
  

تیترهای خواندنی تیترهای خواندنی 

 عزم جدی آتش نشانی ساری برای صعود
به قله خدمت رسانی به مردم

اختصاصی هموالیتی/سرویس اجتماعی: سازمان آتش نشانی به عنوان یکی از سازمانهای تخصصی در شهرداری ساری 
با بهره گیری از تمامی ظرفیتهای موجود در حال خدمت رسانی به شهروندان می باشد.

روند جذب و بکارگیری نیرو در ســازمان آتش نشانی با بسیاری از سازمانهای تابعه و مناطق شهرداری متفاوت بوده و با 
برگزاری آزمونهای علمی و گزینشهای عملی با استانداردهای خاص صورت می پذیرد .

سازمان آتش نشانی ســاری  علی رغم کمبودهایی که در منابع مالی و انسانی با آن مواجه است در عملیاتهای مختلف 
سربلند بوده که این موفقیت در راستای مدیریت فنی سید ســلمان ابوالقاسمی و ایجاد فضایی آرام با کاهش تنشهای 

سازمانی  صورت گرفته است.
آتش نشانی ساری با مدیریت فردی از جنش آتش نشانی که با زیر و بم این مجموعه به خوبی آشنا می باشد در  بخشهای 
مختلف از خرید تجهیزات تخصصی مورد نیاز ســازمان آتش نشانی تا حضور به موقع در عملیاتهای مختلف و همچنین 

برگزاری دوره های مختلف رشد قابل توجهی داشته است.
سلمان ابوالقاسمی نشــان داده برای ارتقای جایگاه و چابکی سازمان تخصصی اش ، رفع کمبود ها و برداشتن موانع سر 
راه توسعه آتش نشانی ساری در راستای خدمت رسانی بهتر به شهروندان عزم خود را جزم کرده و در این مسیر از تمامی 

ظرفیتهای موجود به خوبی بهره خواهد برد.
سازمان آتش نشانی از نهادهای خدمت رسان محسوب شده که بایستی شهرداری و شورای شهر در ارتقای تجهیزات و 
امکانات این سازمان و رفع کمبودهای موجود تمام تالش خودرا بکار ببرند و اکنون  با حضور یک مدیر جوان دارای تخصص 

فرصتی مناسبی بوجود آمده تا سطح خدمت رسانی به مردم  را به شرایط ایده آل نزدیکتر کرد.

گزارش  اجتماعیگزارش  اجتماعی

مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران:

اجرای بیش از 45۰ کیلومتر شبکه گاز در مازندران

مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران اعالم کرد که 
از ابتدای امســال تا پایان دی ماه بیش از 45۰ کیلومتر 

شبکه گاز در این استان اجرا شده است.
 به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران، 
قاسم مایلی رســتمی درباره آخرین وضع گازرسانی در 
مازندران گفت: اکنون 59 شــهر با ضریب 99.9 درصد 
و 2552 روســتا با ضریب نفوذ حــدود 96.5 درصد زیر 
پوشش گاز طبیعی هستند.وی افزود: به موازات گسترش 
روزافزون واحدهای صنعتی در این استان، گازرسانی نیز 
روندی شــتابان دارد و سبب تقویت و رونق فعالیت های 

تجاری در این خطه شده است.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان مازنــدران تصریح 
داشت: تداوم گازرسانی به شهرها و روستاهای استان در 
سال های اخیر با وجود اعمال تحریم ها و فشار اقتصادی 
فراوان نه تنها متوقف نشــده، بلکه با تالش و همت باالی 
مســئوالن صنعت گاز کشــور این کار با تکیه بر توان و 
حضور مؤثر شــرکت های داخلی شتاب بیشتری گرفته 
است.مایلی رســتمی تأکید کرد: با بررسی حجم شبکه 
 گذاری در ســال جدید مشخص می شــود هر روز بیش 
از 1.5 کیلومتر شــبکه گذاری در استان مازندران انجام 
شده که با حجم شبکه گذاری تا پایان دی ماه امسال و با 
در نظر گرفتن مســیر طوالنی و پر پیچ و خم روستاهای 

 باقیمانده بیــش از 45۰ کیلومتر شــبکه گذاری انجام 
شده است.

تعداد علمک های نصب شده از مرز 852 هزار 
مورد عبور کرد

وی با بیان اینکه از ابتدای امسال تا پایان دی ماه بیش 
از 18 هزار و 985 علمک در سطح شهر و روستاها استان 
مازندران نصب شده است، ادامه داد:  از این تعداد 4 هزار 

و 6۰8 علمک در شــهرها و 14 هــزار و 317 علمک در 
روستاها بوده است.

مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان مازنــدران تعداد 
علمک هــای نصب شــده در این اســتان را 852 هزار و 
95۰ مورد اعالم و اظهار داشت: از تعداد کل علمک های 
نصب شــده، تعداد 4۰۰ هزار و 9۰ مورد در سطح شهرها 

و 452 هزار و 86۰ مورد در سطح روستاها بوده است.

مدیرعامل شــرکت گاز مازندران فرارسیدن ایام ا... 
دهه فجر را تبریک گفت و در پیامی نوشــت: ایام ا... دهه 
مبارک فجر یادآور ایثار، ایستادگی و آزاده خواهی ملتی 
اســت که با عزمی پوالدین و تحت زعامت حضرت امام 
خمینی )ره( سرنوشت مملکت خود را به دست گرفتند و 
با شعار »استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی« خط مشی 

آینده خود را ترسیم کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران، 

متن پیام قاسم مایلی رستمی به این شرح است:
»دهه فجر، آن آئینه ای که خورشــید اســالم در آن 

درخشید و به ما منعکس شد - مقام معظم رهبری
ایام اهلل دهــه مبارک فجر یادآور ایثار، ایســتادگی و 
آزاده خواهی ملتی اســت که با عزمــی پوالدین و تحت 
زعامت حضرت امام خمینی )ره( سرنوشت مملکت خود 
را به دست گرفتند و با شعار »استقالل، آزادی، جمهوری 

اسالمی« خط مشی آینده خود را ترسیم کردند.

امروز در آستانه چهل و چهارمین سالگرد عمر پربرکت 
انقالب اســالمی، شاهد هســتیم که خورشید پرفروغ 
انقالب اسالمی از فراز و نشیب های بسیاری، سرافرازانه 
عبور کرده ان شــاءاهلل در پرتــو هدایت های رهبر فرزانه 
انقالب حضرت آیت العظمــی خامنه ای )مدظله العالی( 
زمینه ساز ظهور حضرت ولی عصر )عج( و برپایی حکومت 
جهانی خواهد بود.ما هم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
حضرت امام خمینی )ره( و شــهدای به حق پیوســته 
انقالب و هشت سال دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم و 
سالمت، چهل و چهارمین بهار پیروزی شکوهمند انقالب 
اسالمی را به رهبر عزیز انقالب اسالمی، خانواده محترم و 
معزز شهدا، جانبازان، ایثارگران و آزادگان سرافراز کشور 
و به ویژه خانواده کارکنان خدوم و پرتالش شــرکت گاز 
مازندران تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه خداوند 
متعال ســعادت و ســربلندی تمامی هموطنان و اقتدار 

روزافزون ایران اسالمی را مسئلت می کنیم.
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* *    باغداران مازندران مبارزه زمستانه    باغداران مازندران مبارزه زمستانه 
 درختان سیاه ریشه را شروع کنند درختان سیاه ریشه را شروع کنند

*    *    افتتاح بیش از افتتاح بیش از 22 هزار و  هزار و 1۰۰1۰۰ پروژه دهه  پروژه دهه 
فجردر مازندرانفجردر مازندران

*   *     جزئیات محاسبه و پرداخت مزایای   جزئیات محاسبه و پرداخت مزایای 

رتبه بندی معلمان طرح مهرآفرینرتبه بندی معلمان طرح مهرآفرین
 *   *     چالش های عاطفی و تربیتی    چالش های عاطفی و تربیتی 

در خانه های کوچکدر خانه های کوچک
*   *     بیمه رایگان   بیمه رایگان 8181 درصد بیمه شدگان  درصد بیمه شدگان 
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زباله ی زباله ی ۴۰۴۰ ساله روی دست شهرداری  ساله روی دست شهرداری 
محمودآباد مانده استمحمودآباد مانده است

معاون وزیر جهاد کشاورزی:
  5۰ درصد کانال انتقال آب در حوزه کشاورزی 

کشور استاندارد  نیست 

  

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی گفت: 5۰ درصد کانال انتقال آب در حوزه کشاورزی کشور خاکی و برای اجرای 
طرح اصالح الگوی مصرف استاندارد نیست.

 صفدر نیازی شهرکی در ششمین همایش فرصت های سرمایه گذاری مازندران در قائمشهر افزود: برای هوشمند 
سازی و گسترش آبیاری هوشمند باید در وهله اول به فکر رفع مشکالت زیرساختی باشیم و با کانال های خاکی انتقال 

آب در حوزه کشاورزی نمی توانیم این مهم را در کشور اجرا کنیم.
وی با بیان این که، هدر رفت آب در حوزه کشاورزی کشور به ویژه استان مازندران جدی و نگران کننده است، گفت: 

با سامانه های نوین آبیاری و بهره وری می توان برای رفع این چالش اقدام کرد.
معاون وزیر جهاد کشــاورزی تصریح کرد: برای هوشمند سازی آبیاری، 16 نقطه در کشور به عنوان نمونه انتخاب 
شده و با همکاری شرکت های دانش بنیان و مراکز علمی و دانشگاهی آبیاری هوشمند در آنها اجرا شده است.به گفته 
وی در این شــیوه با استفاده از لوازم سنجش، شاخص هایی مانند رطوبت، اقلیم، جنس خاک و میزان بارندگی پایش 
شده و آبیاری با محاسبه دقیق و بر اساس نتایج این پایش ها انجام می شود تا هدر رفت آب به کمترین میزان برسد و 
بهره وری منابع آبی افزایش یابد.نیازی شهرکی کاهش هزینه تمام شده طرح های آب و خاک را یکی دیگر از اولویت 
ها اعالم کرد و گفت: انتقال با لوله، استفاده از کانال های بتونی و بتونی پارچه ای به عنوان گزینه های جایگزین کانال 
خاکی انتقال آب در حوزه کشاورزی در اولویت است.وی با اشاره به سهم حدود 2۰ درصدی بخش کشاورزی از مصرف 
برق کشور، افزود: اقداماتی هم برای کاهش مصرف برق با رویکرد دانش بنیان در این بخش آغاز شده و نتایج خوبی نیز 
در مقیاس نمونه ای به دست آمده است. براساس مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه و ستاد عالی رشد استان، همایش 
شناسایی و معرفی فرصت ها و اولویت های سرمایه گذاری در هفت ناحیه شامل ناحیه یک گلوگاه، بهشهر، نکا، ناحیه 
2 شامل ساری و میاندرورد، ناحیه سه شامل قایم شهر، سوادکوه، سواکوه شمالی، سیمرغ و جویبار، ناحیه چهار شامل 
بابل، بابلسر و فریدونکنار، ناحیه پنج شامل آمل، نور، محمودآباد، ناحیه 6 شامل نوشهر، چالوس و کالردشت و ناحیه 
هفت شامل تنکابن، عباس آباد، رامسر و همچنین همایش استانی فرصت های سرمایه گذاری حداکثر تا پایان بهمن ماه 
امسال با محوریت فرمانداری های نواحی یاد شده با هدف معرفی ظرفیت ها و توانمندی های اقتصادی استان در بخش 
های مختلف برگزار می شــود.مازندران با داشتن 46۰ هزار هکتار اراضی زراعی و باغی ،حدود 11درصد ارزش افزوده 
محصوالت کشاورزی کشور را دارد.حدود 8۰ هزار نفر به صورت مستقیم در واحدهای تولیدی و صنعتی استان اشتغال 
دارند و از مجموع 2 هزار و 3۰۰ واحد صنعتی استان، 461 واحد در بخش ماشین آالت و فلزات اساسی، 139 واحد در 
بخش برق و الکترونیک، 115 واحد در بخش نساجی، 4۰8 واحد در بخش محصوالت شیمیایی، 216 واحد در بخش 
سلولزی، 53۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و 367 واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصوالت غذایی مشغول فعالیت 
هستند.بیشترین سهم واحدهای صنعتی استان نیز متعلق به شهرستان آمل است که حدود 4۰۰ واحد صنعتی فعال 
دارد. 26 درصد صنایع فعال استان نیز در شهرســتان های ساری، بابل و سوادکوه مستقر هستند.مازندران در حوزه 
اشتغال واحدهای صنعتی با استقرار چهار درصد واحدهای صنعتی کشور در این استان یازدهمین استان کشور است 

و 3.8 درصد اشتغال صنعتی را در اختیار دارد.

صفحه2

 اندر احواالت  اندر احواالت آشفته بازارآشفته بازار
 مدیریتی مدیریتی در مازندران در مازندران

 پزشکانی که کارتخوان پزشکانی که کارتخوان
 اجاره می کنند  اجاره می کنند 

مدیرعامل شرکت گاز مازندران فرا رسیدن ایام ا... دهه فجر را تبریک گفت



استاندار مازندران از افتتاح بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ پروژه 
مختلف در ایام دهه فجر امسال با اعتباری بالغ بر ۱۵ هزار 

میلیارد تومان در مازندران خبر داد.
 سیدمحمود حسینی پور استاندار مازندران در نشست 
خبری با اصحاب رســانه که به مناسبت آغاز دهه مبارکه 
فجر برگزار شد، ضمن گرامیداشــت یاد شهدای انقالب 
اســالمی ، امام راحل را مهمترین شــخصیت اعتقادی 
و سیاســی دنیا دانســت و اظهار کرد: این رهبر توانست 
اکوسیستم دنیا را تغییر بدهد، کسانی که مدعی خط امام 
)ره( بودند در گذر زمان دچار انحرافات بزرگی شــدند، اما 
مقام معظم رهبری با یک پایه ریزی محکم مسیر انقالب 
اســالمی را آنطور که حضرت امام می خواستند، هدایت 
کردند.وی افزود: از بدو تاســیس انقالی اســالمی ایران 
تاکنون یک جریانی در مقابل انقالب اسالمی ایران به نام 
» جریان استکباری« با جمهوری اسالمی در تعارض قرار 
گرفت و منافعش توســط انقالب اســالمی ایران به خطر 
افتاد و ما در طول ۴۴سال گذشته دائم با این جریان درگیر 
بودیم.حسینی پور با اشاره به سرمایه گذاری های مفصل 
آمریکایی ها در ایران، عنوان کــرد: اما همین ایران بعد از 
پیــروزی انقالب در دنیا به عنوان یــک قدرت نوظهور در 
عرصــه بین الملل ظهور کرد، ابتــدا آمریکایی ها با ایجاد 
مزاحمت هایی تالش می کردند که خواسته هایشــان را 

حاکم کنند اما موفق نشدند.
اســتاندار مازندران با بیان اینکه جمهوری اســالمی 
ایران جنگ تحمیلی بر خــودش را تبدیل به قدرت کرد، 
خاطرنشــان کرد: پس از آن آمریکایی ها تالش کردند با 
فعال کردن همــه عناصر خود در داخل کشــور در همه 
زمان هــا، جمهوری اســالمی ایران را متوقــف کنند،اما 

نتوانستند به هدفشان برسند.
وی گفت: جمهوری اسالمی ایران در همین تهدیدات 
و فشــارها جبهه مقاومت را شکل داد و ارتش بزرگی را در 
مقابله با آمریکایی ها ایجاد کرد، بعد از آن سیاســت مهار 
جمهوری اســالمی ایران را در دستور کار خود قرار دادند، 

که برجام مهمترین آنان بوده است.
*دستاوردهای انقالب بی شمار است

اســتاندار مازندران با اشاره به دستاوردهای بی شمار و 
نوین کشــور بعد از پیروزی انقالب اسالمی، گفت: امروز 
پهپادهای جمهوری اســالمی ایران خــواب راحت را از 
رژیم صهیونیســتی گرفته است، رویارویی آمریکایی ها با 
جمهوری اسالمی ایران به اینجا رسید که نه تنها خودش 
را به جلو کشــیده بلکه سبک پیشــرفت ما در دنیا مورد 
تقلیــد قرار می گیرد.وی گفت: دشــمن امروز بزرگترین 
عملیات ســایبری خود را علیه انقالب اسالمی روا داشت، 
تا پیشرفت های کشــور را پنهان کند، در حالی که دولت 
ســیزدهم موفق به اخذ باالی ۱۲۰ میلیــارد دالر تفاهم 
نامه با کشورهای دیگر شــد، اثرات این اغتشاشات تبلیغ 
این موضوع اســت که ایران امن نیست، تا جلوی سرعت 
اقتصادی ایران را بگیرند، چه کسی گفت که موضوع آنها 
حجاب و جوانان بود؟ دشمن جوانان ما را خاکریز خود قرار 
داد.حسینی پور اعالم کرد: آن چیزی که باعث شد دشمن 
به اهداف خودش نرسد فرمایشــات مقام معظم رهبری 
به عنوان بزرگترین هدایتگر جامعه بوده و اهداف دشمن را 
بیان فرمودند و بصیرت افزایی را به خوبی در مقابل هجمه 
دشــمن به پیش بردند، موضوع دیگر عدم همراهی مردم 
با دشــمن بود، که در نهایت ســرعت قطار انقالب بیشتر 

بوده است.
* نرخ رشد اقتصادی استان پس از ۱۰سال به سه 

رسید
اســتاندار مازندران اعالم کرد: در ۱۰ ســال گذشته 
رشد اقتصادی استان منفی بود، در این یک سال گذشته 
با اجرای برنامه تحولی و سیاســت دولت رشد اقتصادی 
اســتان به باالی سه رســید و در آینده به باالی پنج ارتقا 

پیدا خواهد کرد.
وی با اشــاره به  آغاز بــه کار پروژه هــای مختلف در 
مازندران که در دهه فجر امســال افتتاح می شوند، گفت: 
رونمایی از اخذ قرارداد ۵ هزار میلیاردی با کشــور چین 
برای تکمیل زیرســاخت های برق، تکمیل پروژه آزادراه 
برای اتصال شرق به غرب مازندران همچون قطعه آزادراه 
ساری به قائمشــهر، افتتاح بزرگترین پروژه بیمارستانی 
هزار و ۲۰۰ تختخوابی و توریست درمان در جاده قائمشهر 
و بیمارســتان ۳۰۰ تختخوابی در بابلسر با اعتبار ۱۰هزار 

میلیارد تومان در دهه فجر انجام خواهد شد.
حســینی پور تاکید کرد: بیش از ۲هزار و ۱۰۰ پروژه 
در ایام دهه فجر در مازندران در حوزه های مختلف افتتاح 
خواهد شــد  که با صرف اعتبار ۱۵ هــزار میلیارد تومانی 

همراه بوده است.
استاندار مازندران از افتتاح سایت ویژه سرمایه گذاران 
اقتصادی در مازنــدران در آینده نزدیک خبر داد و گفت: 
مازندران طرفیت باالیی دارد، موضوع کریدور شــمال تا 
جنوب به عنوان خط اصلی دولت سیزدهم است و نه شعار، 
از اصحاب رســانه درخواست میکنم که نقش خودشان را 

برمدار توسعه و تحول در این عرصه ایفا کنند .
 *رســانه ها نقد منصفانه را در دســتور کار 

قرار دهند 
وی عنوان کرد: در مازندران برخی از رســانه ها بر سر 
جابه جایی یک مدیر کل ســرمایه های استان را له و نابود 
می کننــد تا آقای ایکس در فالن ســمت قراد بگیرد، من 
خواهش مــی کنم که افق نگاه تان افق نگاه بلند باشــد، 
البته ما در بستر نقدهای منصفانه رشد می کنیم این نقد با 

تخریب متفاوت است.
حسینی پور گفت: در یک سال گذشته بیش از ۹ مجوز 
سرمایه گذاری خارجی را به ارزش ۵۱ میلیون دالر جذب 
شد که این تعداد ۲۲ درصد از کل مجوزهای سرمایه گذاری 
خارجی صادره در اســتان مازندران اســت، همچنین در 
این بازه زمانی ۲.۵میلیون دالر ســرمایه گذاری خارجی 

مستقیم جذب شد که اتفاقات مهمی است.
استاندار مازندران تاکید کرد: اگر فضای استان، فضای 
وحدت و همکاری باشــد اتفاقات بهتــری رخ می دهد، 
ارتباط با نخبگان و مراکز علمی در استان منجر به افتتاح 
قرارگاه دانش بنیان اســتان و تشکیل هفت کارگروه شد، 
همچنین با توجه به محدودیت زمین توانستیم هزار هکتار 
به فضای شــهرک های صنعتی مازندران اضافه کنیم، در 
پنج ســال آینده اســتان مازندران از محل تامین بودجه 

خودکفا خواهد شد.
وی با اشــاره به انجام اقدامات مناســب برای احیای 
معــادن، بنادر بــا درخواســت خریداری ۱۰ کشــتی 
اختصاصی، فعالیت گردشگری دریایی با خرید دو دستگاه 
کروز دریایی، ادامه داد: احیای اقتصاد دریا و جنگل، ایجاد 
اقامتگاه های مناسب در حوزه گردشگری و موارد دیگر در 

دستور کار است.

استاندار مازندران خبرداد: 

افتتاح بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ پروژه دهه فجردر مازندران

نشریه مازندران، گلستان، گیالن
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سیاسی

اخبار

جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش:

انقالب اسالمی با شتاب روبه پیشرفت است
* افزایش دامنه نفوذ دردریاها

جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی با بیان اینکه انقالب اسالمی با شتاب 
بیشتری در حال پیمایش مسیر و پیشرفت است، گفت: ایران اسالمی همه مولفه های قدرت را 
در اختیار دارد. امیر دریادار حمزه علی کاویانی در مراسم گرامیداشت پدران دریادل به مناسبت 
والدت حضرت علی )ع( در دانشگاه دریایی نوشهر ضمن تبریک دهه فجر اظهار داشت: انقالب 

اسالمی دارای تمدنی بزرگ است که مقابل تمدن غرب و نظام سلطه صف آرایی کرده است.
وی افــزود: انقالب اســالمی طی ۴۰ ســال مقابل تمام نظام ســلطه ایســتاده اســت، 
 افــزود: انقــالب اســالمی در زمــان تاریکــی و جهالــت جهــان رخ داد و تاریکــی را از 
جهان زدود.وی ادامه داد: انقالب اســالمی ایران با تفکر آســمانی و خاص رخ داد و به رغم همه 
توطئه ها برای اندازی، انقالب اســالمی ایران در آستان، ســالگرد پیروزی ۴۵ ساله است و این 
پیروزی به برکت جانشفانی شهیدان حاصل شد و با شتاب بیشتری در حال پیمایش مسیر است.
دریادار کاویانی افزود: پیام فرهنگی انقالب اسالمی در جهان شیوع پیدا کرد و ملت ها فهمیدند 
که می توانند نظام سلطه ایستادگی کنند و آمریکایی ها از ایدئولوژی انقالب و اسالم هراس دارند.

جانشــین فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه دشمنان خباثت های زیادی علیه نظام 
مقدس اســالمی به راه انداختند، افزود: کشــورهای زیادی از جملــه آمریکایی ها در جنگ به 
رژیم بعث کمک کردند اما در نتیجه با شکســت مواجه شدند.وی با اظهار اینکه ایران اسالمی 
تمامی مؤلفه های قدرت را دارا اســت، گفــت: امروز در صحنه دریاها حضــور قدرتمندانه ای 
 داریــم و منطقه نفوذ ما در فضاهای بین المللی اســت و نیروی دریایی تــوان انجام مأموریت

 را داریم.امیر دریادار آریا شفقت رودســری فرمانده دانشگاه دریایی حضرت امام خمینی )ره( 
نوشهر در مراسم جشن به مناسبت والدت حضرت علی )ع( با گرامیداشت دهه فجر اظهار داشت: 

در زندگی تالش کنیم دنباله رو سیره و رفتار ائمه اطهار از جمله حضرت علی )ع( باشیم.
وی با بیان اینکه بهره گیری از ســیره امامان و نهج البالغه سبب ســعادت در دنیا و آخرت 
می شــود، به دانشجویان توصیه کرد تا با کتاب نهج البالغه انس و الفت داشته باشند زیرا سبب 

تعالی در زندگی می شود.

در بیانیه مجمع نمایندگان مازندران آمده است:

 دهه فجر نماد رشادت و جانفشانی 
مردم در مبارزه با طاغوت است

دبیرخانه مجمع نمایندگان مازندران در مجلس دهه فجر انقالب اسالمی را یادآور رشادت ها و 
جانفشانی های مردم مومن در راه مبارزه با طاغوت و سرنگونی استکبار دانست.

 در بیانیــه دبیرخانــه مجمــع نماینــدگان مازنــدران در مجلس ضمن گرامیداشــت 
فرارســیدن فجــر آزادی و دهــه رهایی ملــت ایــران از یوغ اســتبداد و اســتعمار بر آحاد 
مــردم آزاده، حق طلــب و دین مدار میهن آمده اســت: دهــه فجر انقالب اســالمی یادآور 
رشــادت ها و جانفشــانی مردم مؤمن و با اراده کشــورمان در راه مبارزه با طاغوت و سرنگونی 
 نماد اســتبداد وپیــروزی انقالب شــکوهمند اســالمی بــه رهبری ابــر مرد تاریــخ امام 

روح اهلل است.
در این بیانیه آمده است: انقالب اسالمی مظهر کمال ارزش ها و آرمان های سترگ ایمانی در 
پرتو آموزه های وحیانی و فقه پویای جواهری متأثر از مکتب نورانی والیت مطلقه فقیه است که 
شعاع آن تا اندیشه ها و دل های پاک انسان های آزاده و حق جو در سراسر گیتی امتداد یافته است.

امروز و در چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، جمهوری اسالمی ایران با الهام 
از معارف غنی اسالم ناب و در پرتو انگاره های دینی و اسالمی و زیر بیرق والیت و رهبری بیدار و 
انقالبی و خلف رشید معمار کبیر نهضت، بیش از هر زمانی با شکوه و اقتدار بی نظیر قد برافراشته و 

سایه درخت تناور آن بر سر مستضعفان، محرومان و آزادی خواهان جهان گسترده است.
مجمع نمایندگان مردم شریف مازندران در یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی با تبریک 
فرارسیدن دهه فجر آزادی به ملت فجر آفرین و گرامیداشت یاد و خاطره همه شهیدان عالی مقام 
دوران انقالب، جنگ تحمیلی و عرصه های امنیت، مدافع حرم و سالمت رجا واثق دارد اهداف، 
آرمان ها و ارزش های متعالی انقالب اسالمی در پرتو رهبری های داهیانه ناخدای کشتی انقالب 
حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای )مدظله العالی( و نیز اتحاد و انســجام ملی و تالش های 

جهادی و انقالبی مسئوالن در رده های مختلف تحقق خواهد یافت.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه:

تمرکززدایی و توجه به استان ها  از نقاط 
برجسته الیحه بودجه ۱۴۰۲ است

 عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسالمی گفت: تمرکززدایی و توجه به استان ها و 
همچنین واقعی بودن منابع و مصارف از نقاط برجسته الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ است.

حجت االسالم محمدتقی نقدعلی در بیان ویژگی های الیحه بودجه سال آینده اظهار کرد: 
واقعی تر شدن تراز بودجه از نکات مهمی است که در تدوین بودجه ۱۴۰۲ مورد توجه قرار گرفته 
است.عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس افزود: در الیحه بودجه ۱۴۰۲ شاهد شفافیت در منابع 
و مصارف هستیم و ارقام بودجه واقعی تر دیده شده است.نقدعلی گفت: در الیحه بودجه ۱۴۰۲ 
شاهد تخصیص هزار میلیارد تومان اعتبار به صندوق های استانی پیشرفت و عدالت هستیم که 

این خود گامی مهم در مسیر تمرکززدایی و دادن اختیارات به استان ها است.
وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اقدامات مهمی که در الیحه بودجه سال آینده پیش بینی 
شده معافیت مالی برای تولیدکنندگان است که ما شاهد کاهش ۷ درصدی مالیات از ۲۵ درصد 
به ۱۸ درصد برای بخش تولید هســتیم.عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس افزود: توجه به 
درآمدهای مالیاتی به جای تکیه بر درآمدهای نفتی و ایجاد پایه های جدید مالیاتی از دیگر مسائل 
قابل توجه در الیحه بودجه سال آینده است که به آن توجه الزم صورت گرفته است. کلیات الیحه 
بودجه ۱۴۰۲ در صحن مجلس به تصویب رسیده است و کمیسیون تلفیق بودجه رسیدگی به 

جزییات را در دستور کار دارد.

از سوی هیأت دولت؛

 اجرای طرح بنزینی  »کهاب« 
برای ۲ سال تمدید شد

 هیات وزیران با تمدید مهلت قانون هوای پاک مبنی بر موظف کردن همه جایگاههای بنزین 
بــرای نصب تجهیزات و بهره برداری از طرح کهاب )کاهــش، هدایت، انتقال و بازیافت بخارات 

بنزین( تا پایان سال ۱۴۰۳ موافقت کرد.
 در جلسه هیات دولت به ریاست آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی، با توجه به اتمام مهلت تعیین 
شده در بند )۱( ماده )۱۶( آیین نامه جرایی ماده )۲( قانون هوای پاک مبنی بر موظف کردن همه 
جایگاههای بنزین برای نصب تجهیزات و بهره برداری از طرح کهاب )کاهش، هدایت، انتقال و 
بازیافت بخارات بنزین( تا پایان سال ۱۴۰۱ و اعالم وزارت نفت مبنی بر عدم امکان اجرای طرح 
مذکور تا پایان مهلت تعیین شــده به دلیل مشکالت اجرایی خارج از اختیارات شرکت مجری، 

هیات وزیران با تمدید مهلت تعیین شده موافقت کرد.
بر این اســاس، مهلت تجهیــز به منظور اجرای طرح کهاب بــرای جایگاه های بنزین )بجز 
جایگاههای تازه تأســیس(، انبارها )بجز انبارهای تازه تأسیس( و نفتکش های حمل بنزین به 

جایگاه ها، تا پایان سال ۱۴۰۳ تمدید شد.
همچنین به موجب مصوبه دولت، جابجایی ســوخت بنزین در سراسر کشور از ابتدای سال 

۱۴۰۴، صرفاً توسط نفتکش های مجهز به تجهیزات طرح کهاب انجام خواهد شد.

دیوان محاسبات در نامه ای به وزیر آموزش و 
پرورش مطرح کرد؛جزئیات محاسبه و پرداخت مزایای 

رتبه بندی معلمان طرح مهرآفرین
دیوان محاســبات کشــور با صدور نامه ای خطاب به وزیر 
آموزش و پرورش اعالم کرد که محاســبه و پرداخت مزایای 
رتبه بندی معلمان طرح مهرآفرین از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ قابل 
اجرا است. در پی اختالف نظرهای به وجود آمده در مورد تاریخ 
اعمال مزایای رتبه بندی معلمان )طرح مهرآفرین(، با دستور 
مستقیم رئیس کل این نهاد نظارتی، موضوع مذکور در دستور 
کار معاونت فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان 
محاســبات قرار گرفت و نتیجه آن، پس از برگزاری جلسات 
متعدد کارشناســی و تخصصی به اطــالع وزارت آموزش و 
پرورش رســید.بر این اســاس معاون فنی و حسابرسی امور 
عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات، با استناد به قانون نظام 
رتبه بندی معلمان در نامه ای به وزیر آموزش و پرورش اعالم 
کرد که محاســبه و پرداخت مزایای رتبه بندی معلمان طرح 

مهرآفرین از تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ قابل اجرا است.

زارع در نشست خبری:
 نرخ مالیات بر خانه ها و خودروهای لوکس

 مشخص شد
سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۲، مصوبات 
این کمیسیون درباره تعیین نرخ مالیات بر خانه ها و خودروهای 

لوکس در سال آینده را تشریح کرد.
رحیم زارع در نشســت خبری خود ضمن تشریح آخرین 

مصوبات کمیســیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲، اظهار داشت: در 
الیحه دولت پیشــنهاد شده که مالیات واحدهای مسکونی و 
باغ ویالهای مجاز که ارزش آن ها با احتســاب عرصه و عیان 
بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان )همت( است، مازاد بر این مبلغ 
مشــمول مالیات دو در هزار شــوند. کمیسیون تلفیق این را 
اضافه کرد که این مالیات شامل زمین های فاقد اعیانی و دارای 
کاربری مسکونی در شهرهای باالی ۱۰۰ هزار نفر هم می شود.
وی ادامــه داد: دولــت در الیحــه بودجه تنهــا مالیات 
واحدهای مســکونی و باغ ویالها را آورده بود که کمیسیون 
تلفیق زمین های فاقد اعیانی و دارای کاربری مســکونی در 
شهرهای باالی ۱۰۰ هزار نفر را هم به آن اضافه کرد.سخنگوی 
کمیســیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۲ ادامه داد: اگر واحد 
مسکونی، باغ ویال و زمین های فاقد اعیانی در شهرهای باالی 
صد هزار نفر به ارزش روز ۲۰ میلیارد تومان باشد، از پرداخت 
مالیات معاف است اما اگر مثالً ۲۵ میلیارد تومان باشد، باید به 

ازای ۵ میلیارد تومان مازاد ۲ در هزار مالیات بپردازند. 
این مالیات بر عهده شــخصی است که در ابتدای هر سال 

مالک باشد.
اگر ارزش روز خودرویی ۳ میلیارد تومان باشــد، 

معاف از مالیات است
وی درباره مالیات خودروهای لوکس، گفت: در الیحه دولت 
آمده که انواع خودرو ســواری و وانت دو کابین دارای شــماره 
انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و 
حقوقی که قیمت روز خودروی آن ها بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون تومان است، نسبت به مازاد این مبلغ مشمول مالیات 

سالیانه خودرو به نرخ یک درصد می شوند که کمیسیون تلفیق 
این رقم را به ۳ میلیارد تومان ارزش خودرو افزایش داد. طبق 
مصوبه کمیســیون تلفیق اگر ارزش روز خودرویی ۳ میلیارد 
تومان باشد، معاف از مالیات است و باالتر از آن مشمول مالیات 
یک درصد می شود.سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 
۱۴۰۲ گفت: یکی دیگر از مصوبات کمیسیون تلفیق در مورد 
موضوع واردات خودرو آمبوالنس بود. در الیحه بودجه آمده که 
واردات خودرو آمبوالنس توسط سازمان اورژانس کشور، هالل 
احمر و بنیاد شــهید امور ایثارگران در سال آینده از پرداخت 
حقوق ورودی و عوارض گمرکی معاف اســت، کمیســیون 
تلفیق عالوه بر این مصوب کرد که دانشگاه های علوم پزشکی 
آمبوالنس وارد کرده و آنها هم معاف از پرداخت حقوق ورودی 
و عوارض گمرکی می شوند.وی افزود: درباره فروش مواد اولیه 
قیر از محل تحویل نفت خام به پاالیشگاه ها در الیحه بودجه 
تا سقف ۱۹ هزار میلیارد تومان آمده که کمیسیون تلفیق این 
موضوع را به ۲۵ هزار میلیــارد تومان افزایش داد. قیر رایگان 
به بنیاد مســکن، راه و شهرسازی، بســیج و مناطق محروم 
اختصاص داده می شود. در الیحه بودجه آمده که حق انشعاب 
آب، گاز و برق برای مدارســی که ۵۰ درصد آن خیرساز است، 
تا ۵۰ درصد تخفیف وجود داشته باشد که کمیسیون تلفیق 

خوابگاه های متاهلی را هم به آن اضافه کرد.
زارع در ادامه با اشاره به سهم صندوق توسعه ملی از منابع 
ناشــی از فروش نفت، بیان کرد: سهم صندوق توسعه ملی از 
منابع ناشی از فروش نفت ۴۰ درصد، سهم وزارت نفت ۱۴.۵ 
درصد، ســهم مناطق محروم و مناطق کمتر توسعه یافته ۳ 

درصد و ۴۲.۵ درصد هم به بودجه عمومی اختصاص یافت.
مالیات واحدهای تولیدی کاهش یافت

وی دربــاره مالیــات واحدهای تولیدی، گفــت: مالیات 
واحدهای تولیدی در ســال جاری ۲۰ درصد بود که در سال 
آینده ۱۸ درصد در نظر گرفته شده که این بخشودگی عالوه بر 
سایر معافیت ها و مشوق های قانونی است. نرخ حقوق ورودی 
هم در الیحه دولت از چهار درصد بــه یک درصد برای دارو و 
کاالهای اساسی کاهش پیدا کرده است.زارع با اشاره حمایت 
از کســب و کارهای اینترنتی فعــال در پلتفرم های داخلی و 
مدنظر قرار گرفتن آن در الیحه بودجه بیان کرد: طبق تصمیم 
کمیسیون تلفیق، مالیات این کسب و کارها با نرخ صفر درصد 
محاسبه خواهد شد.سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 
بیان کرد: مجلس و دولت برای حمایت از تولید دغدغه دارند 
که در همین راستا مواد خام و نیمه خام در حوزه مدنی، صنایع 
فلزی و غیر فلزی و نفت و گاز و پتروشــیمی مشمول مالیات 
بر عوارض صادراتی می شــود.زارع در مورد اینکه آیا احتمال 
تغییر سقف بودجه وجود دارد، گفت: فعالً کمیسیون تلفیق 
در بخش مربوط به نفت ۶ هــزار میلیارد تومان اضافه کرده و 
ممکن است در مواردی درآمد دولت در کمیسیون تلفیق اضافه 
شود اما تاکید ما این است که سقف بودجه تغییر نکند و شاید 
یکی دو درصد با تغییر مواجه شود. ما به دنبال این هستیم که 
بودجه منطقی بسته شده و موضوع معیشت و اشتغال در نظر 
گرفته شود و سقف بودجه افزایش پیدا نکند. نظر ما این است 
که بودجه با کسری مواجه نشود، چرا که کسری بودجه منجر 

به تورم خواهد شد که به ضرر مردم است.

کوتاه سیاسی

اختصاصی سرویس سیاسی هموالیتی:  با وجود 
گذشــت بیش از یک ســال از دولت آیت اهلل رئیسی در 
کشــور هنوز وضعیت مدیریتی در مازنــدران به ثبات 
نرسیده و هر روز شاهد خبرهای ضد و نقیض مدیریتی در 

استان مازندران هستیم.
دســتگیری دو مدیر اجرایی مازنــدران، عدم تعیین 
تکلیف وضعیــت مدیریتــی در برخــی از ادارات کل، 
نامشــخص بودن وضعیــت مدیران میانــی و اصرار به 
حفظ مدیران گذشته، نداشــتن برنامه مناسب و مدون 
برای شناســایی مدیران کارآمد و کاربلد و اصرار به تغییر 
مدیران میانی و استفاده از افراد فاقد تجربه از چالش های 

مدیریتی در استان مازندران است.

استفاده از نیروهای غیر بومی در پست های مدیریتی و 
همچنین حذف مدیران کاربلد میانی در برخی از ارگان ها 
وضعیت مدیریتی در مازندران را با چالش اساسی مواجه 

کرده است.
به عنــوان نمونه،وضعیت مدیرعامــل آب منطقه ای 
مازندران مشــخص نشــده و با وجود دســتگیری های 
انجام شــده هنوز برنامه ای برای معرفی جایگزین اعالم 
نشده اســت.اداره کل و راه و شهرسازی استان به صورت 
سرپرستی اداره می شود و فردی که برای این مسئولیت 
انتخاب شــده مدیرکل دفتر فنی امور عمرانی و حمل و 

نقل و ترافیک استانداری مازندران است.
در اداره کل ورزش و جوانان اســتان هــم بعد دوماه 

بالتکلیفــي سرپرســت انتخاب شــد ولي کمــاکان از 
ساختمان سفید گزینه هاي جدید معرفي مي شوند.

از آموزش و پرورش مازندران هم خبر رسیده که متولی 
این بخش در لیست بازنشستگی این سازمان قرار دارد اما 
اصرار به تداوم فعالیتش از خارج استان مدیریت می شود.

زمزمه های تغییر برخی از مدیــران به  جامانده از دولت 
قبل به گوش می رسد اما تغییرات مدیریتی که در استان 
مازندران انجام شــده هم چندان چنگی به دل نمی زند 
و افراد انتخاب شــده نتوانسته  اند متناسب با خواسته ها 

و نیاز مردم استان و قابلیت های این استان گام بردارند.
تغییرات فله ای مدیران میانی هم جز برنامه های دیگر 
متولیان اســتانی است و شنیده شده که فردی در استان 

بــرای تغییر مدیران میانــی ادارات در ارگان ها و نهادها 
حضور پیدا می کند.

در چند تغییر انجام شــده مشخص شده که فقط این 
فرد ماموریت دارد که نسبت به تغییر و جابجایی مدیران 
میانی اقدام کند اما بحث شایســته ساالری و استفاده از 

افراد توانمند هم در دستور کار نیست.
از دولــت محترم انتظار اســت که بــا زمینه نظارت 
بیشــتری بر روند مدیریتی مازندران را در دســتور کار 
خویش قــرار داد با این روش مدیریتــی مازندران راه به 
جایی نمی رسد و قابلیت ها و توانمندی های این استان به 
دلیل ضعف مدیریتی به سرانجام مقصود مد نظر رئیس 

جمهور نمی رسد.

اندر احواالت آشفته بازار 
مدیریتی در مازندران

با وجود گذشــت بیش از یک سال از دولت آیت اهلل رئیسی در کشــور هنوز وضعیت مدیریتی در 
مازندران به ثبات نرسیده و هر روز شاهد خبرهای ضد و نقیض مدیریتی در استان مازندران هستیم.

دستگیری دو مدیر اجرایی مازندران، عدم تعیین تکلیف وضعیت مدیریتی در برخی از ادارات کل، 
نامشخص بودن وضعیت مدیران میانی و اصرار به حفظ مدیران گذشته، نداشتن برنامه مناسب و ...

اختصاصی هموالیتیاختصاصی هموالیتی 
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نکاتی در رابطه با مراقبت از زخم ها؛

 چگونه جلوی عفونی شدن
 زخم را بگیریم؟

بریدگی هــای جزئی یا خراش های ســطحی پوســت در 
خانه درمان می شــوند. زخم های جزئی هر چند ممکن اســت 
نیازی به بیمارستان رفتن نداشــته باشند اما باز هم الزم است 
مراقبت هایی انجام دهید تا جلوی عفونی شدن زخم را بگیرید.

 اول باید بزرگی یا عمق زخم را بررسی کنید تا ببینید نیاز به 
اقدام پزشــکی دارد یا نه. اگر زخم جدی است پس فورا باید به 

اورژانس یا درمانگاه مراجعه کنید.
برای درمان زخم ابتدا باید دســت ها را با آب و صابون کامال 

بشویید تا میکروب و باکتری به فرد آسیب دیده منتقل نشود.
با یــک پارچه تمیز روی زخم را کمی فشــار دهید. فشــار 
کمک می کند لخته خون زودتر تشــکیل شــود. زمان ایده آل 
برای فشــردن زخم بین ۲۰ تا ۳۰ دقیقه اســت. از طرفی دیگر 
برای توقف خون ریزی در دست ها یا پاها توصیه می شود ناحیه 
آسیب دیده را باالتر از قلب قرار دهید. در مورد دست ها می توانید 
دست را باال نگه دارید یا روی سطحی بگذارید که باالتر از سینه 

فرد است. پاها را هم می توانید با کمک چند بالش باال بیاورید.

با آب تمیز زخم را بشویید
آب ســرد برای این کار خوب است.  شستن زخم با آب سرد 
کمک می کند ذرات خاک و شــن، آلودگــی و هرگونه اثری از 
مواد خارجی که می توانند سبب عفونت شوند از روی زخم پاک 
شوند. پوســت اطراف زخم را با آب و صابون بشویید و سپس با 

حوله ای تمیز خشک کنید.
اگر هرگونه ذره ای در زخم باقی ماند باید به دقت و با احتیاط 
آن را درآورید.  این کار را می توانید با موچینی که با الکل استریل 
کرده اید انجام دهید. ذرات بزرگ تر یــا ذراتی که در زخم گیر 
کرده اند و حرکت نمی کنند باید توسط پزشک یا پرستار خارج 
شــوند و اگر این کار را در خانه انجام دهید ممکن است به زخم 

آسیب بیشتری بزنید.
از الکل اســتفاده نکنید.  زیرا الکل می تواند زخم را تحریک 
کرده و فرایند التیام را به تاخیر بیندازد. ضمنا توصیه می کنیم 
برای پاک کردن زخم از پنبه استفاده نکنید زیرا ذرات آن روی 

زخم می چسبند و می مانند.

با آنتی بیوتیک موضعی روی زخم را بپوشانید
انواع پمادها بــا عوامل فعال متعددی برای ضدعفونی کردن 
زخم وجود دارند. عملکرد این پمادها جلوگیری از عفونت است، 

نه سرعت دادن به فرایند التیام.
چسب زخم برای زخم های ریز

موثرترین راه برای پیشــگیری از عفونت زخم در صورتی که 
زخم کوچک است، استفاده از چسب زخم می باشد. افرادی که 
به چسب حساسیت دارند می توانند از باند و گاز استریل استفاده 
کنند. الزم نیســت زخم را محکم ببندید چون فشار زیاد باعث 
محدود شدن گردش خون در ناحیه می شود. بانداژ یا چسب را 
تا زمانی که زخم خوب شــود هر روز عوض کنید و اگر هر زمانی 

کثیف و آلوده شد فورا آن را عوض کنید.
زخم را بررسی کنید

همــه ی راه های گفته شــده برای این هســتند که جلوی 
عفونت زخم را بگیرند؛ اما همیشــه بهترین کار این اســت که 
نســبت به زخمتان و تغییرات آن هشــیار باشید. اگر هریک از 
 عالئم زیر روی داد احتمال عفونت وجود دارد و باید به پزشــک

 مراجعه کنید:
زخم خوب نمی شود
دردش بیشتر شده
قرمز و ملتهب شده

جوش هایی ظاهر شده اند
ترشحاتی شبیه چرک دارد
احساس می کنید داغ است

تب کرده اید
چه نوع زخم هایی به اقدام پزشکی نیاز دارند؟

بعضی از زخم ها را نمی توان در خانه درمان کرد زیرا سالمت 
فرد به خطر می افتد:

نیش زدن یا گاز گرفته شدن توسط حیوانات. این زخم ها به 
احتمال زیاد عفونی می شوند.

زخم هایی که ناحیه آســیب دیده را بی حس کرده اند. حس 
نکردن و کرختی قسمتی از بدن می تواند نشان دهنده ی آسیب 

جدی به استخوان یا تاندون باشد.
زخم هایی که عمقشان بیشتر از پنج سانتی متر است نیاز به 

بخیه دارند.
زخم هایی که در آن ها چیزی گیر کرده مثل شیشــه، سنگ 
یا چوب. تالش برای درآوردن جسم داخل زخم می تواند سبب 

پارگی و خونریزی شود.
روش های پزشکی جلوگیری از عفونت زخم

به گزارش وب گاه تبیان، متداول ترین اقدام پزشــکی برای 
جلوگیری از عفونت زخم شامل موارد زیر می شود:

بخیــه: پزشــک بــا اســتفاده از ســوزن و نخ اســتریل و 
 مخصــوص بخیه، زخــم را می بندد. بعد از چنــد روز بخیه ها 

کشیده می شوند. 
هرگز خودتان در خانه بخیه را نکشــید چون احتمال آسیب 
و عفونت وجود دارد.چسب بخیه: چسب بخیه شبیه بخیه زخم 
را می بندد. چسب بخیه را هرگز خودتان باز نکنید، پزشک باید 

این کار را انجام دهد.
چســب بافتی: چســب مایع بافتی دارای موادی است که 
پارگی های زخم را بســته نگه می دارد و برای زخم های کوچک 
توصیه می شود. چســب بافتی برای کودکان ایده آل است زیرا 

استفاده از آن ها هیچ دردی ندارد.

به گفته یک روانشــناس، خانواده هایی که به دلیل 
مشکالت مالی مجبور به زندگی در خانه های کوچک 
هستند اغلب با چالش هایی در روابط عاطفی و تربیت 

فرزند مواجه می شوند.
 خانه های ایرانی از گذشــته تاکنون، دســتخوش 
تغییرات اساســی شده که مســائل مختلفی ازجمله 
پیشــرفت صنعت و فنــاوری، تغییــرات فرهنگی و 
تغییرات ســبک زندگی، همگی در این فرایند سهیم 
بوده اند. امروزه، دیگر از عمارت های بزرگ، حیاط های 
باغچــه دار و حوض های پــر از آب و اتاق های تودرتو 
خبری نیســت. ســادگی زندگی چند خانــواده در 
یک خانه، دورهم جمع شــدن ها و نوشیدن یک چای 
تازه دم عصرگاهی، برای قدیمی ها خاطرات شــیرین 
هســتند و برای امروزی ها، تصورات محالی که فقط 
آن ها را شــنیده اند و گاه با خــود می گویند: »چطور 
ممکن است زندگی در یک اتاق ۳۰ متری باوجود ۶-۵ 

بچه ی قد و نیم قد شیرین باشد!؟«
 در جامعه مدرن امروز، سبک زندگی خانواده ها به 
دلیل گســترش تکنولوژی، باال رفتن سطح توقعات، 
چشم و هم چشمی، تجمل گرایی و حس رقابت طلبی 
تغییر کرده اســت. عالوه بر این، با پیشــرفت علمی، 
خانواده ها به این سطح از آگاهی رسیده اند که زندگی 
در خانه کوچک بدون توجه به حریم خصوصی اعضای 
خانواده می تواند عوارض زیانباری در شــیوه تربیتی و 
روابط عاطفی داشته باشد و شاید همین مسئله، تصور 
زندگــی در خانه ۳۰ متری برای امروزی ها را غیرقابل 

درک کرده است.
 با این وجــود، این روزها افزایش قیمت مســکن 
باعث شــده تا برخی خانواده هــای پرجمعیت نیز از 
روی اجبار دست به انتخاب خانه هایی با متراژ کوچک 
بزنند. از این رو، با دکتر شایســته موسوی، روانشناس 
و استاد دانشگاه درباره راهکارهای به حداقل رساندن 
 عوارض زندگــی در خانه های کوچــک به گفت وگو 

پرداختیم.

سرانه فضای مسکونی برای هر ایرانی 150 تا 
۲00 متر است

دکتر موســوی می گوید خانه خوب و استاندارد به 
ساکنین احساس آرامش می دهد: »دمای مناسب، نور 
کافی و ابعاد استاندارد برای هر فرد، از مشخصات بارز 

یک خانه مسکونی مناسب است.«
این روانشــناس با اشاره به پژوهش های انجام شده 
در خصوص سرانه مســکونی در کشورهای مختلف 
می گوید: »در کشور لندن، حداقل استاندارد فضا برای 
یک نفر ۳۷ مترمربع است. در ژاپن نیز یک فرد مجرد 
که به تنهایی در مرکز شهر زندگی می کند باید حداقل 
۲۵ مترمربع فضای مســکونی داشــته باشد و فضای 

ایده آل برای یک فرد مجرد ۴۰ متر است.«
موسوی در رابطه با سرانه زمین مسکونی در ایران 

می گوید: »حداقل ســرانه مســکونی بــرای هر فرد 
در ایــران، در تراکم های کــم ۵۰ مترمربع، در تراکم 
متوسط ۴۰ مترمربع و در تراکم های زیاد ۳۰ مترمربع 
است؛ لذا برای یک خانوار ۴ نفره در ایران حداقل ۱۵۰ 
متر زیربنا نیاز اســت اما متأسفانه با افزایش جمعیت 
و مشکالت اقتصادی، ســرانه میزان فضای مسکونی 

برای هر نفر کاهش یافته است«
چالش های زندگی در خانه کوچک

به گفته موسوی، خانواده هایی که به دلیل مشکالت 
مالی مجبور به زندگی در خانه های کوچک هســتند 
اغلب با چالش هایــی در روابط عاطفی و تربیت فرزند 
مواجه می شــوند: »در خانه کوچک، حریم خصوصی 
و فضا برای انجام امور شخصی کافی نیست. همچنین 
والدین نمی توانند بدون مزاحمت فرزندان اوقاتی را با 

یکدیگر خلوت کنند.«
او در خصوص تربیت کودکان در خانه های کوچک 
می گویــد: »کــودکان در خانه هــای کوچک اغلب 
وابستگی بیشتری به والدین دارند چراکه فرزندان دائم 
به والدین خود می چسبند و فضایی برای بازی مستقل 
آن ها وجود نــدارد. همچنین خانــه کوچک ممکن 
اســت در عملکرد تحصیلی کودکان نیز تأثیر بگذارد 
زیــرا در ایــن خانه ها یافتن فضــای آرام و خصوصی 
 بــرای خواندن و انجام تکالیف مدرســه به ســختی 

امکان پذیر است.«
موسوی در رابطه با چالش زندگی در خانه کوچک 
بر نوجوانان افزود: »در خانه کوچک اغلب آزادی های 
نوجوانان در محیط خانه تأمین نمی شــود، به همین 
دلیــل نوجوانــان درگیر کنجکاوی هــای نامتعارف 
می شوند و این مسئله ممکن است نوجوانان را به دام 
آسیب های اجتماعی بکشــاند. همچنین زندگی در 
خانه کوچک نیاز به حریــم خصوصی در نوجوانان را 
دچار آســیب می کند و برآورده نشدن این نیاز باعث 
می شــود تا او به پنهان کاری و دروغ گویی متوســل 

شود.«
موسوی فقدان حریم خصوصی در خانه کوچک و 
در مقابل محدودیت و سخت گیری بیش ازحد والدین 
را عامل به انحراف کشــیده شدن نوجوانان می داند و 
دراین باره می گوید: »نوجوانان به دلیل گذار از سنین 
کودکی تمایل دارند تا خود را به عنوان یک بزرگ سال 
تعریف کنند، به همین دلیل احترام به حریم خصوصی 
نوجوان در این ســنین تأثیر به سزایی در شکل گیری 
هویت مستقل او دارد. بنابراین، در این سنین هرچقدر 
سخت گیری، تجسس و تنش در خانواده بیشتر باشد، 
نوجوانان بیشتر درگیری مســائل انحرافی خواهند 

شد.«

حریم خصوصی نوجوانتان را حتی در خانه 
کوچک فراهم کنید

موسوی با اشــاره به اهمیت حریم خصوصی برای 

فرزنــدان می گوید: »کــودکان هرچقــدر بزرگ تر 
می شوند به حریم خصوصی و فضای شخصی بیشتری 
نیاز دارند چراکه آن ها در حال کشف ایده، احساسات 
و عالیــق اجتماعی جدید هســتند و ازاین رو، دادن 
زمــان و حریم خصوصی به فرزندان برای فکر کردن و 
کاوش، بخش مهمی از حمایت و استقالل رو به رشد 

آن هاست.«
موسوی درباره نحوه فراهم کردن حریم خصوصی 
در خانه کوچک برای نوجوانان می گوید: »هر انسانی 
نیاز دارد چند دقیقه در روز برای خودش باشــد لذا به 
این حریم خلوت، احترام بگذارید و در طول روز ولو ۱۰ 
دقیقه به فرزندتان فضا دهید، دائم در کنار او نباشید و 

اجازه دهید اوقاتی را نیز به تنهایی بگذراند.«
او ادامه می دهد: »در صورت امکان چندســاعتی 
از خانــه بیرون بروید و اجــازه دهید نوجوانتان تحت 
نظارت شــما با دوســتانش فضای خصوصی داشته 
باشد یا برای معاشرت با دوستان از مکان دیگری مثل 

پارک، سینما، رستوران و... استفاده کنید.«
این روانشــناس کودک و نوجــوان می گوید این 
رفتارهــا به ظاهر کوچــک، این احســاس مهم را به 
فرزندتان انتقال می دهد که شما برای هویت مستقل 
او اهمیت قائل هستید: »ازجمله دیگر رفتارهایی که 
می تواند به حفظ حریم خصوصی نوجوانان کمک کند 
این اســت که دائم در مکالمات آن ها با دوستانشــان 
تجســس نکنید و قبل اینکه اجازه بگیرید وسایلشان 

را وارسی نکنید.«

زندگی در خانه کوچک بی فایده هم نیست
 موســوی با اشــاره به مزایای زندگی در خانه های 
کوچک می گوید: »هزینه زندگی در خانه های کوچک 
پایین تر اســت، در خانه کوچک کودکان و نوجوانان 
وادار به همکاری می شــوند و اعضا، زمان بیشتری را با 

خانواده سپری می کنند.«
او تعامل کودکان با دنیای طبیعی را از دیگر مزایای 
زندگــی در خانه کوچــک می دانــد و می گوید: »در 
خانه های کوچک به دلیل کم بــودن فضا برای بازی 
کودکان، برخــالف تمایالت مدرن بــرای ماندن در 
خانه و انجام بازی های ویدیویی، اغلب به بچه ها اجازه 
داده می شود تا بیرون از خانه بازی کنند و درنتیجه با 

طبیعت تعامل داشته باشند.«

راهکارهای کاهش آسیب ها ناشی از زندگی 
در خانه کوچک

با توجه به شــرایط اقتصادی فعلی، امکان رفتن به 
خانه بزرگ تر برای همه افراد مقدور نیست. از طرفی، 
بی توجهی به برخی مســائل ممکن اســت منجر به 
مشــکالتی نظیر ســردی روابط زوجیــن، خیانت، 
افت تحصیلی کــودکان و نوجوانان، پرخاشــگری، 

اســترس و... شــود؛ لذا الزم اســت به منظور کاهش 
 آسیب های ناشی از زندگی در خانه کوچک، به دنبال

 راهکار باشیم:
- زندگــی در خانــه کوچک باعث می شــود که 
زوجین در مورد تجربه صمیمت در فضای خصوصی 
نگرانی هایی داشــته باشــند؛ با توجه به اهمیت این 
مســئله، زوجین می تواننــد دو روز در هفته بچه ها را 
پیش یکی از اقوام ازجمله مادر یــا خواهر بگذارند یا 
در صورت عدم امکان، آخر هفتــه را خارج از خانه به 

یکدیگر اختصاص دهند.
- زمان تنهایی به خصوص بــرای افراد درون گرای 
خانواده بسیار مهم اســت. ازآنجایی که ممکن است 
فرصــت زیادی بــرای انجام ایــن کار در داخل خانه 
کوچک وجود نداشــته باشــد، در صورت نیاز از خانه 

خارج شوید و زمانی را در فضای باز پیاده روی کنید.
- مســلماً در یک خانــه کوچک امــکان برگزاری 
مهمانی یا جشن تولد گرفتن برای بچه ها میسر نیست 
اما بــا توجه به تأثیر مهمانــی در ارتباطات اجتماعی 
کودکان و نوجوانان توصیه می شود مهمانی هایتان را 
در فضای باز یا خانه  یکی از خویشــاوندان که بزرگ تر 
است، برگزار کنید یا در صورت امکان جشن های تولد 
و سایر مهمانی های خاص را در رستوران ترتیب دهید.
- برای کاهش افــت تحصیلی فرزنــدان، قانونی 
تنظیم کنید تا همه در ســاعات مشخصی به خواندن 
و انجام تکالیفشان بپردازند؛ چنانچه در خانه فرزندی 
دارید که به مدرسه نمی رود و باعث عدم تمرکز سایر 
فرزندان می شود، یا شما و فرزند خردسالتان ساعتی 
را در خارج از خانه سپری کنید یا از فرزندان محصلتان 
بخواهید تا برای تمرکز بهتر در کتابخانه محل درس 

بخوانند.

لزوم توجه به وضعیت مســکن برای داشتن 
نسلی سالم تر

 اگرچــه اجــرای برخــی راهکارها تــا حدودی 
می تواند معضالت و آسیب های ناشــی از زندگی در 
خانه کوچک را به حداقل برســاند اما برای داشــتن 
روابط زناشــویی ســالم و همچنین داشــتن نسلی 
ســالم، نیاز به ایجاد فضای کافی برای زندگی داریم 
و رســیدگی نکردن به این مسئله شاید بتواند دلیلی 
بر تزلزل بنیان خانواده و عــدم رغبت به فرزندآوری 
باشد؛ موســوی در این خصوص با انتقاد از مسئولین 
ذی ربط می گوید: »متأسفانه باوجوداینکه چند سالی 
از لزوم افزایش جمعیت ســپری می شــود اما در بازار 
مسکن، خانواده هایی با تعداد بیش از ۴ نفر به سختی 
خانه دار می شوند؛ درحالی که با اجرای سیاست های 
ساماندهی بازار مسکن و جلوگیری از افزایش قیمت 
آن، امــکان افزایش متراژ آپارتمان بــا افزایش تعداد 

اعضای خانواده فراهم خواهد شد.«

چالش های عاطفی و تربیتی در خانه های کوچک

اجتماعی:  هموالیتی/ســرویس  اختصاصی 
سازمان آتش نشانی به عنوان یکی از سازمانهای تخصصی 
در شهرداری ســاری با بهره گیری از تمامی ظرفیتهای 

موجود در حال خدمت رسانی به شهروندان می باشد.
روند جذب و بکارگیری نیرو در سازمان آتش نشانی با 
بسیاری از سازمانهای تابعه و مناطق شهرداری متفاوت 
بوده و با برگزاری آزمونهای علمی و گزینشهای عملی با 

استانداردهای خاص صورت می پذیرد .

سازمان آتش نشانی ساری  علی رغم کمبودهایی که 
در منابع مالی و انســانی با آن مواجه است در عملیاتهای 
مختلف سربلند بوده که این موفقیت در راستای مدیریت 
فنی سید سلمان ابوالقاسمی و ایجاد فضایی آرام با کاهش 

تنشهای سازمانی  صورت گرفته است.
آتش نشانی ســاری با مدیریت فردی از جنش آتش 
نشانی که با زیر و بم این مجموعه به خوبی آشنا می باشد 
در  بخشــهای مختلف از خرید تجهیزات تخصصی مورد 

نیاز سازمان آتش نشانی تا حضور به موقع در عملیاتهای 
مختلف و همچنین برگزاری دوره های مختلف رشد قابل 

توجهی داشته است.
سلمان ابوالقاسمی نشــان داده برای ارتقای جایگاه و 
چابکی سازمان تخصصی اش ، رفع کمبود ها و برداشتن 
موانع ســر راه توســعه آتش نشانی ســاری در راستای 
خدمت رسانی بهتر به شهروندان عزم خود را جزم کرده 
و در این مسیر از تمامی ظرفیتهای موجود به خوبی بهره 

خواهد برد.
ســازمان آتش نشــانی از نهادهای خدمت رســان 
محسوب شده که بایستی شــهرداری و شورای شهر در 
ارتقای تجهیزات و امکانات این سازمان و رفع کمبودهای 
موجود تمام تالش خودرا بــکار ببرند و اکنون  با حضور 
یک مدیر جوان دارای تخصص فرصتی مناســبی بوجود 
آمده تا سطح خدمت رســانی به مردم  را به شرایط ایده 

آل نزدیکتر کرد.

عزم جدی آتش نشانی 
 ساری برای صعود
  به قله خدمت رسانی
 به مردم

اختصاصی هموالیتیاختصاصی هموالیتی 
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علمیعلمی

 کدام بهتر است؛
 مطالعه در شب یا صبح؟

یکی از اختالف نظرهای والدین و فرزندان برای درس خواندن، زمان آن اســت؛ به خصوص اگر 
فرزندان تمایل به بیدار ماندن در شب ها و درس خواندن داشته باشند.

بهترین زمان برای مطالعه چه وقتی است؟ درس خواندن شب بهتر است یا صبح؟ با وجودی که 
تحقیقات مختلفی درباره بهترین زمان برای مطالعه انجام شده است ولی نتایج ضد و نقیض است.  

به عنوان مثال تحقیقی که در سایت بایومدسنتر منتشر شده نشان داده است که دیر خوابیدن 
باعث کاهش نمرات می شود چرا باعث خواب آلودگی در طول شده و تاثیر منفی بر عملکرد تحصیلی 
افرد دارد.  تحقیق دیگری که در مجله علوم طبیعی منتشــر شده نشان داده که رابطه ای بین زمان 
مطالعه دانشجویان و وضعیت تحصیلی آنها وجود ندارد.  از نظر علمی چرخه هوشیاری و تمرکز ما با 
ریتم های دایره ای کنترل می شود که در واقع چرخه خواب و بیداری ما را تشکیل می دهند. براساس 

چرخه هوشیاری زمان گرسنگی، خستگی، زمان کار و مطالعه ما تعیین می شود.  
فایده مطالعه در روز

درس خواندن در روز مخصوصا صبح زود بازدهی زیادی نسبت به شب دارد ولی مهم ترین نکته 
این است که چه زمانی ذهن شما تمرکز باالتری دارد.  افرادی که معتقدند مطالعه در روز بهتر است 
بیان می کنند که صبح ها ذهن تازه است و با خوردن صبحانه انرژی اش تامین می شود. خورشید در 

طیفی می تابد که برای بینایی مناسب است و کتابخانه ها و سالن های مطالعه باز هستند.  
فواید مطالعه در صبح عبارتند از :

- شادابی صبح و عدم خستگی
- عدم وجود افکار پریشان و تمرکز باالتر

- باز بودن ذهن و قدرت گیرایی باالتر نسبت به ساعات دیگر روز
- آرامش باال

- احساس خوشنودی و افزایش اعتماد به نفس
- داشتن انرژی و انگیزه بیشتر

- فراموشی کمتر و تثبیت بهتر مطالب در ذهن
کدام بهتر است؛ مطالعه در شب یا صبح؟

فایده مطالعه در شب
عده زیادی از دانشــجویان و دانش آموزان مطالعه در شب را ترجیح می دهند. سکوت و آرامش 
شــب، آرامش ذهن و بدن و کشفیات زیادی که در آخر شب حاصل شده اند به نفع کسانی است که 

مطالعه در شب را ترجیح می دهند.  
مطالعه در شب مخصوص افرادیست که به شب زنده داری عادت دارند.

مهم ترین فواید مطالعه در شب عبارتند از :
- سکوت شب و افزایش آرامش

- تنهایی و افزایش تمرکز
- پردازش مطالب در خواب بعد از مطالعه

- عدم ورود مطالب جدید بعد از مطالعه به مغز
- افزایش یادآوری

درس خواندن در شب و روز از نظر علمی 
از نظر علمی چرخه فعالیت افراد می تواند با هم متفاوت باشد و الگوی بهترین زمان برای مطالعه 

در افراد مختلف می تواند متفاوت باشد.
برخی افراد صبح ساعت ۷ بیدار می شوند و تا ۱۰ صبح انرژی شان در حداکثر حالت ممکن است 
سپس کمی احساس خستگی می کنند و بعد از استراحت دوباره ساعت ۳ بعد از ظهر انرژی دارند و 

مشغول کار و فعالیت روزانه می شوند. این گروه ساز و کار روزانه دارند.  
عده ای دیگر تا ظهر احساس خستگی می کنند و از ساعت ۳ بعد از ظهر به بعد سرحال هستند 
و بعد از ان نیاز به کمی اســتراحت دارند و دوباره ســاعت ۷ سرحال می شوند، این دست ساز و کار 
شبانه دارند.  تحقیقات نشان داده است که افراد جوان تر نسبت به بزرگترها شب بیداری را ترجیح 
می دهند. از ۳۰ ســالگی به بعد فقط ۲ درصد دانشجویان مطالعه در شب را ترجیح می دهند و ۸۸ 
درصد آن ها مطالعه در روز را انتخاب می کنند.افراد جوان تر از آنجا که بیشتر شب ها بیرون می روند 
و از دستگاه های هوشمند که نور مصنوعی تولید می کنند، بیشتر استفاده می کنند، چرخه خواب 

طبیعی شان دچار اختالل شده و شب ها بیدار تر و سرحال تر هستند.  
بهترین زمان مطالعه 

مهم ترین نکته ای که باید قبل از بهترین زمان مطالعه در نظر بگیرید داشتن خواب کافی و سپس 
توجه به ســاز و کار بدنتان اســت.  افراد جوان که سبک زندگی شان فعالیت بیشتری دارد معموال 
شــب ها را برای مطالعه مناسب تر می بینند و افراد بزرگسال از آنجا که به مرور زمان برای کار روزانه 

آمادگی بیشتری پیدا کرده اند مطالعه در روز برایشان مناسب تر است.  
سبک زندگی افراد نقشی تعیین کننده در بهترین زمان مطالعه شان دارد، افرادی که عادت به 
شب زنده داری دارند و اغلب تا دیر وقت بیدارند، از آنجا که تغییر سبک زندگیشان کار سختی است، 
پیشنهاد می شود شب ها مطالعه کنند ولی افرادی که سحرخیر هستند و صبح زود بیدار می شوند، 
هنگام صبح بهترین زمان مطالعه برای انها اســت.  به طور کلی زمانی که از نظر روحی و جســمی 
آمادگی دارید بهترین زمان مطالعه برای شما است، با این حال بهتر است با واکنش های بدن در طول 

ساعات مختلف شبانه روز آشنا باشید:
ساعت ۳ - ۶ صبح: در این ساعات مغز انسان در فعال ترین حالت قرار دارد.

ساعت ۶ - ۱۰ صبح: مغز از افکار و انرژی های منفی خالی است و آماده یادگیری مطالب جدید 
اســت.  ساعت ۱۰ - ۱۲: به مرور از انرژی کاهش پیدا می کند و بازدهی مغز کمی از صبح زود کمتر 

می شود ولی هنوز دارای انرژی مطلوب برای یادگیری است.  
ســاعت ۱۲-۱۵: بازدهی مغز شدیدا کاهش پیدا می کند و نیاز به استراحت دارد. بهترین زمان 

برای استراحت و صرف ناهار است.  
ســاعت ۱۵ - ۱۸: بعد از استراحت مغز دوباره فعال شده و آمادگی الزم برای کسب اطالعات را 

بدست می آورد و بهترین زمان برای حل تمرین و تثبیت مطالبی است که صبح زود خوانده اید.  
ســاعت ۱۸ - ۲۱: فعالیت مغز شدیدا کاهش پیدا کرده و خســته است، اکثر مشاوران توصیه 

می کنند در این زمان از محل مطالعه خارج شده و کمی ا فکارتان را آزاد کنید.  
ساعت ۲۱ - ۲۴: مغز کمی ریکاوری شده ولی بازدهی صبح را  ندارد با این حال می تواند مطالب 
جدید خواند یا مطالب قبلی را تثبیت کرد. به طور کلی توصیه می شود ساعت ۲۳ - ۲۴ بخوابید تا 

صبح زود انرژی کافی برای مطالعه داشته باشید.  
نکاتی که برای درس خواندن در روز باید رعایت کنید

برای این که هنگام مطالعه در روز و به خصوص صبح زود بیشــترین راندمان را داشــته باشید 
 باید یک ســری نکات را رعایت کنید.  برنامه ریزی: برای زندگــی و درس خواندنتان برنامه ریزی 

داشته باشید.
ورزش صبح گاهی: حتما قبل از مطالعه صبح زود نیم ساعت ورزش کنید، این کار باعث می شود 
اعتماد به نفســتان افزایش پیدا کرده، انرژی و قدتر بدنی باال برود و در بلند مدت بدنی خوش فرم و 
متناسب داشته باشید.  تغذیه مناسب: بعد از ورزش باید یک صبحانه مقوی بخورید تا کالری مصرفی 
هنگام ورزش جبران شود و احساس گرسنگی  مانع از تمرکزتان هنگام مطالعه نشود. مطالعه انرژی 
زیادی از مغزتان می گیرد. مغز شما برای یادگیری نیاز به کالری  دارد که باید با صبحانه تامین شود.  
مدیتیشــن: یکی از کارهای مفید بعد از ورزش مدیتیشن است. مدیتیشن نوعی ورزش ذهنی 

است که به افزایش تمرکز ذهن و کنترل افکار منفی کمک می کند.  
نکاتی که برای درس خواندن در شب باید رعایت کنید

 بزرگترین ریسکی که درس خواندن در شب به همراه دارد، پرت شدن حواس از ساعت و بروز کم 
خوابی است که دشمن بزرگی برای یادگیری محسوب می شود.  

مصرف کافئین یکی از وسوسه های شب امتحان است. از آنجا که کافئین ۴ ساعت طول می کشد 
تا از سیستم بدن خارج شود با این که بعد از نوشیدن قهوه ممکن است سریعا تمرکز و هوشیاریتان 

را بدست آورید ولی برای خوابیدن به مشکل خواهید خورد.
اگر جزو افرادی هستید که ترجیح می دهند شب ها درس بخوانند باید به نکات زیر توجه کنید:

برنامه ریزی داشته باشید: برای درست خواندن در شب یک برنامه مشخص داشته باشید تا بدنتان 
به این روند عادت کند و بازدهی حداکثری داشته باشید. اگر چند بار در شب و چند بار در روز درس 
بخوانید، بدنتان گیج می شود. بنابراین یکی را انتخاب کرده و به همان روند ادامه دهید.  استراحت 
کافی: درس خواندن در شب نباید باعث کم خوابی شما شود. کلید موفقیت در درس خواندن ذهنی 
است که به اندازه کافی استراحت کند. بنابرین از ساعت خوابتان کم نکنید و در طور روز چرت بزنید.  
نور کافی داشــته باشید: درس خواندن درشب باید همراه با نور کافی باشد، این کار باعث پیشرفت 
در روند درس خواندن می شود.  مدیریت زمان: احتمال این که شبها ساعت از دستتان در برود زیاد 
است بنابراین یک جدول درسی زمان بندی شده داشته باشید و زمان های استراحتتان را مشخص 

کنید. می توانید به ازای هر ۵۰ دقیقه درس خواندن ۵ - ۱۰ دقیقه استراحت کنید.
موســیقی بی کالم: یکی از مزیت های درس خواندن در شــب افزایش سطح خالقیت است. 
بسیاری بر این باورند که خالقیت در شب ها بیشتر می شود به همین دلیل است که اغلب هنرمندان 
به شب کاری عالقه دارند. استفاده از موسیقی بی کالم که به شما انگیزه می دهد می تواند تا میزان 

زیادی حواس پرتی شما را کاهش دهد و خالقیت را با مطالعه ادغام کند.

 ایجاد ۲۵ موزه، ُمهــر اصالت ملی و بین المللی برای 
۱۰۸ رشــته صنایع دستی، ثبت های جهانی باغ عباس 
آباد بهشــهر، راه آهن سراسری شــمال کشور و جنگل 
های هیرکانی اتفاقات مبارک در حوزه میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری مازندران بوده که پس از 

انقالب اسالمی رقم خورده است.
 پیروزی انقالب اسالمی ایران موجبات توسعه کشور 
در همــه زمینه ها را فراهم کــرده که می توان به جرات 
گفت بــا اقدامات صورت گرفته بخش میراث فرهنگی و 
سنت هایی به فراموشی سپرده شده از گمنامی و نابودی 

خارج شدند.
آنچه به جا مانده از گذشــتگانمان بود طی سالهای 
قبــل از انقالب بدلیل توجه نداشــتن الزم به آن چوب 
تخریب و نابودی بر سرش خورده بود و طعم محرومیت و 
مهجوریت در این بخش از هویت کشورمان، زنگ خطر 

از بین رفتن کامل آن را به صدا در آورده بود.
اهمیــت نگهداری از ســازه های تاریخــی، صنایع 
دستی، آداب و رســوم به عنوان میراث جهانی ماندگار، 
گواهی بر هویت فرهنگی ملت و اقدامی موثر در راستای 
دســتیابی جامعه به توسعه به شمار می رود و با نهادینه 
کردن فرهنگ صیانت از این بخــش از فرهنگ جامعه 

بایدنیازمند اهتمام وتوجه ویژه مسووالن قرار بگیرد.
حفظ، مرمت، نگهداری، معرفی و آگاه کردن نســل 
های مختلف در خصوص میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و دیگر داشته های سنتی بهترین راه برای حفظ فرهنگ 
قدیمی کشور محسوب می شود که براورد اطالعات ارائه 
شده از ســوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری مازندران نشــان می دهد قدم های خوبی 
در این نظام برای حفظ و احیای میراث اســتان برداشته 
شــده اســت.مرمت و حفاظت از ۲۳۰ اشیای تاریخی، 
مستندســازی ۱۸ هزار و ۴۰ اموال فرهنگی و تاریخی، 
ثبت حدود ۸۰۰ اثر در فهرست آثار منقول و غیر منقول، 
ثبت ۷۷ اثــر طبیعی ملی و یکصد اثر معنوی بخشــی 
از تالش های ۴۴ ســاله اخیر بــرای حفظ مقوله میراث 

فرهنگی در مازندران است.
همچنین در این ســالها برای نگهداشت آثار تاریخی 
محدوده شهری نیز تعیین محدوده بافت تاریخی ۶ شهر 
مازندران انجام شد تا حریمی امن برای این بافت های بجا 

مانده از گذشته فراهم شود.
در پرتو عنایت و توجه ویژه انقالب اســالمی در حوزه 
صنایع دستی اتفاقاتی خوبی در مازندران رخ داده است 
که از آن جمله شناسایی و فعالتر کردن ۷۸ رشته صنایع 
دســتی به هماره اخذ ُمهر اصالت ملی برای ۹۵ رشته از 

صنعت دستی استان اتفاق افتاد.
ثبت تاریخ استان با مستندسازی بیش از 1۸ 

هزار اثر تاریخی
مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
گردشــگری مازنــدران  اظهارداشــت: پیش از ســال 
۱۳۸۳ ســه ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری به صورت مجــزا فعالیت داشــتند که 
پــس از طرح موضوع ادغام این ســازمان هــا در قالب 
 متشکل و منســجم یک سازمان و اکنون یک وزارتخانه 

فعالیت دارند.
صــادق برزگر بــه اقدامــات انجام شــده در زمینه 
ســاماندهی و مستندســازی اموال فرهنگی و تاریخی 
اشــاره کرد و از ثبت ۱۸ هزار و ۱۴۰ اثر تاریخی اســتان 
خبرداد و افزود: در این مدت ۷۳۶ اثر غیرمنقول تاریخی 
و ۳۵ اثر منقول تاریخی، ۷۷ اثر طبیعی، یکصد اثر ثبت 
معنوی شد.وی ادامه داد: در حوزه ثبت بافت های سنتی 
و قدیمی نیز بافت تاریخی در ۶ شهرســتان ثبت شــده 
است و حرائم ۱۳۴ منطقه به اثر ملی براساس ضوابط آثار 

ملی ثبت شده است.
موزه بابل

کمک به احیای تاریخ مازندران با راه اندازی ۲5 
موزه و مرمت ۲۳0 اثر تاریخی

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اســتان مازندران در تشریح اقدامات میراث فرهنگی در 
مازندران افزود: پس از انقالب اسالمی تعداد ۲۵ موزه در 
استان راه اندازی شــد که هم اکنون تمامی این موزه ها 

مشغول فعالیت هستند.
وی ادامــه داد: در زمینه حفاظت و مرمت اشــیای 
تاریخی نیــز ثبت ۲۳۰ اثر تاریخی انجام شــد تا از این 
طریق نگهداری از آثار به جا مانده از گذشــتگان صورت 

بگیرد.
برزگر گفت: در این مــدت در بخش پژوهش ۹۷ اثر 

مورد کاووش شده و مرمت ۲۷۳ طرح در این سالها اجرا 
شده اســت.به گفته مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری مازندران در حوزه میراث فرهنگی 
بناهای تاریخی که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی 
دارند از طریق صندوق احیا واگذار شدند که در مازندران 

نیز چهار بنای تاریخی واگذار شده است.
باغ عباس آباد بهشهر

مازندران با ســه هزار اثر میراثی نگین هویت 
ملی

وی افزود: سه هزار آثارمیراثی در مازندران وجود دارد 
که ۸۰۰ اثر ثبت ملی شدند که از این میان باغ عباس آباد 
بهشهر، راه آهن سراسری شــمال کشور و جنگل های 
هیرکانی ثبت جهانی شدند و تالش بر این است ظرفیت 

هایی که قابل ثبت جهانی دارند در اولویت قرار بگیرند.
برزگر به اقدامات انجام شده در حوزه میراث فرهنگی 
در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: ثبت ملی و جهانی 
شــهرها و روستاها به صورت ویژه پیگیری شده و در این 
مــدت ۲۵ اثر ثبت شــد و ۹ اثر ثبت ملی شــد و ۲۱ اثر 

معنوی و ثبت ملی هشت اثر انجام شد.
وی افزود: در حوزه پژوهش ۱۷ اثر مرمت و پنج طرح 
کار اعتباری انجام شده و یک بنا به صندوق احیا معرفی 

شده است.
جاجیم بافی آالشت

احیای ۷۸ رشته صنایع دستی بومی مازندران
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
مازندران در حوزه صنایع دستی نیز رویکرد بر این بود که 
توسعه، ترویج، بازاریابی وبرندسازی محصوالت استان 

انجام شود تا به جایگاه مطلوبی برساند.
وی با اشــاره به اینکه در چند دهه اخیر با محوریت 
آموزشــی عمومی و تخصصی صنایع دســتی اقداماتی 

انجام شد، گفت: در حال حاضر ۷۸ رشته صنایع دستی 
فعــال مختص مازندران داریم که برای نمونه ســازی و 
بسته بندی محصوالت پس از انقالب اسالمی با اقدامات 
که صــورت گرفته ۹ محصول مازنــدران در این چرخه 

قرار گرفتند.
حصیربافی مرزی کال

ُمهر اصالت ملی صنایع دستی بر پیشانی چهار 
شهر و روستای مازندران

برزگر تعداد محصوالت صنعتگران صنایع دســتی 
مازنــدران کــه ُمهر اصالــت ملی دریافــت کردند ۹۵ 
محصــول عنوان کــرد و گفت: ۱۳ محصــول نیز ُمهر 
 اصالت بین المللی و هفت محصول نشــان جغرافیایی 

کسب کردند.
وی در خصــوص ثبت ملی شــهرها و روســتاهای 
مازندران نیز اعالم کرد: روســتای ســلیم آباد واقع در 
تنکابن به عنوان روستای ملی سفال و آالشت شهر ملی 
جاجیم، بهشهر شهر ملی گلیچ بافی و مرزی کالی بابل 

روستای ملی حصیربافی را کسب کردند.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
مازندران از استانداردســازی » الک تراشی«  به عنوان 
رشته صنایع دســتی اســتان و ثبت چهار رشته دیگر 
صنایع دستی در لیست اثار فاخر کشور خبر داد و گفت : 
در دولت سیزدهم برای کمک به هنرمندان برای فروش 
محصوالتشــان طی تفاهم نامه با ادارات زمینه فروش و 

برندسازی آنها رقم خورده است.
وی به فعالیت های انجام شــده در حوزه گردشگری 
مازندران اشــاره و تصریح کرد: پس از انقالب اسالمی با 
برنامه ریزی های دقیقی که انجام شــد زیرساخت های 
الزم برای ایجاد فضاهای اقامتی فراهم شــده است و در 
حال حاضر ۶ هزار تاسیســات گردشگری با فعالیت در 
۲۷ زیرشــاخه شــامل هتل، متل، بوم گردی، مجتمع 
های تفریحی و توریســتی، دهکده های گردشــگری و 

واحدهای پذیرایی وجود دارد.
ســرمایه گذاری ۲۵ هزار میلیارد ریالی اجرای طرح 

های گردشگری در مازندران
برزگــر ادامــه داد: در ۲ دهه اخیر یــک هزار و ۵۱۲ 
موافقت اصولی ســاخت زیرساخت های گردشگری در 
مازندران صادر شــد که از این تعداد ۲۲۹ موفق به اخذ 
مجوز و پروانه تاسیسات گردشگری شدند.وی همچنین 
به در حال ســاخت بودن ۲۰۹ طــرح عمرانی در حوزه 
گردشگری با پیشرفت فیزیکی ۱۰ تا ۹۰ درصد به عنوان 
ظرفیت های این بخش نام برد و گفت: میزان ســرمایه 
گــذاری این طرح ها ۲۵ هزار میلیارد ریال اســت که با 
بهره برداری از آنها زمینه اشتغال بیش از ۱۵ هزار نفر در 

حال ساخت است.

سنگینی کفه ترازوی توسعه گردشگری مازندران در پرتو انقالب اسالمی

رحیم آباد یکی از مناطق بسیار زیبای استان گیالن 
است که طبیعتی بکر و بی نظیر دارد. در این مطلب شما 

را با این روستای دیدنی آشنا می کنیم.
 رحیــم آبــاد )بــه انگلیســی : Rahimabad( یکی از 
بخش های شهرستان رودسر نزدیک به کالچای است. 
این منطقه طبیعتی بسیار زیبا با جاذبه های گردشگری 
فوق العاده دارد. بخش اشکورات که منطقه ای بسیار زیبا 
برای جذب گردشگران محسوب می شود هم در بخش 

رحیم آباد رودسر قرار گرفته است.  
شــهر رحیم آباد یکی از توابع شهرســتان رودسر در 
مرکز بخش رحیم آباد در اســتان گیالن اســت. بخش 
رحیم آباد یکی از بزرگترین بخش های اســتان گیالن 

محسوب می شود.  
ساکنین رحیم آباد، گیلک هستند و به زبان گیلکی و 

لهجه بیه پیش صحبت می کنند.  
عمده محصــوالت رحیم آباد عبارتند از: برنج، چای، 
فندق، گیاهان دارویی، عســل، گنــدم، جو، حبوبات، 

محصوالت جالیزی و میوه های بومی.
رحیم آباد رودسر کجاست؟  

 فاصله کالچای تــا رحیم آباد ۱۰ کیلومتر اســت، 
برای رفتن به رحیم آباد می توانید از ســمت کالچای به 
روستای سیاهکلرود و به جواهر دشت بروید و به سمت 
رحیم آبــاد حرکت کنید یا از جاده رحیم آباد به منطقه 

اشکورات بروید.  
جاذبه های گردشگری رحیم آباد 

اشــکورات: اشــکورات یکی از زیباترین نقاط ایران 
محسوب می شود. در اشــکورات میتوانید جنگل، کوه، 
دشت، آبشار، چشــمه، دریاچه و قله های زیبا ببینید. 
اشــکورات گیالن یکی از پرطرفدارترین مناطق ایران 

برای گردشگری طبیعت  است.  
قلعه طول الت: قلعه طــول الت )قلعه گردن یا تول 
الت(   یکی از آثار باستانی رحیم آباد در پایین دست پلرود 
است. در باال قلعه می توانید مناظری بکر و دیدنی ببینید. 
برای ساخت قلعه طول الت از سنگ و گچ استفاده شده. 
این قلعه را بعد از گذشتن از اشکورات در روستای زیاز و 
بعد از ورود به محدود سد خاکی پلرود پیدا می کنید که 
با ید پیاده به آنجــا بروید. این قلعه یکی از قدیمی ترین 

قلعه های استان گیالن محسوب می شود.  

کوه عروس و داماد: کوه عروس و داماد در روســتای 
زیــاز قرار گرفته اســت که یکی از عجایب اشــکورات 
محسوب می شود. در باالترین نقطه این کوه دو مجسمه 
سنگی به شکل عروس و داماد قرار دارد. افسانه ای محلی 
می گوید که در قدیم دختر و پسری بدون اجازه والدین 
زندگی خود را شــروع کردند ولی عاق والدین شدند و به 

شکل سنگ در آمدند.  
آبشــار میالش: آبشــار میالش یکــی از زیباترین 
آبشارهای یالن اســت که در روستای میالش و منطقه 
اشــکورات رودســر قرار گرفته اســت. برای دیدن این 
آبشار زیبا باید حدود ۲۰ دقیقه پیاده روی کنید. هنگام 
پیاده روی از کنار باغ های فندق و دشــت های گل گاو 
زبان عبور می کنید که منظره ای بســیار تماشــایی به 

خصوص در فصل بهار دارد.
غار وادار: در ۴۷ کیلومتری بخش رحیم آباد و شــرق 
روســتای دلیجان، غار وادار قرار گرفته است که قدمت 
زیادی دارد و رودخانه آســمان رود از آن  سرچشــمه 

می گیرد.  
دریاچه َشــَوک: دریاچه شــوک در روستای شوک 

اشــکورات رحیم آباد قرارگرفته اســت و آب مورد نیاز 
زراعت زمین هــا و باغ های منطقــه را تامین می کند. 
منظره دریاچه به خصوص زمانی که مه اطراف آن را فرا 

می گیرد، نفس گیر است.  
روستای شوئیل: روستای شــوئیل رحیم آباد آب و 

هوایی ییالقی، مناظری بکر و دیدنی دارد.  
آبشار سجیران: آبشار سجیران در روستای سجیران 
از توابع دهستان اشکور سفلی رحیم مآباد قرار دارد. این 
جاذبه طبیعی در ۲۰ کیلومتری جنوب رحیم آباد قرار 
گرفت اســت و ۶۰ متر ارتفاع دارد و در پایین آن چشمه 
سجیران قرار گرفته اســت که به دلیل خواص درمانی 

مورد توجه افراد محلی و گردشگران منطقه است.  
دره چاکرود: دره چاکرود در منطقه طیوال قرار گرفته 
است که بازدید از آن برای حرفه ای ها است و باید همراه 

با تجهیزات مناسب باشد.  
آبشار آســمان رود: آبشار آســمان رود واقع در دره 
آســمان رود در ۴۲ کیلومتری بخش رحیــم آباد قرار 
گرفته اســت، در دره عاله بر آبشار، چشمه هایی زالل و 

دیدنی قرار گرفته اند. 

رحیم آباد گیالن؛ 
 منطقه ای با طبیعتی بکر

و بی نظیر



 نشریه مازندران، گلستان، گیالن
5 سالمت و پزشکی

اخبار 

گنجاندن فیبر در رژیم غذایی 
کودک مهم است

به گفته محققان، کودکان هم همانند بزرگساالن در رژیم غذایی خود 
به فیبر زیادی نیاز دارند.

 فیبر به رشــد و تکامل طبیعی کودک کمک می کند. به گفته مرکز 
بهداشت کودکان اورنج کانتی کالیفرنیا، فیبر به آنها کمک می کند تا مدت 
طوالنی تری احساس ســیری کنند، سطح قند خون را کنترل می کند، 

کلسترول را کاهش می دهد و حرکات منظم روده را تقویت می کند.
»استفانی دی فیگلیا-پک«، مشاور تغذیه در مرکز پزشکی کودکان 
کوهن در نیویورک، می گوید: »کودکی که هنوز گرسنه است به خوردن 
ادامه می دهد، بنابراین یک وعده غذایی سیرکننده حاوی فیبر باال، دوره 

غذا خوردن را زودتر به پایان می رساند.«
به گفته محققان، کودکانی که فیبر بیشتری دریافت می کنند تمایل 
به خوردن غالت کامل، میوه ها، سبزیجات، کره آجیل و حبوبات به همراه 
چربی کمتر دارند. بســیاری از اقالم با فیبر باال حاوی پری بیوتیک هایی 
هستند که میکروبیوم روده را تغذیه می کنند، سالمتی را تعدیل می کنند، 

خطر بیماری را کاهش داده و آرامش روانی را افزایش می دهند.
به گفته محققان، کودکان ۱ تا ۳ ســاله به حدود ۱۴ گرم فیبر در روز، 
کودکان ۴ تا ۸ ساله به حدود ۱۶ تا ۲۰ گرم، کودکان ۹ تا ۱۳ ساله به حدود 

۲۲ تا ۲۵ گرم و سنین ۱۴ تا ۱۸ سال به حدود ۲۵ تا ۳۱ گرم نیاز دارند.
غذاهای غنی از فیبر برای کودکان شــامل میوه ها، سبزیجات، غالت 
کامل و حبوبات اســت.فیبر زیادی در غالتی مانند بلغور جو دوسر، برنج 
قهــوه ای، ماکارونی گندم و ذرت بو داده وجود دارد. حبوبات غنی از فیبر 
عبارتند از لوبیا چشم بلبلی، عدس، و لوبیا سیاه. لوبیا سویا و بادام هم حاوی 
فیبر زیادی هستند.سبزیجات غنی از فیبر عبارتند از بروکلی، آووکادو و 
جیکاما. میوه هایی مانند تمشک، شاه توت، گالبی، پرتقال، موز و سیب نیز 
سرشار از فیبر هستند.یک گالبی بزرگ با پوست ۷ گرم فیبر، یک فنجان 
تمشــک تازه ۸ گرم فیبر، نصف یک آووکادوی متوسط ۵ گرم فیبر، ۳۰ 
گرم بادام ۳.۵ گرم فیبر، نصف فنجان لوبیا سیاه پخته شده ۷.۵ گرم فیبر، 
۳ فنجان پاپ کورن ۳.۶ گرم فیبر و ۲ قاشــق غذاخوری دانه چیا ۱۰ گرم 
فیبر دارد.برخی از منابع فیبر کمتر شناخته شده عبارتند از شکالت تلخ 

)۷۰درصد یا باالتر( و سیب.

مدیرکل دفتر روابط عمومی سازمان انتقال خون 
مطرح کرد؛

 اهدا کنندگان خون
به صف شوند

مدیرکل دفتر روابط عمومی و جذب و نگهداری اهدا کنندگان 
ســازمان انتقال خون ایران از هموطنان برای اهدای خون به ویژه 

گروه های خونی منفی، دعوت کرد.
مژده نخلســتانی گفت: متأســفانه در ســرمای طاقت ســوز 
زمســتان، زلزله گریبانگیر مردم خوی شــده و صدها تن در این 
حادثه مصدوم و بی سرپناه شده اند.وی افزود: گرچه میزان ذخایر 
خون در اســتان آذربایجان غربی و کل کشور در وضعیت مطلوبی 
قرار دارد اما با توجه به سرمای زمستان و ورود سامانه بارشی جدید 
به نیمه شمالی کشور، ذخایر خون ممکن است در معرض کاهش 
قرار گیرد و با توجه به حوادث غیر مترقبه استمرار در اهدای خون و 
حمایت مردم از بیماران و مجروحان در این روزهای سخت و سرد، 
مخاطره را بــرای بیماران و مجروحان خصوصاً در حوادث طبیعی 
کاهش می دهد.نخلســتاتی از شــهروندان دعوت کرد با اهدای 
گروه های خونی منفی و AB+ و پالکت، در هر نقطه از کشــور از این 
بیمــاران و حادثه دیدگان حمایت کنند تا خون مورد نیاز از طریق 

شبکه ملی خون رسانی در سطح کشور توزیع شود.

مطالعات نشان می دهد؛

 ارتباط بیماری قلبی 
در جوانی و بروز مشکالت 

حافظه در میانسالی
یک مطالعه جدید نشان می دهد افرادی که در میانسالی دچار 
حمله قلبی یا ســکته می شوند ممکن اســت در اوایل زندگی نیز 

دچار مشکالت حافظه و تفکر شوند.
بــه گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیســن نت، این مطالعه بر 
افرادی متمرکز بود که به بیماری قلبی عروقی زودرس مبتال شده 
بودند. بیماری قلبــی زودرس به بیماری قلبی، ســکته مغزی یا 

بیماری شریان پا که قبل از ۶۰ سالگی رخ می دهد اشاره دارد.
محققان دریافتند که این افراد به طور کلی در تست های حافظه 
و تفکر در مقایسه با افراد هم سن و سال خود که فاقد بیماری های 
قلبی عروقی بودند، عملکرد بدتری داشــتند. و تفاوت ها از قبل در 

میانسالی آشکار بود.
دکتر »شیاکینگ جیانگ«، محقق ارشد از دانشگاه کالیفرنیا، 
گفــت: »یافته ها بر این واقعیت تأکید می کنــد که همه، از جمله 
بزرگســاالن جوان، باید برای یک ســبک زندگی سالم برای قلب 
تالش کنند.«مدتهاست مشخص شده است که بین سالمت قلب 
و ســالمت مغز ارتباط وجود دارد. با این حــال، اکثر مطالعات بر 
روی افراد مسن متمرکز شده اند و اغلب بیماری قلبی و سکته را با 
خطرات افزایش یافته اختالل شــناختی و زوال عقل کامل مرتبط 
می دانند.جیانگ در ادامــه افزود: »دالیل متعددی وجود دارد که 
بیماری های قلبی عروقی می تواند موجب این آســیب ها شود، از 

جمله کاهش جریان خون به مغز.«
یافته های جدید بر اســاس مطالعه بیــش از ۳۱۰۰ آمریکایی 
است که سالمت آنها تا ۳۰ ســال، از دوران جوانی، پیگیری شده 
اســت. در طول این مدت، ۵ درصد به طور متوســط در ســن ۴۸ 
ســالگی به بیماری قلبی عروقــی زودرس، عمدتاً بیماری قلبی یا 

سکته مغزی مبتال شدند.
به طور کلی، تیم جیانگ دریافتند، شرکت کنندگان در مطالعه 
در مقایسه با همتایان خود که عاری از بیماری قلبی عروقی بودند، 
در مجموعه ای از تســت های شناختی که در دهه ۵۰ زندگی خود 

انجام داده بودند، عملکرد بدتری داشتند.
سکته مغزی، که می تواند به بافت مغز آسیب برساند، می تواند 
توانایی هــای ذهنی را مختل کند. اما در ایــن مطالعه، وقتی تیم 
تحقیق، شــرکت کنندگانی را که دچار ســکته مغزی شده بودند 
کنار گذاشــتند، بیمــاری قلبی عروقی اولیه همچنــان با نمرات 

شناختی ضعیف تر مرتبط بود.

مدیرعامل شــبکه ملی خیرین حوزه ســرطان، با اعالم 
افزایش آمار مبتالیان به ســرطان های ویــژه زنان از حمایت 
خیریه ها برای اجرای کامل طرح ملی واکسیناسیون سرطان 

دهانه رحم خبر داد.
علی مهرابی بهار با اشاره به تعداد اندک سرطان های قابل 
پیشــگیری با واکسن، گفت: ثابت شــده سرطان دهانه رحم 
ارتباط مســتقیمی با عفونت ویروس پاپیلوما دارد و واکسن 
HPV از ســرطان ســرویکس یا همان ســرطان دهانه رحم 

پیشگیری می کند.
وی با بیان اینکه اجرای طرح واکسیناســیون ســرطان 
سرویکس یک پروژه ملی اســت، افزود: حمایت خیریه ها از 
این پروژه ملی دربرگیرنده تبلیغات، آموزش و توجیه جامعه 
هدف اســت.مهرابی بهار گفت: طرح واکسیناسیون سرطان 
دهانه رحم در حال اجرا اســت اما تا ریشــه کنی این سرطان 
خیلی فاصله داریم.وی افزود: در حال حاضر تزریق واکســن 
در حد موردی اســت، اما امیدواریــم بتوانیم تمام دختران و 
 بانوانی را که در ســن باروری قرار دارند با آگاهی و آموزش به 

واکسینه شدن ترغیب کنیم.
مطالبــه عمومی خیریه ها برای کاهش ریســک 

فاکتورهای سرطان
مدیرعامل شبکه خیرین حوزه سرطان در ادامه با اشاره به 
طرح مجلس برای کاهش مالیات بر دخانیات، اظهار داشــت: 
ابتالی افراد به ســرطان ریه به علت مصــرف دخانیات ثابت 
شده است و کم شدن مالیات بر آن اقدامی مؤثر در شتابدهی 
به افزایش نرخ سرطان اســت، از این رو در تالشیم با مطالبه 
عمومــی باعث کاهش عوامل خطرســاز مرتبط با ســرطان 
 ریــه از طریق اقدامات منجر به کاهــش مصرف مواد دخانی

 در کشور شویم.

وی افزود: آلودگی های زیست محیطی، آلودگی های آب 
و هوا و نحوه تولید برخی محصــوالت غذایی از جمله عوامل 
افزایش ریسک ابتالء به سرطان اســت که قانونگذاری برای 

یافتن راه مقابله با آنها مورد مطالبه جدی خیریه ها است.
معاون برنامه ریزی و توســعه مدیریت و ســرمایه انسانی 
مکســا گفت: خیریه ها عالوه بر اینکه به سیر درمان بیماری 
و تشخیص زودهنگام کمک می کنند، در حوزه پیشگیری از 
سرطان هم ورود کرده  اند و سعی دارند ضمن تعامل با نهادهای 
قانونگذار، ریسک فاکتورهای محیطی را که باعث بروز سرطان 
می شــوند، از محیط زندگی حذف کنند یــا مخاطرات آن را 

کاهش دهند.
مدیرعامل شــبکه ملی خیرین حوزه ســرطان با اشاره به 
برگزاری دومین همایش ملی سرطان در روزهای ۶ و ۷ بهمن 
با حضور بیــش از ۲۷ خیریه فعال در حوزه ســرطان، افزود: 
شــبکه ملی خیرین این فضا را ایجاد کرده اســت که صدای 
بیماران مبتال به سرطان باشــیم و قوانین حمایتی را درباره 
بیماران مبتال به سرطان در نظام سالمت به سرانجام برسانیم.

مدیریت بیماران مبتال به سرطان در سامانه یکپارچه
مهرابی بهار از راه اندازی ســامانه مدیریت جامع و بهینه 
بیماران مبتال به سرطان خبر داد و گفت: در این سامانه پرونده 

الکترونیک ســالمت بیماران و کمک هایــی که هر خیریه به 
بیمار می دهد ثبت می شــود، تا بیمــاران در کمترین زمان 
تعیین تکلیف شــوند و لزومی به مراجعــه مکرر به خیریه ها 

نداشته باشند.
وی افــزود: نکته بعدی زنجیره مدیریت بیمار اســت تا از 
همپوشــانی یا مــوازی کاری در خیریه ها جلوگیری شــود. 
مثاًل ممکن اســت بیماران در تأمین هزینه های دارو و درمان 
مشــکل داشــته باشــند، برخی اوقات توانایی تأمین هزینه 
را دارند، اما دسترســی بــه دارو ندارند و زمانی فرا می رســد 
که برای رادیوتراپــی نیازمند یک مرکز جامــع رادیوتراپی 
هســتند که مهرانه زنجــان، انکولوژی امام رضای مشــهد، 
بیمارستان امام حســن مجتبی دزفول جزو سه مرکز بسیار 
 مهم رادیوتراپی کشــور هســتند که به این بیماران خدمات

 حمایتی می دهند.
به گفتــه مهرابی بهار، محل اســکان، تغذیه مناســب، 
توانبخشی، روانشناسی و مراقبت های حمایتی و تسکینی از 

دیگر نیازهای بیماران مبتال به سرطان است.
وی افزود: تالش شــبکه ملی خیرین حوزه ســرطان این 
است که بتوانیم تمام نیازهای افراد مبتال به سرطان را در کنار 

همدیگر با حمایت خیریه های مختلف رفع کنیم.
آمار مبتالیان به ســرطان های ویژه زنان از جمله سرطان 
دهانه رحم )ســرویکس( در مناطق مختلــف ایران در حال 
افزایش اســت در حالی که این نوع سرطان با تزریق واکسن 

ویروس پاپیلومای انسانی قابل کنترل و ریشه کنی است.
ویــروس پاپیلومای انســانی، شــایع ترین عامل عفونت 
ویروســی دستگاه تناســلی اســت که بیش از صد گونه آن 
شناخته شده اســت. تظاهرات آلودگی به این ویروس از یک 

عفونت بی عالمت تا ضایعات سرطانی متغیر است.

اجرای طرح واکسیناسیون سرطان زنان
* راه اندازی سامانه مدیریت سرطان
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محققان دانشــگاه صنعتی امیرکبیر موفق به کســب دانش 
فنی ساخت سبک ترین ماده دنیا با نام »آئروگرافن« و مهندسی 

ساختار آن برای استفاده در باتری ها و ابرخازن ها شدند.
 آرش قاضی تبار دانش آموخته دانشــگاه صنعتی امیرکبیر و 
مجری طرح کسب دانش فنی ســاخت سبک ترین ماده دنیا با 
نام آئروگرافن و مهندسی ساختار آن جهت استفاده در باتری ها 
و ابرخازن ها روز دوشنبه درمورد این دستاورد گفت: این ماده در 
سندهای تحول و نقشه راه های علمی کشورهای دنیا قرار گرفته 
است و به دلیل امکان استفاده در صنایع مختلف و ایجاد تحول در 

اکثر صنایع، بسیار مورد توجه جهانیان است.
وی افزود: به جهت جلوگیری از غافلگیری فناوری در کشور و 
حرکت همزمان با علم روز جهانی، تصمیم به دستیابی به دانش 
فنی این ماده گرفته شد تا به روشی بومی سازی شده، با مهندسی 
 ســاختار این ماده، از آن بــرای کاربردهای مختلف در کشــور

 استفاده کنیم.
مجری این طرح با بیان اینکه این ماده ســبک ترین ماده دنیا 
اســت و می تواند باعث کاهش وزن تجهیزات شود و در کنار آن 
خواص ویژه ای برای آنها ایجاد کند، خاطرنشــان کرد: در باتری 
هــا و ابرخازن ها، باعث افزایش ظرفیت آنها، افزایش طول عمر تا 
پنج برابر، کاهش خطرات زیست محیطی و کاهش وزن می شود.

قاضی تبار ادامــه داد: در قطعات باعــث افزایش مقاومت به 
خوردگی، بهبــود جذب امواج الکترومغناطیســی و محافظت 
از وســایل و تجهیزات در برابر این امــواج و کاهش وزن آنها می 
شود. همچنین در جاذب ها باعث بهبود جذب آالینده های آلی و 

معدنی از پساب ها می شود.
وی تاکید کرد: تمام تجهیزات ســاخت این ماده، تجهیزات 

داخلی بوده اســت و قابلیت تولید در مقیــاس بزرگ وجود دارد 
 تا کمترین وابســتگی به خارج از کشــور بــرای تولید آن وجود 

داشته باشد.
محقق دانشگاه صنعتی امیرکبیر همچنین گفت: در این طرح، 
تسلط بر ساختار ماده به حدی رسیده است که قابلیت مهندسی 
آن برای کاربردهای مختلف ایجاد شده است و در چندین کاربرد 
مانند محافظت از امواج الکترومغناطیسی، جاذب آالینده های 
روغنی و نفتی، جاذب فلزات سنگین، الکترود باتری های لیتیم-

یون و باتری های خودرو و جاذب اختصاصی طال و نقره در معادن 
طال از آن با موفقیت و در قالب پروژه های صنعتی، استفاده شد.

قاضی تبــار ادامه داد: این مــاده، در مرز دانش قــرار دارد و 
همچنان کاربردهای زیادی از آن در حال بررسی و آزمایش است 
که پیش بینی می شــود تمام صنایع را با خود همراه می کند. به 
دلیل بومی سازی این ماده، قیمت تولید داخلی آن، کمتر از یک 

دهم قیمت جهانی خواهد بود.
وی خاطرنشــان کرد: با صنایعی در حال همکاری هســتیم 
که به صورت زودبازده و با زیرســاخت آماده، بتوانیم سریع تر این 

محصول را مورد تست در فاز نیمه صنعتی قرار دهیم.
وی با بیان اینکه این طرح کامال از نظر زمانی، منطبق بر ظهور 
و رشــد در دنیا است و پیشرفت های صورت گرفته در این طرح با 
دنیا قابل مقایسه و رقابت است، گفت: ایجاد تیم علمی مناسب و 
اشتراک دانش در این تیم باعث هم افزایی شده است تا ابعاد وسیع 

تری از طرح با سرعت مناسب در حال شناسایی باشد.
ایــن محقق اضافه کرد: این ماده به دلیل ســاختار متخلخل 
و ســبک بودن، در آینده نزدیک، یک ماده تحول آفرین معرفی 
خواهد شــد که تمام صنایع را درگیر خواهد کرد. از ویژگی های 
اصلی این طرح نیز می توان به قابلیت مهندسی ساختار آن برای 
ایجاد خواص مختلف به این ماده و اســتفاده در صنایع مختلف 

اشاره کرد که در این طرح حاصل شده است.
قاضی تبار با بیان اینکه نمونه داخلی که در صنایع استفاده شده 
باشد وجود ندارد و تقریباً می توان گفت ما اولین گروه و تنها گروه 
باشیم، گفت: کشورهای امریکا، کره جنوبی، چین، هند و اتحادیه 
اروپا روی این ماده محصوالت مختلفی را ارائه دادند که به باتری 

ها، اسپیکرها و جاذب های مختلف می توان اشاره کرد.
وی به مزیت های رقابتی این طرح اشــاره کرد و اظهار داشت: 
بومی سازی طرح باعث شده است تا صنایع بدون نگرانی از وجود 
امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای ساخت آن، وارد این طرح شوند.

محقق دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه قیمت تمام شده 
در این طرح، تعدیل شــده اســت و کمتر از قیمت جهانی است، 
افزود: تسلط کافی به مهندسی ساختار این ماده باعث شده است 
تا آرزوهای صنایع از داشتن ماده ای چندکاربرده، قابلیت تحقق 

پیدا کند.
قاضی تبار به کاربردهای این طرح اشــاره کرد و گفت: حذف 
آالینده های فلزی )مانند مس، روی، کبالت، نیکل( از پساب ها، 
حذف آالینده های نفتی )مانند بنــزن، زایلن، تولوئن( از آب ها، 
استخراج طال با اســتفاده از این ماده، محافظ تجهیزات از امواج 
الکترومغناطیسی، ایجاد خواص ترموآکوستیکی و آکوستیکی، 
سبک ســازی تجهیزات، بهبود طول عمر باتری های داخلی )تا 
۵ سال افزایش طول عمر و افزایش ظرفیت تا ۱۵ درصد(، بهبود 
ظرفیت ابرخازن ها و باتری های لیتیم-یون )افزایش ظرفیت و 

کاهش وزن( از کاربردهای این پروژه به شمار می رود.
براساس گزارش دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اساتید راهنمای 
این پروژه مالک نادری، داود حق شناس فتمه سری اعضای هیات 

علمی این دانشگاه هستند.

کسب دانش فنی ساخت سبک ترین ماده دنیا به همت محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

معدود پزشــکانی هســتند که همچنان در مطب خود از 
کارتخوان استفاده نمی کنند و بیمار را مجبور می کنند از عابر 
بانک استفاده کند و یا شماره کارت همسرشان را می دهند تا 

از پرداخت مالیات، فرار کنند.
گالیه هــای برخــی از شــهروندان از برخی پزشــکان و 
دندانپزشــکان و..، هر روز بیشتر می شود. آنها از اینکه مجبور 
می شــوند برای پرداخت هزینه درمان، از مطب خارج شوند و 
سراغ عابر بانک بروند و یا اینکه از طریق سامانه های اینترنتی، 

هزینه را انتقال یدهند؛ به شدت شاکی هستند.
در همین حال، مســئوالن سازمان نظام پزشکی به عنوان 
مدافع حقوق بیمار و پزشــک، مدعی اســت که به هر گونه 

شکایت در این راستا، رسیدگی می کند.
اما، سوالی که مطرح می شود، این است که مگر چند درصد 
بیماران در مراجعه به مطب پزشــک؛ اگر با چنین صحنه ای 
مواجه شدند؛ حاضر می شوند موضوع را پیگیری کنند. قطعاً، 

خیلی از مردم و بیماران، حال و حوصله ندارند.

محمدعلی محســنی بندپی عضو کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس، در مورد فرار مالیاتی آن دسته از پزشکان که 
از دســتگاه کارتخوان استفاده نمی کنند، گفت: سازمان امور 
مالیاتی سامانه ای راه اندازی کرده است که فرار مالیاتی را چک 
می کند، اگر تراکنش های مالیاتی از نظم خاصی پیروی کنند، 
نشان دهنده این مطلب است که پرداخت مالیات به درستی 
انجام می پذیرد برای اینکه این مهم به بهترین شــکل انجام 

شود، نیازمند سخت افزارهایی هم هستیم.
وی در مورد استقبال مردم از سامانه طراحی شده برای فرار 
مالیاتی، افزود: اســتقبال مردم از سامانه سوت زنی منجر شد 
تا اطالعات مطب پزشــکانی که از ارائه کارتخوان خودداری 

می کنند، ثبت شود.
محسنی بندپی خاطرنشــان کرد: بر مبنای گزارش های 
مردمی در سامانه سوت زنی از شروع سال تاکنون بیش از ۱۵ 
هزار گزارش مردمی به سازمان امور مالیاتی کشور واصل شده 
و ســهم گزارش های موضوع پزشکان فاقد کارتخوان بیش از 

۵۰ درصد از گزارش ها است.
محسنی بندپی گفت: بی تردید این نظارت ها در راستای 
استیفای حقوق مردم و دریافت مالیات عادالنه است، بسیاری 
از کارمنــدان و کارگران پیــش از اینکه حقوق دریافت کنند 
مالیات از حقوق آنها کســر می شود این در شرایطی است که 
بســیاری از تجار و پزشــکان و حتی وکال از پرداخت مالیات 

امتناع می کنند.
در همین حــال، وحید عزیزی مدیرکل مبارزه با فرارهای 
مالیاتی، گفــت: ما می توانیم بر اســاس مــاده ۱۸۱ قانون 
مالیات های مستقیم، ســراغ کسانی برویم که کتمان درآمد 
کننــد. وی افزود: این ماده قانونی، یکی از ابزارهای ســفت و 
ســخت برای جلوگیری از فرارهای بزرگ مالیاتی اســت. به 
طوری که بعضی کلینیک ها را در تهران به همین شکل رصد 
کردیم و متوجه شــدیم مالیات های چنــد صد میلیونی که 

داده اند، پس از بررسی؛ به ۱۴ میلیارد تومان رسید.
عزیزی همچنین به استفاده از کارتخوان مشاغل معاف از 

مالیات در برخی مطب ها اشــاره کرد و گفت: متأسفانه برخی 
پزشکان به این شکل، از پرداخت مالیات بر درآمد واقعی؛ فرار 

می کنند.
جامعه پزشــکی همواره با تعرفه های مصوب شورای عالی 
بیمه سالمت، کنار آمده و پذیرفته که با همین تعرفه های غیر 
واقعی، بیماران را ویزیت کند. اما، معدود پزشکانی هم هستند 
که به رغم درآمدهای باالیی که دارند و اصوالً جزو آن دســته 
از پزشکانی هستند که در مطب خود کارهای درمانی را انجام 

می دهند؛ ولی حاضر نمی شوند از کارتخوان استفاده کنند.
تخلــف در هر صنف و حرفه ای وجود دارد و فقط شــامل 
جامعه پزشکی نمی شــود؛ اما جایگاه پزشکی در جامعه ما به 
گونه ای است چنین تخلفاتی را بر نمی تابد. لذا، سازمان نظام 
پزشــکی، به عنوان مدافع حقوق بیمار و پزشک؛ می بایست 
بیــش از پیش، از ابزارهایی که در اختیــار دارد، برای ارتقای 
جایگاه پزشکی، اســتفاده کند و اجازه ندهد معدود پزشکان 

متخلف، چهره جامعه پزشکی را خدشه دار کنند.

 پزشکانی که کارتخوان
 اجاره می کنند 

محمدعلی محســنی بندپی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در مورد فرار مالیاتی آن 
دسته از پزشکان که از دستگاه کارتخوان استفاده نمی کنند، گفت: سازمان امور مالیاتی سامانه ای 
راه اندازی کرده است که فرار مالیاتی را چک می کند، اگر تراکنش های مالیاتی از نظم خاصی پیروی 

کنند، نشان دهنده این مطلب است که پرداخت مالیات به درستی انجام می پذیرد برای اینکه  ...
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مدیرکل تعاون مازندران:

۲۹ طرح تعاونی دهه فجر در مازندران 
بهره برداری می شود

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از افتتاح ۲۹ طرح تعاونی با اشتغال ۲۵۶ 
نفر و سرمایه گذاری ۳۲۴ میلیارد تومانی در ایام دهه فجر خبر داد.

علی باقری در گفتگو با خبرنگاران با اشــاره به اینکه مازندران استانی با ظرفیت های 
بکر است که تالش می کنیم این پتانسیل را تبدیل به فرصتی برای تسریع در رسیدن به 
توسعه کنیم، تصریح کرد: توسعه بخش تعاونی با توجه به زودبازده بودن و اینکه نیازمند 
سرمایه گذاری کمتری به نسبت سایر زمینه هاست، از اولویت های دولت سیزدهم است.

باقری افتتاح ۲۹ طرح تعاونی در ســطح استان را یکی از برنامه های مهم در ایام دهه 
فجر عنوان کرد و گفت: این تعداد طرح با سرمایه گذاری ۳۲۴ میلیارد تومانی برای ۲۵۶ 

نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد.
مدیــرکل تعاون، کار و رفــاه اجتماعی مازنــدران غبارروبی گلزار شــهدا، دیدار با 
خانواده های معظم شهدا، نواختن زنگ انقالب در کارخانجات سطح استان، دیدار با ائمه 
جمعه و حضور سراسری در نمازهای جمعه، اطالع رسانی از عملکرد اداره کل، برگزاری 
میز خدمت، برگزاری نشســت جهاد تبیین، افتتاح طرح های شهرســتانی، برگزاری 
جشــن های انقالب در کارخانه های اســتان، اقدام جهادی تعاونی های بهداشــتی در 
روستاهای مازندران در شهرستانهای نور، ساری، قائمشهر و بهشهر، برگزاری جشنواره 
فرهنگی ورزشــی کارکنان دســتگاه های زیرمجموعه وزارت تعاون در استان و حضور 
جامعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راهپیمایی یوم اهلل ۲۲ بهمن از مهم ترین برنامه های 

اداره کل در ایام اهلل دهه مبارک فجر است.

مدیرکل کمیته امداد مازندران:

کلید ۴۴ مسکن به مددجویان 
مازندران تحویل داده می شود

 مدیــرکل کمیته امداد مازندران گفت: همزمان با دهه فجر ۴۴ مســکن مددجویی 
تحویل مددجویان می شود و هزار متقاضی وام نیز تسهیالت دریافت می کنند.

حجت االسالم بشیر عالیشاه  با گرامیداشت دهه فجر اظهار داشت: به مناسبت دهه 
فجر ۴۴ برنامه پیش بینی شــد که ۴۴ مسکن مددجویان تحویل و از ۴۴ خانواده تحت 

پوشش نیز بازدید می شود.
وی با بیان اینکه هزار نفر از مددجویان با ارائه تســهیالت کارگشایی از پشت نوبتی 

خارج می شوند، گفت: در دهه فجر پشت نوبتی وام قرض الحسنه امداد صفر می شود.
وی با عنوان اینکه شــاهد رشد ۲۰۰ درصدی هم افزایی در مرحله اول و ۳۰۰ درصد 
هم افزایی در اجرای طرح قرض ماندگار در اســتان بوده ایم، گفت: همزمان با دهه فجر 
شــماری از مددجویان به مشهد مقدس اعزام می شــود.حجت االسالم عالیشاه برپایی 
همایش ۴۴۴ نخبه را از جمله برنامه ها ذکر کرد و گفت: در اســتان ۸۰ هزار خانوار تحت 
پوشش قرار دارند و ۷۳ هزار خانوار مستمری بگیر کمیته امداد هستند.مدیرکل کمیته 
امداد مازندران حمایت از هزار و ۶۰۰ دانشجو و ۱۰ هزار خانواده محسنین گفت: سه هزار 

و ۷۰۰ بیمار العالج نیز تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند.

فرماندار ویژه آمل خبر داد:

 بهره برداری از ۱۲۰ پروژه
 عمرانی و اقتصادی در آمل

فرماندار ویژه شهرســتان آمل گفت: ۱۲۰ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ 
بر ۳۰۰ میلیارد تومان به مناسبت دهه فجر افتتاح می شود.

سید عباس حســینی در نشست خبری اعالم برنامه های دهه فجر انقالب اسالمی 
سال جاری اظهار کرد: دهه فجر یادآور روزهای پرافتخار ایرانی اسالمی و ماندگارترین 
ســند پیروزی و اقتدار در تاریخ ایران است.فرماندار ویژه آمل با اشاره به آغاز دهه فجر 
چهل و چهارمین پیروزی انقالب اسالمی، تصریح کرد: در ایام دهه فجر در شهرستان 
آمل بیــش از ۱۲۰ پروژه عمرانی، خدماتی و تولیدی با اعتبــار بیش از ۳۰۰ میلیارد 

تومان افتتاح می شود و کلنگ چهار طرح به زمین زده خواهد شد.
وی با اشــاره به بزرگترین طرح ها، به اجرای پروژه هــای صنعتی و تولیدی بخش 
خصوصی با سرمایه گذاری ۵۳ میلیارد تومان اشاره کرد و گفت: پروژه های مخابراتی با 
اعتبار ۲۴.۴ میلیارد تومان، ۱۸ طرح هادی و زیرسازی آسفالت به میزان ۱۲ هزار متر 

مربع با اعتبار ۱۲ میلیارد تومان از سوی دولت به بهره برداری می رسد.
فرمانــدار ویژه آمل با اشــاره به افتتــاح ۴ هزار و ۵۰۰ متر مربع فضای آموزشــی 
دانشــکده دامپزشکی دانشگاه فناوری های نوین با اعتبار ۴۸.۷ میلیارد تومان، یادآور 
شد: اصالح هندسی میدان هزارسنگر با اعتبار ۱۲ میلیارد تومان از دیگر پروژه های در 

دست اجرا است که نقش مهمی در کاهش ترافیک شهرستان خواهد داشت.
وی با اعالم افتتاح ســه پروژه راهداری بــا اعتبار ۱۳.۵ میلیــارد تومان، ۶ پروژه 
گازرســانی به مبلــغ ۱۳.۶ میلیارد تومان و ســه پروژه آب و فاضالب بــا اعتبار ۶.۴ 
میلیارد تومــان، در دهه فجر در این شهرســتان ادامه داد: چهار پروژه برق رســانی 
به مبلــغ ۱.۵ میلیارد تومان، ۹ پــروژه مخابرات با هزینــه ۲۴.۴ میلیارد تومان و دو 
 پروژه مسکن و شهرســازی با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان از دیگر پروژه های قابل افتتاح 

در دهه فجر است.
حسینی با تأکید بر افتتاح سه پروژه شهرداری آمل با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان، سه 
پروژه شــهرداری امامزاده عبداهلل با هزینه ۳.۸ میلیارد تومان، چهار پروژه شهرداری 
گزنک با اعتبار ۳ میلیارد تومان و چهار پروژه شــهرداری رینه با اعتبار ســه میلیارد 
تومان، گفت: پنج پروژه بخشــداری دابودشــت با اعتبار ۳ میلیارد تومان، سه پروژه 
بخشداری دشت سر با افتتاح ســاختمان جدید بخشداری به میزان ۲ میلیارد تومان، 
ســه پروژه بخش الریجان با اعتبار ۱۲.۸ میلیارد تومان، ســه پــروژه بخش امامزاده 
عبداهلل با اعتبار ۱۰.۲ میلیارد تومان و ســه پروژه بخش مرکزی با اعتبار ۱.۷ میلیارد 

تومان در دهه فجر افتتاح می شوند.
وی با اشــاره به بهره برداری از سه پروژه شبکه بهداشت و درمان آمل با اعتبار بیش 
از ۵.۷ میلیــارد تومان، به افتتاح یک پروژه هــالل احمر با مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان و 
افتتاح پروژه زیســت محیطی با اعتبار ۸۰۰ میلیون تومان اشاره کرد و یادآور شد: در 
حوزه بنگاه اقتصادی می توان به ســه پروژه جهاد کشــاورزی با اعتبار ۲۰.۷ میلیارد 
تومان، یک پروژه شــیالت با هزینه ۵.۵ میلیارد تومان، ســه پــروژه صنعت، معدن و 
تجارت با اعتبار ۵۴ میلیارد تومان، دو پروژه میراثی با اعتبار ۱۲ میلیارد تومان اشــاره 
کرد.حسینی بیان کرد: دو پروژه شهرک صنعتی با اعتبار ۱.۵ میلیارد تومان، دو پروژه 
تعاون با هزینه ۲.۱ میلیارد تومان، دو پروژه اداره بهزیســتی و پنج پروژه کمیته امداد 

با اعتبار ۱.۳ میلیارد تومان در دهه فجر امسال افتتاح می شود.
فرماندار ویژه آمل با اعالم اینکه پنج پروژه شــبکه گازرسانی شامل شبکه گذاری، 
نصب علمک و انشعابات اصلی در روستاهای پلور، قلعه دختر، آبگرم، مالرو گزانه اجرا 
می شــود، خاطرنشان کرد: اصالح شبکه آبرسانی و انشــعابات روستای بختیارکتی و 
خط انتقال روستای سنگچال به همراه اصالح شبکه و انشعابات روستای داوودکال در 
ایام اهلل دهه فجر افتتاح می شــود.وی با اشاره به اجرای ۴.۶ کیلومتر فیبر نوری و معابر 
در شــهرک صنعتی جمشیدآباد، یاداور شد: در حوزه بهداشت و درمان مرکز خدمات 
جامع ســالمت روســتای مرزنگو به همراه مرکز فوریت های پزشکی اورژانس ۱۱۵ 

نارنجستان و اختصاص دو دستگاه موتورالنس از دیگر پروژه ها است.

شــهردار محمودآباد از وضعیت اسفناک و بحرانی زباله 
که روی دست شــهرداری مانده اســت گالیه کرد و گفت: 
نمی توانیم به معضل ملی، نگاه شهرستانی داشته باشیم حل 

این مشکل نیازمند تشکیل کارگروه ویژه در مازندران است.
ســایت زباله محمودآباد که در فاصلــه حدود ۲۰ متری 
دریای خزر قرار دارد و بیش از ۴۰ ســال مقصد زباله مردم و 
مسافران این شهرستان ساحلی بوده است، در سال های اخیر 
به یک معضل ملی تبدیل شده و در سال های گذشته با انتشار 
فیلم ها و تصاویری از فاجعه سایت زباله شهر محمودآباد در 
رسانه ها و فضای مجازی، صدای آن از بُعد استانی و کشوری 
هم فراتر رفت . انتشار تصاویر زباله و پسماند شهری محمودآباد 
سبب شد تا معاون سازمان شهرداری و دهیاری های کشور 
وضعیت زباله در استان های شمالی کشور به ویژه محمودآباد 
را فاجعه بار توصیف و اعالم کند که حجم زیاد زباله در فاصله 
نزدیک دریا رها شــده  و شیرابه های آن به صورت مستقیم از 
یک طرف وارد دریا و از طرف دیگر وارد شــالیزارهای اطراف 

آن می شود.
با وجود پیگیری های متعدد رســانه ها در محمودآباد و 
پیگیرنشدن مسئوالن ذیربط؛ بحران زباله محمودآباد این بار 
ســرتیتر تمامی رسانه های کشوری و اســتانی شده و بوی 
تعفن و سرازیر شدن شیرابه های آن تنفس و زندگی را برای 

شهروندان مختل کرده است.
در سال گذشته، مهدی اختیاری شهردار محمودآباد در 
جمع خبرنــگاران از جمع آوری و انتقال ۱۶ هزار تن زباله در 

مدت زمان کمتر از ۴ ماه در این شهرســتان خبر داد و انتظار 
می رفت که این روند به خوبی پیش رود و محمودآباد پس از 
ســال ها تحمل این فاجعه، از بند آن رها شود اما نه تنها این 
سایت خالی از زباله نشد بلکه حجم زباله آن از دفعات گذشته 

بیشتر و بیشتر شده است.
پس از یک ماه پیگیری از شهروندان و مسئوالن مربوطه 
شهرســتانی در رابطه بــا این وضعیت بحرانی، از شــهردار 
محمودآباد پیگیر آخرین وضعیت ساماندهی و جمع آوری 

زباله این شهرستان شد.
مهدی اختیاری گفت: زباله محمودآباد روز به روز وضعیت 
بدتری پیدا می کند، ۱۰ ماه از موضوع ابالغ استاندار و سازمان 
شهرداری ها به یکی از شهرستان های همجوار جهت دریافت 
زبالــه محمودآباد می گذرد اما متاســفانه در این مدت هیچ 

اقدامی صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه در دو ماه گذشــته جلســه ای در همین 
رابطــه با حضور معاون امور هماهنگی عمرانی اســتانداری 
مازندران در محمودآباد تشکیل شــد، افزود: در این جلسه 
تمامی مدیران کل ســتادی اســتانداری، مسئوالن ارشد 
محمودآباد و شهرستان های همجوار حضور داشتند. در این 
جلسه مطرح شــد که جلسه ای توسط دفتر شهری برگزار و 
هزینه انتقال زباله تفکیک نشده محمودآباد به شهر همجوار 

برآورد شود.
اختیاری تصریح کرد: اما بعد از گذشت دو ماه از وعده ای 
که مدیران کل استان به ما دادند؛ به دلیل تنش های اجتماعی 

موجود شهرستان های همجوار زباله ما را نمی پذیرند.
شــهردار محمودآباد ضمن گالیه مندی از اجرا نشــدن 
دســتور مقام عالی دولت در مازنــدران مبنی بر انتقال زباله 
محمودآباد به شــهر همجوار، با طرح ســوالی گفت: اگر این 
موضوع از ســمت دولت یک موضوع دستوری است و ما را در 
لکه شهرســتان های همجوار دیدند، سرانه های ما را به آن ها 
می دهند، پس چرا به وعده خــود عمل نمی کنند؟ اگر قرار 
است تصمیم به صورت محلی گرفته شود چرا تصمیم دیگری 

برای ما گرفته نمی شود؟
این مسئول شهری با اشاره به اینکه بخش اعظمی از زمان، 
توان و منابع داخلی ما جهت حل معضل زباله صرف می شود 
اما اتفاقی از سوی مسئوالن کشوری نمی افتد، یادآور شد: در 
بحث انتقال زباله محمودآباد بــه » آق قال « هم این موضوع 
مطرح است که این شهرستان هم مشکالت مختص به خود را 
دارد و بخش بزرگی از زباله های مازندران را در خود جای داده 
اســت؛ شاید تنها روزی ۳ سرویس انتقال زباله را از ما بپذیرد 

که معادل ۷۰ تن زباله خواهد بود.
تولید روزانه 50 تن زباله

شهردار محمودآباد از تولید ۵۰ تن زباله به صورت روزانه 
در محمودآباد خبر داد و گفــت: بخش اعظمی از زباله های 
روستاهای محمودآباد توسط شهرداری جمع آوری می شود 
و به طور معمول باید تولید زباله در زمستان ۲۵ تا ۳۰ تن باشد 
و ما باید ۵۰ تن تولید زباله را در تابستان با حضور مسافران و 
۷۰ تن آن را در ایام عید داشته باشیم، با این وضعیت حاکم در 

شهر ما به سمت فاجعه می رویم.
اختیاری با بیان اینکه شرح وظایف شهرداری ابتدا جمع 
آوری زباله اســت، اظهار کرد: با شناسایی نقاط پرخطر زباله 
در شهرســتان به صورت شــبانه کار حمل می شود هرچند 

شهرداری در بحث جمع آوری زباله مشکلی ندارد.
وی انتقال زباله را مانند چند زنجیره به هم متصل شــده 
دانست و بیان کرد: حل معضل زباله در شهرستان محمودآباد 
یک کارگروه ویژه می خواهــد که واقعاً این موضوع را فراتر از 
شــهرداری حل کند، بنابراین در بحــث انتقال نیازمند یک 

همت استانی هستیم.
این مسئول شهری، خاطرنشــان کرد: اگرموضوع ملی 
باشــد شــهردار نمی تواند آن را حل کند بنابرایــن باید در 
معضالت ملی یا اســتانی، نگاه ما در همان اندازه باشد؛ نمی 

شود معضل استانی را با نگاه شهرستانی حل کرد.
وی با ابراز عقیده مبنی بر اینکــه افرادی که برای انتقال 
زباله محمودآباد به شهر مجاور این تصمیم را گرفتند و اعتبار 
ما را در این خصوص به شــهر دیگر واگذار کردند الزم است 
خودشان این مشکل را حل کنند، اظهار کرد: اگر این مشکل 
توسط مدیران کل استانی حل نشد بنده پاسخگوی تمامی 

مردم عزیز و شریف محمودآباد هستم.
اختیــاری تصریح کرد: به دلیــل قول های بی ثمر دولت 
گذشته و مهیا نکردن مقصد انتقال زباله که برعهده مسئوالن 
استانی اســت؛ در حل معضل زباله شهرستان محمودآباد با 

مشکل جدی مواجه هستیم.

بررسی آخرین وضعیت بحران زباله در محمودآباد

زباله ی ۴۰ ساله روی دست شهرداری 
محمودآباد مانده است

شهردار محمودآباد از وضعیت اســفناک و بحرانی زباله که روی دست شهرداری مانده 
اســت گالیه کرد و گفت: نمی توانیم به معضل ملی، نگاه شهرستانی داشته باشیم حل این 
مشکل نیازمند تشــکیل کارگروه ویژه در مازندران است.سایت زباله محمودآباد که در 

فاصله حدود ۲0 متری دریای خزر قرار دارد و بیش از 40 سال مقصد زباله مردم و ...

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

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
ســند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ ، امالک متقاضیانی که که در هیات موضوع ماده 
یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و 
بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی 

می گردد.
امالک متقاضیان واقع در قریه علی اباد میر پالک ۳۳ اصلی بخش ۲ قشالقی

۲۷۴۴ فرعی آقا/ خانم محمد امین ناموری فرزند علی اصغر  نسبت  به ششدانگ 
یــک قطعه زمین با بنای احداثی ) کاربری باغات (  به مســاحت ۱۸۷/۵۶ مترمربع 

خریداری بدون واسطه / با واسطه از سید محمد حسینی
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
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 ۱۳ 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:۱۴۴۸۷۳۳
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۱۱/۱۶
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۱۱/۳۰

صفر رضوانی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

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

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
ســند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ ، امالک متقاضیانی که که در هیات موضوع ماده 
یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و 
بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی 

می گردد.
امالک متقاضیان واقع در قریه شکریکال  پالک ۱۸ اصلی بخش ۱ قشالقی

۱۹۲۳ فرعی آقا/ خانم مســعود صوفی نژاد ســیوبری فرزند سیروس  نسبت  به 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی ) کاربری مسکونی (  به مساحت ۱۸۱/۳۳ 

مترمربع خریداری بدون واسطه / با واسطه از علی فروغی

لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز از طریق این روزنامه محلی/ کثیراالنتشــار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه 
بر انتشار آگهی ، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده 
اعتراض داشته باشــند 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 تســلیم 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 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 ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و 
صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 
۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکــی 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:۱۴۴۹۹۱۵

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۱۱/۱۶
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۱۱/۳۰
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رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

  مدیــر حفظ نباتــات جهاد کشــاورزی مازندران
 گفــت :بهترین زمــان مبارزه زمســتانه بــا آفات و 
 بیماری های درختان ســیاه ریشــه از امروز به مدت

 سه هفته است.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی جهاد کشــاورزی 
مازندران ،عبدالرحمن زاغی با اشاره به اهمیت مبارزه 
زمستانه برای کاهش جمعیت زمستان گذران آفات و 
عوامل بیماری زای درختان میوه هســته دار و دانه دار 
نظیر هلو، شلیل، سیب، گالبی و گردو اظهار کرد: زمان 
مناسب مبارزه زمستانه با آفات و بیماری های درختان 
 ســیاه ریشــه حداکثر قبل از باز شــدن جوانه های

 گل است.
مدیــر حفــظ نباتات ســازمان جهاد کشــاورزی 
مازنــدران با بیــان اینکه باغــداران قبــل از مبارزه 
زمستانه به کارشناســان حفظ نباتات و کلینیک های 
گیاهپزشکی مراجعه و بر اساس مشاوره و توصیه های 
کارشناســان، اقدامات کنترلی را انجام دهند، به آنان 
توصیه کرد: برای مبارزه با آفت ســپردار ســفید توت 
روی درختان ســیاه ریشــه مانند هلو، شلیل، کیوی، 
گردو و درختان غیرمثمر حاشــیه باغات نظیر توت و 
بید، مبارزه مکانیکی از طریق پاک کردن تنه و شــاخه 
های اصلی درختان آلوده با اســکاچ یا گونی آغشته به 

محلول روغن ولک ۲ تا ۳ درصد انجام شود.
وی افزود: هرس سرشاخه های شدید آلوده به آفت 
سپردار سفید توت، هرس سرشاخه های آسیب دیده 
هلو و شلیل ناشی از آفت سرشــاخه خوار هلو و جمع 
آوری و امحاء سرشــاخه های هرس شده و میوه های 
خشکیده )مومیایی( از دیگر روش های مبارزه با آفت 

سپردار سفید توت روی درختان سیاه ریشه است.

زاغی روغن پاشــی درختان آلوده به سپردار سفید 
توت با روغن امولسیون شــونده به میزان ۲.۵ لیتر در 
۱۰۰ لیتر آب حتی االمکان یک هفته قبل از باز شدن 
جوانه های گل برای مبارزه با آفت سپردار سفید توت 

روی درختان سیاه ریشه تاکید کرد.
وی با بیان اینکه مبارزه زراعی شامل شخم سطحی 
یا پابیل کردن ســایه انداز درختان موجب برهم زدن 
پناهگاه زمســتانه آفاتی نظیر مگس میــوه مدیترانه 
ای و مگــس گیالس می شــود، گفت: بــرای کاهش 
جمعیت عوامل زمســتان گذران بیماری های قارچی 
و باکتریایــی نظیر لب شــتری، لکه غربالی و شــانکر 
باکتریایی درختان هســته دار هنگام تورم جوانه ها و 
قبل از باز شــدن کامل گل ها )مشاهده قرمزی یا رنگ 
صورتی جوانه های گل( محلولپاشی با قارچکش های 
توصیه شده نظیر سموم مسی )اکسی کلرور مس ۳ در 

هزار، ترکیب بردو ۱ درصــد )بردوفیکس ۱ درصد ( با 
دوز توصیه شده تاکید می شود.

مدیــر حفــظ نباتات ســازمان جهاد کشــاورزی 
مازنــدران ادامــه داد: در باغات آلوده بــه کنه قرمز 
اروپایی با تایید کارشــناس حفــظ نباتات یا کلینیک 
گیاهپزشــکی کنه کش هایی نظیر کلوفنتزین ۰.۵ تا 
۰.۳ در هزار، بروموپروپیالت ۱ در هزار، فن پروپاترین 
۲ تا ۱.۵ در هزار و اتوکسازول ۰.۵ در هزار بهمراه روغن 

امولسیون شونده توصیه می شود.
وی تاکیــد کرد: مبارزه زمســتانه پــس از هرس 
با اســتفاده از سمپاش مناسب، ســموم و روغن ولک 
 خریداری شــده از فروشــگاه هــای مجــاز و معتبر

 انجام شود.
این مســوول حفظ نباتات برای پیشگیری از اثرات 
سوء اختالط ترکیبات مسی با روغن امولسیون شونده 

به باغداران توصیه کرد از اختالط سموم مسی و روغن 
امولســیون شــونده جداً خودداری و فاصله یک هفته 
 ای بین روغن پاشــی و سمپاشــی با ترکیبات مسی

 رعایت شود.
وی گفت: برای پیشگیری از خسارات آفات درجه ۲ 
مانند کرم خراط و سایر آفات چوبخوار در باغات سیب، 
گالبی و گــردو و نیز افزایش مقاومت درختان به تنش 
های محیطی، باغداران نســبت بــه مدیریت تغذیه، 
آبیاری و بهداشــت باغ با مشــاوره و نظر کارشناسان 

ذیربط در فصل رشد اقدام کنند.
مدیــر حفــظ نباتات ســازمان جهاد کشــاورزی 
مازندران تصریح کرد: برای جلوگیری از اثرات ســوء 
احتمالی سمپاشــی ها روی زنبورعسل، قبل از مبارزه 
زمســتانه به زنبورداران منطقه اطالع رســانی شود تا 
 نســبت به جابجایــی کندوها و رعایت نــکات ایمنی

 اقدام شود.
وی توجه به اطالعات هواشناسی و اطمینان از عدم 
بارندگی ۲۴ تا ۴۸ ســاعت پس از سمپاشــی، رعایت 
نکات ایمنی مانند استفاده از ماسک، لباس مخصوص 
سمپاشــی، کاله، عینک، دســتکش، عدم خوردن ، 
آشامیدن و سیگار کشیدن هنگام سمپاشی و شستن 
اعضای آلوده بدن پس از اتمام کار با آب و صابون را مورد 
تاکید قرار داد و گفت: باغداران برای کســب اطالعات 
و راهنمایی های بیشــتر به کارشناسان حفظ نباتات 
مســتقر در مراکز جهــاد کشــاورزی، مدیریت جهاد 
کشاورزی شهرستان ها و کلینیک های گیاهپزشکی 

منطقه مراجعه کنند.
مازنــدران حدود ۱۶۰ هــزار هکتار بــاغ دارد که 

۱۱۰هزار هکتار آن مرکبات است.

 مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی مازندران:

باغداران مازندران مبارزه زمستانه درختان سیاه ریشه را شروع کنند
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 برد نفس گیر نمایندگان مازندران
 در گام بیست و دوم لیگ برتر والیبال

 تیم های لبنیات هراز آمل و هورســان رامسر در هفته بیست و دوم 
لیگ برتر والیبال حریفان خود را شکست دادند.

، تیم لبنیات هراز آمل در هفته بیســتم و دوم مســابقات لیگ برتر 
والیبال مردان ایران در سالن پیامبر اعظم )ص( توانست تیم شهرداری 

ارومیه را ۳ بر ۰ شکست دهد.
تیم لبنیات هراز آمل در دســت اول ۲۵ بر ۲۲ پیروز شــد، در دست 
دوم هم آملی ها با شایســتگی ۲۵ بر ۲۱ نماینده ارومیه را مغلوب کرد. 
در دست سوم شــاگردان بهروز عطایی با نتیجه ۲۵ بر ۲۰ شهرداری را 

شکست دادند تا در نهایت ۳ بر ۰ پیروز این دیدار باشند.
لبنیات هراز از ۲۲ بازی گذشــته ۱۷ برد و ۴۹ امتیاز کســب کرده و 
همچنان صدرنشین مســابقات لیگ برتر والیبال کشور است. آملی ها 
چهارشنبه ۱۲ بهمن ساعت ۱۵ در شهرآورد شمال کشور در گرگان به 
مصاف پاس خواهد رفت.همچنین در دومین مسابقه این هفته راه یاب 
ملل مریوان در ســالن زاگرس میزبان هورسان رامسر بود. در این دیدار 

نماینده مازندران موفق شد سه بر صفر میزبان خود را شکست دهد.
دیدار رفت این دو تیم هم سه بر صفر به نفع نماینده مازندران به پایان 
رسیده بود. در این دیدار هورسان رامسر با امتیازات ۲۷ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳ 
و ۲۵ بر ۲۰ به پیروزی رسید و چهاردهمین برد خود در جدول لیگ برتر 

مردان را رقم زد و ۴۱ امتیازی شد.

 نشست مجمع نمایندگان گلستان
 با وزیر ورزش و جوانان

استاندار گلستان گفت: ورزشکار گلستان در رشته های مختلف 
عضو تیم ملی هســتند و ایــن موفقیت ها در تمام رده های ســنی 
در اســتان وجود دارد. در بخش بانوان نیز اســتعدادهای بســیار 
 خوبــی داریم که در لیگ های کشــوری و تیم های ملی مشــغول

 به فعالیت هستند.
 اعضای مجمع نمایندگان اســتان گلســتان در مجلس شورای 
اســامی با حضور در وزارت ورزش و جوانان طی نشستی با حمید 

سجادی به بیان مشکات و مسائل این استان پرداختند.
علی محمد زنگانه اســتاندار گلستان در این جلسه اظهار داشت:  
۱۵۰ ورزشــکار این اســتان در رشــته های مختلف عضو تیم ملی 
هســتند و این موفقیت ها در تمام رده های ســنی در استان وجود 
دارد. در بخش بانوان نیز اســتعدادهای بســیار خوبی داریم که در 

لیگ های کشوری و تیم های ملی مشغول به فعالیت هستند.
زنگانه با قدردانــی از حمایت هــای وزارت ورزش و جوانان در 
دولت ســیزدهم افزود: تاش همه مسئولین استان این است که در 

خدمت ورزشکاران گلستانی باشیم.
استاندار گلســتان تصریح کرد: از وزیر و معاونین وزارت ورزش 
و جوانان تقاضا داریم ترتیبی اتخاذ کنند که مصوبات ســفر ریاست 
جمهوری به اســتان اختصاص داده شــود تا بتوانیــم پروژه های 
 نیمــه تمام را تکمیــل کنیــم و گام موثری برای توســعه ورزش

 استان برداریم.
زنگانه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ۵۰ هیات استانی و ۶۷۰ 
هیات شهرستانی در گلستان مشــغول به فعالیت هستند گزارش 
ارائه شــده از عملکرد هیات ها خیره کننده بوده است. تحرک بسیار 
خوبی در ورزش استان گلستان در دولت سیزدهم آغاز شده است و 
امیدواریم که رشته های ورزشی استان همچون گذشته بتوانند در 

سطح اول کشور باشند.
در این نشســت قاســم علی برزمینی، مدیرکل ورزش و جوانان 
اســتان گلســتان گفــت: ۲۳ نفــر از قهرمانان گلســتانی جذب 

دستگاههای اجرایی شدند.
وی افزود: کســب ۶۳ مدال آســیای و جهانی در ۱۰ ماه گذشته 
توســط ورزشــکاران گلســتانی گواه این موضوع است که ورزش 

جایگاه ویژه ای در استان گلستان دارد.

تشدید ضوابط سخت گیرانه 
آنتی دوپینگ در وزنه برداری

 آژانــس بین المللی کنترل دوپینگ )ITA( که مســئولیت انجام 
تمام مراحل آنتی دوپینگ را در فدراســیون بین المللی وزنه برداری 
برعهــده دارد، راهبرد جدیدی را تدوین کــرده و از این پس تمرکز 
بیشــتری روی نمونه گیری خارج از مســابقه و نظــارت بر تیم ها و 

ورزشکاران خواهد داشت.
 فدراسیون بین المللی وزنه برداری )IWF( در بیانیه ای اعام کرد: 
این فدراســیون و نمایندگان آن از جملــه ITA اختیار دارند هر نوع 
اطاعات مورد نیاز را جمع آوری کرده و تحقیقات الزم در تمام امور 
انجام دهند. بر این اساس آنها می توانند از ورزشکاران، سایر افراد یا 
فدراسیون های عضو درخواســت کنند اطاعات، سابقه، مواد یا هر 
چیزی که بنابر اعام ITA/IWF می تواند شــواهدی برای کشف موارد 
نقض قوانین آنتی دوپینگ باشد، در اختیار این ۲ ارگان بین المللی 

قرار دهند.
در ادامه این بیانیه آمده اســت: اختیارات فوق شامل درخواست 
تحویل دســتگاه هایی مانند تلفن همراه، لپ تاپ، هارد دیســک، 
تبلت، دستگاه های ذخیره ســازی موبایل و غیره، یا ارائه دسترسی 
به اسنادی مانند صورت حســاب های تلفن، صورت حساب بانکی، 
یادداشــت ها، فایل ها، مکاتبات، ایمیل ها، پیام ها، ســرورها و غیره 
توسط ورزشــکاران یا افراد دیگر است. مطابق ماده )۵.۸.۱۲( عدم 
پاسخ به یک درخواست به منزله عدم همکاری، مشمول محرومیت 
تا ســقف ۶ ســال، لغو نتایج از جمله بازگرداندن )ضبط( عناوین، 

جوایز، مدال ها، امتیازات و جوایز نقدی است.
در چند ســال گذشــته قوانین ســختگیرانه ای از سوی کمیته 
بین المللی المپیک برای ترویج ورزش پاک اعمال شــده و شــمار 
ســهمیه های وزنه برداری نیز کم شده است. فدراسیون بین المللی 
وزنه برداری برای هر کشور در المپیک پاریس سه سهمیه را به زنان 
و سه ســهمیه به مردان اختصاص داده است. مسابقات وزنه برداری 
بازی هــای المپیک ۲۰۲۴ پاریــس در ۱۰ وزن در ۲ بخش زنان و 

مردان برگزار می شود.
بنــا به اعام فدراســیون بین المللی وزنه بــرداری در بازی های 
المپیک ۲۰۲۴ پاریس وزنه برداری مردان در دســته های ۶۱، ۷۳، 
۸۹، ۱۰۲ و بــه اضافه ۱۰۲ کیلوگرم برگزار می شــود و زنان نیز در 
پنج دســته ۴۹، ۵۹، ۷۱، ۸۱ و به اضافه ۸۱ کیلوگرم به روی تخته 

رقابت خواهند رفت.

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

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

می گردد.
اماک متقاضیان واقع در قریه خشکرود شرقی پاک 

۲ اصلی بخش ۲ قشاقی
۵۱ فرعی آقا/ خانم امید بقائیان فرزند محمد نســبت  
به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی ) کاربری 
مسکونی ( به مساحت ۶۴۹/۳۷ مترمربع خریداری بدون 
واسطه / با واسطه از سالومه و غزل و سوسن و بهروز و علی 

اکبر شهرت همگی احمدی) ورثه بهروز احمدی( 
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین 
نامــه مربوطه این آگهی در دو نوبت بــه فاصله ۱۵ روز از 
طریق این روزنامه محلی/ کثیراالنتشار در شهرها منتشر 
و در روســتاها عاوه بر انتشار آگهی ، رای هیات الصاق تا 
در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعام شده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها 
از تاریخ الصاق در محــل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره 

ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض 
بایــد ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در 
این صــورت اقدامات ثبت موکول بــه ارائه حکم قطعی 
دادگاه اســت و در صورتی که اعتــراض در مهلت قانونی 
واصل نگــردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به 
دادگاه عمومــی محل ارائه نکنــد اداره ثبت مبادرت به 
صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
 بدیهی اســت برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد 
قسمتی از اماکی که قبا اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده 
، واحــد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی 
تحدید حدود ، مراتــب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید 
حدود به صورت همزمان باطاع عموم می رساند و نسبت 
به اماک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود ، واحد 
ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر 

می نماید.شناسه آگهی:۱۴۴۸۶۱۹
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۱۱/۱۶
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۱۱/۳۰

صفر رضوانی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

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

می گردد.

امالک متقاضیان واقع در قریه چلندر پالک 12 
اصلی بخش 3 قشالقی

۱۰۳ فرعی آقا/ خانم فاطمه امینیان فرزند حســین 
نســبت  به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
) کاربــری مســکونی ( به مســاحت ۲۰۱/۰۸ مترمربع 

خریداری بدون واسطه / با واسطه از اصغر خداوردی
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین 
نامــه مربوطه این آگهی در دو نوبت بــه فاصله ۱۵ روز از 
طریق این روزنامه محلی/ کثیراالنتشار در شهرها منتشر 
و در روســتاها عاوه بر انتشار آگهی ، رای هیات الصاق تا 
در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعام شده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها 
از تاریخ الصاق در محــل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره 

ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض 
بایــد ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در 
این صــورت اقدامات ثبت موکول بــه ارائه حکم قطعی 
دادگاه اســت و در صورتی که اعتــراض در مهلت قانونی 
واصل نگــردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به 
دادگاه عمومــی محل ارائه نکنــد اداره ثبت مبادرت به 
صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
بدیهی اســت برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد 
قسمتی از اماکی که قبا اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده 
، واحــد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی 
تحدید حدود ، مراتــب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید 
حدود به صورت همزمان باطاع عموم می رساند و نسبت 
به امــاک در جریان ثبت و فاقد ســابقه تحدید حدود ، 
واحد ثبتی آگهــی تحدید حدود را به صورت اختصاصی 

منتشر می نماید.
شناسه آگهی:۱۴۵۱۱۰۱

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۱۱/۱۶
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۱۱/۳۰

صفر رضوانی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

دبیر هیات کشتی مازندران گفت : کاهش چشمگیر 
جمعیت کشتی  استان از ۱۸ هزار نفر در سال ۱۳۹۹ به ۱۱ 
هزار نفر در زمان حاضر در رده های سنی مختلف به دلیل 
 مشــکات مالی خانواده ها و کمبود امکانات ورزشی در 

سالن های تمرین است.
غام نوری زاد افزود: کاهش چشمگیر جمعیت کشتی 
استان در حوزه های مختلف مربی گری و کشتی گیر یک 
دغدغه اساســی ورزش دوستان است چراکه این سقوط 
آزاد در نهایــت به افــول مدال آوری ایران اســامی در 
میادین مهم جهانی و المپیک در این رشــته ورزشی در 

سال های آینده ختم خواهد شد.
وی مشکات زیرساختی و سخت افزاری و مشکات 
مالی خانواده ها را از دالیل مهم در افول جمعیت کشتی 
اســتان ذکر کرد و ادامه داد: در زمــان حاضر حدود ۱۱ 
هزار کشتی گیر در گروه ســنی نونهاالن و نوجوانان زیر 
سقف های غیرایمن خانه های کشتی در شهرستان های 
مختلف مازندران در حال آموزش هســتند که احتمال 

ریزش دیواره هر یک از این سالن ها وجود دارد.
دبیر هیات کشــتی مازندران با بیــان اعام این که از 
زمان ساخت خانه های کشتی مازندران حدود ۲۰ تا ۲۵ 
ســال بازمی گردد، گفت : متاسفانه در سال های گذشته 
هیچ گونه اعتباری برای نوســازی این خانه ها تخصیص 
نیافت که به طور حتم کمبــود امکانات و ادامه این روند 
باعث دلسردی کشتی گیران خردسال در مسیر قهرمانی 

خواهد شد.
نوری زاد با اشــاره بــه ریزش تعداد کشــتی گیران 
مازندرانی که از رده هــای نونهاالن و نوجوانان به تمرین 
کشــتی می پردازند در سه ســال اخیر، اضافه کرد : در 
ســال ۱۳۹۹ حدود ۱۸ هزار کشــتی گیر در اســتان به 
 ورزش کشــتی مشــغول بودند که این رقــم اکنون ۱۱ 

هزار نفر رسید.
وی به تعداد ۳۰۰ تخته تشــک کشتی در خانه های 
کشتی مازندران اشاره کرد و گفت: حدود ۸۰ درصد از این 
تشک ها در زمان حاضر نیازمند نوسازی است و تعویض 

نشــدن آن می تواند بیماری های قارچی ناشی از کثیفی 
تشک را در بین کشتی گیران تشدید کند.

وی خاطر نشــان کرد : اکنون به دلیل نبود آب گرم و 
دوش حمام در خانه های کشتی بسیاری از کشتی گیران 
به بیماری های پوستی و قارچ مبتا می شوند که به طور 
حتم این چالش ها باعث بی انگیزگی کشــتی دوستان 

برای ادامه فعالیت می شوند.
دبیر هیات کشتی مازندران میزان اعتبارات مورد نیاز 
برای تهیه تشــک های کشتی استاندارد و نوسازی خانه 
های کشــتی مازندران را حدود ۳۰ میلیارد تومان اعام 
کرد و گفت: در ماه های گذشته با تاش خیران نسبت به 
بازسازی ۳۰ درصد از این خانه ها اقدام شد که به طور حتم 
 نوسازی بقیه این اماکن تخصیص اعتبارات ملی و استانی

 را می طلبد.
 از ســال های گذشــته تاکنون همواره مازندرانی ها 
بیشــترین ســهم از تیم ملی کشــتی آزاد را در اختیار 
داشــته اند. در المپیک ۲۰۱۲ لندن به دلیل حضور رضا 

یزدانی، مسعود اسماعیل پور و کمیل قاسمی در تیم ملی 
کشــتی آزاد به عنوان المپیکی ترین جهان اســتان یاد 
 شده بود. در آن مسابقات یک طا توسط کمیل قاسمی

 کسب شد.
جهــان  قهرمانــی  آزاد  کشــتی  مســابقات  در 
از ۱۰ وزن ممکــن  مازندرانی هــا  بلگــراد،   ۲۰۲۲
هشــت کشــتی گیر در رقابت های قهرمانی کشــتی 
 آزاد جهــان داشــتند که ۶ نفرشــان توانســتند مدال 

کسب کنند.
این قهرمانان با کمتریــن امکانات بر قله های افتخار 
تکیه زدند، اما باید به این یقین رسید که توجه به امکانات 
ورزشی جزو زیرســاخت های الزامی برای مدال آوری و 
اهتزاز پرچم میهن در رویدادهای جهانی و المپیک است.
فقر زیرساختی و امکانات در رشته ورزشی کشتی در 
این اســتان قهرمان پرور، زیبنده ورزش کشــور نیست. 
رفع این مشکل و تکمیل این طرح عزم ملی مسووالن با 

تخصیص اعتبارات الزم را می طلبد.

 ُکشتـی مازنـدران
 در خـاِک پـول

دبیر هیات کشتی مازندران گفت : کاهش چشمگیر جمعیت کشتی  استان از 1۸ هزار نفر در سال 1399 به 
11 هزار نفر در زمان حاضر در رده های سنی مختلف به دلیل مشکالت مالی خانواده ها و کمبود امکانات ورزشی 
در سالن های تمرین است.غالم نوری زاد افزود: کاهش چشمگیر جمعیت کشتی استان در حوزه های مختلف 

مربی گری و کشتی گیر یک دغدغه اساسی ورزش دوستان است چراکه این سقوط آزاد در نهایت به افول ...

سرپرست اداره کل ورزش جوانان مازندران از افتتاح ۱۰ 
پروژه و برگزاری بیش از ۵ هزار برنامه ورزشــی در ســطح 

استان در دهه مبارک فجر خبر داد.
 عادل عالیشــان در جمع خبرنــگاران اظهار کرد: ویژه 
برنامه های فرهنگی و ورزشی دهه فجر از ابتدای بهمن ماه 
شروع و دبیرخانه کمیته ورزش و جوانان ستاد دهه فجر نیز 
در اداره کل تشــکیل شد و امیدواریم با توجه به تمهیداتی 
که اندیشیده شده امسال این ویژه برنامه ها به مراتب پربارتر 

برگزار می شود.
سرپرســت اداره کل ورزش و جوانــان مازندران گفت: 
پیش بینی می شــود بالغ بر هــزار و ۵۰۰ برنامه فرهنگی و 
ورزشــی در استان داشته باشــیم که در غالب برنامه های 
فرهنگــی، حوزه جوانــان، ورزش قهرمانــی و همگانی و 
میزبانی رویداد بین المللــی و هیمنطور افتتاح پروژه های 

ورزشی دولتی و خصوصی خواهد بود.
وی افزود: شاخص ترین برنامه فرهنگی برگزاری یادواره 
شهدای ورزشکار استان است و شاخص ترین برنامه ورزشی، 
میزبانی رویــداد بین المللی پرورش اندام خواهد بود که در 
پنج رشته آقایان و دو رشته بانوان، از ۲۶ تا۳۰ بهمن برگزار 
خواهد شد که پیش بینی ما حضور ۲۰۰ ورزشکار خارجی 

از ۳۰ کشور جهان و ۸۰۰ ورزشکار داخلی است. 
عالیشــان همچنین گفــت: برگــزاری همایش های 
خانوادگی پیاده روی در شهر و روستا، شاخص ترین برنامه 

همگانی خواهد بود.
وی در تشریح دســتاوردها حوزه ورزش و جوانان بیان 
کرد: از ابتدای ســال تاکنون ورزشــکاران مازندرانی ۲۶۰ 
مدال آسیایی و جهانی کسب کردند و ۲۳ میزبانی اردوهای 

تیم ملی را در اســتان داشتیم، ۱۵۰ هزار ورزشکار سازمان 
یافته در استان نیز داریم.

سرپرســت اداره کل ورزش وجوانان مازندران با تشکر 
از تاش های هیأت های ورزشــی گفــت: ورزش در خون 
مردم مازندران است و ۵۲ هیات در استان مازندران داریم 
کــه بیش از ۱۰ هزار نفر در امــور ورزش مازندران فعالیت 
می کننــد و اگــر می گوییم مازندران قطب ورزش اســت 

مرهون همکاری و همدلی همگانی است.
عالیشان در ادامه اظهار کرد: ۵۴۴ سالن سرپوشیده در 
دستگاه ورزش و جوانان مازندران داریم و ۲ میلیون و ۸۰۰ 
هزار متر مربع فضای ورزشــی در این استان احداث شد که 
این موضوع در قبل از انقــاب ۲۴ مورد بود و ۱۷ هزار متر 
مربع بوده اســت و این نشــان دهنده خدمات ارزنده نظام 
اســامی در حوزه ورزش است و امروز سرانه ورزش روستا 
بیشتر از شهرهاست که نشان دهنده توجه مسؤوالن نظام 

به توسعه مناطق محروم است.
وی در بخش دیگری از این نشســت خبری با تشــریح 
آخرین وضعیت استادیوم های بزرگ ورزشی استان گفت: 
در ورزشــگاه شهید وطنی قائمشــهر تاکنون ۷۰ میلیارد 
تومان هزینه شــده و برای تکمیل حدود ۳۰ میلیارد دیگر 
نیاز اســت و در موضوع ورزشگاه شــهید متقی ساری نیز 
امســال حدود ۴ میلیارد تومان اختصــاص یافت که برای 
تکمیل آن باید این پروژه را ملی کنیم تا اعتبارات مناسبی 

اختصاص یابد.
عالیشــان درباره توســعه ورزش بانوان نیــز بیان کرد: 
تاکنــون ۴۰ مدال توســط بانوان در میادیــن بین المللی 
به دســت آمدو ۴۰تاکنون اعزام برای مســابقات قهرمان 

کشوری داشتیم و از ۱۶ رویداد قهرمانی کشور نیز میزبانی 
کردیــم. سرپرســت اداره کل ورزش و جوانان در پاســخ 
به ســوالی درخصوص تعامل با رســانه ها گفت: در استان 
ورزشی ، قطعا ورزشی نویسان بسیار خوبی هم داریم؛ نقش 
رسانه ها در کســب مدال و پرورش قهرمانان را بسیار مهم 
می دانم و همواره قدردان اصحاب رســانه که وجدان های 

بیداری دارند هستیم.
وی افزود: نقد ســازنده را با جان و دل پذیرا هستیم ولی 
باید بپذیریم که برخی از فعــاالن فضای مجازی اخاق را 

زیرپا می گذارند.
عالیشــان در ادامه اظهار کرد: مجیزگوی نمی خواهیم 
ولی واقعیت ها باید گفته شــود و ما تکلیف داریم به تزریق 
امید در جامعه و قدردان زحمات رســانه ها هستیم و نگاه 

حمایتی خواهیم داشت.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره پروژه های نیمه تمام 
ورزشــی بیان داشت: هدف ما تکمیل هرچه سریعتر پروژه 

های نیمه کاره است و کلنگ زنی جدید نخواهیم داشت.
وی افزود: اماکن ورزشــی ما یکی از ســرمایه های مهم 
دستگاه ورزش و جوانان اســت و باور داریم نظارت پس از 
ساخت اماکن بسیار مهم است؛ برای نگهداری مناسب باید 
به ســمت مشــارکت بخش خصوصی برویم که با ظرفیت 
ماده ۲۷ و ماده ۲۱ می توانیم بسیاری از مشکات را در این 

زمینه مرتفع کنیم.
وی همچنین گفت: بر دســتان ســرمایه گذاران حوزه 
ورزش چه در بحث عمرانی و چه تیم داری بوسه می زنم که 

برای سامت جامعه و جوانان هزینه می کند.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان مازندران با در پاسخ 

به ســوال خبرنگار دیگری درخصوص وضعیت هیات های 
ورزشــی گفت: زمانیکه مســوولیت را پذیرفتم ۱۵ هیات 
ورزشــی بصورت سرپرست اداره می شــدند که در مدت 
کوتاهی انتخابات ۳ هیات ورزشی را برگزار کردیم؛ معتقدم 
رئیــس هیات باید برنامه و تقویم ورزشــی و عملکرد مالی 

شفاف داشته باشد.
وی تاکیــد کــرد: اداره کل ورزش وجوانان هیچ دخل 
و تصرفــی در انتخابات هیات های ورزشــی ندارد و عزم ما 
اینست که مجامع را بی طرف و عادالنه برگزار کنیم ولی از 

رئیس منتخب حمایت کنیم .
عالیشان از رســانه های استان درخواست کرد: به سراغ 
روســای هیات ها برونــد و مطالبه گر باشــند و بدانید که 
هیات های ورزشــی بی برنامه تحمل نخواهند شد چراکه 
مردم ورزشی مازندران مطالبه گر هستند و روسای هیات ها 

باید بدانند که در مازندران مسولیت دارند.
سرپرســت اداره کل ورزش و جوانان در پاسخ به سوالی 
درخصوص وضعیت حوزه جوانان گفت: در حوزه ورزش ۳ 
راهبرد تعریف کردیم اما به جهت اهمیت موضوع جوانان، 
۵ راهبــرد در این حــوزه اعام کردیم که شــامل تقویت 
ستاد ســاماندهی در استان و شهرســتان ها، هماهنگی و 
ساماندهی اوقات فراغت، تعالی بخشی در ابعاد شخصیتی 
جوانان، ارتقا ســطح مشــارکت جوانان و افزایش روحیه 
 جــوان باوری و جوان یاوری و ترویج ازدواج موفق و تحکیم

 خانواده می شود.
عادل عالیشان در پایان این نشست ابراز امیدواری کرد 
با تعامل و همکاری، نشســت دوره ای با اصحاب رســانه و 

خبرنگاران بصورت منظم تداوم یابد.

سرپرست اداره کل ورزش جوانان مازندران خبر داد:

افتتاح ۱۰ پروژه و اجرای ۵ هزار 
برنامه فرهنگی ورزشی در مازندران
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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

 مدیرکل بنیاد مسکن انقاب اســامی مازندران گفت: ساخت پنج هزار 
و ۴۸۶ خانه با هزینه اعتبار ۸۲۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان در یکســال 
گذشته از دســتاوردهای ماندگار دولت سیزدهم در تولید مسکن در استان 

مازندران است.
علــی اصغر آســمانی مقــدم افــزود: متوســط ضریب مقاوم ســازی 

خانه های روســتایی در کشــور ۵۲ درصد اســت که این رقم با تاش های 
 انجام شــده طی یکســال اخیر توســط دولت در مازندران بــه ۵۸ درصد

 افزایش یافت.
وی خاطــر نشــان کــرد: در یکســال گذشــته بــا هزینه اعتبــار ۶۰ 
میلیــارد ریالی ۳۷۵ خانه روســتایی در مازندران نوســازی و بازســازی 
 شــد و با ادامــه جذب اعتبــارات ایــن روند بــرای ســال های آینده هم

 تداوم می یابد.
مدیرکل بنیاد مســکن انقاب اســامی مازندران ادامه داد: در یکسال 
گذشــته ۷۵ واحد مســکونی ویژه مددجویــان کمیته امــداد و ۵۸ واحد 
مسکونی ویژه مددجویان بهزیستی با هزینه اعتبار پنج میلیارد ریالی در این 

استان به بهره برداری رسید.

اعطای 54 میلیارد تومان تسهیالت مسکن
آســمانی مقدم با بیان این که، یک هزار و ۸۱۷ واحد مسکونی با اعطای 
تســهیات بدون بازپرداخت در سال های گذشــته در استان ساخته شد، 
گفت: در مجموع بعد از پیروزی انقاب اسامی تاکنون بیش از ۱۵۰ میلیارد 
تومان تســهیات بدون بازپراخت به اقشار مســتضعف استان برای ساخت 

خانه پرداخت شد.
وی با اشاره به تعداد روستاهای استان، افزود: در مازندران سه هزار و ۶۷۱ 
روســتا وجود دارد که از این تعداد ۲ هزار و ۴۶۵ روســتای باالی ۲۰ خانوار 

جمعیت دارد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقاب اسامی مازندران تصریح کرد: در سال های 
گذشــته تهیه طرح هادی ۲ هزار و ۴۶۵ روستا در استان انجام شد که از این 
تعداد در یک هزار و ۲۰۰ روســتا این طرح در گام اجرایی یکباره و چند باره 

قرار گرفته است.

اجرای طرح هادی در 4۳5 روستای مازندران
آســمانی مقدم اضافه کرد: در یکسال گذشته در ۴۳۵ روستای مازندران 
طرح هادی انجام شــد کــه برای اجرای آن ۱۸۳ میلیــار تومان اعتبار ملی 

هزینه شده است.
وی گفت: همچنین از محل اعتبارات استانی هم در ۱۷۷ روستای استان 

طرح هادی به ارزش ۱۵۴ میلیارد تومان در دست اجرا است.

اختصاص 1۷5 میلیارد تومان قیر رایگان برای مازندران
وی با بیان این که، با هماهنگی های خوب استاندار مازندران قیر رایگان 
بــه ارزش ۱۷۵ میلیارد تومان برای اســتان تخصیص یافت که آســفالت 

۱۵روستا طی ماه های گذشته انجام شد.
مدیرکل بنیاد مســکن انقاب اســامی تصریح کرد: اجرای طرح هدف 
گردشگری در ۲ روســتای مازندران با تخصیص پنج میلیارد تومان از دیگر 
اقدامات دولت در یکسال اخیر در استان است و این طرح با هزینه اعتبار ۱.۵ 

میلیارد تومانی اکنون در روستای یوش نور در دست اجرا قرار دارد.

صدور ۲ هزار و 991 جلد سند مسکونی
این مقام مسوول با اشاره به اعطای سند مالکیت برای خانه های روستایی 
گفت: در یکســال گذشته ۲ هزار و ۹۹۱ ســند خانه در مازندران با همراهی 

ثبت اسناد اعطا شد.
وی با اشاره به اقدامات دولت در شهرهای دارای ۲۵ هزار جمعیت استان 
اضافه کرد: طی یکســال اخیر ۲۲۳ کیلومتر از جاده های مناطق شــهری و 
روســتایی استان آسفالت شــد که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۹۴ 

کیلومتر است.
افتتاح 4۳ واحد مسکونی در دهه فجر

مدیرکل بنیاد مسکن انقاب اسامی گفت: در دهه فجر امسال ۴۳ واحد 
مسکونی روستایی به بهره برداری خواهد رسید و همچنین طرح هادی ۱۲ 

روستاها هم افتتاح خواهد شد.
آســمانی مقدم ادامــه داد: برای ســاخت این واحدهای مســکونی در 
 مجموع ۱۲ میلیارد تومان تســهیات با کارمزد پنــج درصد به متقاضیان

 پرداخت شد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی مازندران خبر داد:

رویش امید در دل جوانان مازندرانی با ساخت پنج هزار و ۴۸۶ خانه

 بیمه ســامت یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از مازندرانی ها زیرپوشــش دارد 
افرادی که بیشــتر خانوارهای ساکن روستاها و شــهرهای کمتر از ۲۰ هزار نفر 
جمعیت هستند، هم استان هایی که پیش از دولت سیزدهم از هرگونه بیمه پایه 

محروم و برای انجام کارهای درمانی خود با مشکل مواجه بودند
در آبان ماه ســال ۱۳۷۳ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور از سوی 
مجلس شــورای اسامی به تصویب رسید که متعاقب آن سازمان بیمه خدمات 
درمانی در کشــور تشکیل شد. هدف این سازمان رفع نیاز به خدمات بهداشتی 
و درمانی و مراقبتهای پزشکی در حوادث و سوانح به صورت بیمه همگانی برای 

کارمندان دولت و بیمه شدگان اختیاری می باشد. 
بر اساس اباغ اساسنامه تشکیل سازمان و بنا به ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم 
توسعه، با تجمیع سازمان های بیمه گر کشور، ســازمان بیمه سامت ایران در 
تاریخ اول مهرماه سال ۹۱ تشکیل شد تا به این ترتیب خدمات پایه سامت به طور 
یکسان به تمامی مردم در قالب یک سازمان ارائه شود. این سازمان با عقد قرارداد 
با کلیه بیمارستان ها و مراکز بهداشــتی و درمانی دولتی، برخی بیمارستان ها، 
درمانگاه ها، آزمایشــگاه ها، داروخانه ها و پزشــکان در بخش خصوصی به ارائه 
خدمات به بیمه شدگان خویش می پردازد. به این شکل که بیمه شدگان هنگام 
مراجعه به مراکز طرف قرارداد فقط بخشی از هزینه خویش را به عنوان فرانشیز 
پرداخت کرده و بقیه هزینه را مراکز طرف قرارداد از سازمان بیمه سامت ایران 

اخذ می کنند.
توســعه نظام بیمه سامت کشور همانا یکی از مهمترین فرامین مورد تاکید 
در سیاســتهای کلی مقام معظم رهبری، قانون برنامه پنجم توســعه و یکی از 
اهداف اصلی سازمان بیمه ســامت ایران است. با تشکیل این سازمان، یکی از 
بزرگترین اصاحات نظام رفاه اجتماعی کشــور به عهده آن نهاده شده و زمینه 
تحقق اهداف بلندی چون عدالت محوری، ارتقاء سطح کیفیت در ارائه خدمات 
سامت، کاهش پرداخت از جیب بیمه شدگان، رفع همپوشانی بیمه ای و بسط 
و گسترش برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در سراسر کشور فراهم شده است.

دولت سیزدهم برای گستراندن بیشتر چتر پوشــش بیمه ای افراد مبادرت به 
اجرای طرح بیمه رایگان کرده تا از این طریق افراد فاقد بیمه را شناســایی و آنها 

را زیر پوشش خود قرار بدهد.
بیمه سامت در اســتان مازندران پیگیری و ردگیری شناسایی این افراد به 
صورت ویژه در مناطق محروم و دوردســت در دستور کار قرار گرفته است و به 
توفیقات خوبی در این زمینه دست یافته است و هم اکنون از یک میلیون و ۷۰۰ 
هزار بیمه شــده این سازمان در استان ۹۰۰ هزار نفر ساکن روستاها و شهرهای 
کمتر از ۲۰ هزار نفر جمعیت هســتند یعنی جزو مناطق محروم به شــمار می 
روند.در دولت ســیزدهم عاوه بر برنامه ریزی برای زیرپوشش قرار دادن افراد 
فاقد بیمه، اقداماتی در جهت تشــخیص و درمان ناباروری زوجین جوان صورت 
گرفته اســت که اقدامات عاوه بر پرداخت هزینه درمان، ایجاد و استقرار مراکز 

درمان ناباروری است.
مدیر کل بیمه ســامت مازندران تعداد افراد زیر پوشــش این بیمه را یک 
میلیــون و ۷۰۰ هــزار نفر اعام کــرد و گفت :۸۱ درصد جمعیت بیمه شــده 
اســتان برخــوردار از بیمه رایگان هســتند.محمدرضا میرزایی افــزود: از این 
تعداد بیمه شــده مازندران ۹۰۰هزار نفر ســاکن در روســتاها و شهرهای زیر 
 ۲۰هــزار نفر جمعیت و ۴۸۰هزار نفر زیر پوشــش صندوق بیمه همگانی بیمه

 رایگان هستند.
وی ادامه داد: در یکســال اخیرشاخص ترین کار دولت سیزدهم اجرای بیمه 
رایگان افراد فاقد بیمه پایه هســتند که در این مــدت ۲۱۴هزار مازندرانی زیر 
پوشش این نوع بیمه قرار گرفتند.مدیر کل بیمه سامت مازندران ارزش ریالی 

بیمه رایگان بیمه شدگان استان ۲۳۰میلیارد تومان اعام کرد.
براساس بند الف ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه کشور و آئین نامه اجرایی 
آن، همه شــهروندان فاقد بیمه پایه، می توانند جهت برقراری پوشش بیمه پایه 
سامت با مراجعه به ســامانه خدمات غیرحضوری شــهروندی سازمان بیمه 
ســامت یا دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد این سازمان نسبت به بیمه خود 

و خانواده اقدام کنند.

بر اســاس بند د تبصره ۱۴ قانــون بودجه ۱۴۰۱، افراد فاقد بیمه پایه ســه 
 دهک پاییــن درآمدی، به صورت رایــگان و بدون پرداخــت حق بیمه تحت

 پوشش قرار می گیرند.

قدم های پایانی زندگی بدون بیمه پایه در مازندران
۸59 زوج نابارور زیر چتر خدمات حمایتی دولت سیزدهم

وی با اشــاره به پیش بینی ها مبنی بر وجــود بیش از یکصد هزار زوج نابارور 
در مازندران گفت : پرداخت هزینه تشــخیصی و درمانی زوجین نابارور یکی از 
اقدامات مهم درمانی پایه ریزی شده در دولت سیزدهم است تا بار گزاف هزینه 

درمان از دوش این افراد برداشته شود.
میرزایی افزود : تا ســال گذشــته تنها یک مرکز درمان دولتی ناباروری در 
مازندران فعالیت می کرد واکنون این تعــداد به هفت مرکز دولتی  و خصوصی 
افزایش یافته اســت و ۹۰درصد هزینه درمان اقدامات تشخیصی و درمانی در 
مراکــز دولتی و ۹۰درصد تعرفه دولتی هزینه درمان در مراکز خصوصی را بیمه 

سامت پرداخت می کند.
وی ادامــه داد:تاکنون ۸۵۹زوج نابارور مازندران با پرداخت ۲ میلیارد تومان 
هزینه تشــخیصی و درمانی از سوی بیمه سامت از خدمات این طرح حمایتی 

دولت برخوردار شدند.
در این طرح ســازمان بیمه سامت مکلف است براســاس تکالیف قانونی از 
زوج های نابارور با هدف اجرای سیاست های جمعیتی حمایت کند. البته پوشش 
بیمه ای هزینه های درمان ناباروری و زایمان در بند ســوم سیاســت های کلی 
جمعیت اباغی رهبر معظم انقاب در سال ۱۳۹۳ مورد تاکید قرارگرفته است؛ 
ضمن اینکه در قانون برنامه ششــم توســعه نیز تمهیدات الزم درقالب بودجه 

تکلیف شده است.

پرداخت 6 میلیارد تومان هزینه درمان معتادان
مدیر کل بیمه سامت مازندران بخشی از اقدامات بیمه سامت را کمک در 
حوزه درمان معتــادان اعام کردوگفت:این نهاد با عقد قرارداد ۷۴ مرکز دولتی 

و خصوصی درمان معتادان اقدام می کند که از ابتدای امسال تاکنون ۶میلیارد 
تومان هزینه درمان آنها پرداخت شد.

وی افزود: دولت سیزدهم برای کمک به بیماران برای پرداخت هزینه دارویی 
طرح » دارویار « را از ۶ ماه قبل با مشارکت۶۲۸داروخانه استان آغاز کرده است.

پرداخت ماهانه ۳۰۰ میلیارد ریال در قابل طرح دارویار
به گفته میرزایی در راســتای سیاست های ارزی طرح دارویار با هدف انتقال 
یارانه دارو از طریق بیمه ها به مردم برنامه ریزی و اجرا شده تا با این روش پرداختی 
از جیب بیمار تغییری نداشته باشد با توجه به برداشته شدن ارز ترجیحی از دارو 
برای جلوگیری از گران شدن قیمت داروها بیمه سامت عهده دار پرداخت این 

مابه تفاوت هزینه شده است.
وی با اشــاره به اجرای طرح » دارویــار« و حذف ارز ترجیحی و تخصیص آن 
به شــرکت های دارویی گفت: برای همین منظــور این نهاد ماهانه حدود ۲۰۰ 

میلیارد ریال اعتبار بیشتر تخصیص یافته است.
مدیر کل بیمه سامت مازندران افزود: تا سال گذشته و پیش از اجرای طرح 
دارویار بیمه ســامت استان میزان پرداخت هزینه دارویی ماهانه ۱۲۰ میلیارد 

ریال بود که اکنون این رقم به ۳۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.
طرح دارویار روز ۲۳ تیر ۱۴۰۱ در سراســر کشــور به اجرا گذاشته شد تا از 
این طریق کاهش پرداختی از جیب مردم و پرداخت هزینه های افزایش قیمت 

داروها توسط بیمه ها صورت بگیرد.
در راســتای اجرای سیاست های ارزی طرح دارویار با هدف انتقال یارانه دارو 
از طریق بیمه ها به مردم برنامه ریزی و اجرا شده تا با این روش پرداختی از جیب 
بیمار تغییری نداشته باشــد اگرچه بیماران خاص در این طرح به صورت ویژه 
دیده شدند و حتی برخی از داروهای موردنیاز آنها روند کاهشی داشته است.در 
سال های گذشته برای تامین مواد اولیه، ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به شرکت ها 
تخصیص پیدا می کرد کــه این موضوع در بازه های زمانی مختلف با انتقادهایی 
مواجه شــده بود؛ زیرا تخلف ها و فاکتورســازی هایی در این زمینه رخ می داد و 

مسیری برای فساد در حوزه دارو شده بود.
مازندران رتبه نخست ثبت نام بیماران در صندوق بیماران خاص

وی از تشــکیل صندوق بیماران خاص، صعب العاج و نادر به عنوان یکی از 
طرح های موثر و مفید دولت ســیزدهم نام برد و گفت: با تشکیل این صندوق از 
سه ماه قبل بیماران خاص هموفیلی، تاالســمی، ام اس، پیوند کلیه و دیالیز از 
مزایای آن بهره مند هستند و دولت امسال برای آن پنج هزار میلیارد تومان اعتبار 

اختصاص داده است.
میرزایی با اشاره به اجرای موفق این طرح در کشور افزود: اعتبار این صندوق 

برای سال آینده به ۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی ادامه داد: ۴۴گروه بیماری های نادر از جمله سرطان، اوتیسم، بال پروانه 
ای، دیابت و فشار خون زیر پوشش این صندوق قرار گرفتند که با نشان دار شدن 

بیماران پرداخت هزینه درمانی و تشخیصی مورد نیاز به آنها تعلق می گیرد.
به گفته مدیر کل بیمه ســامت مازندران هم اکنون پنج هزار بیمارخاص و 
صعب العاج با ارائه مدارک در سامانه این صندوق ثبت نام شدندو از حیث ثبت 

نام استان در رتبه اول کشور قرار دارد.
وی گفت: از زمان تشکیل این صندوق تاکنون یک و نیم میلیارد تومان اعتبار 

برای درمان این بیماران اختصاص یافت و از نظر مالی به آنها کمک شده است.
میرزایی همچنین به دیگر اقدامات حمایتی دولت سیزدهم از بیماران خاص، 
صعب العاج و نادر اشــاره و تصریح کرد: ۱۰۷ گروه بیماری در صورت پرداخت 
هزینه بیشــتر از هزینه بیمه پایه و تکمیلی با ارائه مدارک به بیمه ســامت می 

توانند هزینه پرداختی را از این نهاد دریافت کنند.
وی با اشــاره به اینکه سقف واریز هزینه تشــخیص و درمان بیماران در این 
زمینــه ۵۰ میلیون تومان اســت، ادامه داد: در این خصوص از ابتدای امســال 
تاکنون ۵۰۱پرونده به ارزش چهار میلیارد تومان تشــکیل شد که سه میلیارد 

تومان از این میزان هزینه به حساب بیماران واریز شد.
پنجم مردادماه ۱۴۰۱ هیات دولت در اجرای تکلیف قانونی بند » ن« تبصره 
۱۷ قانون بودجه ســال ۱۴۰۱ کل کشور و با توجه به ضرورت تسریع در توسعه 
محافظت مالی از بیماران خاص و صعب العاج، اساسنامه صندوق بیماری های 

خاص و صعب العاج را به تصویب رساند.
دولت سیزدهم این تصمیم را در راستای ایجاد وحدت رویه و انسجام در منابع 
مالی و خدمات برای گسترش پوشش هزینه بیماران یاد شده و ایجاد عدالت در 

دسترسی و بهره مندی از خدمات درمانی اجرایی کرده است.
موضوع فعالیت صندوق یادشــده فراهم کردن امکان دریافت تســهیات 
قرض الحســنه برای مشــموالن از طریق بانک های عامل، فراهم آوردن زمینه 
تامین مالی بهینه داروها، تجهیزات پزشــکی، کاالها و خدمات ســامت محور 
مرتبط با بیماری خاص و صعب العاج مشــتمل بر خدمات ارتقای ســامت، 
خدمات پیشگیرانه، خدمات تشخیصی و درمانی، خدمات بازتوانی و توانبخشی و 
مراقبت های دوره ای و تسکینی، خدمات پرستاری و درمان در منزل آنان و نظایر 
آن که فهرســت آن به تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسید، 
با استفاده از پایگاه اطاعات و به منظور بهبود محافظت مالی برای مشموالن در 

قبال بخشی از هزینه های سامت است.

پرداخت یک هزار میلیارد تومان هزینه درمان بســتری و سرپایی 
درمان بیمه شدگان

مدیر کل بیمه سامت مازندران گفت: این بیمه از طریق ۲هزار و ۶۵۰مرکز 
درمانی از قبیل مطب، بیمارستان، آزمایشگاه، مراکز تصویربرداری و دیگر مراکز 

تشخیصی و درمانی خدماتدهی به بیمه شدگان خود را انجام می دهد.
وی با اشاره به اینکه بیمه سامت مازندران پرداختی های خود به مراکز طرف 
قرارداد را به روز کرده اســت، افزود: بیمه سامت استان در ۱۰ماهه امسال یک 

هزار میلیارد تومان هزینه درمان بستری و سرپایی افراد را پرداخت کرد.
میرزایی به اجرای طرح های عمرانی در ادارات بیمه ســامت ۱۹ شهرستان 
مازندران به عنوان دیگر اقدامات صورت گرفته در یکســال اخیر نام برد و ادامه 
داد:توسعه و بازســازی فضاهای فیزیکی ادارات و مامورسراهای ۱۰ شهرستان 
و خرید ســاختمان برای شهرســتان های نکا و میاندورود با هزینه ۵۰ میلیارد 

تومانی انجام شد.

دکتر میرزایی، مدیر کل بیمه سالمت مازندران خبر داد:

بیمه رایگان ۸۱ درصد بیمه شدگان سالمت در مازندران


