادی 
ــی  ــی در زندگ ــول و ماجراجوی ــر و تح ــد: »تغیی دارد. او می گوی
افــراد مبتــا بــه ایــن اختــال بیشــتر اســت؛ به عنوان مثــال، ایــن 
افــراد افســردگی شــدید و حالــت هیپومانیــای باالیــی را تجربــه 
می کننــد، ممکــن اســت مــدام تغییــر شــغل دهنــد، ورشکســته 
شــوند و ممکــن اســت مســئولیت زندگــی را نتواننــد تحمل کنند 
ــراد  ــت و اف ــان اس ــاری قابل درم ــن بیم ــا، ای ــه این ه ــا هم ــا ب ام
ــه ایــن اختــال می تواننــد زندگــی خــوب و ســازنده ای  مبتــا ب

داشــته باشــند.«



ــداف  ــق اه ــه و تحق ــای ۵گان ــان در رتبه ه ــدی معلم ــیم بن تقس
اصلــی آن یعنــی ارتقــای صالحیــت معلمــان، تثبیــت مرجعیــت آنان 
و ارتقــای کیفیــت تعلیم وتربیــت از اهــداف اصلــی قانــون رتبــه بنــدی 

معلمــان اســت.
ســند تحــول بنیادیــن در امــوزش و پــرورش را می تــوان بزرگتریــن 
ســند باالدســتی در نظــام آمــوزش و پــرورش کشــور دانســت؛ اگــر 
چــه ســال ها از تدویــن و ابــالغ ایــن ســند گذشــته اســت؛ امــا رونــد 

تحقــق و اجرایــی شــدن آن بســیار کنــد ســپری شــده اســت.
احمــد عابدینــی از کارشناســان تعلیــم و تربیــت در ایــن یادداشــت 
کــه بــه خبرگــزاری مهــر ارســال کــرده اســت؛ در خصــوص ابعــاد این 
ســند نوشــت:بیش از ۲۰ ســال از آغــاز تولیــد، ۱۱ ســال از رونمایــی 
ــذرد. در  ــن می گ ــول بنیادی ــند تح ــری س ــان بازنگ ــال از زم و ۶ س
ــن  ــی رســمی از ای ــس از رونمای ــی پ طــول ۱۰ ســال گذشــته، یعن
ســند، اقدامــات و فعالیت هــای، مربــوط و نامربــوِط بســیاری در ســطح 
خــرد و کالن بــرای اجرایــی و عملیاتــی کــردن آن انجــام شــده اســت 
کــه برخــی از آنهــا نــه تنهــا هیــچ نســبتی بــا ســند تحــول بنیادیــن 
نداشــته اســت، بلکــه خــود بزرگتریــن مانــع اجــرا و نهادینــه شــدن 

ــود. ــای آن محســوب می ش راهکاره
ــای  ــل بســیاری از کاره ــز مث ــرورش نی ــوزش و پ ــند تحــول آم س
ــه  ــم دارد ک ــی ه ــه قوت های ــراوان و نقط ــف ف ــاط ضع ــابه، نق مش
ــن آنهــا  ــه برخــی از مهم تری ــه امیــد خــدا در آینــده ای نزدیــک، ب ب
خواهــم پرداخــت و امیــدوارم در بازنگــری آن مــورد توجــه متولیــان 
ــرورش،  ــورای عالی آموزش وپ ــرم ش ــای محت ــژه اعض ــه وی ــی، ب اصل

قــرار گیــرد.
بــه زعــم مــن، اگــر ایــن ســند یــک مجموعــه کامــل و بــی غیــب و 
نقصــی هــم بــود، در واقعیــت و عرصــه عمــل، در خــوش بینانه تریــن 
شــرایط، ممکــن بــود ۱۰ الــی ۱۵ درصــد از راهکارهــای آن اجرایــی 
ــت حــدود  ــن حال ــی کــه در بدبینانه تری ــی می شــد، در حال و عملیات
ــود.  ــت می ش ــی در آن یاف ــای تحول ــا و برنامه ه ــد راهکاره ۲۰ درص
یکــی از ایــن راهکارهــا و برنامه هــای تحولــی کــه در حقیقــت 
از شــاه بیت های آن نیــز محســوب می شــود، »نظــام ســنجش 

ــت. ــان« اس ــدی معلم ــت و رتبه بن صالحی
ــام  ــر نظ ــدی ه ــی کارآم ــاخص ارزیاب ــن ش ــن و اولی تری مهم تری
منابــع انســانی آن و در آمــوزش و پــرورش معلــم، اســت. اگــر حــال 

ــرورش خــوب اســت ــم خــوب باشــد، حــال آمــوزش و پ معل
ــر و  ــی تدبی ــا کم ــم ب ــت و االن ه ــان می توانس ــدی معلم رتبه بن
نــگاه کارشناســی می توانــد محــور، مبنــا و ســرآغاز تحــول اساســی در 
بســیاری از امــور آموزش وپــرورش باشــد، ولــی اگــر بنــا بــه هــر دلیلی 
ایــن راهــکار تحولــی هــم، مثــل بســیاری از برنامه هــا و راهکارهایــی 
اجــرا شــده بــا شــتاب و بــدون پشــتوانه پژوهشــی و کارشناســی انجام 
شــود یــا درســت و دقیــق اجــرا نشــود، در حقیقــت آخریــن میــخ بــر 
ــی  ــی تحول خواه ــرورش و حت ــوزش و پ ــول در آم ــند تح ــوت س تاب
ــی  ــن و اولی تریــن شــاخص ارزیاب ــه نظــر مــن مهم تری خواهــد بود.ب
ــم،  ــرورش معل ــر نظــام منابع انســانی آن و در آموزش وپ ــدی ه کارآم
اســت. اگــر حــال معلــم خــوب باشــد، یعنــی حــال آموزش وپــرورش 
خــوب اســت و امیــدی بــه توســعه و تعالــی آن وجــود دارد، در غیــر 

ایــن صــورت، صحبــت از تحــول و توســعه فرهنگ بیهــوده و بی نتیجه 
ــا  ــز ب ــرورش ج ــای تحــول در آموزش وپ ــد قله ه ــد بود.بی تردی خواه
اراده، بــاور قلبــی و گام هــای اســتوار معلمــان فتــح شــدنی نیســت و 
کشــتی تحــول جــز بــا عبــور از تنگــه »مدیریــت منابــع انســانی« بــه 

ســاحل آرامــش و مقصــد نهایــی نخواهــد رســید.
ــم  ــژه معل ــانی، به وی ــر، منابع انس ــارت دقیق ت ــه عب ــت و ب در حقیق
را بایــد نقطــه آغــاز و انجــام هــر نــوع تحــول ســازمانی یــا بــه تعبیــر 
ــاخصی  ــچ ش ــرا هی ــت، زی ــرورش دانس ــاله« آموزش وپ ــر »ص بهت
باالتــر، بهتــر و اوالتــر از منابع انســانی بــرای تشــخیص کارآمــدی یــا 
ــا اِعمــال  ــه ای کــه شــاید ب ــه گون ــدارد؛ ب ناکارآمــدی نظــام وجــود ن
ــرای  ــه اســتفاده از ســایر شــاخص ها ب ایــن شــاخص اصــاًل نیــازی ب

ــد. ــرورش نباش ــام آموزش وپ ــی نظ ارزیاب
ــپردن  ــه »س ــون ک ــن مضم ــه ای ــت ب ــی هس ــل جالب ضرب المث
ــس،  ــک و برعک ــای کوچ ــت آدم ه ــه دس ــم ب ــزرگ و مه ــای ب کاره
یعنــی واگــذاری کارهــای کوچــک بــه آدم هــای بــزرگ«، بــه تنهایــی 
ــد مقدمــات ســقوط و انحطــاط یــک حکومــت و مملکــت را  می توان
فراهــم آورد. شــاید کوچــک و بی اهمیــت شــمردن کارهــای بــزرگ و 
مهــم نیــز چنیــن نتایــج روشــن و سرنوشــت محتومــی داشــته باشــد. 
اصــول و سیاســت های اجــرای رتبــه بنــدی اشــاره بــه اصــول تدویــن 
ــه  ــت ک ــروری اس ــد و ض ــت مفی ــن جه ــدی از ای ــرای رتبه بن و اج
ــوت  ــف و ق ــاط ضع ــاخص ها نق ــن ش ــری از ای ــا بهره گی ــوان ب می ت
آئیــن نامــه اجرایــی و حتــی قانــون تدویــن شــده را ســنجید و ارزیابی 
کــرد. هم چنــان کــه بــرای ســنجش صالحیــت معلمــان بــه مالک ها، 

ــم. شــاخص ها و معیارهــای دقیقــی نیازمندی
ــیوه های  ــا و ش ــه ابزاره ــم ب ــده ه ــد ش ــناد تولی ــی اس ــرای ارزیاب ب
ســنجش و ارزیابــی نیــاز داریــم کــه بــه برخــی از ایــن اصــول مهــم و 

ــم: ــاره می کن ــی اش اساس
ــه راهکارهــای  ــی و ارائ ــن برنامه هــای عملیات ــرای تدوی ــالش ب ۱. ت
اجرایــی۲. تأکیــد مضاعــف بــر توانمندســازی و ارتقــای صالحیت های 
حرفــه ای معلمــان۳. توجــه بــه همــه ابعــاد و مؤلفه هــای مربــوط بــه 
نظــام ســنجش صالحیــت و رتبه بنــدی۴. واســپاری مســئولیت اجــرا 

بــه خــود معلمــان واجدصالحیــت، یــا نماینــدگان آنــان
۵. اصــالح مســیر شــغلی و زمینه ســازی بــرای ارتقــای صالحیت هــا 
و افزایــش انگیــزه و نظــام پرداخت هــا۶. توجــه دقیــق بــه محورهــای 
اساســی رتبــه بنــدی، یعنــی مالک هــا، شــاخص ها، عناویــن رتبه هــا 
و ســاختار اجرایــی آن۷. اصــالح فراینــد ســنجش و بــه ویژه ســنجش 
کننده هــا۸. اســتفاده حداکثــری از همــه ظرفیت هــا، توانمندی هــا و 

منابــع درون و بــرون ســازمانی در اجــرا و نهادینــه ســازی آن
۹. بهره منــدی مطلــوب و حداکثــری از تجــارب کارشناســی و 

یافته هــای پژوهشــی موجــود.
ــا و  ــه رویکرده ــاره ب ــی اش ــتلزامات اجرای ــا و اس ــت گیری ه جه
ــت  ــده اس ــن کنن ــم و تعیی ــت مه ــن جه ــی از ای ــتلزامات اجرای اس
ــا فهــم آن می تــوان مســیرهای درســت حرکــت را شناســایی  کــه ب
و از انحــراف احتمالــی جلوگیــری کنیــم و همچنیــن ایــن هشــدار را 
ــردن  ــم ک ــدون فراه ــه ب ــان اجــرا داد ک ــذاران و متولی ــون گ ــه قان ب
ــد  ــود نخواه ــون وج ــز قان ــت آمی ــرای موفقی ــکان اج ــا، ام زمینه ه

ــی  ــی، یعن ــی و اجرای ــاختار عملیات ــام و س ــتقرار نظ ــت:۱. اس داش
ــازی و تدریجــی  ــه ای، ف ــت۲. اجــرای مرحل نظــام ســنجش صالحی
رتبه بنــدی۳. بهره گیــری حداکثــری از فناوری هــا و بکارگیــری 
ــن  ــی بی ــاط منطق ــراری ارتب ــق۴. برق ــی و دقی ــاخص های عین ش
رتبه بنــدی و ســایر نظام هــا، بــه ویــژه نظام هــای مالــی، ارتقــا 
ارتقــای  و  توانمندســازی  بــر  تأکیــد  و  تمرکــز  ارزشــیابی۵.  و 
ــود  ــوزی و خ ــد برخودآم ــان۶. تأکی ــی معلم ــای تخصص صالحیت ه
ارتقایــی مســتمر و معلمــان۷. پایــش و ارزیابــی مســتمر و بازنگری در 
شــیوه ها و مراحــل ســنجش۸. مشــارکت مؤثــر و فعــال معلمــان خود 
معلمــان در اجــرا۹. کاهــش تمرکــز و تفویــض اختیــار بــه اســتان ها

ــی در  ــزم مل ــی و ع ــای عموم ــاد فض ــازی وایج ــگ س ۱۰. فرهن
ــن  ــا۱۲. تدوی ــام پرداخت ه ــغلی و نظ ــیر ش ــر مس ــه۱۱. تغیی جامع

ــازی. ــر امتی ــا رویک ــان، ب ــژه معلم ــتمزد وی ــوق دس ــام حق نظ
ــه  ــن در جامع ــول بنیادی ــند تح ــه س ــه در زمین ــش هایی ک پرس
ــی  ــدی و ویژگ ــده در رتبه بن ــن کنن ــش های تعیی ــرح استپرس مط
اصلــی شــاخص ها و معیارهــا بــرای ارزیابــی نظــام رتبه بنــدی 
ــر و  ــوارد زی ــه م ــژه ب ــه وی ــده توج ــن ش ــه تدوی ــان و آئین نام معلم
پاســخ بــه ســوال های مطــرح شــده، بــه عنــوان شــاخص های 
ارزیابــی از فرآینــد رتبه بنــدی واقعــی می توانــد بســیار تعییــن 
ــزان  ــه می ــا چ ــا ت ــاخص ها و معیاره ــا، ش ــد:۱. مالک ه ــده باش کنن

ــنجش اند؟ ــل س ــی و قاب ــق، عین دقی
۲. آیــا نظــام ســنجش و فرآینــد ارزیابی هــا طراحــی و مســتقر شــده 

اســت؟ به عبــارت دیگــر ســاختار و نظــام اجرایــی آن کــدام اســت؟
ــا و  ــه ویژگی ه ــتند، چ ــانی هس ــه کس ــا چ ــنجش کننده ه ۳. س
صالحیت هایــی دارنــد، کجــا، کــی و چــه آموزش هایــی بــرای 
ــد؟ ــوزش ببینن ــه آم ــد چگون ــا بای ــد ی ــح آن دیده ان ــرای صحی اج
۴. جایــگاه معلمــان پــس از کســب رتبه هــا جگونــه و کجــا خواهــد 
ــک از  ــر ی ــب ه ــل از کس ــع حاص ــهیالت و مناف ــا، تس ــود؟۵. مزای ب
ــه  ــود و ب ــد ب ــد چــه خواه ــس از مراحــل ســخت رتبه بن ــا، پ رتبه ه
ــای  ــرای ارتق ــده و ب ــان انگیزانن ــرای معلم ــد ب ــزان می توان ــه می چ

ــد؟ ــر باش ــد و مؤث ــت مفی تعلیم وتربی
بــرای پاســخ بــه برخــی از پرســش های بــاال، شــاخص های 
ــرد: ــته بندی ک ــی دس ــه اصل ــه مقول ــوان در س ــدی را می ت رتبه بن
ــوط شایســتگی ها و صالحیت هــای  ۱. شــاخص ها و معیارهــای مرب

کســب شــده۲. شــاخص های مربــوط بــه نتایــج عملکــرد رقابتــی
۳. شــاخص های مرتبــط بــا فعالیت هــای ســرآمد کــه بایــد 
به صــورت مــوردی و فوق العــاده اعمــال شــود.در حقیقــت روح حاکــم 
ــت  ــت« اس ــنجش صالحی ــه آن »س ــدی و الزم ــد رتبه بن ــر فرآین ب
ــودن  ــل ســنجش ب ــن کار خــود مســتلزم قاب کــه انجــام صحیــح ای
ــک  ــی، در ی ــدی واقع ــه رتبه بن ــت در غرف ــت. در حقیق شاخص هاس
ــه و عملکــرد  ــرازو )نظــام ســنجش صالحیــت( دانــش، تجرب کفــه ت
ــاخص ها و  ــی ش ــا، یعن ــا وزنه ه ــر آن اوزان ی ــه دیگ ــم و در کف معل
مهم تــر از آن، معیارهــای مربــوط قــرار دارنــد، یعنــی هــر دو )نظــام 
ســنجش صالحیــت و نتایــج عملکــرد( الزم و مللــزوم یکدیگرنــد، لــذا 
بــدون هــر یــک از آنــان، امــکان اجــرای رتبه بنــدی واقعــی و تعییــن 

مراتــب علمــی هــر یــک از معلمــان غیــر ممکــن خواهــد بــود.
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مجله سراسری دو زبانه 

 حال معلم  حال معلم 
 خوب باشد، حال  خوب باشد، حال 

آموزش و پرورش آموزش و پرورش 
خوب استخوب است



حیات وحش چشم انتظار مهربانی

  در روزگار سرما 

یاور جانوران باشیم
بــارش بــرف و بــرودت هــوا ســبب شــده حیــات وحــش 
بــرای تامیــن علوفــه و غــذا و درامــان مانــدن از ســرما بــه 
ــوب  نقــاط مســکونی نزدیــک شــوند کــه حفاظــت مطل
ــان ــط بان ــا محی ــردم ب ــتر م ــکاری بیش ــه هم ــا ب  از آنه

نیاز دارد.
ــتاهای  ــهر و روس ــان ش ــرف مهم ــه ب ــا ک ــن روزه ای
ــه  ــات ب ــایر حیوان ــدگان و س ــف کشــور اســت پرن مختل

ــیم. ــا باش ــب آنه ــد مراق ــاه آورده و بای ــان پن انس
ــخ  ــذا و ی ــود غ ــرف، کمب ــا از ب پوشــیده شــدن علوفه ه
زدن رودهــا و ســخت شــدن ســیر زندگــی حیــات وحــش 
ــع و کوهســتانی ســبب می شــود  در زیســتگاه های مرتف
ــدن  ــرای در امــان مان ــوران ب ــا گونه هــای مختلــف جان ت
ــه  ــذا ب ــه غ ــان تر ب ــی آس ــن دسترس ــرما و همچنی از س
ــتاهای  ــا و روس ــیه جاده ه ــت، حاش ــن دس ــق پایی مناط
ــتانی  ــتگاه های کوهس ــا و زیس ــه جنگل ه ــع در دامن واق
ــد در برخــی  ــن موضــوع هرچن ــه ای ــد ک مهاجــرت کنن
ــرای مســافران و  ــزی ب ــع چشــم اندازهــای دل انگی مواق
ــا  ــود ت ــبب می ش ــا س ــد ام ــق می کن ــیان خل روستانش
ــای  ــا گلوله ه ــودجویان ب ــان و س ــت طلب ــی از فرص برخ

ســربی بــه اســتقبال ایــن حیــات وحــش برونــد.
ــف  ــای مختل ــم، گونه ه ــوع اقلی ــا تن ــم ب در گلســتان ه
ــردم  ــرایط م ــن ش ــه در ای ــرده ک ــی ک ــوران زندگ از جان
بایــد همراهــی بیشــتری بــا محیــط بانــان در حفاظــت از 
حیــات وحــش داشــته باشــند و بــه علــت ســرمای هــوا 
ــی ادارات  ــرف گاز، برخ ــی مص ــه جوی ــدف صرف ــا ه و ب
ــبانه روز  ــان ش ــط بان ــا محی ــوده ام ــغول دورکاری ب مش
در عرصه هــا و زیســتگاه های پوشــیده از بــرف و یــخ 
ــت  ــغول حراس ــر و مش ــود حاض ــت خ ــل خدم در مح
و صیانــت از حیــات وحــش و زیســتمندان گلســتان 

هســتند.
ــوزه  ــایندی در ح ــای خوش ــمانی پیامده ــزوالت آس ن
تغذیــه آبخوان هــا و جــاری شــدن دوبــاره چشــمه 
در  گذشــته  ســنوات  در  شــده  خشــک  ســارهای 
زیســتگاه های حیــات وحــش را بــه دنبــال خواهــد 
داشــت امــا حراســت از گونه هــای مختلــف حیــات 
ــوکا و  ــرال ش ــش م ــوچ و می ــز ق ــد کل و ب ــش مانن وح
ــزی  ــدگان دشــتی و آب ــه ســانان و پرن آهــو و ســایر گرب
ــی  ــع پیرامون ــکاری جوام ــذا هم ــد ل ــخت تر می کن را س
ــق  ــداری از مناط ــش در پاس ــات وح ــتگاه های حی زیس
آفریــن  نقــش  بســیار  زیســت  محیــط   چهارگانــه 

خواهد بود.
مردم لطف کنند به حیوانات لطف نکنند

رئیــس اداره نظــارت بــر حیــات وحــش محیــط زیســت 
ــت:  ــر گف ــگار مه ــه خبرن ــوص ب ــن خص ــتان در ای گلس
ــمانی و  ــزوالت آس ــارش ن ــاهد ب ــر ش ــای اخی در روزه
بــرودت هــوا در مناطــق مختلــف گلســتان بوده ایــم کــه 
ــه در  ــن ســرما در مناطــق باالدســت و کوهســتانی ک ای
 زمــره زیســتگاه های پســتانداران محســوب می شــود، 

بیشتر است.
شــرایط فعلــی بــرای زیســتمندان قابــل تحمــل اســت و 

آنهــا از پــس احتیاجــات خــود برمــی آینــد
محمــود شــکیبا افــزود: حفــظ حیــات وحــش وظیفــه 
ــی اســت و انتظــار محیــط زیســت از شــهروندان  همگان
ــری و شــکار  ــک شــدن، زنده گی ــه از نزدی ــن اســت ک ای
حیوانــات و پرندگانــی کــه بــه علــت ســرما و گرســنگی 
ــتاها و  ــیه روس ــه حاش ــر ب ــی امن ت ــتجوی مکان در جس

ــد. ــودداری کنن ــد، خ ــاه می آورن ــهرها پن ش
ــا  ــش دم ــاهد کاه ــد ش ــر چن ــت: ه ــن گف وی همچنی
ــل  ــتمندان قاب ــرای زیس ــی ب ــرایط فعل ــا ش ــم، ام بوده ای
ــه  ــان ها در تغدی ــه انس ــه مداخل ــاز ب ــت و نی ــل اس تحم
ــف  ــهروندان لط ــاده تر ش ــان س ــه زب ــت، ب ــوش نیس وح

ــه وحــوش لطــف نکننــد. کننــد کــه ب
شــکیبا ادامــه داد: از هموطنــان می خواهیــم در صــورت 
مشــاهده حیوانات وحشــی در مناطق شــهری و روستایی، 
از نزدیــک شــدن و تعقیــب آنهــا خــودداری کننــد و اگــر 
ایــن جانــوران مصــدوم و مجــروح بودنــد، موضــوع 
اداره حفاظــت محیــط زیســت نزدیک تریــن  بــه   را 

اطالع دهند.
ــرد  ــت ک ــتان درخواس ــتان گلس ــهروندان اس وی از ش
تعلیــف دســتی حیــات وحــش در  از هرگونــه  تــا 
فصــل ســرما خــودداری و در حفاظــت از آن هــا بــا 
ــان مناطــق تحــت مدیریــت محیــط زیســت  محیــط بان

 همکاری کنند.
ــم از ورود  ــا می کنی ــان تقاض ــت: از هموطن ــکیبا گف ش
ــر  ــه آب بندان هــا، تاالب هــا و ایجــاد اختــالل مبنــی ب ب
زیســتگاه پرندگانــی کــه برای زمســتان گذرانــی مهاجرت 

ــد. ــودداری کنن ــد، خ کرده ان
درست رفتار کنیم

بــه  بازنشســته محیــط زیســت  افســران  از  یکــی 
ــوا  ــا و ســرمای ه ــرودت دم ــا ب ــت: ب ــر گف ــگار مه خبرن
شــرایط زیســت حیــات وحــش تغییــر می کنــد و 
گســتره پراکنــش گونه هــا بــه ویــژه پســتانداران و گربــه 
ســانان دچــار تغییراتــی می شــود تــا دسترســی بــه غــذا 

برایشــان آســان تر شــود.
ــه  ــه دامن ــرت ب ــت: مهاج ــا گف ــد فیروزنی ــید محم س
کوهســتان هــا و نزدیــک شــدن بــه روســتاهای پیرامــون 
زیســتگاه های حیــات وحــش یکــی از راهکارهایــی 
ــرما و  ــدن از س ــان مان ــرای در ام ــوران ب ــه جان ــت ک اس
ــوع  ــن موض ــد ای ــراغ آن می رون ــه س ــر ب ــه راحت ت تغذی
آنهــا بــرای  پیامدهــای ســختی  مــوارد  برخــی   در 

 به دنبال دارد.
ایــن محیــط بــان بازنشســته گفــت: در مناطق روســتایی 
الزم اســت تــا دامــداران و گلــه داران ضمــن حفاظــت از 
ــدن گوشــتخواران وحشــی ضمــن  دام هــا در صــورت دی
ــراری دادن  ــاندن و ف ــعی در ترس ــردی س ــظ خونس حف

آنهــا داشــته باشــند.

ــت  ــن اس ــا ممک ــتن آنه ــرای کش ــال ب ــت: تق وی گف
شــرایط را بدتــر کنــد و کشــتن آنهــا هــم جــرم بــوده و 

ــود. ــی می ش ــب قضائ ــه و عواق ــمول جریم مش
فیروزنیــا ادامــه داد: ضــرورت دارد تــا راننــدگان در 
ــع  ــت واق ــق حفاظ ــاورت مناط ــه در مج ــی ک جاده های
ــه عالئمــی کــه  ــا احتیــاط بیشــتر براننــد و ب هســتند ب
نشــان دهنــده امــکان عبــور حیوانــات وحشــی از جــاده 

ــد. اســت، توجــه کنن
وی گفــت: انتظــار از همــه مــردم آن اســت کــه در ایــن 
ــند،  ــه باش ــات منطق ــان حیوان ــده ب ــخت دی روزگار س
ــکوک  ــراد مش ــا اف ــکارچی و ی ــاهده ش ــورت مش در ص
ــه اداره  ــب را ب ــده مرات ــق حفاظــت ش ــیه مناط در حاش
محیــط زیســت، پلیــس و یــا ســازمان های مردمــی 

ــد. ــزارش دهن ــی گ ــت محیط زیس
ــه از  ــد ک ــده ای را دیدی ــر پرن ــه داد: اگ ــا ادام فیروزنی
شــدت ســرما بــی حــال شــده، بالفاصلــه آن را بــه مکانــی 
گــرم منتقــل کنیــد، احتمــال اینکــه ایــن پرنــده بــا ایــن 

ــاره ای بگیــرد، زیــاد اســت. عمــل زندگــی دوب
وی افــزود: از خریــدن پرنــدگان مهاجــر بــه هــر شــکلی 
)زنــده یــا تاکســیدرمی شــده( خــودداری کننــد و مراتــب 

را بــه اداره محیــط زیســت گــزارش دهنــد.
ــوع  ــم متن ــا اقلی ــتان ب ــتان گلس ــت، اس ــی اس گفتن
ــع و ۱.۹  ــر مرب ــزار کیلومت ــر ۲۰ ه ــغ ب ــاحتی بال و مس
میلیــون نفــر جمعیــت؛ همزمــان ســاحل دریــا، جنــگل، 
کوهســتان، دشــت و کویــر را بــا هــم دارد و بــه همیــن 
ــت و  ــوردار اس ــوری برخ ــی و جان ــوع گیاه ــل از تن دلی
در طــول ســال گردشــگران زیــادی بــرای مشــاهده 
ــه ــن خط ــه ای ــتمندان آن ب ــی و زیس ــای طبیع  جاذبه ه

 سفر می کنند.
تنفس گاه هــای  معــدود  از  شــمالی  اســتان  ایــن 
ــت و  ــران اس ــوری ای ــی و جان ــف گیاه ــای مختل گونه ه
طیــف گســترده ای از پرنــدگان همچــون مرغابــی، غــاز، 
قــو، پلیــکان، بــاکالن، پرســتوی دریایــی، ســلیم، کاکایی، 
ــه را در خــود  ــکا، گیالن شــاه و تلیل چنگــر، اگــرت، خوت

ــت. ــای داده اس ج
آهــو، پلنــگ، تشــی، خــرس قهوه ایــی، خرگــوش، 
حشــره خورها، راســو، روبــاه، روبــاه ترکمنــی، رودک، 
ــوچ و  ــنگ، ق ــوکا، ش ــوش، ش ــیه گ ــی، س ــمور جنگل س
ــرال  ــرگ و م ــاالس، گ ــه پ ــراز، گرب ــز، گ ــش، کل و ب می
نیــز از مهمتریــن گونه هــای جانــوری ایــن اســتان 
هســتند کــه در زیســتگاه های طبیعــی آن از جملــه 

ــد. ــی می کنن ــتان زندگ ــی گلس ــارک مل پ
از مجمــوع ۳۰۴ گونــه پرنــده شناســایی شــده در 
ــه زمســتان گذران،  ــی، ۹۷ گون ــه بوم گلســتان ۱۰۷ گون
۸۱ گونــه بــرای تولیــد مثــل و ۱۹ گونــه بــه طــور 
ــه پســتاندار،  ــن ۸۰ گون ــده شــدند و همچنی ــی دی اتفاق
 ۲۴ گونــه خزنــدگان و ۶۰ گونــه ماهیــان در ایــن اســتان

 زیست می کنند.
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وزیــر ورزش و جوانــان گفــت: چهــار هــزار طــرح نیمــه تمــام یا 
نیازمنــد بازســازی در نقــاط مختلف کشــور وجــود دارد.

 ســید حمیــد ســجادی در حاشــیه بازدیــد از ورزشــگاه هفــت 
تیــر بابــل در گفــت و گــو بــا خبرنــگاران افــزود: کارگــروه ویــژه 
ای بــرای ســاماندهی و تکمیــل طرح هــای نیمــه تمــام ورزشــی 
ــالن  ــن س ــر و همچنی ــت تی ــگاه هف ــه ورزش ــدران از جمل مازن
ــه  ــد و در هفت ــد ش ــکیل خواه ــل تش ــدرکالی باب ــی حی ورزش
جــاری امیدواریــم تصمیمــات خوبــی در ایــن خصــوص بگیریــم.

وی بــا اشــاره بــه افتتــاح ناقــص برخــی طــرح هــای ورزشــی 
در کشــور در دولــت قبــل بیــان کــرد: متاســفانه ورزشــگاه 
ــا  ــه ای از ایــن طــرح هــا اســت کــه ب ماهفروجــک ســاری نمون

ــرداری رســید. ــره ب ــه به ــرق ب ــور ب موت
وزیــر ورزش و جوانــان ادامــه داد: باوجــود آنکــه ایــن طــرح در 
ســال هــای گذشــته افتتــاح شــد امــا تاکنــون از آن بهره بــرداری 
نشــده کــه ایــن امــر مبیــن آن اســت کــه ایــن طــرح همچنــان 

آمــاده برگــزاری مســابقات نیســت.
ســجادی بــا بیــان ایــن کــه، پیســت دوچرخــه ســواری 
ــت،  ــکالتی اس ــم دارای مش ــاری ه ــک س ــگاه ماهفروج ورزش
ــت  ــک پیس ــی ماهفروج ــه ورزش ــد در مجموع ــرار ش ــت: ق گف
ــه  ــل ک ــم احــداث شــود و از ۲۶ ســال قب دوچرخــه ســواری ه
کلنــگ اجــرای ایــن طــرح بــه زمیــن زده شــد، ایــن طــرح بهــره 

ــت. ــیده اس ــم نرس ــربندی ه ــه س ــد و ب ــرداری نش ب
وی تصریــح کــرد: مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان بــه بنــده 
گفتــه کــه یک ســرمایه گــذار آمــاده همــکاری بــرای اتمــام طرح 

ورزشــگاه ماهفروجــک ســاری اســت کــه به دلیــل وجود شــرایط 
قانونــی از ایــن اقــدام اســتقبال مــی کنیــم.

ــه کــرد: ورزشــگاه متقــی ســاری  ــان اضاف ــر ورزش و جوان وزی
ــی  ــر م ــه نظ ــه ب ــدارد ک ــی ن ــال و روز خوب ــفانه ح ــم متاس ه
ــود و از  ــی ش ــازی اساس ــد بازس ــم بای ــگاه ه ــن ورزش ــد ای رس
ــی  ــارکت م ــان و مش ــذاران، داوطلب ــرمایه گ ــران، س ــام خی تم
ــا وزارت ورزش  ــای ورزشــی ب ــرح ه ــل ط ــرای تکمی ــم ب خواهی
و جوانــان همــکاری کننــد و طبــق مصوبــه هــای قانونــی 
ــی ــش خصوص ــه بخ ــا ب ــرح ه ــیاری از ط ــذاری بس ــکان واگ  ام

 وجود دارد.
ــای  ــرح ه ــی ط ــل تمام ــرد: تکمی ــان ک ــر نش ــجادی خاط س
ورزشــی نیمــه تمــام خــارج از اراده دولــت اســت و اگــر دولــت 
مســوولیت آن را قبــول کنــد شــاید ســال هــا بــرای تکمیــل آن 
ــن  ــا مشــارکت بخــش خصوصــی ای ــا ب ــان صــرف شــود، ام زم
طــرح هــا در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن بــه ســرانجام می رســد.
ــه، بســیاری از طــرح  ــن ک ــان ای ــا بی ــان ب ــر ورزش و جوان وزی
ــت  ــه دول ــت هــای گذشــته ب هــای ورزشــی نیمــه تمــام از دول
ســیزدهم بــه ارث رســیده اســت، گفــت: وزارت ورزش و جوانــان 
ــرای ســر و ســامان دادن چهــار هــزار طــرح نیمــه  ــد ب تمــام ق

تمــام ورزشــی کشــور اقــدام خواهــد کــرد.
ــور  ــه منظ ــنبه ب ــروز ش ــان ام ــر ورزش و جوان ــجادی وزی س
ــل  ــای آم ــتان ه ــی شهرس ــای ورزش ــاخت ه ــد از زیرس بازدی
ــفر  ــدران س ــتان مازن ــه اس ــک روزه ب ــفر ی ــب س ــل در قال  و باب

کرده است.
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