
  

تیترهای خواندنی تیترهای خواندنی 

 ساخت بزرگترین شهر سالمت کشور 
در مازندران

 اســتاندار مازندران گفت: ساخت بزرگترین شهر سالمت کشــور در غرب استان با همراهی سرمایه گذار خصوصی و 
جانمایی زمین پیگیری می شود.

 سید محمود حسینی پور در آیین آغاز عملیات اجرایی ساخت بیمارستان یک هزار و ۱۰۰ تختخوابی آیت اهلل طبرسی 
در ســاری افزود: راه اندازی تروریسم سالمت و تحت پوشش قرار گرفتن میلیون ها شهروند در حوزه درمانی از جمله 
دســتاوردهای ماندگار انقالب اسالمی در اســتان است.وی خاطر نشــان کرد: امروز اگر جذابیتی برای گردشگران 
کشــورهای عربی از عمان، امارات، عربستان، کویت و قطر برای حضور در بیمارســتان های مازندران وجود دارد آن 
اســت که پزشکان متخصص و متعهد قابل توجهی و امکانات خوبی در استان برقرار است.استاندار مازندران ادامه داد: 
مازندرانی که اول انقالب در بیمارستان های آن از پزشکان هندی و پاکستانی پُر بود اکنون پزشکان متخصص این دیار 
نه تنها به هم استانی ها بلکه به بیماران سایر نقاط کشور و جهان خدمت ارایه می دهد.حسینی پور تصریح کرد: سرانه 
تخت بیمارستان در مازندران در قبل از انقالب اسالمی ۴۲صدم درصد بود که این رقم اکنون به ۱.۶ درصد رسیده است.

مقام عالی دولت در مازندران اضافه کرد: اکنون بیش از ۴۵ هزار تخت بیمارســتانی در استان وجود دارد که تمام این 
امکانات بهداشتی به برکت انقالب اسالمی ایجاد شد.

وی افزود: باید دســتاوردهای ماندگار انقالب اسالمی در حوزه بهداشــت برای اقشار مردم تبیین شود و شاید حتی 
دانشجویان حوزه پزشکی ما هم نمی دانند که انقالب اسالمی چه دستاوردهای ممتازی در حوزه درمان استان داشت 
و دارد.استاندار مازندران گفت: توســعه متوازن در تمام حوزه های مهم ترین اولویت مسووالن اجرایی استان است و 

بهداشت و درمان برای تحقق این امر نقش غیر قابل انکاری دارد.

سالمتسالمت

استاندار مازندران اعالم کرد؛

سرمایه گذاری ۷۰۰۰ میلیارد تومانی در زیرساخت های برق مازندران

اســتاندار مازندران گفت: طی یکسال گذشته 
هفت هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در صنعت 
برق استان صورت گرفته و تحوالت شگرفی در این 

زمینه ایجاد شده است.
 ســید محمود حســینی پور در مراسم افتتاح 
پروژه های برق منطقه ای استان با اشاره به تحوالت 
شگرف در صنعت برق استان اظهار داشت: قبل از 
انقالب شمار مشترکان تجاری و صنعتی در استان 
محــدود بود در حالی که امروز ســه هزار مگاوات 
نیروگاه در اســتان احداث شــد و تمامی شهرها و 

روستاهای استان از برق بهره مند بودند.
وی بــا بیان اینکه قبل از انقــالب هیچ نیروگاه 
برق در اســتان فعال نبود، گفت: در آن دوره فقط 
شش درصد روســتاهای استان از نعمت برق بهره 
مند بودند و در تمام دوران قبل از انقالب ۱۹ پست 
انتقال و فوق توزیع در اســتان وجود داشــت اما 
طی ۴۴ ســال بعد از انقالب اسالمی ۱۴۰ دستگاه 
 پست با رفیت ۱۸ هزار و ۵۷۵ مگاوولت آمپر نصب

 شده است.
وی ادامــه داد: یکی از سیاســت های دولت به 
صفررسیدن خاموشی برق خانگی است و امسال 
برای اولین بار در بخش خانگی در تابســتان هیچ 
خاموشــی نداشــتیم و در آینده نزدیک در بخش 

صنعتی نیز نباید خاموشی برق اعمال شود.
استاندار مازندران با اظهار اینکه مکتب و سیره 
عملی حضرت امام راحل مدیریت جهادی اســت، 
بر لــزوم ترویج این مدیریت تاکید کــرد و افزود: 
طی یکسال گذشته ســرمایه گذاری هفت هزار و 

 ۳۰۰ میلیارد تومانی در حوزه برق در استان انجام
 شده است.

حســینی پور با بیان اینکه تحول اساســی در 
حوزه زیرســاخت های برق صورت گرفته اســت، 
گفت: سه هزار میلیارد تومان در قالب ماده ۵۶ در 
زمینه زیرساخت های آب در استان تخصیص داده 

شده است.
اســتاندار مازندران بر لزوم تســریع در تکمیل 
پروژه هــا تاکید کرد و گفت: بســیاری از پروژه ها 
در استان چندین سال به صورت نیمه کاره وجود 
 دارد و زمانبنــدی برای تکمیــل و پایان پروژه ها 

ضروری است.

مدیرعامل برق منطقه ای مازندران و 
گلستان:

نیروگاه نکا تقویت شود
 اجرای پروژه های برق منطقه ای

 مدیرعامل برق منطقه ای مازندران و گلستان 
با اشاره به اینکه میزان مصرف انرژی در زمان پیک 
بیش از تولید آن اســت، تقویت نیروگاه نکا را برای 

تامین نیازها الزم دانست.
کوروش موســوی تاکامــی در مراســم آغاز 
عملیاتــی اجرایی ۴۰ پروژه برق اســتان با اظهار 
اینکه گلســتان و مازندران هشت درصد مصرف 
برق کشور را به خود اختصاص داده اند، افزود: این 
در حالی که پنج درصد مشــترکان کشور در این 

مناطق وجود دارد.

وی میزان انرژی وارده به استان های مازندران و 
گلستان را ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیون کیلووات ساعت 
است، گفت: سه هزار مگاوات برق در نیروگاه های 
اســتان و هزار و ۶۷۰ مگاوات نیــز از نیروگاه های 

کشور تأمین می شود.
وی ادامــه داد: از شــرکت های همجــوار در 
اســتان های مختلــف دو هــزار و ۵۰۵ میلیون 
کیلووات ساعت واردات برق دارد اما بیش از چهار 
هزار میلیون کیلووات ســاعت صــادرات داریم و 

میزان تولید انرژی بیش از مصرف ما است.
موسوی یادآور شد: میزان مصرف برق در پیک 
بیش از تولید اســت که مدیریت آن الزامی است و 
۱۰ هزار میلیون کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه 
نکا تولید می شــود و ضرورت تقویت آن الزامی به 

نظر می رسد.
مدیرعامل نیروگاه برق مازندران و گلســتان با 
اشــاره به تبادل برق با ترکمنستان اظهار داشت: 
امیدواریم برق بیشــتری از این کشور دریافت و به 

ترکیه صادر کنیم.
وی میــزان انرژی تحویلی بــه صنایع را ۷۹۳ 
کیلووات ســاعت ذکر کــرد و افزود: نســبت به 
سال های گذشته انرژی تحویلی به صنایع بیشتر 
بوده است و در عین حال آنها را به مصرف در شب و 

تغییر ساعت کار سوق دادیم.
وی تصریح کرد: نیروگاه ســرخ رود محمودآباد 
در پروسه احداث است و بلوک ترکیبی نیروگاه نکا 
نیز آغاز شده است و همچنین سایت ۱۵۰ مگاواتی 

در ساری در دستور کار قرار دارد.
موسوی تاکامی با اشــاره به اجرای پروژه های 
مختلف برق در دهه فجــر افزود: عملیات اجرایی 
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صفحه5

 *  *    قانون حمایت از محیط بانان تصویب شد   قانون حمایت از محیط بانان تصویب شد
*     ِسحر طبیعت در پارک ملی گلستان*     ِسحر طبیعت در پارک ملی گلستان

*   *     اکران جشنواره فیلم فجر در مازندران  اکران جشنواره فیلم فجر در مازندران
 *   *      تولید     تولید 66//55 درصد زباله کشور درصد زباله کشور

 در مازندران در مازندران

 *     *    فعالیت باشگاه های ورزشی فاقد مجوزفعالیت باشگاه های ورزشی فاقد مجوز
  در مازندران  در مازندران

* *   باند جعل اسناد ملکی با ارزش   باند جعل اسناد ملکی با ارزش 1۰1۰ هزار  هزار 
میلیاردی در مازندران متالشی شدمیلیاردی در مازندران متالشی شد

*    *    علت عصبانیت کودکان علت عصبانیت کودکان 
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گام های بزرگ دانشگاه علوم پزشکی گام های بزرگ دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران در ارتقاء شاخص های حوزه مازندران در ارتقاء شاخص های حوزه 

درمان  پس از انقالب اسالمیدرمان  پس از انقالب اسالمی

 کلنگ زنی بزرگترین پروژه ی کارخانه تولید
  تجهیزات تولید کیت و دستگاه آزمایشگاهی

 خاورمیانه در نوشهر برگزارشد

  
  محمد صالحی مدیر عامل شــرکت نویان نگین پارســیان در این مراسم گفت :
پروژه ی کارخانه تولید تجهیزات ازمایشگاهی در ۵ فاز با سرمایه گذاری ۱۰۰۰ میلیارد 
تومان که فاز نخســت پروژه در تهران با اشتغالزایی بیش از ۷۰ نفر استارت زده شد و 
کلنگ فاز دوم پروژه تولید تجهیزات آزمایشگاهی در منطقه ویژه ی اقتصادی بندر 

نوشهر به زمین زده شد .
مهندس صالحی تصریح کرد :بیش از ۲۱۰ نفر نیروی مستقیم در استان و شهرستان 
 مشــغول به کار خواهند شــد و در کل ۵ فاز این پروژه ۱۹۱۰ نفر اشــتغالزایی ایجاد 

خواهد کرد .
دکتر محسنی نماینده مردم شهرستانهای نوشهر و چالوس و کالردشت در مجلس 
شورای اسالمی نیز بیان کرد :ما ظرفیتهای بســیار خوبی در کشور داریم در استان 
مازندران ۳ بندر ۳ فرودگاه و ۴۳۷ کیلومتر ســاحل قابل اســتفاده داریم و سرمایه 
گداران می توانند کمک بسیار زیادی به ما کنند و افزود : امنیت در سرمایه گذاری اصل 
اســت و باید این امنیت را برای سرمایه گذاران ایجاد کنیم و بعد از امنیت نیز سالمت 
مهمترین مولفه توسعه دولتها است که باید به آن توجه کنیم و همچنین گفت :شرکت 
نویان نگین پارســیان نیز شرکت بسیار منظمی است و پروژه ی آن باعث پیشرفت و 

توسعه منطقه می شود پس باید حمایت شود.
زرودی فرماندار نوشهر نیز گفت :ما اعتبارات محدودی داریم و برای عمران و توسعه 

در منطقه باید از کمک سرمایه گذاران استفاده کنیم و از آنان حمایت نماییم .

صفحه2

 نیروي  شرکتي نیروي  شرکتي
  دولت  روحانی  دولت  روحانی

  معاون  بهزیستی  معاون  بهزیستی
 دولت  رئیسی شد دولت  رئیسی شد

  قدردانی از افتخارآفرینی  قدردانی از افتخارآفرینی
 »ببر مازندران« »ببر مازندران«  



سخنگوی دولت گفت: بسیاری از امتیازاتی که از جانب 
قدرت های غربی به خیلی از کشورهای رقیب ما در منطقه 
 داده شــده، به دلیل دســتاوردهای جمهوری اســامی

 بوده است.
 مراســم رونمایی از کتاب »کارنامه منتشــر نشده« با 
حضور علی بهادری جهرمی، سخنگو و دبیر هیأت دولت 
و سید محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای 

اسامی در خانه اندیشه ورزان برگزار شد.
بهادری جهرمی در این نشســت بــا بیان اینکه کتاب 
کارنامه منتشر نشده ســعی دارد تصویری واقعی از ایران 
بعد از انقــاب ارائه دهد، گفت: این کتاب با اســتفاده از 
آمارهای بین المللی نوشته شده اســت که این آمارها به 
صورت مقایسه ای کشــورها را ارزیابی می کنند و طبیعتاً 

نگاه جانبدارانه به جمهوری اسامی ندارند.
وی با اشاره به دستاوردهای کشور در حوزه هایی مانند 
فرهنگ و مردم ساالری در بعد از انقاب، خاطرنشان کرد: با 
این کتاب می توانیم ببینیم که وضعیت جمهوری اسامی 
نه تنها در حوزه های گفتمانی انقاب مانند فرهنگ، بلکه 
در محورهایی مانند مســائل رفاهی و خدمات عمومی که 
در آن شبهه و ســوال وجود دارد و برای کشورهای غربی 
ماک ارزیابی اســت، چه تفاوت مثبت محسوسی با رژیم 

دیکتاتوری شاه دارد.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه نظام شاهنشاهی در 
ایران مورد حمایت رســمی کشورهای غربی بود، تصریح 
کرد: با کتاب کارنامه منتشــر نشــده می تــوان دید در 
زمینه هایی مانند دسترسی به خدمات بهداشتی و میزان 
سواد که برای غربی ها ماک ارزیابی است، مسیر تمکین 
و سازش در دوران پهلوی چه دستاوردی برای مردم ایران 
داشت و اگر این مسیر ادامه پیدا می کرد امروز کشور ما در 
چه جایگاهی بود ولی با الگوی انقاب اسامی که بر مبنای 
استقال و مقاومت و رشد درون زا است، چه موفقیت هایی 

برای کشور حاصل شده است.
وی اضافه کرد: سخن کتاب کارنامه منتشر نشده فقط 
این نیست که ما رشد داشــته ایم، بلکه نشان می دهد که 
نرخ رشد و سرعت حرکت ما علی رغم تحریم ها با گذشته 

قابل مقایسه نیست.
بهــادری جهرمی بیان کرد: پژوهشــگرانی که این اثر 
را تولیــد کردند، هیچیک جزو مدیران ارشــد جمهوری 
اسامی نیستند، یعنی کسی کارنامه خودش را ارائه نداده، 
بلکه نسل متولدین بعد انقاب آن را تألیف کرده اند و این 
کارنامه ای است که آن ها از دستاوردهای انقاب مشاهده 

و گزارش داده اند.
ســخنگوی دولت خاطرنشــان کرد: بدون شک رشد 
ایران اســامی در منطقه به رشد سایر کشورهای منطقه 
نیز کمک کرده و در آینده نیز کمک خواهد کرد زیرا رقابت 
سازنده کشورهای منطقه با یکدیگر موجب رشد متقابل 

آن ها می شود.
وی افزود: وقتی که یک کشــور مستقل رشد می کند، 
کشــورهای استعمارگر مجبور می شــوند که بسیاری از 

خدمات را در کشــورهای تحت سلطه شــان انجام دهند 
تا آن ها در قیاس با کشــورهای مســتقل عقب نیافتند؛ 
از این منظر شــک نکنید که بســیاری از امتیازاتی که از 
جانب قدرت های غربی به خیلی از کشــورهای رقیب ما 
در منطقه داده شــده، به دلیل دســتاوردهای جمهوری 
اســامی بوده است.سخنگوی دولت در پایان گفت: قطعاً 
نباید به همین میزان از بیان دســتاوردهای انقاب اکتفا 
کرد و بایســتی هزاران اثر مانند کتاب کارنامه منتشــر 
نشــده در این زمینه ها تولید و توزیع شود تا با سیاه نمایی 
دشمنان مقابله شود.سید محسن دهنوی نماینده مردم 
تهران و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسامی نیز در 
این مراســم با بیان اینکه کتاب »کارنامه منتشر نشده« 
به خوبی دســتاوردهای کشــور پس از انقاب اسامی را 
بیان کرده است، گفت: تا ســال ۵۷ شاخص امید زندگی 
در کشور ما ۵۶ سال بود، در حالی که میانگین جهانی ۶۱ 
سال بود؛ امروز این شاخص امید به زندگی در کشور ما ۷۵ 

سال و در میانگین جهانی ۷۲ است.
وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از شاخص های منتشر 
شده در این کتاب نرخ سواد است، افزود: سال ۵۵ و ۵۶ به 
طور میانگین ۳۷ درصد مردم کشــور ما باسواد بودند؛ آن 
موقع در کشورهای عربی منطقه شاخص سواد ۴۵ درصد 
بود ولی امروز مطابق آمارهای جهانی درصد باسوادی در 
ایران ۸۹ درصد و در کشــورهای همســایه ما ۷۴ درصد 
است.نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه چندین 
ســال است ما جزو ۱۵ کشــور برتر دنیا در تولید مقاالت 
علمی هســتیم، گفت: تولید مقاله واقعاً معیاری از تولید 
علم اســت. همچنین هشت نفر از پژوهشــگران ما جزو 
دانشمندان معتبر پر ارجاع در دنیا هستند که جای افتخار 
دارد. ما نتوانســتیم در کاربردی کردن مقاالت برای حل 
مشــکات موفقیت زیادی کسب کنیم، اما باید دستاورد 

بزرگ در تولید مقاالت را مشاهده کرد.

دهنوی با اشــاره به اینکه زیرساخت توسعه و رشد هر 
کشوری منابع انسانی اســت، اضافه کرد: امروز فقط سه 
میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در کشور ما در تحصیات تکمیلی 
مشــغول به تحصیل هستند؛ این دســتاورد جمهوری 
اسامی و مزیت کشــور است در حالی که گاهی از همین 
به عنوان نکته منفی یاد می شــود. به عاوه اینکه درصد 
ورودی دختران به دانشگاه در برخی رشته ها بیشتر است 
را نیز باید از دســتاوردهای جمهوری اسامی در کرامت 

دادن به بانوان بدانیم.
وی با اشــاره به فضایی شدن کشــور در دوران پس از 
انقاب اسامی خاطرنشــان کرد: برای اینکه کشوری به 
فناوری فضایی دست پیدا کند، الزم است در ده ها فناوری 
دیگر از یک نقطه ای عبور کند تا به فناوری فضایی دست 
یابد که این نشــان دهنده پیشرفت علمی کشور ما است.

نماینــده مردم تهران در مجلس بــا تأکید بر اینکه نقطه 
طایی دیگر در دســتاورد علم و فناوری کشــور در بحث 
کرونا بود، افزود: در روزهای اول آغاز اپیدمی کرونا، فضای 
رعب و ترسی حاکم بود ولی عقبه علم و فناوری در روزی 
که کشور نیاز داشت، به راهکار و چاره رسید. ما توانستیم 
در تأمین همه تجهیزاتی که برای مقابله با کرونا الزم بود، 

نیاز کشور را تأمین کنیم.
دهنوی خاطرنشــان کرد: خیلــی از اتفاقات مهم در 
رشد علمی کشــور در بازه ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۲ بوده که رتبه 
ما جهش خوبی پیدا کرده اســت. این اتفاق همزمان بود 
با دورانی که مقام معظم رهبری بحث جنبش نرم افزاری 
و تولید ثروت از دانــش را مطرح کرده بودند. در آن موقع 
در خود دانشگاه این مفاهیم جدید و تازه بود. رهبر معظم 
انقاب بر روی این موضوع ایســتادند و گفتند ما علمی را 
می خواهیم که منجر به تولید ثروت برای کشور شود، آن را 
گفتمان کردند و از دل آن موضوع شرکت های دانش بنیان 

را مطرح کردند.

بهادری  جهرمی:

بسیاری از امتیازات غرب به کشورهای منطقه به دلیل پیشرفت  ایران است

نشریه مازندران، گلستان، گیالن
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قالیباف در یادداشتی نوشت؛

»تداوم انقالب« با »امام تحول«
رئیس مجلس نوشــت: نوگرایی بــر مبنای »عقانیت- عدالــت- معنویت« یک ضرورت 
برای تداوم انقاب اســت و استمرار مسیر انقاب را باید با نگاهی تحولی برای افزایش سرمایه 

اجتماعی و تولید قدرت نرم پیش ببریم.
 محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شــورای اسامی در یادداشتی با عنوان »تداوم انقاب« 
با »امام تحول« به مناسبت فرارســیدن چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقاب اسامی به 

موضوع انقاب اسامی و رابطه آن با نگاه تحولی امام خمینی )ره( پرداخته است.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شــورای اســامی: امروز که ۴۴ سال از انقاب اسامی 
می گذرد، برای هم نســان ما که در آن دوران برانداختن طاغوت را یک رؤیا و آرزوی دوردست 
می دانستند و برای نسل های قبل تر از ما که در الک محافظه کاری و عافیت اندیشی رفته بودند، 
هر روز بزرگ تر و باشــکوه تر از قبل می شود.ما جوانانی بودیم که از یک سو انفعال بی عمان را 
شــاهد بودیم که اتفاقاً برگرفته از نوعی واقع گرایی و محاســبات مادی بود و از سوی دیگر، از 
نســیم روحانی و جان انگیز امام عزیزمان نفس تازه می کردیم و آرمان بزرگ انقاب اســامی 
را پیش روی خــود می دیدیم. در این دوگانه اما امام برخاف گوشه نشــینان و عافیت طلبان 
نه یک آرمان گرای بی توجه بــه واقعیت ها که اتفاقاً یک انقابی واقع بین و جامع نگر بودند.این 
جامع نگری در ایمان به خدا و ســنت های الهی و اعتقاد به قدرت مردم و جامعه تعریف می شد. 
تهذیب نفس و ایمان به سنت های الهی، امام )ره( را در مرتبه باالی معنوی قرار داد که نََفس اش، 
نََفس مســیحایی و معجزه گری بود که بت بزرگ زمان را از جا کند. این ایمان و آرمان خواهی 
امام )ره( یک آرمان خواهی اصولی، اجتهادی و با قدرت برآمده از مردم صورت گرفت که دقیقاً 
در نقطه مقابل آرمان خواهی خام و شعاری قرار می گیرد. این همان نکته اصلی و محوری است 
که دشمنان نظام اسامی قادر به درک و فهم آن نیستند. انقاب اسامی انقابی آرمان گرایانه 
و در تداوم سنت های الهی و درعین حال مردمی و اجتماعی بود. چنین رویکرد نوگرایانه ای که 
توانایی تلفیق دو نگرش جداافتاده از هم در طول قرن های گذشــته را داشته باشد، بازگشتی 
بــه روز و زمان مند به دولت نبوی در مدینه و علوی در کوفه اســت؛ دولت هایی با اهداف الهی و 
مقدس و با حمایت و همراهی مردم. انقاب ما تاش برای رسیدن به چنین الگویی است و گرچه 

مسیر طوالنی و بلند است اما سرمشق موجود و راه مشخص است.
در ۴۴ ســالگی انقاب اسامی، اکنون بر همه ما مشــخص است که این انقاب متفاوت از 
بسیاری از جنبش ها و انقاب ها بر مبنای نگرش نوگرایانه امام )ره( به موضوع دولت و جامعه و 
نگاه استقال خواهانه و عزتمندانه نسبت به جهان غرب و شرق صورت گرفت. این نگاه عاوه بر 
قدرت بسیج اجتماعی در جهت ایجاد معیارهای جدید ارزشی و هویتی برای انسان معاصر بود. 
تحول ارزشی امام )ره(، هم متمرکز بر فرد و هم عموم مردم به دنبال ساختن انسان و جامعه ای 
بود که توان بیان خود در عرصه های مختلف را داشــته باشــند. به تعبیری همراهی و حمایت 

مردم بخشی از مسیر باور به سنت های الهی است.
این نــگاه جامع االطراف در طــول دوران زعامت رهبر بزرگوار انقــاب در کوران حوادث 
مختلف سیاسی و اجتماعی همچنان مداوم و پویا با تأکید بر اصول و مبانی و لزوم تحول دائمی 

ذیل ادبیات »امام تحول« پیش می رود.
رهبر انقاب به خوبی پیشتازی فکری را همراه با نگاه اصولی و تحول گرایانه به مسائل حفظ 
کرده اند و توانسته اند رابطه متقابل و مداومی میان ارزش ها و آرمان ها با واقعیت ها برقرار نمایند.

آنچه به عنوان حکمرانی نو طرح شد هم دقیقاً در همین راستا و گفتاری برگرفته از ادبیات »امام 
تحول« و به منظور برداشتن موانع در جهت حرکت ســریع تر به سوی آرمان هاست. تردیدی 

نیست که پس از ۴ دهه نیازمند بازسازی و تحول برای »تداوم انقاب« هستیم. 
نوگرایی بر مبنای »عقانیت- عدالت- معنویت« یک ضرورت برای تداوم انقاب است. در 
این مسیر هم با تجدیدنظر در اصول مخالفیم و هم معتقد به بازنگری و روزآمد شدن در روش ها 
هســتیم. استمرار مسیر انقاب را باید با نگاهی تحولی برای افزایش سرمایه اجتماعی و تولید 
قدرت نرم پیش ببریم. از دل یک نگاه تحولی توان »کارآمدی« بیشــتر برای حل مشــکات 
اقتصادی جامعه پدید می آید که برخاف نقشــه دشمن، نقشه جداسازی جامعه از ارزش های 
انقاب را خنثی خواهد کرد.انقاب اسامی با موجودیت سرزمینی و هویتی ایران گره خورده 
است و این پیوند با وجود دشمنان فراوان در این ۴۴ سال جدا نشد و با ایمان به خدا و باور به مردم 

این مسیر محکم تر از همیشه تداوم خواهد یافت.

وحیدی در حاشیه هیئت دولت:

 توسعه پیمان های پولی دوجانبه منجر
به تضعیف دالر می شود

وزیر کشــور گفت: اگر ما پیمان های پولی دوجانبه خود را توســعه دهیم و بتوانیم ارزهای 
دیگر را وارد معامات خود کنیم، موجب تضعیف دالر خواهد شد.

 احمد وحیدی در حاشیه نشســت هیئت دولت اظهار داشت: یکی از ارکان قدرت آمریکا، 
دالر اســت و زمانی که دالر در بین کشورهای مختلف به عنوان ارز رایج درآمده و درصد زیادی 
از ذخایر بانک ها با دالر اســت، خود به خود کمک کردیم که دالر بر قدرت سلطه گری آمریکا 
تأثیر بگذارد.وی بیان کرد: زمانی دالر سقوط می کند که کشورها دالر را از تبادالت خود خارج 
کنند و با ارزهای دیگر تعامل داشته باشند و این اقدام باعث می شود قدرت امپراطوری آمریکا 
کاهش پیدا کند. وزیر کشور تصریح کرد: اگر ما پیمان های پولی دوجانبه خود را توسعه دهیم و 
بتوانیم ارزهای دیگر را وارد معامات خود کنیم، موجب تضعیف دالر خواهد شد. دالر به صورت 

غیرواقعی در دنیا چاپ شده و اقتدار اقتصادی برای آمریکا به وجود آورده است.
وحیدی بیان کرد: کشــورهای مختلف و به ویژه کشــورهای مطــرح دنیا که می خواهند 
سیاســت های مستقل داشته باشند باید دست به دست هم دهند و با هم همراهی و هماهنگی 
کنند تا بتوانند ارزهای دیگر را در تعامات خود مورد توجه قرار دهند. باشگاه تحریمی ها باید 
ارزهای دیگر را مبنای معامات خود قرار دهند و این موضوع منجر به تضعیف دالر خواهد شد 
البته این موضوع نیازمند عزم جدی اســت و کشورهایی که از سیاست های استعماری آمریکا 

ضربه دیدند، باید این تصمیم را اتخاذ کنند.

زارع در نشست خبری:

گروه های جهادی فعال در پروژه های 
آبرسانی معاف از مالیات شدند

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: گروه های جهادی و خیرینی که در پروژه های آبرسانی 
روستایی با تایید وزارت نیرو مشغول فعالیت هستند، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف 
می شوند. رحیم زارع در نشســت خبری در توضیح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق الیحه 
بودجه ۱۴۰۲ گفت: کمیسیون تلفیق تصویب کرد که با توجه به قانون حداکثر استفاده از توان 
تولیدی و خدماتی کشــور و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و به منظور تأمین مالی طرح ها 
و با تأیید شــورای پول اعتبار، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد مکلف به 
راه اندازی ســامانه فاکتورینگ شدند. با اجرایی شدن تأمین مالی فاکتورینگ تا سقف ۶۰ هزار 
میلیــارد تومان )همت( برای طرح های تملک دارایی های ســرمایه ای و مبلغ ۸۰ همت برای 

نهادهای عمومی اختصاص داده می شود.
وی بیان کرد: گروه های جهادی و خیرینی که در پروژه های آبرسانی روستایی با تأیید وزارت 
نیرو مشغول فعالیت هســتند، هزینه های آنها در این پروژه ها مشمول هزینه های قابل قبول 
مالیاتی اســت و از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می شــوند. تا االن این موضوع شامل 

شهرها بود که در بودجه مقرر شد شامل روستاها هم شود.
سخنگوی کمیســیون تلفیق بودجه اظهار داشت: در راستای توسعه حمل و نقل عمومی، 
تنظیم بازار خودرو، توسعه حمل و نقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی 
هوا و ســوانح جاده ای به وزارت صمت اجازه داده می شود با تأیید و تشخیص سازمان راهداری 
و حمل و نقل جاده ای و سازمان شهرداری ها و دهیاری کشور، انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، 
مینــی بوس و ون و ســواری مورد نیاز را وفــق قوانین و مقررات موجــود در خصوص واردات 

خودروهای با عمر کمتر از ۵ سال ثبت سفارش کنند.

 افزایش 100درصدی حق اوالد و ۵0 درصدی 
حق عائله مندی

رئیس ســازمان امور اداری و اســتخدامی گفت: مکلف 
هستیم حق اوالد را ۱۰۰ درصد و حق عائله مندی را ۵۰ درصد، 

برای سال ۱۴۰۲ افزایش دهیم.
میثم لطیفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، گفت: 
طبق بودجه برای سال ۱۴۰۲ مکلف هستیم، حق اوالد را ۱۰۰ 
درصد و حق عائله  مندی را ۵۰ درصد نســبت به سال قبل آن 
افزایش دهیم.وی افزود: همان طور کــه می دانید در آذر ماه 
گذشته اولین افزایش اتفاق افتاد. بر اساس آن حق عائله مندی 
۶۰۰ هزار تومان و حق اوالد ۲۰۰ هزار تومان اضافه شــد. در 
عین حال پیشنهاد در الیحه بودجه ســال آینده، ۹۰۰ هزار 

تومان حق عائله مندی و ۴۰۰ هزار تومان حق اوالد بود.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: با همکاری مجلس، تحت 
عنوان یک ردیف جدید در احکام کارگزینی با نام ترمیم حقوق 
که قباً افزایش پیدا کرد؛ پیشــنهاد برای امسال هم بهمین 
صورت بود که انجام شــود. در نتیجــه به جای تغییر ضریب 
حقوق، ترمیم حقوق را تقویت کنیم و رقم را برای همه یکسان 

افزایش دهیم، که مورد بحث قرار گرفت.
لطیف خاطر نشان ساخت: دوستان سازمان برنامه معتقد 
بودند همان ۲۰ درصد را روی احکام افزایش دهیم. برداشت ما 
این بود که اگر بخواهیم نظام عادالنه را داشــته باشیم به مرور 
زمــان باید از این الگوی ردیف جدید ترمیم حقوق اســتفاده 
کنیم، تا بتوانیم فضا را مدیریت کنیم. فاصله حداقل و حداکثر 

را در بخش دولتی نسبت به آنچه که االن است، کمتر کنیم.
وی تأکید کرد: پیشنهاد ما افزایش دو میلیون تومان معادل 
۶۰۰۰ امتیاز بود و برای همه کارکنان دولتی این مقدار اضافه 

می شــد.از نظر میزان بودجه معادل همان ۲۰ درصد افزایش 
حقوق بود ولی در نهایت پیشــنهاد ســازمان برنامه و بودجه 

تصویب شد.

رئیسی در مراسم جایزه کتاب سال:
یکی از برنامه های جدی دولت توجه به مسائل 

فرهنگی است
رئیس جمهور با بیان اینکه یکی از برنامه های جدی دولت 
توجه به مسائل فرهنگی است، گفت: توجه به مسائل اقتصادی 
و معیشتی اولویت است اما نباید ما را از توجه به کتاب و فرهنگ 

غافل کند. 
حجت االســام سید ابراهیم رئیســی رئیس جمهور در 
مراسم چهلمین جایزه کتاب سال جمهوری اسامی ایران و 
ســی امین جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسامی ایران 
که در محل تاالر وحدت برگزار شد، ضمن تبریک ایام و اعیاد 
پیش رو اظهار داشت: دهه مبارکه فجر، سالگرد پیروزی انقاب 
اسامی را گرامی می داریم و به ارواح مطهر شهدای عالی قدر و 
امام شهدا درود می فرستیم و برای ایثارگران و جانبازان طلب 
عافیت داریم.وی عنوان کرد: جلســه بسیار معظم با شرکت 
تألیف کنندگان، اصحاب فرهنگ و کتاب و نویسندگان بود. از 
نویسندگان، داوران، مدیر محترم این بخش در وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسامی و دبیر محترم علمی و دبیر حوزه بین الملل و 

اصحاب خرد و فرهنگ تشکر می کنم.
رئیس جمهور ضمن ابراز خرسندی جهت حضور در این 
مراســم تصریح کرد: این رویداد که دو بار در ســال به صورت 
رســمی و عام و خاص تکرار می شود، رویدادی است که عاوه 
بر تحلیل و تکریم از مقام مؤلفان و مصنفان، صاحب نظران و 

صاحب نظرانی را معرفی می کند که ارتباط با اینها و کتاب شان 
می تواند برای جامعه ما و جوامع بسیار اثر بخش باشد.

رئیسی خاطرنشان کرد: جایگاه و ارزش کتاب بر هیچکس 
پوشیده نیست که پل ارتباطی میان اصل ها و نسل ها است. ما 
امروز چهره های اثر گذار را کسانی می دانیم که جامعه خود را 
بشناسند و نیاز جامعه را درک کنند و با قبول مسئولیت و خطر 

پذیری در عرصه های مختلف اجتماعی حضور پیدا کنند.
وی با بیان اینکه روشنفکران کسانی هستند که از نورانیت و 
عقانیت برتری نسبت به دیگران برخوردار باشند، اضافه کرد: 
روشنفکران کسانی هستند که دیدبان تیزبین داشته باشند، 
وضعیت فکری و اندیشــه ای جامعه را خوب رصد کنند و »در 
مواقع هشدار جامعه را انذار کنند و هشدار دهند«. روشنفکران 
از فکر و فرهنگ جامعه و هجوم بی رحمانه نسبت به فرهنگ ها 

و تمدن ها حفاظت می کنند.
رئیسی با بیان اینکه عده ای برخوردار از خوی استکباری، 
بدون توجه به فرهنگ و تمــدن غنی ملت ایران می خواهند 
آنچه خودشان تشخیص می دهند به مردم ما تحمیل کنند، 
گفــت: صیانت از فرهنگ و تمدن غنی ایرانی-اســامی کار 
اندیشمندان است و مهمترین و مؤثرترین ابزار کار آنها کتاب 
اســت که می تواند از داشته های فرهنگی و تمدنی ما صیانت 
کند.رئیس جمهور گفت: ملت ها از داشته ها، فرهنگ ها، آداب و 
رسوم خاص خود برخوردار هستند. عده ای ممکن است خود را 
نسل و جامعه ای برتر بدانند و بی توجه هستند که جوامع بری 

باید از تمدن و مدنیت برخوردار باشند.
رئیسی تاکید کرد: ما از یک مدنیت نبوی برخوردار هستیم 
که در پرتوی هجرت علی بن موسی الرضا است. آثار تمدنی در 
کشور که در شــعر و هنر و فرهنگ کشور وجود دارد برگرفته 

از فرهنگی غنی اســت. صیانت از ایــن جایگاه و فرهنگ کار 
اندیشمندان و روشنفکران است.

وی ادامه داد: کتاب اثری است که می تواند از فرهنگ جامعه 
صیانت کند و همیشه باید آن را به عنوان جایگاهی که می تواند 
علم، تاریخ، فرهنگ و دانش را صیانت کند؛ حفاظت کرد. چرا 
همیشه کتابخانه های بزرگ و نامدار مورد هجوم چپاولگران 
بوده است؟ زیرا از ستمگران دستور داشتند این آثار فرهنگی را 

به عنوان اثر ارزشمند مورد هجوم قرار دهند.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: کتاب بهترین بستر برای 
انتقال دانش و علم است. یکی از برنامه های جدی دولت توجه 
به مسائل فرهنگی است. توجه به مسائل اقتصادی و معیشتی 
اولویت است اما نباید ما را از توجه به کتاب و فرهنگ غافل کند.
رئیسی با طرح این سوال که اگر کتاب نبود چگونه امکان 
شناخت حکیمان، نویسندگان، خردمندان و فیلسوفان فراهم 
می شد؟ گفت: بررســی اینکه شیخ انصاری، صاحب جواهر و 
بسیاری از مورخین و مفســرین چه میزان تدقیق داشتند؟ 
بوعلی را چطور می توان شناخت؟ کتاب جلوه شناخت بزرگان 
است و همواره باید مورد توجه باشــد به ویژه در این سالهای 

پیروزی انقاب اسامی است.
وی افزود: رهبری معظم انقاب خود اهل نویسندگی بودند 
و قبل از انقاب بزرگترین مشوق شاعران و نویسندگان بودند. 

تغریض های کوتاه و پر مغز ایشان برای تشویق تألیف است.
رئیس جمهور در پایــان ضمن ابراز امیدواری از اینکه این 
رویداد بزرگ و نمادین منجر به توجه به تمام مؤلفان به صورت 
همیشگی باشد، تصریح کرد: برای همه شما از خداوند متعال 
آرزوی موفقیت دارم شما هم برای موفقیت در مسئولیت های 

ما دعا بفرمائید.

کوتاه سیاسی

اختصاصي ســرویس اجتماعي هموالیتی: هر 
دولتی برای موفقیت نیاز به انتخاب افراد شایســته برای 

توسعه امور دارد.
شایســتگی یعنی اینکه فردی که قرار است در حوزه 
مدیریت انتخاب شــود، تجربه، دانــش، کارکرد و از همه 
 مهمتر ســوابق مناســب برای تصدی گری مســئولیت

 داشته باشد.
متناسب با پســت های مدیریتی باید حساسیت های 
الزم اتخاذ شده و افراد بر اساس نیازهای سازمان و با هدف 

بهبود روند سابق در پست های مدیریتی قرار گیرند.
البته این مقدمه را بســیاری از مســئوالن رده باالی 
مدیریتــی و حتی نمایندگان آنها در اســتان ها به خوبی 
مطالعه کرده و خــوب می دانند اما چرا وقتی که به خلوت 

می روند آن کار دیگر می کنند.

به گزارش تیترآني از زمان معارفه مدیرکل بهزیســتی 
مازنــدران در اســتان چالش های این حوزه آغاز شــده و 
همچنان ادامه دارد، تغییــرات بدون برنامه ریزی مدیران 
شهرســتانی و تغییرات در معاونت هــا خود جای بحث و 

بررسی جدی دارد.
در این خبر بنای قضاوت نداریم و تنها روند انتصاب فردی 
که این روزها به عنوان سرپرست معاونت مشارکت،اشتغال 
و مراکز دولتي بهزیستی مازندران منصوب شده را بازنگری 
می کنیم و قضاوت اینکه آیا این فرد شایستگي ادامه حضور 

در این مسئولیت دارد را به عهده خوانندگان می گذاریم.
تحت عنوان نیروي شــرکتي خرید خدمت در دوران 
سرپرستي جمال باقری وارد مجموعه بهزیستي مازندران 
شد و علي رغم موانع قانوني پس از مدت کوتاهي عهده دار 

مسئولیت روابط عمومی شده است.

حتی در برهه ای به دلیل نداشــتن مــدرک مرتبط با 
اورژانس اجتماعی نتوانســت به عنوان نیروی شــرکتی 
تبدیل وضعیت شــود و مکاتباتی توسط بهزیستی کشور 
انجام شده که نه تنها ایشان بلکه سایر افراد به دلیل نداشتن 
مدرک مرتبط نمی تواننــد در مجموعه اورژانس فعالیت 

داشته باشند.
بر اســاس قانون به دلیل نداشــتن مــدرک مرتبط 
نمی توانست در بهزیستی اســتان مازندران تحت عنوان 

نیروی شرکتی فعالیت داشته باشد.
انتخاب آیت اهلل رئیســی به عنــوان رئیس جمهور و 
تغییرات انجام شده در حوزه مدیریتی بهزیستی مازندران 
نقطه عطــف دیگری در زندگی مســئول روابط عمومی 
بهزیستی استان مازندران رقم خورده و در مدت چند ماه 
اخیر نیروی شرکتي فاقد مدرک مرتبط تبدیل وضعیت 

شــده و در فاصله کمتر از ۴ماه از تبدیل وضعیت شدن به 
عنوان معاون مشارکت  و اشتغال بهزیستی استان مازندران 
معارفه شده اســت که این پروژه زود بازده جذب در دولت 
روحاني و معاون مدیر کل شــدن در دولت رئیسي حدود 

۴سال زمان برده است!!!
اینکــه در این مســئولیت با حوزه هــاي تخصصي و 
گســتردگي فراوان می تواند موفق باشد یا خیر خود جای 

بحث دارد!!!
البته ســنگ بنای کج انتصاب های از این دســت در 
استانداری مازندران گذاشته شــده و هنوز افکار عمومی 
و مــردم درباره نحوه انتصاب امید محبی معاون توســعه 
مدیریت و منابع استانداری مازندران قانع نشدند،همانطور 
که در دولت گذشــته حکم یک بخش و دو بخشدار جای 

بحث داشت.

اندر احواالت آشفته بازار مدیریتی در مازندران

نیروي شرکتي دولت روحانی 
معاون بهزیستی دولت رئیسی شد

هر دولتی برای موفقیت نیاز به انتخاب افراد شایسته برای توسعه امور دارد.شایستگی یعنی اینکه 
فردی که قرار است در حوزه مدیریت انتخاب شود، تجربه، دانش، کارکرد و از همه مهمتر سوابق مناسب 
برای تصدی گری مسئولیت داشته باشد.متناسب با پست های مدیریتی باید حساسیت های الزم اتخاذ 

شده و افراد بر اساس نیازهای سازمان و با هدف بهبود روند سابق در پست های مدیریتی قرار گیرند...
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سبک زندگیسبک زندگی

کدام بهتر است؛ مطالعه در 
شب یا صبح؟

یکــی از اختالف نظرهای والدین و فرزنــدان برای درس خواندن، 
زمان آن است؛ 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 
اســت 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 ســایت بایومدســنتر منتشر شده 
نشــان داده اســت که دیر خوابیدن باعث کاهش نمرات می شود چرا 
 باعث خواب آلودگی در طول شــده 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 دانشــجویان و وضعیت تحصیلی آنها 

وجود ندارد.
از نظر علمی چرخه هوشــیاری و تمرکز ما بــا ریتم های دایره ای 
کنترل می شــود که در واقــع چرخه خواب و بیداری ما را تشــکیل 
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.
افــرادی که معتقدند مطالعه در روز بهتر اســت 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
فایده مطالعه در شب

عده زیادی از دانشجویان و دانش آموزان مطالعه در شب را ترجیح 
می دهند. سکوت و آرامش شب، 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.
 مطالعــه در شــب مخصوص افرادیســت که به شــب 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 چرخــه فعالیت افراد می تواند با هم متفاوت باشــد 
 و الگــوی بهترین زمــان برای مطالعــه در افراد مختلــف 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 احســاس خستگی می کنند و از ساعت ۳ بعد 
از ظهر به بعد سرحال هستند و بعد از ان نیاز به کمی استراحت دارند 

و دوباره ساعت ۷ سرحال می شوند، این دست ساز و کار شبانه دارند.
تحقیقات نشــان داده اســت که افراد جوان تر نسبت به بزرگترها 
شــب بیداری را ترجیح می دهند. از ۳۰ سالگی به بعد فقط ۲ درصد 
دانشــجویان مطالعه در شــب را ترجیح می دهند و ۸۸ درصد آن ها 

مطالعه در روز را انتخاب می کنند.
افــراد جوان تر از آنجا که بیشــتر شــب ها بیــرون 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 کــه باید قبل از بهترین زمــان مطالعه در نظر 
بگیرید داشتن خواب کافی و سپس توجه به ساز و کار بدنتان است.

افراد جوان که سبک زندگی شــان فعالیت بیشتری دارد معموال 
شب 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 نقشــی 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 است.
به طور کلی زمانی که از نظر روحی و جسمی 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:
ســاعت ۳ - ۶ صبح: در این ساعات مغز انسان در فعال ترین حالت 
قرار دارد.ســاعت ۶ - ۱۰ صبح: مغز از افکار و انرژی های منفی خالی 

است و آماده یادگیری مطالب جدید است.
ســاعت ۱۰ - ۱۲: به مرور از انــرژی کاهش پیدا می کند و بازدهی 
مغز کمی از صبح زود کمتر می شــود 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 شــدیدا کاهش پیدا کرده و خسته 
اســت، اکثر مشــاوران 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.

کودکانی که مدام عصبانی می شــوند را می توان کنترل و 
درمان کرد اما اول باید به دنبال علت آن بود که معموال بخاطر 
عدم توجه والدین به آن ها این رفتار را از خود نشان می دهند.

 طبق گفته های روانشــناس بالینــی دکتر هوارد بث، کج 
خلقی یک کودک وقتی اســت که او قادر نیست انگیزه های 
عاطفی خود را تنظیم کند و این منجر به از دست دادن کنترل 
نفــس و بی توجهی به هنجارهای رفتاری پذیرفته شــده در 
گذشــته می شود که از تناسب با موقعیت نشات می گیرد.کج 
خلقی در کودکان از ۱۸ ماهه که بیشــ ترین عمومیت را دارند 
شروع و در چهار سالگی شــروع به کاهش می کند اما برخی 
ممکن است حتی بعد از این محدوده سنی نیز ادامه پیدا کنند 
؛ در ایــن بخش از قصد داریم به طور کامل علل و راه چاره را در 

مورد کودکان عصبانی از زبان کارشناسان بازگو کنیم.
چــرا کودکان کج خلقی می کنند؟ علت عصبانی شــدن 

کودک چیست؟
کج خلقی زمانی اتفاق می افتد که کودک ســخت تالش 
می کند تا بر محیط خود تسلط یابد.سفری سخت برای آن ها 
اســت که از یک کودک نوپا به یک کودک توانمند، پیشرفت 
پیــدا کنند بیایید نگاهی بیندازیم که چرا کودکان کج خلقی 

می کنند.
PFC قشر پیشانی نارس یا

قشر پیشانی بخشــی از مغز اســت که کارکرد اجرایی از 
جمله شــناخت اجتماعی، رفتار ارتباطــی و رفتار اخالقی را 
تنظیم می کند. PFC به طور کامل در کودکان بالغ نمی شــود 
و این منجر به عصبانیت می شــود. PFC از چهار سالگی شروع 

به رشد می کند.
سیستم لیمبیک

دستگاه لیمبیک به قشر پیشــانی ارتباط دارد و مسئول 
کنترل احساسات انســانی اصلی مثل ترس، ناامیدی، خشم 
و شادی است. وضعیت نابالغ سیستم لیمبیک اغلب کودکان 
نوپا را گیج و ناتوان می سازد و نمی توانند احساسات خود را به 
طور دقیق بیان کنند و منجر به اوقات تلخی آنها می شــوند و 
تا زمانی که پوســته آنها تنها راه برقراری ارتباط را گسترش 
دهد، احساسات خود را به شدت بیان می کنند تا نیازهایشان 
برآورده شود. این دوره عدم بلوغ ، تا بیش از چهار سالگی طول 

می کشد.
کودک عصبانی و علت بدخلقی هایش

مسائل خلقی
یکی از دالیل کج خلقی و عصبانیت کودکان، مشــکل در 
خلق و خوی آنها اســت.کودکانی که انعطاف ناپذیر هستند، 
نسبت به تغییراتت بی تحمل می باشند و احساسات خود را بد 
بیان می کنند که به احتمال زیاد کج خلقی و عصبانیت اینها 

نسبت به سایر بچه ها بیشتر است. 
روش ارتباط

اغلب کج خلقی تنهــا راه برقراری ارتباط با احساســات 
کودک نوپا با والد اســت، به خاطر فقدان مهارت های کالمی 

الزم آنها.
آن ها ممکن اســت سعی کنند به شما بگویند که گرسنه، 

مایوس، خسته هستند و احساس ناخوشی و غیره دارند. 
توجه به نیازها

کودک ممکن است ســعی کند نیاز خود را از طریق دیگر 
نشانه ها بیان کند، اما وقتی شما نتوانید توجه خود را به او جلب 
کنید و یا آن ها را درک کنید، به کج خلقی متوسل می شوند تا 

توجه شما را جلب کنند.
دالیلی که باعث عصبانیت در کودکان می شوند

والدین خیلی سخت گیر
اگر سخت گیر هستید و اجازه نمی دهید که کودک سعی 
کند، یاد بگیرد و مرتکب اشتباه شــود، جو منزل برای آن ها 
خفه کننده خواهد شــد؛ آن ها ناامیــدی خود را از طریق کج 

خلقی نشان می دهند. 
سرخوردگی

توانایی یادگیری یک مهارت جدید مثل گره زدن کفش و 
یا سازمان دهی کتاب می تواند احساس درماندگی، شکست و 

ناتوانی و در نهایت عصبانیت را ایجاد کند. 
عوامل خارجی

انتظار می رود کودکان بیش از ســه سال، در اغلب شرایط 
مانند کالس ها، بیرون و یا در میان بزرگان رفتار خوبی داشته 
باشند؛ بعد از باال نگه داشــتن، آنها اغلب وقتی به خانه برمی 

گردند، از هم جدا می شوند.
خانه و خانواده

هر وضعیتــی در منزل که موجب اضطــراب بین والدین 
شود، مانند ناسازگاری زناشویی، طالق و یا بیماری می تواند بر 
کودک تاثیر بگذارد در حالی که اینها دالیل اصلی هستند، اما 
وضعیت های ویژه ای می تواند موجب عصبانیت کودکان شود. 

عوامل موثر در عصبانیت و پرخاشگری کودکان
فاکتورهای رایج کج خلقی چیست؟ بیایید در این بخش از 
نمناک نگاهی به شایع ترین عوامل ایجاد کننده اوقات تلخی 

بیندازیم.
ناراحتی

کودکان ممکن است عصبانیت خود را زمانی که در شرایط 
ســخت قرار دارند، مانند محیط شلوغ با چهره های ناشناخته 

رها کنند.
گیجی ناشی از پاسخ مراقب

کودکان وقتی که والدینشان نشانه ها و رفتارشان را درک 
نمی کنند، ناراحت می شوند.کودکانی که بیش از یک مراقب 
دارند بیشتر با پدر و مادرشان مبارزه می کنند و سایر مراقب ها 

واکنش متفاوتی به طغیان های آنها دارند.
عدم توانایی در توضیح موردشان

زمانی کــه کودک قادر بــه گفتن چیزهایی نیســت که 
می خواهــد بیان کند، آن ها احســاس درماندگی می کنند و 

ممکن است برای آزاد کردن ناراحتیشان، اوقات تلخی کنند.
راه حل و بهتریــن رفتارهای والدین برای کنترل و 

برخورد با کودک عصبانی
بهترین راه برای مقابله با کج خلقی کودک این اســت که 
آرام باشید تنها در این صورت می توانید به قدم بعدی خود فکر 
کنید. حاال چگونه می تــوان با کج خلقی کودک مقابله کرد؟ 
طی زمان و تجربه یاد می گیرید چطور کودک خود را در طی 
بحران کنترل کنید در عین حال، می توانید برخی از نکات زیر 

را دنبال کنید: 
توجه نکنید

ســعی کنید توجه خود را از او دور کنید، به طوری که میل 
ندارید با بی ادبی اش عکس العمل نشــان دهید اما این کار در 
شرایط خاصی که در آن کودک به خودشان آسیب می رساند 

یا اوقات تلخی می کند، کارساز نخواهد بود.
بهترین رفتار با کودکان عصبانی

خونسردی خود را حفظ کنید
این را در خانه تمرین کنید، زیرا آرام ماندن آســان نیست 
و نیازمند تالش و شــکیبایی زیادی است؛ اگر کودک اوقات 
تلخــی میکند، آن ها را از آن مــکان دور کنید. به آن ها چند 
گزینه پیشــنهاد دهید که ممکن است دوست داشته باشند. 

داشتن انتخاب می تواند کودکان را زود آرام کند. 
به خشونت اجازه ندهید

اگر کودکتــان فریاد می زند، کتک می زند، لگد می زند و یا 
پرتاب می کند، فورا آن ها را متوقف کنید، این مسئله را روشن 
کنید که خشــونت قابل قبول نیست اما خودتان نباید در این 
فرآیند خشن باشید.به این ترتیب خواهند فهمید که آن ها را 
دوست دارید، اما رفتارهای سرکش آن ها پذیرفته نمی شود. 

سعی کنید واکنش ها را درک کنید
زمانی که کودک ســعی می کند با شما ارتباط برقرار کند، 
سعی کنید بفهمید که آن ها چه می گویند از آن ها چند سوال 
بپرسید تا برایشان آسان شود که حرف خود را بیان کنند. این 

باعث کاهش ناامیدی آن ها می شود و آرامشان می کند.
ترفندهای عالی برای برخورد با کودک عصبانی

اشک های آنها را متوقف نکنید
اگر کودک شــما گریه می کند، دیدن آن برایتان دردناک 
خواهد بود اما همیشه آن ها را متوقف نکنید؛ گریه کردن باعث 
ترشح هورمون استرس می شــود. زمانی که این کار به پایان 

برسد، کودک شما ممکن است به حالت بهتری برسد. 
زیاده روی نکنید

کودک باید یاد بگیرد که خانه پناهگاهی اســت که در آن 
می تواند احساسات خود را بدون هیچ نگرانی بیان کند و شما 

به عنوان یک والد باید از او حمایت کنید. 
اگر عصبانی شدید معذرت خواهی کنید

اگر عصبانی شدید، اینگونه معذرت خواهی کنید، "مادرت 
متاســف اســت، من واقعا بیش از حد واکنش نشان دادم"؛ 
کودک شــما باید بداند که همه مرتکب اشــتباه می شوند و 

مشکلی نیست.
کودک عصبانی را چگونه کنترل و مدیریت کنم؟

محکم باشید
معذرت خواهی یا متاسف بودن به این معنا نیست که شما 
با خواسته های آن ها موافق هستید. اگر کودک خواهان چیزی 
است که نباید داده شود ، محکم بمانید. بگذارید آن ها بدانند 
که وقتی شــما می گویید نه، از موقعیت خود تکان نخواهید 

خورد. 
سعی کنید ارتباط برقرار کنید

کودک شما ممکن است در واقع نه شما را نپذیرد، و فوران 

خشــمش، بیان روشی اســت که آن ها در مورد آن احساس 
می کند بنابراین، کودک خود را داوری نکنید و یا آن ها را برای 
رفتار خود دور نکنید. ارتباط با آن ها برای رفع تنش روشــی 

مفید است. 
به آن ها یک انتخاب بدهید

چند گزینه را به فرزند خــود بدهید و به آن ها بگویید که 
کدام را بیشتر دوست دارند، شما می توانید گزینه های موجود 
در غذا را امتحــان کنید بازی هایی کــه می خواهند را بازی 
کنند یا فعالیت هایی که می خواهند انجام دهند. با این روش، 
کودک شما احساس می کند که انتخاب آن ها در نظر گرفته 

می شود و نه از بین رفته است.
رفتار خوب فرزند خود را درک کنید

این کار به احتمال زیاد باعث خواهد شــد که او دوباره این 
کار را انجام دهد. 

زبان اشاره ممکن است به شما کمک کند
ســعی صحبت کردن به او یاد دهید. به جای گریه کردن 
بــرای آنچه که می خواهنــد، می توانند از زبان اشــاره برای 
برقراری ارتباط با شما استفاده کنند. این قدم ساده می تواند از 
کج خلقی تا حد زیادی جلوگیری کند این کار در ابتدا آســان 
نخواهد بود، اما راه جایگزین ارتباطی را هموار می کند که تنها 
با زمان بهتر می شــود. کج خلقی در اغلب کودکان با تالش، 

صبر و وضوح قابل مدیریت هستند.
عوارض عصبانیت در کودکان

کج خلقی شدید منجر به چه چیزی می شود؟
اگر کج خلقی کودک شــما شدید باشــد، این می تواند به 
یک مشکل اساسی سالمتی اشــاره کنند.محققان دانشکده 
پزشکی دانشگاه واشنگتن اشاره کردند که این مورد با برخی 
از بیماری های روانــی طوالنی مدت یا مکرر، و یا خود مخرب 

مرتبط است:
محققان دریافته اند که کج خلقی در کودکان ســالم کوتاه 
و کم تــر از کودکان مبتال به افســردگی و اختالالت اختالل 
مانند اختالل کم توجهی بیش فعالی کم توجهی بیش فعالی، 
یا اختالل مخالفت )ODD( هستند. مطالعات نشان داده است 
که در کودکان سالم، ممکن است ۱۰ تا ۱۱ دقیقه طول بکشد، 
در حالی که به طور متوسط بیش از ۲۵ دقیقه برای کودکان با 

اختالالت مخرب به طور متوسط طول می کشد.
مطالعات قبلی کج خلقی را "نســخه اولیه OCD کودکی" 
نامیده اند.آن ها همچنین دریافتند که کودکانی که شــدیدا 
پرخاشگر هســتند، بیشتر از سایر بچه ها تنش دار و مضطرب 
می باشند.برای رسیدگی به چنین پرونده های سختی، مشکل 

پیدا می کنید و باید به دنبال کمک یک متخصص باشید.
چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد؟
در موارد زیر به پزشک مراجعه کنید:

کودک به شــدت نســبت به والدیــن و یــا مراقبانش، و 
چیزهایی مثل اســباب بازی ها، در طول یک اوقات تلخی تند 

رفتار می کند.
عمدا به خودش آسیب می رساند، گاز می گیرد و سرش را 

به یک دیوار می کوبد.
کج خلقی بیش از ۲۵ دقیقه در هر زمان به طول می انجامد، 

یا کودک بیش از پنج بار در روز کج خلقی دارد.
بعد از این که اوقات تلخی تمام شــود، کودک هنوز قادر به 

آرام شدن نیست.
شما باید همیشه به او رشوه دهید تا آرام شود.

به گــزارش وب گاه نمناک، در هنگام نیــاز برای مراجعه 
به پزشــک تردید نکنید به خاطر داشته باشید، یک اختالل 
رفتاری به اندازه مشکل ســالمت فیزیکی طبیعی است و به 

توجه نیاز دارد.
از طرف دیگر، اگر کودک نوپای شما فقط سعی دارد توجه 
تان را جلب کند و با شما از میان کج خلقی ها با او ارتباط برقرار 
می کنید، پس صبر داشته باشید، این مرحله به زودی سپری 

خواهد شد.

علت عصبانیت کودکان و راه های کنترل آن

معاون ســازمان حفاظت محیط زیســت با اشاره به 
تصویــب قانون حمایــت از محیط بانــان در مجلس به 
استخدام ۳۵۰ محیط بان جدید اشاره کرد و گفت: مجوز 
خرید یک هزار دستگاه خودروی مجهز و ۱۰۰ خودروی 

کمک دار برای حفاظت محیط زیست اخذ شد.
ایرج حشمتی در ســفر به مازندران با اشاره به کمبود 
نیروهای محیط بــان و تجهیزات اظهار کرد: ســازمان 
حفاظــت محیط زیســت برنامه مهــم در حوزه محیط 
طبیعی و جذب محیط بانان جوان دارد و در آینده نزدیک 
۳۵۰ محیط بان استخدام می شوند که سهم مازندران هم 
مشخص خواهد شد تا با آغاز به کار نیروی انسانی جدید 

بتوانیم در زمینه جبران کمبود نیرو گام برداریم.
وی با بیــان اینکــه در کمیســیون زیربنایی دولت 
بحث تهیــه و تجهیز خودرویی دنبال می شــود، افزود: 
مجــوز خرید یک هــزار دســتگاه خودرو انجام شــد، 

با توجه به اینکه برخی از اســتان ها شــرایط ســخت، 
صعب العبور و کوهســتانی دارنــد و محیط بانان باید در 
شــرایط ســخت برف و بارش انجام وظیفه کنند ۱۰۰ 
 دســتگاه خودروی کمک دار نیز به تجهیــزات موجود

 اضافه می شود.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط 
زیست با اعالم اینکه تعدادی از خودروهای داخلی برای 
اســتفاده در مناطق مختلف امتحان شد ولی با توجه به 
انجام تست های گوناگون نتوانستند کارآیی الزم داشته 
باشــند، تصریح کرد: با همکاری دولت مجوز ورود ۱۰۰ 
خودروی کمک دار اخذ خواهد شد تا در مناطق سخت و 

صعب العبور توزیع شوند.
حشمتی با اشاره به نیازمندی جذب نیروهای متخصص 
و کارآمد، ادامه داد: برای آزمایشگاه تخصصی فیزیکی و 
شیمیایی آمل ســه کارشناس مشغول به کار هستند در 

حالی که در یک شــهرک صنعتی این شهرســتان ۲۰۰ 
واحد صنعتی داریم و بــا توجه به واحدهای پراکنده این 
میزان به ۵۰۰ واحد صنعتی و تولیدی می رســد هرچند 

پایش صنوف هم از دیگر وظایف است.
وی خاطرنشــان کرد: بــا توجه به تعــداد کم نیروها 
و وسعت زیاد صنعت پاســخگوی پایش نیستیم و الزم 
است از سیستم های فناوری نوین و پایش برخط و آنالین 

استفاده شود.
حشــتمی با اعالم اینکه براســاس اصــل ۵۰ قانون 
اساســی که اصل مترقی است حفاظت از محیط زیست 
وظیفه همگانی و عمومی است تا نسل حاضر و آیندگان 
بتوانند حیات اجتماعی رو به رشــد داشته باشند، گفت: 
این وظیفه همگانی تکلیف کل اقشــار جامعه است و در 
فــراز دوم این اصل آمده که هر نــوع فعالیت اقتصادی و 
غیراقتصادی که با تخریب و آلودگی محیط زیست مواجه 

شود ممنوع است.
وی با اشاره به اینکه برای بخش دوم این اصل فعالیت 
گسترده اســت ولی نیرو و امکانات کم در اختیار داریم، 
بیان کــرد: با توجه به حجــم باالی زبالــه در مازندران 
 بایــد در زمینه تفکیک زباله از مبدأ در این اســتان اقدام

 اساسی شود.
حشمتی با اشاره به اینکه قانون حمایت از محیط بانان 
در مجلس شورای اســالمی به تصویب رسید که دارای 
جزییات فراوان است، خاطرنشان کرد: حمایت از محیط 
بانان با تمام توان در حال انجام است و مشکالت و مسائل 

مختلف آنها پیگیری می شود.
وی گفــت: حمایت های الزم از محیط بانان با اقدامات 
و تالش شــبانه روزی آنها قابل مقایسه نیست البته یگان 
حفاظــت محیط زیســت نیز خریدهایی بــرای تجهیز 

محیط بانان انجام داده و در اختیار آنها قرار داد.

 استخدام ۳۵۰ محیط بان جدید در کشور

 قانون حمایت از 
محیط بانان تصویب شد



نشریه مازندران، گلستان، گیالن
4 علمی و فرهنگی

 شماره 496   یکشنبه 23 بهمن ماه 1401   21 رجب  1444 

فرهنگیفرهنگی

روایتچندساعتهازسفربهدنیایتنهاییها
تودروادیمقدسهستی!

از بین مسافران که می گذرم چادرها را جلو کشیده اند به سختی می توانم متوجه 
شــوم که چند ساله اند چشم خیلی ها خیس است، به ساعت نگاه می کنم. دیر شده، 
نفهمیدم کی زمان گذشت ساعت ۸ شب بود و من قرار بود از صبح فقط تا ظهر بمانم. 
با دیدن اشــک همراه با لبخنِد زنان، مادران و دخترانی که این اشک زیباترین اتفاق 
دنیاســت و کامال واضح است که عشق به معبود خود رســیدند؛ هوش از سرم برد تا 

متوجه زمان نشوم.
 همه ما انسان ها چه بخواهیم و چه نخواهیم هر لحظه و هر آن در حال سفر هستیم 
و این ســیر زن و مرد، پیر و جوان، مسلمان و غیر مسلمان نمی شناسد، یک زمان این 
ســفر از مکانی به مکان دیگر، یک موقع از زمانی به زمان دیگر و یک موقع از حالی به 

حال دیگر است که حتما می گویید یعنی چه؟
انتخاب این سفر مرد میدان می خواهد، سفر به سوی دنیای تنهایی ها و سیری در 

جهاِن بی نشانی ها، آنجایی که می توان پر توشه و زاد بود، اما به شرط اراده و همت...
چه زیباســت امسال خانه تکانی دل قبل از خانه تکانی منزل شروع شد، رجب که 
می آید معتکفان بی قرار رفتن می شــوند تا از هر آن چه نشانی از هستی دارد دست 

بشویند و ساعاتی را به خانه تکانی دل سپری کنند.
هوا سرد اســت و رو به روشنی، چشــمانم همراهی نمی کند گلدسته ها را واضح 
نمی بینم و یهو چند ماشین جلوی در می ایستد و چند جوان بیرون می پرند. بنده ی 
خداها از شــدت سرما قدم های شان را تندتر برداشــتند، نمی دانم شاید می خواهد 
زودتر برای سفر آماده شوند.وارد مسجد که می شویم هوا مطبوع تر است. و خانمی با 
خنده های ملیح به استقبالم می آید. »خوش اومدید«..»بفرمائید« وقتی کفش هایم 

را در آوردم احساس کردم به سرزمین مقدس پا گذاشتم... 
ِس ُطًوی ســوره طه آیه ۱۶، احساس  ََّک بِالَْواِد الُْمَقدَّ َُّک َفاْخلَْع نَْعلَْیَک إِن ِّی أَنَا َرب إِن
 می کنم دیگه به ایــن دنیا تعلق ندارم و هیچ نگرانی و دغدغــه ای برای خارج از این

 فضا نداشتم.
احساس می کنم پاها از دنیا کنده شده و سبکبال به عشق معبودی رفتم که واقعا او 
را لمس می کردم، به راستی خلوت با خود پر از جلوه است برای کسانی که می توانند 

در خود سکون یابند و چه پر شکوه است برای آنان که جویای آرامش هستند.
مهمان ها زیاد نیستند اما کم هم به نظر نمی آیند.در ذهنم همیشه این مراسم ها 
را خشک و بی روح می دیدم اما وقتی وارد شد، دیدم آنجا افراد به هم نزدیک و دورند، 

نزدیک از بعد مکانی و دور از بعد آنچه در ذهن داشتند.
خودم را کمی از دیدگاه های سیاســی بیرون کشــیدم و کمی جلوتر رفتم از بین 
مســافران که می گذرم چادرها را جلو کشیده اند به سختی می توانم متوجه شوم که 
چند ســاله اند چشم خیلی ها خیس اســت و یهو یک دختر با چهره متفاوت از بقیه 
گوشــه ای نشسته » به  اصطالح امروزی« و چشــمانش را بسته است... باورم سخت 

است که با این چهره این سفر را انتخاب کرده...
سکوت قشــنگی است یه گوشه نشســتم، دور تا دور دیوار مســجد و وسط آن 
نشسته اند، اما آنقدر محو نیایش شده اند که فکر می کنی کسی نیست. اولین بار است 
که به این مراســم آمدم. بــه دور از زرق و برق های دنیا و تکنولوژی روز. چند نوجوان 
 ِ لپ تپلی روبرو نشســته اند زمزمه دعاهای شان را می شنوم: »ُسْبحاَن الِ َوالَْحْمُد ِلّ
َة ااِلّ بِالِ  ُک بِِه َشْیئا َو ما شاََّء الُ ال ُقوَّ َوال اِلَه ااِل الُ َوالُ اَْکَبُر«، ذکر »اَلُ اَلُ َربّی ال اُْشــرِ

الَْعلِیِّ الَْعظیِم«...
»االن که من اینجا هســتم، اینجا کجاســت؟« با خودم کلنجــار می روم همه به 
فاصله یک ملحفه با هم نشســتند ولی انگار همدیگر را نمی بینند چشــمانم خیس 
شــد، واقعا ذوق داشــتن. صبوری می کنم و دندان به جگر می گیریم تا بتوانم چند 
کلمه با کســانی که اینجا نشســته اند صحبت کنم، معتکفان چیزی نمی گویند جز 
ذکر و زمزمه ی نیایش، از خواب چشــم می شوند تا بیداری را به ممارست بنشینند 
 و بینش را به افق های دور دســت گسترش دهند. ســکوت پیشه می کنند تا تدبیر

 را بیاموزند.
به ســاعت نگاه می کنم. دیر شده، نفهمیدم کی زمان گذشت ساعت ۸ شب بود و 
من قرار بود از صبح فقط تا ظهر بمانم. با دیدن اشــک همراه با لبخنِد زنان، مادران و 
دخترانی که این اشک زیباترین اتفاق دنیاست و کامال واضح است که عشق به معبود 
خود رســیدند؛ هوش از سرم برد تا متوجه زمان نشوم. بیرون که آمدم دنیا برایم یک 
رنگ دیگر شــد من آمده بودم آنچه دیدم را بازگو کنم و با اینکه چند ساعت فقط در 
این مراسم نبودم ولی حس کردم که باید بیشتر مراقب رفتار خودم باشم چون خداوند 

مرا ویژه می بیند...

وزیرارشاد:

جمهوریاسالمیایرانبامکتب
عاشوراواربعینگرهخوردهاست

وزیر ارشــاد با اشــاره به اینکه مســیر حرکت و نقطه عطف جمهوری اسالمی ایران 
با مکتب عاشــورا و اربعین  گره خورده اســت، گفت: انقالب اسالمی در تقویم شیعی به 

پیروزی رسیده است.
 محمدمهدی اســماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در اختتامیه هشتمین جایزه 
جهانی اربعین بــا تبریک چهل    و چهارمین ســال پیروزی انقالب اســالمی از برپایی 
هشتمین دوره جایزه جهانی اربعین تقدیر کرد و گفت: امیدواریم سال آینده این جایزه 

با ابعاد بیشتر و و سیع تری برگزار شود.
وی با بیان اینکه حق اربعین و این حرکت انسان ســاز این اســت که جشنواره ای در 
خور آن برپا شود، افزود: با همتی که از دوستان سراغ دارم، امیدوارم بخش های مختلف 
همچون شعر در این مراسم توسعه یابد. شعرای ما قرن هاست درخصوص این مناسبت 
اشعاری سرودند و حماســه اربعین هم چشــمه ذوق و هیجان را در همه دلدادگان به 

خروش آورده است.
وزیر ارشاد با اشاره به تقارن اربعین با دهه فجر تصریح کرد: چند سال قبل مقاله ای با 
عنوان اربعین و انقالب اســالمی نوشتم و در آن اشاره کردم که انقالب اسالمی در تقویم 
شیعی به پیروزی رســیده است. در مهرماه سال ۴۱ که همزمان با فاطمیه بود و از سال 

۵۶ با نام اربعین انقالب اسالمی به حرکت افتاد.
 همچنین اربعین رحلت مصطفی خمینی در قم و ســایر شهرهای ایران در نهم آذر 
ســال ۵۷ و بعد از آن ۱۹ دی مراسم هایی برپا شــد که موج  فزاینده انقالب را گسترش 
داد و در نهایت انقالب اســالمی در عاشورا و تاسوعا ســال ۵۷ و بعد اربعین سال ۵۷ به 

پیروزی رسید. 
وی با بیان اینکه مســیر حرکــت و نقطه عطف جمهوری اســالمی ایران به نوعی با 
مکتب عاشورا و اربعین  گره خورده است، ادامه داد: با سرنگونی رژیم بعثی، مردم مظلوم 
عراق ســنت اربعین را به خوبی احیا کردند و حتی در سال های اختناق با محدودیت ها 
که نتیجه آن قتل و آزار و اذیت بود، ســعی در حفظ آن داشتند. مردم عراق سنت بزرگ 
را احیا کرده و بزرگانی مثل حاج قاســم و در رأس همه رهبر انقالب، اربعین را به عنوان 

مولفه فرهنگساز دینی معرفی کردند.
اســماعیلی به حضور چهار میلیون ایرانی در اربعین امســال اشــاره کــرد و افزود: 
در اربعیــن ۱۴۰۱ با وجود گرما میلیونرها ایرانی به عراق مشــرف شــده و در مراســم 
اربعیــن شــرکت کردنــد. اداره این اقیانــوس جمعیت شــبیه معجزه بــود چرا که 
 میلیون ها  عراقی و ایرانی عاشــق در کنار ســایر ملیت ها با نام حســین کنار هم جمع

 شده بودند. 
وی با بیان اینکه بدخواهان اســالم نمی خواهند عظمت اربعین را ببینند و از دشمن 
بیش از این هم توقع نیســت، ادامه داد: با وجود موج جمعیت در کربال هم زمان با اربعین 
حســینی، رســانه های غربی و عبری به آن نپرداختند. در حالی که وقتی موضوعی که 

خودشان می خواهند پوشش داده   و آن را برجسته می کنند.

تماشای گله  های قوچ و میش، ُشرُشر رود، برگ های 
هزار رنگ انجیلی و نغمه دلنشین پرندگان رویا نیست 
بلکه نمایی بکر و سحرانگیز از چشم اندازهای پرتکرار 

پارک ملی گلستان برای مسافران است.
 ذخیره گاه زیســت کــره و پارک ملی گلســتان، 
پردیس پرآوازه گلســتان در شــرقی ترین نقطه این 
استان است که به سبب برخورداری از چشم اندازهای 
بکر و بدیع، حیات وحش کم نظیر و جاذبه های طبیعی 
متعدد مانند چشمه سارها، رودها، دره ها و قله های سر 
به فلک کشــیده در زمره بهترین زیستگاه های حیات 
وحش و البته کانون بی نظیر گردشــگری طبیعی در 

کشور محسوب می شود.
پارک ملی گلســتان به سبب عبور جاده بین مناطق 
شمالی و خراسانات همه ساله میزبان چند ساعته بیش 
از ۲۰ میلیون گردشگر است، گردشگرانی که بیشتر به 
سبب حضور در مشهد الرضا )ع( از میان گذر این ذخیره 

گاه کم نظیر محیط زیستی عبور می کنند.
این پارک که در سال ۱۳۳۶ شمشی با نام »آلمه و ای 
شکی« مورد حفاظت قرار گرفت، نخستین پارک ایران 
است و سال ۱۳۵۴ در فهرست میراث جهانی یونسکو به 
عنوان یکی از ۵۰ ذخیره گاه محیط زیســتی کره زمین 

به ثبت رسید.
ایــن منطقه تحــت حفاظت، پانزدهمیــن اثر ملی 
به حساب می آید که توسط سازمان میراث فرهنگی در 
ســوم دی ماه ۱۳۸۷ در فهرســت میراث طبیعی ایران 

قرار گرفت.
پارک ملی گلستان، بزرگ ترین و قدیمی ترین پارک 
ملی کشور با مساحت ۹۱ هزار و ۸۹۵ هکتار در شهرستان 
گالیکش در شرق استان گلستان و غرب استان خراسان 
شــمالی واقع است که به سبب داشتن هزار و ۳۵۰ گونه 
گیاهی و ۳۰۲ گونه جانوری به عنوان ذخیرگاه زیســت 
کره در زمره ۵۰ ذخیرگاه بیوســفری )زیست محیطی( 

جهان در لیست یونسکو ثبت شد.
ِسحر طبیعت در پارک ملی گلستان/ پردیس پرآوازه 

در انتظار گردشگر است
بیشتر گستره پارک در اســتان گلستان، حدود ۳۴ 
درصد آن در خراســان شــمالی و بخش ناچیزی هم در 

سرزمین استان سمنان قرار دارد.
این اکوسیستم ارزشمند از ویژگی های رویشگاهی 
و البته زیســتمندان منحصر به فردی برخوردار است. 
به طوری که یک هشــتم گونه های گیاهی، یک ســوم 
گونه های پرندگان، بیش از ۵۰ درصد پستانداران کشور 
به دلیل برخورداری از منابع آبی متعدد نظیر چشمه ها، 
رودخانه ها، نهرها و آبشــارهای متعــدد، در این پارک 

زندگی می کنند.

آبشارهای متعدد
در پارک گلستان آبشــارهای زیبایی وجود دارد که 
مسافران در کنار این آبشارها و رودخانه ها به استراحت 

می پردازند.
بیش از ۵۰ درصد پستانداران در پارک ملی گلستان 

زندگی می کنند
عالوه بر آبشــار زیبای آق سو، آبشار جنگل گلستان 
با ارتفــاع ۷۰ متر و آبدهــی ۳۰ لیتــر در ثانیه در ۴۰ 

کیلومتری شــهر گالیکــش قــرار دارد. در این پارک 
رودخانه های متعددی جریان دارد که از مهمترین آنها 
می توان رودخانه مادرسو، زاو، قرتو، چشمه های گلشن، 
 گلستان، جانو، سردارخانه، دوشــان، آق سو، کرکولی

 نام برد.
ارتفاعات قره قون، تنگه گل، شاخا، یکه قدم، المه، قره 
قاشلی، قوفی قورچی از جمله مهم ترین کوه ها و قله های 
این پارک و دره هایی مانند آلمه آق سو، آلی دالی، آدنس، 
حمشیدآباد، قزقلعه، آلوباغ، خشک از مهمترین دره های 

این رویشگاه بی نظیر است.
این زیســتگاه ارزشــمند از پوشــش گیاهی بسیار 
متنوعی برخوردار است. در بخش درختی و درختچه ای 
گونه های ســوزنی برگ و پهن برگ متنوعی مشــاهده 
می شــود، لرک، ممرز، بلندمازو، افرا، توســکا، بارانک، 

شیردار، ملچ از زمره این درختان است.
ایــن ذخیره گاه زیســت کــره به دلیــل موقعیت 
جغرافیایــی، توپوگرافی و البته رویشــگاهی شــامل 
طیف وســیعی از زیستگاه ها و اکوسیســتم ها است و 
رویشــگاه های تپه ماهوری با عناصر شــاخص ایرانی 
تورانی مانند درخــت تاغ، گونه آهــوی ایرانی و قوچ و 
میش، رویشگاه های هیرکانی با عناصری مانند درخت 
راش، گونه جانوری مرال و زیســتگاه های کوهستانی با 

عناصری مانند درخــت ارس و گونه های پلنگ ایرانی و 
کل و بز است.

گونه های جانوری
گونه های جانــوری این پارک شــامل آهو، پلنگ، 
تشی، خرس قهوه ایی، خرگوش، حشره خورها، راسو، 
روبــاه، روباه ترکمنی، رودک، ســمور جنگلی، ســیه 
گوش، شــوکا، شنگ، قوچ و میش، کل و بز، گراز، گربه 
پاالس، گرگ، مرال، ســمندر، قورباغــه جنگلی، وزغ 
ســبز، الک پشــت چهار چنگالی، مارمولک بی پا، مار 

آبی، مار قیطانی، گرزه مار و افعی قفقازی است.
از نظــر اقلیمی این پارک در بخــش غربی از آب و 
هوای نیمه مرطوب و معتــدل در بخش های جنوبی و 
شــرقی همچنین از آب و هوای ســرد و خشک و سرد 
و نیمه خشــک با اختالف بارندگی ساالنه بین ۱۵۰ تا 

هزار میلی متر برخوردار است.
از ســالیان قبل پنج تفرجگاه در مناطق گلشــن، 
آبشار و چشمه گلســتان، گلزار و میرزابایلو با توجه به 
فراهم بودن زیرســاخت های اولیه مانند دسترسی به 
آب آشــامیدنی، سرویس بهداشتی و نمازخانه فراهم و 

مهیا خدمت دهی به مسافران است.
بــا وجود همــه ظرفیت های بی نظیــر پارک ملی 

گلستان، اما تاکنون ساز و کار جامعی برای بهره مندی 
همگانــی از خدمات و جاذبه های این منطقه ترســیم 

نشده است.
بســیاری از مســافران قبل از خروج از گلســتان، 
ســاعاتی را برای اســتفاده از مناظر بکر پارک ملی در 
کنار ماشــین های خود در حاشیه جاده اتراق می کنند 
اما به دلیل نبود برق و سیســتم روشــنایی و احتمال 
عبور حیوانات وحشی امکان اقامت شبانه برای آنان در 

تفرجگاه ها وجود ندارد.

تقویت گردشگری و فعالیت های بومگردی
رئیس پارک ملی گلســتان در خصوص جاذبه های 
گردشگری این اکوسیســتم منحصر به فرد گفت: این 
مجموعــه طبیعی، ظرفیت بزرگی برای توســعه همه 
جانبه اســتان گلســتان به ویژه در حوزه گردشگری و 
اقتصادی است که باید از این ثروت خدادادی با رعایت 
کامــل ضوابط زیســت محیطی و مشــارکت جوامع 
 محلی در راســتای توســعه، ایجاد اشــتغال و درآمد

 استفاده کرد.
مهدی تیموری افــزود: آمار باالی تردد خودروهای 
عبوری گردشگران و مسافران و تنوع قومیتی ساکنان 
در روستاهای حاشــیه این پارک، در کنار ویژگی های 
طبیعی و گونه های جانوری و گیاهی و تنوع اقلیمی از 

مزیت های پارک ملی گلستان است.
وی گفت: تالش می کنیم با ترســیم مدل مدیریت 
مشــارکتی برای این پارک با همراهی بیشــتر جوامع 
محلی، فرصت خوبی برای توســعه بحث اقتصادی این 
زیســتگاه ارزشمند با اســتفاده از ظرفیت گردشگری 

خلق کنیم.
رئیس پارک ملی گلســتان ادامه داد: این مجموعه 
زمانــی می تواند به اهداف خود بــرای تقویت حفاظت 
از پارک با جذب مشارکت حداکثری جوامع محلی در 
اجرای برنامه های مدیریتی دست یابد که بتواند با ارائه 
راهکارهای مؤثر به توســعه اشتغال و درآمدزایی مردم 

منطقه کمک کند.
وی افزود: توانمندســازی جوامع محلــی با ایجاد 
شــغل های مرتبط با حفاظت مدنظر اســت؛ به عنوان 
مثــال ایجاد فضاهــای گردشــگری با پیــش بینی 
فضاهای اقامتی، تفریحی و خدماتی یکی از مشــاغل 
کمک کننده به حفاظت از این ذخیره گاه زیســت کره 

محسوب می شود.
به گفته تیمــوری، تقویت گردشــگری و فعالیت 
بوم گردی های در حاشــیه پارک ملی گلســتان برای 
معرفی بهتر جاذبه های طبیعی آن عالوه بر درآمدزایی 
با توجه به تغییر سلیقه گردشگران به سمت حضور در 
طبیعت به جای سکونت در هتل های لوکس، می تواند 
تمام خانه های روســتایی اطراف پارک را به بوم گردی 
تبدیل کند.پارک ملی گلستان از جمله ذخیره گاه های 
بکر بــرای گونه های مختلف گیاهــی و جانوری ایران 
بوده و با اقلیم متنوع به صورت یکجا کوه، دریا، جنگل، 
کوهستان، دشــت و بیابان را در خود جای داده است، 
این پهنه سرزمینی گزینه مناسب به عنوان مقصد یک 
گردشگری کوتاه مدت، مبتنی بر زیبایی های طبیعی 

بکر و بدیع است.

ِسحرطبیعتدرپارکملیگلستان

پردیسپرآوازهدرانتظارگردشگراست

مدیر امور ســینمایی حوزه هنری مازندران از 
شــروع اکران جشنواره فیلم فجر در سینما سپهر 

ساری خبر داد.
به گزارش هموالیتی، اکران  فیلم های چهل و 
یکمین جشنواره فیلم فجر از۱۷ بهمن در سینما 

سپهر ساری آغاز شد.

در همیــن ارتباط سیدســعید پورقاســم در 
حاشیه مراسم افتتاحیه در گفت وگو با خبرنگارما  
در ســاری بــا اعالم اینکــه ۲۳ فیلم جشــنواره 
در سینما ســپهر ســاری اکران می شود،گفت: 
 فیلم هــای جشــنواره بــه مــدت هشــت روز

 اکران می شود.

مدیر امور ســینمایی حوزه هنــری مازندران 
افزود: مراســم اکران فیلم هر روز از امروز به مدت 
هشــت روز و از ساعت ۱۶ در دســتور کار عوامل 

اجرایی است.
وی در ارتبــاط با نحوه تهیه بلیط جشــنواره 
در ســینما ســپهر ســاری،گفت: بــا توجه به 

برنامه ریزی انجام شده  توســط عوامل برگزاری 
 جشــنواره تهیه بلیط تنها از طریق گیشــه هفت

 امکان پذیر است.
پورقاســم اضافه کرد: براســاس برنامه ریزی 
انجام شده در روز افتتاحیه فیلم »آه سرد« ناهید 

عزیزی اکران می شود.

اکرانجشنوارهفیلم
فجردرمازندران



 نشریه مازندران، گلستان، گیالن
5 سالمت و پزشکی

اخبار 

معاون وزیر بهداشت عنوان کرد؛

 انقالب جدید در حوزه سالمت
 با اجرای پزشکی خانواده

معاون بهداشــت وزارت بهداشت، به تشــریح دستاوردهای 
حوزه بهداشت در دولت سیزدهم پرداخت.

 حســین فرشیدی در سلســله نشســت های خبری وزارت 
بهداشت به مناسبت دهه فجر، گفت: اجرایی شدن برنامه پزشکی 
خانواده در کشــور، یا یک انقالب جدید در حوزه سالمت همراه 

خواهد شد.
وی افزود: ما ســه هدف را در برنامه پزشــکی خانواده دنبال 
می کنیم که شــامل ارائه خدمات استاندارد، پیشگیری و کاهش 
پرداخــت از جیب مــردم است.فرشــیدی ادامــه داد: یکی از 
چالش های اصلی ما تأمین پزشــک مورد نیاز برای اجرای برنامه 
اســت که می طلبد از طریق خرید خدمــت از بخش خصوصی، 

برنامه را اجرایی کنیم.
معاون بهداشت وزارت بهداشــت گفت: ما خیلی امیدوارم با 
تأمین منابع مالی برنامه و ســایر نیازها، بتوانیم برنامه پزشــکی 

خانواده را در سراسر کشور اجرایی کنیم.
وی تاکیــد کرد: البته یکــی دیگر از موانع در مســیر اجرای 
 برنامه پزشــکی خانــواده در کشــور، پذیرش برنامه از ســوی

 مردم است.
فرشــیدی با عنوان این مطلب که همه جامعه باید پزشــک 
خانواده داشــته باشــند، افزود: وقتی از پزشک خانواده صحبت 
می کنیم، یعنی تمامی وزرا و نمایندگان مجلس هم باید پزشک 

خانواده داشته باشند.
وی ادامه داد: پیش بینی ما این اســت که ســال آینده، سال 
خوبی برای حوزه بهداشــت خواهــد بود. زیــرا، بخش مهمی 
 به اجرای برنامه پزشــکی خانــواده باز می گردد که قرار اســت

 اجرایی شود.
فرشیدی افزود: در حال حاضر ۶ هزار پزشک خانواده داریم که 
نیاز ما ۲۱ هزار پزشک خانواده است که می بایست برای جذب ۱۵ 

هزار پزشک جدید اقدام کنیم.
وی با اشــاره به وجود ۱۳۱ هزار نیروی انســانی که در حوزه 
بهداشــت خدمات ارائه می دهند، گفت: بخشــی از این نیروها 
 به شــکل خریــد خدمت هســتند که بایــد برای جــذب آنها

 تالش کنیم.
معاون بهداشت وزارت بهداشت به موضوع مالیات بر دخانیات 
اشــاره کرد و افزود: متأسفانه وزارت بهداشت امسال ریالی از این 
محل دریافتی نداشته است.وی ادامه داد: با توجه به اینکه ساالنه 
۶۰ هزار مرگ ناشــی از مصرف دخانیات در کشور اتفاق می افتد، 
انتظار داریم سیگار گران شود تا مصرف آن کاهش یاید.فرشیدی 
افزود: سهم وزارت بهداشت از مالیات بر دخانیات ۶۰ درصد است 
و انتظار داریم حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده 
به این موضوع اختصاص یابد تا بتوانیــم از این محل برای حوزه 

بهداشت و درمان هزینه کنیم.

یک متخصص تغذیه؛

مکمل ها نباید جایگزین 
دریافت مواد غذایی شوند

یــک متخصص تغذیه ضمن هشــدار در خصــوص مصرف 
خودســرانه مکمل ها، گفت: مکمل ها همانطور که از اســم آنها 
مشخص است تکمیل کننده هســتند و نباید جایگزین دریافت  

مواد غذایی شوند.
غزاله اســالمیان اظهار کرد: افرادی که دچار بیماری، کمبود 
ماده مغذی یا آلرژی غذایی نیســتند و از یک رژیم غذایی سالم 
پیروی می کنند، نیازی به دریافــت مکمل های مولتی ویتامین 

مینرال ندارند.
به گفته وی، در برخی افراد طبق نظر پزشــک ممکن اســت 
نیاز به تجویز مکمــل یک یا چند ماده مغــذی خاص و یا حتی 
مولتی ویتامین مینرال باشد.اســالمیان، دوران نوزادی، کودکی 
و بارداری، ابتالء به بیماری های مزمن )دیابت، نارســایی کلیوی 
و …(، ابتالء به آلرژی های غذایی، ابتالء به ســو تغذیه، برخی افراد 
گیاهخوار، برخی ورزشکاران، افراد بستری در بخش مراقبت های 
ویژه را از جمله مواردی عنوان کرد که با تجویز پزشک ممکن است 

مصرف مکمل ها ضرورت داشته باشد.
اســالمیان قطره حاوی ویتامین هــای A و D را اولین مکملی 
دانست که بر اساس دســتورالعمل کشوری برای نوزادان پس از 
تولد تجویز می شود و یادآور شــد: قطره آهن نیز با شروع تغذیه 

تکمیلی برای کودکان آغاز می شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مکمل 
ویتامین D را تنها مکملی عنوان کــرد که برای اکثر افراد جامعه 
)پس از انجام آزمایش و سنجش سطح سرمی آن(تجویز می شود 
زیرا منابع غذایی این ویتامین بســیار محدود است.به گفته وی، 
میزان و مدت زمان مصرف این ویتامین بر اســاس غلظت سرمی 
آن و سن فرد )کودک یا بزرگسال( توسط پزشک تعیین می شود.
اســالمیان در ادامه مصرف مکمل اسید فولیک در زنان باردار 
برای جلوگیری از بروز ناهنجاری هــای لوله عصبی در جنین را 
ضروری برشــمرد و گفت: زنان حداقل یک مــاه قبل از اقدام به 
بارداری باید روزانه مکمل اسید فولیک با تجویز متخصص شروع 
کنند.وی با اشاره به اینکه اسید فولیک کافی از طریق رژیم غذایی 
قابل تأمین اســت گفت: با توجه به این کــه اغلب خانم ها رژیم 
غذایی سرشار از اســید فولیک ندارند مصرف اسید فولیک برای 

آنان قبل و حین بارداری ضروری است.
اســالمیان ضمن هشــدار در خصوص مصرف خودســرانه 
مکمل ها یادآور شــد: مصرف خودسرانه مکمل ها به هیچ عنوان 
توصیه نمی شود زیرا ممکن است منجر به ایجاد تداخل با برخی 
داروها و یا بروز عوارض در افراد شــود. مثاًل مصرف دوزهای باالی 
مکمل ویتامین C ممکن است منجر به ایجاد سنگ کلیه شود یا 
مصرف بیش از حد ویتامین های محلول در چربی ممکن اســت 

منجر به مسمومیت در فرد شود.
عضو هیئت علمی دانشکده تغذیه با اشاره به تعیین حد مجاز 
دریافت برای مصــرف اکثر مواد مغذی یادآور شــد که دریافت 

مقادیر باالی آنها می تواند منجر به مسمومیت فرد شود.
وی خاطرنشان کرد: برخی مطالعات نشان داده است مصرف 
طوالنی مدت مولتی ویتامیــن مینرال ها می تواند خطر ابتالء به 

برخی سرطان ها را افزایش دهد.

عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس، پیش بینی 
دولت از مالیات بر ســیگار در بودجه ســال آینده را نامناسب 

دانست.
 فاطمه محمدبیگی، با انتقاد از میزان مالیات در نظر گرفته 
شده برای هر نخ سیگار، گفت: بر اساس الیحه بودجه ارائه شده 
از دولت، از ابتدای ســال ۱۴۰۲ به قیمت خرده فروشی هر نخ 
سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ ۵۰ تومان، تولید داخل 
با نشان بین المللی ۱۰۰ تومان و هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی 
قلیان داخلی ۲۰ هزار تومان به عنوان مالیات دریافت می شود، 
این ارقام ناچیز در حالی است که درآمد حاصل از مالیات بسته 
شده برای دخانیات صرف بخش های سالمت و ورزش همگانی 

و ورزش بانوان خواهد شــد.وی افزود: در کشورهای همجوار و 
سایر کشورها مالیات بر سیگار در راستای ارتقا سالمت چندین 
برابر اســت متأسفانه کشــور ما ضعیف ترین کشور در اعمال 
مالیات بر دخانیات است که همین مسئله باعث رشد مصرف 

سیگار و کاهش سن اعتیاد در کشور شده است.
رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس در 
ادامه یادآور شد: هر ساله در حوزه مبارزه با مواد مخدر شهدای 
بســیاری را تقدیم می کنیم از ســوی دیگر سیگار و دخانیات 
با نازل ترین قیمت در دســترس همــگان از جمله نوجوانان و 
جوانان قرار می گیــرد و در زمان اعمال مالیات کمترین مبلغ 
مورد نظر برای آن در نظر گرفته می شود. این تحلیل ها با هیچ 

منطقی قابل جبران نیست.
عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس اظهار کرد: 
مصرف ســیگار ســاالنه منجر به مرگ ده ها هزار نفر در سال 
می شود و این تنها بخشی از خسارات جانی تولید مواد دخانی 
در کشور است که با هیچ رقم دالری و ریالی قابل جبران نیست، 
بماند خســارات مادی که از خود به جای می گذارد.وی افزود: 
مصرف سیگار خسارات هنگفتی را به نظام سالمت کشور وارد 
می کند به گونه ای که امروز در کشور با رشد بیماری های قلبی 
عروقی، بیماری های تنفسی، سکته مغزی، بیماری های دهان 
و دندان و پیری زودرس پوست و انواع سرطان ها روبرو هستیم.

محمدبیگی با انتقاد از دولت در جهت دیده نشدن مالیات 

منطقی برای ســیگار در بودجه ســال آینده گفت: با در نظر 
گرفتن ۷ هزار میلیارد تومان مالیات بی تردید نمی توان عملکرد 
مثبتی در این راستا داشــته باشیم؛ در کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس این مسئله را مورد توجه قرار خواهیم داد، تالش 
خواهیم کرد تا این مالیات به ۲۷ هزار میلیارد تومان برســد و 
درآمد حاصل از آن در حوزه تأمین آمبوالنس، اجرای بندهایی 
از قانون جوانی جمعیت، سالمت و بهداشت، تأمین بهداشت 
مدارس کشــور و...، صرف گردد.وی افــزود: انتظار می رفت 
سازمان برنامه و بودجه نسبت به رشد مالیات بر دخانیات با نگاه 
سالمت محور به میدان می آمد قطعاً در مجلس تالش خواهیم 

داشت تا جلوی مافیای سیگار گرفته شود.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس مطرح کرد:

خسارت سیگار بر نظام سالمت قابل جبران نیست
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اگرچه ترس از بارداری و زایمان تا حدی طبیعی اســت 
اما گاهی یک اختــالل و فوبیای ناتوان کننده زنان را از طعم 

شیرین مادر شدن منصرف می کند.
 بارداری و زایمان رویدادهای مهم زندگی بسیاری از زنان 
است. این دوران، اگرچه پر از شادی و لذت است اما می تواند 
ترســناک و اضطراب آور باشد. اغلب زنان نگران درد زایمان 
و احتمال وقوع یک مشکل در حین و بعد از زایمان هستند؛ 
این نگرانی ها طبیعی است و تقریباً همه زنان تا حدودی آن را 
تجربه می کنند اما گاهی  ترس و نگرانی از بارداری و زایمان 
آن قدر شدید می شود که زنان علیرغم میل به بچه دار شدن، 

بارداری را به تأخیر می اندازند.
نکته قابل توجه آنجاســت که گاهی زنان بدون توجه به 
وجود یک اختالل، این نگرانی ها را طبیعی می دانند و ترس ها 
را به معنای عدم آمادگی به بارداری تلقی می کنند اما دکتر 
لیال طهماســبی، روان پزشــک و متخصص اعصاب و روان 
معتقد است که ترس های بیمارگونه از بارداری که منجر به 
تأخیر فرزند آوری و فرار از زایمان طبیعی می شود، می تواند 

نشانه ای از اختالل توکوفوبیا باشد.
توکوفوبیا یک اختالل اضطرابی است

طهماسبی در توضیح عالئم اختالل توکوفوبیا می گوید: 
»توکوفوبیا یک اختالل اضطرابی است که شامل یک ترس 
غیرمنطقی در مورد بارداری و زایمان می شــود. عالئم این 
اختالل ممکن است به صورت اختالل خلقی مثل افسردگی، 
حمالت ترس یا حمالت پنیــک، اختالل خواب، رفتارهای 

اجتنابی و پرخاشگری بروز پیدا کند.«
 طهماسبی درباره دیگر عالئم این اختالل می گوید: »فرد 
مبتال به اختالل توکوفوبیا، اضطراب و نوارهای فکری منفی 
بسیار شدیدی را در زمینه بارداری و زایمان تجربه می کند؛ 
مثل ترس از مرگ نوزاد، ترس از مرگ مادر، عوارض شــدید 
حین زایمان و اصرار به زایمان سزارین. گاهی این ترس انقدر 
در فرد شــدید می شود که حتی از رابطه جنسی هم اجتناب  
می کند و این مســئله ممکن است مشکالتی را نیز در روابط 

زناشویی ایجاد کند.«
اختالل توکوفوبیا در چه زنانی دیده می شود؟

طهماســبی می گوید توکوفوبیا به دو نــوع اولیه و ثانویه 
تقســیم بندی می شــود: »توکوفبیا نوع اولیــه معموالً در 
خانم هایی دیده می شــود که ســابقه ی زایمان نداشتند، 
تجربیات سو استفاده جنسی درگذشــته داشته اند، زمینه  
اضطرابــی دارند مثل ترس از درد یا عوارض تولد مثل مرگ، 
کسانی که اعتماد کافی به پزشک ندارند یا از حمایت ضعیفی 

از جانب اطرافیان به خصوص همسر برخوردارند.«
او ادامه می دهد: »زنانی به توکوفوبیا ثانویه مبتال می شوند 
که قباًل یک تجربه  زایمان یا بارداری سختی را گذراندند مثل 
سقط جنین، مرده زایی، پشت ســر گذاشتن شرایط روانی 
سخت درگذشته مثل اضطراب یا افسردگی. همچنین زنانی 
که اطرافیانشــان مثل خواهر، مادر و... حوادث آسیب زایی 
را در دوران بارداری و زایمانشــان داشتند و آن ها از نزدیک 
شــاهد این عوارض بودند نیز ممکن است اختالل توکوفوبیا 

را تجربه کنند.«
توکوفوبیا تأثیر بسزایی در عملکرد زنان دارد

طهماسبی درباره اثرات روحی و روانی اختالل توکوفوبیا 
بر روی مادر می گوید: »این اختالل ممکن اســت عملکرد 
روزانــه را دچار اختــالل کند. همچنین گاهــی اضطراب 
شــدید و وسواســی در مورد زایمان و عوارض آن، منجر به 
 اختالل خواب یا کابوس شــبانه می شود و عالئم افسردگی
 ایجــاد می کند.«او با اشــاره به دیگر اثــرات روحی و روانی 
توکوفوبیا می گوید: »خســتگی، سردرد،  افزایش یا کاهش 
اشتها، از دست دادن عالقه و انجام ندادن فعالیت های معمول 
روزانه، حمالت اضطرابی یا حمالت پنیک، اجتناب از رابطه  
جنســی و جلوگیــری از روش های پیشــگیری از بارداری 
به صورت جدی تر و حتی بــا چند برابر کردن دوز داروها نیز 

می تواند از دیگر اثرات این اختالل بر روی زنان باشد.«
شــیوع توکوفوبیا در زنــان 1۵ درصد تخمین 

زده شده است
طهماســبی در مورد درصد شــیوع توکوفوبیــا در زنان 
می گویــد: »معموالً ترس از بــارداری و زایمان حدود ۷۰ تا 
۸۰ درصــد خانم ها را درگیر می کنــد که این ترس طبیعی 
اســت اما در مورد توکوفوبیا، آمار دقیقی هنوز در دسترس 

نیســت و در برخی مطالعات شــیوع بین ۱۰ تا ۱۵ درصد را 
گزارش کردند.«

توکوفوبیا، عامل اصلی فرار از زایمان طبیعی است
زایمان طبیعی مناســب ترین راه برای زایمان است، در 
حالی که ســزارین یک روش خطرناک اســت و برای موارد 
بالینی که منع پزشــکی جدی بــرای زایمان طبیعی وجود 
دارد، مورد اســتفاده قرار می گیرد. بــا توجه به احتمال بروز 
عوارض ناشــی از ســزارین، این روش زایمان در سال های 
اخیر افزایش یافته اســت. چنانچه درصــد قابل توجهی از 
 زنان، از ۱ تا ۲۰ درصد، بدون هیچ دلیل پزشکی درخواست

 سزارین دارند.
تحقیقات نشــان می دهد که یکی از دالیل اصلی تمایل 
زنان به زایمان از طریق ســزارین، ترس پاتولوژیک مرتبط 
با روند زایمان اســت که تحت عنوان علمــی »توکوفوبیا« 
شناخته می شود. بررســی ها نشان می دهد که تقریباً ۱۸.۶ 
درصد زنــان مبتال به توکوفوبیا، بدون هیچ دلیل پزشــکی 

درخواست سزارین انتخابی داشتند.
ترس غیرطبیعی از بارداری و زایمان را باید جدی گرفت

طهماسبی معتقد است که ترس غیرطبیعی از بارداری را 
باید جدی گرفت و قبل از اقدام به بارداری، ترس ها را درمان 
کرد: »درمان شامل درمان حمایتی از جانب خانواده، همسر، 
دوستان، ماما، مشــاور و روان پزشک است. مطمئناً باید این 

ترس درمان شود و فرد تحت درمان حمایتی قرار بگیرد.«
او ادامه می دهد: »این درمان شــامل اطمینان بخشی از 
جانب پزشک در مورد روند زایمان، مدیریت زایمان، آموزش 
و دادن اطالعات مناســب در مورد زایمان و بارداری است تا 
ترس در مورد فرآیند زایمان طبیعی برطرف شود. همچنین 
فرد می تواند درروند یک زایمان طبیعی بدون عارضه شرکت 
کنــد و از نزدیک با این فرایند مواجه شــود و ببیند که هیچ 
خطری تهدید نمی کند و اگر هم مشــکلی پیش بیاید تحت 
کنترل و مدیریت متخصص مربوطه است. با استفاده از این 
درمان های حمایتی، هم تمایــل به زایمان طبیعی افزایش 
پیــدا می کند و هم قبل از اقدام به بارداری، ترس از زایمان تا 

حد زیادی بهبود می یابد.«

این روان پزشک یکی از روش های کاهش ترس از زایمان 
طبیعی را شــرکت در کالس های آمادگی زایمان و آموزش 
فرزند پروری دانســت و افزود: »این کالس ها معموالً قبل از 
زایمان در بیمارستان ها برگزار می شود و بسیار کمک کننده 

است تا فرد بتواند از روند زایمان طبیعی آگاه شود.«
  زنــان مبتال بــه توکوفوبیا باید تحــت درمان

 قرار گیرند
طهماســبی در رابطه با درمــان اضطراب های طبیعی 
بــارداری می گوید: »چنانچه درصــد اضطراب های زایمان 
طبیعی باشــد، فرد می تواند در این مورد با پزشک صحبت 
کند و با دریافت اطالعات درســت از میزان ترس ها بکاهد. 
همچنیــن صحبت کردن بــا اطرافیان ازجمله دوســتان، 
خانواده، همســر و... در مورد نگرانی ها می تواند در این مورد 

تأثیرگذار باشد.«
طهماسبی در خصوص لزوم درمان زنان مبتال به توکوفوبیا 
می گوید: »درمان بالینی توکوفوبیا زمانی الزم است که این 
وضعیت بر کیفیت زندگی زن باردار و پیوند او با جنین تأثیر 
منفی داشته باشد و همچنین زمانی که بر تصمیم او در مورد 

روش زایمان تأثیر می گذارد.«
او ادامه می دهد: »زنانی که از اضطراب شــدید بارداری 
رنج می برند نباید تجربیات ناموفق دیگران در مورد زایمان و 
بارداری یا عوارض شدیدی که با آن مواجه شدند و اطالعاتی 
که در ایــن زمینه می دهند را دنبال کننــد چراکه عوارض 
بارداری و زایمان درصد شیوع زیادی ندارند و با کمک پزشک 

می توان از عوارض آن جلوگیری کرد.«
طهماســبی روش دیگر مقابلــه با ترس از بــارداری را 
رفتاردرمانی شناختی می داند و می گوید: »این روش معموالً 
در درمــان توکوفوبیا مؤثر اســت و دوره درمان معموالً بین 
۶ ماه تا یک ســال طول می کشد. البته چنانچه فرد مبتالبه 
توکوفوبیا مــواردی مثل اضطراب، افســردگی و اختالالت 
خواب را تجربه کند، ممکن اســت پزشک درمان دارویی را 
برای فرد تجویز کند. به طورکلی، همه این روش های درمان 
کمک می کند تا بتوانیم با این اختالل مقابله کنیم و ترس از 

بارداری را از بین ببریم.«

اختاللی که مانع بارداری می شود

 استاندار مازندران گفت: ساخت بزرگترین شهر سالمت کشور 
در غرب استان با همراهی سرمایه گذار خصوصی و جانمایی زمین 

پیگیری می شود.
 ســید محمود حســینی پور در آیین آغاز عملیــات اجرایی 
ساخت بیمارستان یک هزار و ۱۰۰ تختخوابی آیت اهلل طبرسی 
در ســاری افزود: راه اندازی تروریسم سالمت و تحت پوشش قرار 
گرفتن میلیون ها شهروند در حوزه درمانی از جمله دستاوردهای 
ماندگار انقالب اسالمی در استان است.وی خاطر نشان کرد: امروز 
اگر جذابیتی برای گردشگران کشورهای عربی از عمان، امارات، 
عربستان، کویت و قطر برای حضور در بیمارستان های مازندران 
وجود دارد آن است که پزشکان متخصص و متعهد قابل توجهی و 
امکانات خوبی در استان برقرار است.استاندار مازندران ادامه داد: 
مازندرانی که اول انقالب در بیمارستان های آن از پزشکان هندی 
و پاکستانی پُر بود اکنون پزشکان متخصص این دیار نه تنها به هم 
استانی ها بلکه به بیماران سایر نقاط کشور و جهان خدمت ارایه می 
دهد.حسینی پور تصریح کرد: سرانه تخت بیمارستان در مازندران 
در قبل از انقالب اسالمی ۴۲صدم درصد بود که این رقم اکنون به 
۱.۶ درصد رسیده است.مقام عالی دولت در مازندران اضافه کرد: 
اکنون بیش از ۴۵ هزار تخت بیمارستانی در استان وجود دارد که 

تمام این امکانات بهداشتی به برکت انقالب اسالمی ایجاد شد.
لزوم تبیین اقدامات جمهوری اسالمی برای مردم

وی افــزود: باید دســتاوردهای ماندگار انقالب اســالمی در 
حوزه بهداشــت برای اقشــار مردم تبیین شــود و شــاید حتی 
دانشجویان حوزه پزشــکی ما هم نمی دانند که انقالب اسالمی 
چه دســتاوردهای ممتازی در حوزه درمان استان داشت و دارد.
اســتاندار مازندران گفت: توسعه متوازن در تمام حوزه های مهم 
ترین اولویت مسووالن اجرایی اســتان است و بهداشت و درمان 

برای تحقق این امر نقش غیر قابل انکاری دارد.
ظرفیت ممتاز مازندران برای راه اندازی شهر سالمت

حسینی پور ادامه داد: باید شهرهای سالمت در مازندران ایجاد 
شود چراکه بهترین مراکز درمانی و طبیعت بکر را در استان داریم 
و با نگاه جدی به بهداشت و درمان می توانیم هزاران اشتغال ایجاد 

کنیم.این مقام مســوول افزود: برای ایجاد اشتغال پایدار در کنار 
ارایه خدمات به شــهروندان از درگاه توسعه بهداشتی باید توجه 
کنیم و بســیار ناراحت کننده بوده که طرح بیمارستانی در مرکز 
استان متوقف شده بود که با اولویت بندی برای تامین منابع مالی 
بیمارستان یک هزار و ۱۰۰ تختخوابی آیت اهلل طبرسی اقدام شد.

اســتاندار مازندران تصریح کرد: بــرای تامین این منابع مالی 
تالش قابل توجهی در ماه های گذشــته شــد و با تهاتر نفت که 
کم سابقه است توانستیم آغاز گام های ۲ و ۳ ساخت بیمارستان 

ماهفروجک ساری را آغاز کنیم.
قدردانی استاندار مازندران از رییس جمهور

وی خاطر نشــان کرد: از رییس جمهور که موافقت خود را در 
بحث تکمیل بیمارســتان ماهفروجک از طریق تهاتر نفت اعالم 
کردنــد و بعد از آن معــاون اول رییس جمهور و وزیر بهداشــت 

دستورات را الزم ارایه دادند، نهایت قدردانی را داریم.
حســینی پور اضافه کرد: همه مسووالن ملی و استانی در ماه 
های گذشــته تالش کردند تا این طرح عمرانی حداکثر سه سال 
آینده برای مردم استان به بهره برداری برسد و اصل این جلسه آن 
اســت که طعم شیرین برای مردم زمانی خواهد بود که چراغ این 

بیمارستان روشن شود.
خســتگی مردم از وجود طرح های نیمــه تمام در 

مازندران
وی ادامــه داد: مردم از طرح های عمرانی که ۱۰ تا ۲۰ ســال 
همچنان بالتکلیف مانده اند خسته شدند و اولویت دولت سیزدهم 
تکمیل طرح های نیمه تمام عمرانی است و این بیمارستان جامع 
به طور حتم با تالش جمعی در زمان مقرر به بهره برداری خواهد 
رسید.مقام عالی دولت در مازندران گفت: بزرگترین شهر سالمت 
کشور در غرب مازندران کلنگ زنی خواهد شد و منابع مالی آن با 
مشارکت سرمایه گذار بخش خصوصی و تخصیص زمین در دست 
پیگیری است.استاندار مازندران گفت: در شرایط کرونایی استان 
۱۷ شــهید ســالمت را تقدیم انقالب و وطن کرد و وقتی که یک 
بحرانــی اتفاق می افتد قلب های به تپش می افتد و برای صیانت 
از مردم تالش می کنند و ما نباید از شــهدا که داشته های معنوی 

کشور هستند، غفلت کنیم.
خدمت به مردم اولویت مسووالن

حســینی پور گفت: باید اراده ما همانند شهدای هشت سال 
دفاع مقدس، وطن و سالمت باشد و مســووالن باید تا پای جان 
برای مردم کار کنند و ارایه خدمت به مردم وظیفه ذاتی کارکنان 
دولت است.وی افزود: خودکفایی بودجه مازندران در دستور کار 
اســت و با توسعه زیرساخت و اقتصاد می خواهیم به جایگاهی در 
کشور برسیم که از دولت اعتباری نگیریم و حتی اعتباراتی هم به 

دولت مرکزی بدهیم.
لزوم توسعه امکانات بهداشتی در روستاها

اســتاندار مازندران بیان کرد: در دهه مبارک فجر امسال ۱۵ 
طرح بهداشــتی مازندران در نقاط مختلف استان با ۷۰۰ میلیارد 
تومان به بهره برداری می رســد و از علوم پزشــکی مازندران می 
خواهم که نسبت به توســعه مراکز درمانی در مناطق روستایی 
اســتان باجدیت ورود کند چراکه مردم از ایــن دولت در ارتباط 
توقع دارند. ساخت بیمارستان یک هزار و ۱۰۰ تختخوابی آیت اهلل 
طبرسی ساری با تخصیص پنج هزار میلیارد تومانی اعتبار با تهاتر 
نفت همزمان با دهه مبارک فجر با حضور استاندار مازندران کلید 
خورد.این مرکز درمانی در زمینی به مساحت ۱۴.۵ هکتار ساخته 
خواهد شــد و کلنگ زنی ابتدایی این طرح به سال ۱۳۸۶ برمی 
گردد که گام اول ســاخت ۳۷۰ تخت بیمارستانی آن با پیشرفت 

فیزیکی ۶۹ درصد انجام شد.
گام دوم ساخت این بیمارســتان اکنون ۱۵ درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد و تاکنون بــرای آن در مجموع ۱۳۰ میلیارد تومان 

هزینــه شــد.برای تکمیل و تجهیــز گام های اول تا ســوم این 
بیمارســتاِن در دست ساخت در مجموع پنج هزار میلیارد تومان 

اعتبار از محل تهاتر نفت تخصیص داده شد.
پیشتر و در ۲۱ اردیبهشت ماه سال جاری رییس دانشگاه علوم 
پزشکی اســتان مازندران باانتقاد از تخصیص و تزریق اعتبارات 
قطره چکانی در تمکیل بیمارســتان یک هزار و ۱۰۰ تختخوابی 
ماهفروجک ساری ، گفت که با ادامه این روند تکمیل این طرح تا 

۲۰ سال دیگر هم امکان پذیر نیست.
ساخت بیمارستان یک هزار و ۱۰۰ تختخوابی ماهفروجک از 
مصوبات نخستین سفر اســتانی دولت نهم بود که کلنگ آن در 
سال ۱۳۸۶ به زمین زده شد. بر اساس وعده ای که مسووالن وقت 
داده بودند قرار بود این بیمارســتان ظرف ۲ سال تکمیل، تجهیز 
و بهره برداری شــود ولی با گذشت بیش از ۱۴ ســال از آغاز اجرا 
اما این طرح اکنون در مجموع ســه گام تنها ۳۰ درصد پیشرفت 

فیزیکی دارد.
بیمارستان ماهفروجک به عنوان یکی از بزرگترین بیمارستان 
های بزرگ کشــور در صورت تکمیــل می تواند جهش خوبی در 
حوزه گردشگری سالمت، درمانی، خدماتی و پژوهشی مازندران 
به وجود آورد و مســووالن اجرایی و وزارت بهداشــتی در دولت 
ســیزدهم با نگاه ویژه با تخصیص پنج هزار میلیارد تومانی اعتبار 

از طریق تهاتر نفت گامی موثر برای تکمیل این طرح برداشتند.
قرار است در صورت تکمیل این طرح برای جذب دانشجویان 
خارجی و همچنین هوشمندسازی بیمارســتان با فناوری روز 

جهان اقدام شود.

استاندار: ساخت بزرگترین 
شهر سالمت کشور در مازندران 

پیگیری می شود
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اخبار

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری:

آتش سوزی منطقه جنگلی الندان 
کیاسر پس از ۱۶ساعت مهار شد

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری گفت :آتش 
ســوزی منطقه جنگلی الندان کیاسر شهرستان ساری پس از ۱۶ساعت عملیات مهار و 

اطفاء شده است.
ســرهنگ مجید ذکریایی با اظهار این که آتش ســوزی به راشستان منطقه جنگلی 
الندان خسارت سطحی زده اســت، افزود: کارشناسان از امروز مشغول بررسی و برآورد 
خســارت شدند.وی با اشاره به این که آتش ســوزی منطقه الندان به تاج درختان راش 
نرسیده بود، توضیح داد :از آن جایی که درختان راش بلند و صاف هستند، آتش سوزی 
به تاج درختان نرسید.وی ضمن قدردانی از همکاری مردم منطقه و ماموران آتش نشانی 
های شهرستان نکا، قائمشهر و ساری، گفت : از روز گذشته ۲۰۰ نفر در قالب ۱۲گروه در 

اطفاء حریق جنگلی مشارکت داشتند.
بــا بیان این که بیش از ۹۵درصد از دالیل آتش ســوزی در جنگل ها عامل انســانی 
است، بیان داشــت: به رغم این که همواره هشدارهای متعددی ازسوی منابع طبیعی و 
هواشناسی نسبت به افزایش دما و وزش باد شدید و احتمال وقوع آتش سوزی در جنگل 
ها و مراتع این استان داده می شود، اما بی احتیاطی بعضی از افراد در روشن کردن آتش 

در جنگل خسارت جبران ناپذیری به عرصه های طبیعی می زند.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ســاری، تصریح 
کرد: یگان حفاظت با همکاری نیروهای انتظامی نسبت به شناسایی عامالن انسانی آتش 

سوزی در جنگل را پیگیری می کند.
اســتان مازندران حدود۲ میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار مســاحت دارد که از این مقدار 
حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار آن عرصه های طبیعی شامل جنگل و مرتع است.

برای حفاظت و مدیریت عرصه های طبیعی مازنــدران، ۲ اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری در ســاری و نوشهر فعالیت دارند که منطقه ساری حدود ۷۱ درصد و نوشهر 

حدود ۲۹ درصد این عرصه ها را مدیریت می کند.
اســتان مازندران در مجموع حدود ۵۴ درصد از عرصه های جنگلی شمال کشور را 
در اختیار دارد و همچنین نیمی از جنگل های هیرکانی ثبت شــده در سازمان جهانی 

یونسکو در جغرافیای مازندران است.

مدیرکل شیالت مازندران مطرح کرد؛

ارزش اقتصادی ۵۰۰۰ میلیارد تومانی 
محصوالت آبزی در مازندران

 مدیرکل شــیالت مازندران گفت: ســاالنه ۱۰۴ هزار تن انواع محصوالت آبزی به 
ارزش پنج هزار میلیارد تومان در استان تولید می شود.

 قاســم کریم زاده شامگاه سه شنبه در حاشــیه افتتاح یک مرکز پرورش ماهی در 
شهرستان قائمشــهر، بیان کرد: در مازندران، ۳ هزار و۷۰۰و احد آبزی پروری و ۱۱۳ 
تشــکل صیادی وجود دارد که ۱۲ هزار نفر به طور مستقیم و ۴۰ هزار نفر به طور غیر 
مستقیم در آن مشغول بکار هستند و در تأمین بخشی از پروتئین کشور نقش بسزایی 
دارند.وی افزود: شــیالت مازندران افتخار دارد ساالنه ۱۰۴ هزار تن انواع محصوالت 

آبزی را به ارزش اقتصادی ۵ هزار میلیارد تومان تولید کند.
کریــم زاده با بیان اینکه در مازندران ســاالنه هفت هــزار و ۶۵۰ نفر تولیدکننده 
محصوالت آبزی فعالیت دارند، گفت: مازندران در بخش آبزیان دریایی ســاالنه ۱۸۰ 

هزار تن تولید دارد که رتبه اول را بین سه استان شمالی داراست.
وی ادامه داد: در بحث صادرات ماهیان خاویاری رتبه اول کشور را به خود اختصاص 

داده ایم که هفت تا ۱۲ هزار تن به ارزش هشت تا ۲۰ میلیون دالر صادر می شود.
مدیرکل شــیالت استان مازندران گفت: این استان با تولید ۱۰۴ هزار تن رتبه اول 

آبزی پروری کشور را به خود اختصاص داده است.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور:

۵۶ سانحه طبیعی و انسان ساخت 
ساالنه در کشور رخ می دهد

 رئیس سازمان مدیریت بحران کشــور بر توجه به کارهای پیشگیرانه تاکید کرد و 
گفت: ساالنه ۵۶ مورد سوانح طبیعی و انسان ساخت در کشور رخ می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن نامی عصر چهارشنبه در آئین افتتاح متمرکز 
۵۶ پروژه حوزه مدیریت بحران اســتان مازندران، با اشــاره به اینکه بیشــتر استان 
مازندران در شیب ارتفاعات البرز قرار دارد، خاطرنشان کرد: برای حفظ جان و دارایی 

مردم باید بودجه ای بیش از این پیش بینی شود.
رئیس مدیریت بحران کشور بر لزوم ساحل ســازی، برید بندی و هدایت آب های 
سطحی برای جلوگیری از آســیب به مردم تأکید کرد و با اشاره به اهمیت پیشگیری 
در حفظ جان و مال مردم، افزود: در ســال جاری مازندران بیشــترین اعتبار در حوزه 
پیشــگیری به اســتان مازندران اختصاص یافت.معاون وزیر کشور با بیان اینکه از ۵۶ 
مورد ســوانح طبیعی و انسان ساخت، همه در کشــور ما رخ می دهد، بر لزوم اقدام در 
حوزه پیشگیری اشاره کرد.در این مراســم، ۱۸ پروژه آب منطقه ای از محل ماده ۱۶ 
و ۱۷ مدیریــت بحران با اعتبار ۱۱۰ میلیارد تومان، ۳ پروژه در حوزه بنیاد مســکن با 
اعتبــار ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به صورت ویدئو کنفرانســی در شــهرهای 

مختلف استان افتتاح شد.

فرمانده انتظامی مازندران:

باند جعل اسناد ملکی باارزش ۱۰ هزار 
میلیاردی در مازندران متالشی شد

 فرمانده انتظامی مازندران از متالشی شدن باند جعل اسناد ملکی به ارزش و مبلغ 
۱۰ هزار میلیارد ریال خبر داد.

 ســردار مرتضی میرزایی گفت: در پی شکایت شهروندی مبنی بر اینکه تعدادی از 
افراد با تشکیل باند جعل اسناد تحت پوشش مشاور امالک از آنان کالهبرداری کردند، 

موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام تحقیقات از تعدادی مالباخته دریافتند، 
متهمان به جعل اســناد، امالک با ارزش را در سطح شهرســتان های مرکزی استان 
شناســایی و با تنظیم مبایعه نامه با خالی گذاشــتن بخش هایــی از مندرجات آن از 
مالــک امضا اخــذ و مبالغی از ثمن معاملــه را نیز پرداخت و بدلیــل واهی از تحویل 
مبایعه نامه خودداری و در ادامه نســبت به جعل )الحــاق( مندرجات و کالهبرداری 
از مالباختــگان اقدام می کردند.فرمانده انتظامی مازندران گفت: مأموران اداره مبارزه 
با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی در مراحل رســیدگی به پرونده با دستور قضائی 

پروانه فعالیت مشاور امالک آنان نیز به دلیل تخلفات باطل شد.
وی افزود: با توجه به افزایش تعداد شکات و بیم متواری شدن متهمان، درخواست 
جلب و دستگیری متهمان اخذ و طی یک عملیات سریع و غافلگیرانه، ۸ متهم پرونده 
دستگیر و با قرار مناسب روانه زندان شدند.ســردار میرزایی گفت: در روند رسیدگی 
به پرونده کالهبرداری، ۵۰ شــاکی شناســایی و مبلغ ۱۰ هزار میلیــارد ریال از آنان 
کالهبرداری شــد که برابر تحقیقات میدانی و اعالم بازپرس پرونده، تعداد شکات آن 

نیز در حال افزایش است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان مازندران گفت: یکی از حوزه هایی که می تواند در 
معرفی جاذبه های گردشگری و پتانسیل ها و ظرفیت های 
این حوزه در کشــور تاثیرگذار باشــد، برگزاری چنین 
نمایشگاه ها و جشنواره هایی است که نقش مثبتی دارد و 
این نمایشگاه می تواند در معرفی جاذبه ها و پتانسیل های 

گردشگری کشور موثر باشد.
صادق برزگر، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی اســتان مازندران با اشــاره به فعالیت 
غرفه هــای این اســتان در شــانزدهمین نمایشــگاه 
بین المللی گردشــگری و صنایع وابسته در گفت وگو با 
میراث آریا بیان کرد: استان مازندران در نمایشگاه امسال 
حــدود ۸۰۰ متر غرفه دارد و تالش کرده ایم ظرفیت ها، 
پتانسل ها و قابلیت هایی که شهرستان های این استان در 
زمینه گردشگری، صنایع دستی و منابع طبیعی دارد را 
به بازدیدکنندگان و مخاطبان عرضه کرده و معرف این 
ظرفیت های گردشگری در استان باشیم.او افزود: عموم 
خدماتی که از استان مازندران در این دوره از نمایشگاه به 
نمایش گذاشته شده است، فرصت های سرمایه گذاری 
است. امسال در استان مازندران در طی شش ماه گذشته 

یعنی از زمانی که این مســئولیت به ما داده شــد، شش 
همایــش فرصت های ســرمایه گذاری را برگزار کردیم 
که در ایــن همایش هــا فرصت های ســرمایه گذاری 
بــرای عالقه مندان به این حوزه فراهم شــده اســت و 
ســرمایه گذاران می توانند از بسته های سرمایه گذاری 
حوزه گردشگری استان مازندران بهره مند شوند.به گفته 
برزگر، جاذبه های طبیعی و توریستی استان مازندران به 
صورت خالصه و به تفکیک شهرســتان ها در نمایشگاه 
عرضه شده اســت. محصوالت صنایع دستی استان نیز 
عــالوه بر اینکه در غرفه خود اســتان در قالب ویترینی 
مجلل پیش رو بازدیدکنندگان قــرار دارد، در پنج پنل 
دیگر نیز عرضه شده اســت.مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی اســتان مازندران با اشاره 
به تاثیر برگزاری نمایشگاه گردشــگری بر دیده شدن 
فعالیت های گردشگری کشور گفت: یکی از حوزه هایی 
کــه می توانــد در معرفــی جاذبه های گردشــگری و 
پتانسیل ها و ظرفیت های این حوزه در کشور تاثیرگذار 
باشد، برگزاری چنین نمایشگاه ها و جشنواره هایی است 
که نقش مثبتی دارد و این نمایشگاه می تواند در معرفی 

جاذبه ها و پتانسیل های گردشگری کشور موثر باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان مازندران:

برگزاری نمایشگاه گامی مثبت برای معرفی ظرفیت های 
گردشگری ایران در جهان است

 معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران با اشاره به 
نقش رهبری در تقویت امید و همبســتگی ملی گفت: 
انقالب اسالمی در مسیر پیشتازی است و بن بستی ندارد.
روح اهلل سلگی در جمع فعاالن فرهنگی استان با اشاره 
به تأثیر شگرف عفو گسترده متهمان آشوب های اخیر از 
ســوی رهبر معظم انقالب اسالمی گفت: عفو سراسری 
متهمان در کشــور جلــوه دیگری از حکمــت و تدابیر 
راهگشای والیت فقیه در اعتالی جایگاه جهانی انقالب 
اسالمی را نمایان کرد واقدام اساسی رهبر فرزانه انقالب 
در عفو و بخشــودگی زندانیان کشور موجب شگفتی و 

حیرت جهانیان شد.
این مســئول سیاســی با تاکید بر تداوم کینه توزی 
استکبار و اذنابش علیه انقالب اظهار کرد: رهبری با درایت 
مثال زدنی برگرفته از حکمت ذاتی والیت امر مسلمین، 
راه معانــدان و فتنه انگیزان بیرونی و منتقدان بی انصاف 
داخلی را برای تداوم بهانه جویی و حمالت رسانه ای علیه 

کشور بست.
معاون اســتاندار مازندران در تشــریح تأثیر عمیق 
این اقدام ماندگارافــزود: این اقدام موجب تقویت امید و 
همبستگی ملی در مسیر پیشرفت و بالندگی کشور شده 

است.ســلگی، تعمیق پیوند بین توده های مردم با نظام 
اسالمی را از دستاوردهای انقالب اسالمی برشمرد وافزود: 
اعطای عفو به تمامی متهمان بدون توجه به گستردگی 
حجم اقدامات آنها نشانه اقتدار نظام و بصیرت ستودنی 

رهبر فرزانه انقالب است.
وی با اشاره به فتنه اخیر گفت: دشمنان با سوءاستفاده 
از شرایط فتنه در صدد موج سواری و تبلیغات هدفمند 
علیه انقالب اسالمی بودند و استقبال گسترده طیف های 
سیاســی و تحلیل گــران از اقدام هوشــمندانه رهبر 
 معظم انقالب بیانگر تأثیر مثبت آن بر فضای سیاســی 

کشور است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران خبر داد:

 حیرت جهانیان از عفو زندانیان

معاون ســازمان حفاظت محیط زیســت با اشاره به 
تولید ۵.۶ درصد زباله کشــور در مازندران گفت: طرح 
ایزوله کــردن زباله در عمــارت آمل بــه دلیل میزان 
 باالی شــیرآبه و مشــخص نبــودن تکلیــف آن هنوز 

پذیرفته نشد.
ایرج حشمتی در حاشیه سفر به مازندران با اشاره به 
معضل زباله مازندران و آخرین وضعیت منطقه عمارت 
این شهرســتان، اظهار کرد: در مســئله زباله و پسماند 
نکات مختلف وجود دارد که باید ابتدا علت را جســتجو 

کنیم و سپس به اقدامات دیگر بپردازیم.
وی با بیان اینکــه هم اکنون میانگین ســرانه زباله 
در اســتان مازندران حدود یک هــزار گرم معادل یک 

کیلوگرم اســت در حالی که میانگین ســرانه زباله در 
کشور تا ۶۵۰ گرم است.

حشمتی با اشــاره به اینکه روزانه ۳ هزار و ۱۰۰ تن 
زباله در مازندران تولید می شــود، افزود: از مجموع ۵۵ 
هزار تن زباله ای که در کشــور تولید می شود حدود ۵.۶ 
درصد زباله کشــور در مازندران تولید شده؛ درحالی که 
درصد وسعت جغرافیایی استان مازندران در کل کشور 

۱.۴۶ درصد است.
معاون محیط زیســت انســانی ســازمان حفاظت 
محیط زیســت با اعالم اینکه در بحث تفکیک زباله در 
مازندران عقب افتادگی زیادی وجود دارد و میزان زباله 
تولید شــده در مازندران نسبت به میانگین زباله در کل 

کشور بسیار زیاد است، خاطرنشان کرد: در گام نخست 
در مازندران باید نســبت به کاهش زبالــه اقدام کنیم 
زیرا در مازندران و اســتان های شــمالی کشور به دلیل 
شــرایط ویژه توپوگرافی دفع زباله ها با توجه به ســطح 
 آب های زیرزمینی، وجود جنگل ها و مراتع به هیچ وجه

 صحیح نیست.
حشــتمی ادامــه داد: پــس در این اســتان ها باید 
ابتدا میــزان زباله را کاهــش دهیم تا میزان آســیب 
 کمتر شــود ســپس دســت بــه مدیریــت ابتدایی 

بزنیم.
وی با بیــان اینکه در مورد محل جمــع آوری زباله 
عمــارت در آمل مشــاوره های زیادی دریافت شــد، 

خاطرنشــان کرد: برای ایزوله کردن مجموعه عمارت 
مشــاوره ها و ایده هایی دریافت شــد که ایــن طرح از 
طرف ســازمان محیط زیست و اداره کل محیط زیست 
مازندران به دلیل میزان باالی شــیرآبه ها و مشــخص 

نبودن تکلیف آن هنوز پذیرفته نشد.
معاون محیط زیســت انســانی ســازمان حفاظت 
محیط زیست با تأکید بر اینکه امید داریم وزارت کشور 
و وزارت نیــرو به صورت توأم باید این مســئله را دنبال 
کنند، یادآور شــد: اگر این نهادها بتوانند برنامه ای که 
مورد تأیید ســازمان حفاظت محیط زیست مازندران و 
کشور باشد را ارائه دهند با مســاعدت های الزم برنامه 

پیشنهادی اجرایی می شود.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست:

  تولید ۵/۶ درصد زباله کشور
 در مازندران

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تولید 5.6 درصد زباله کشور در مازندران 
گفت: طرح ایزوله کردن زباله در عمارت آمل به دلیل میزان باالی شیرآبه و مشخص نبودن 
تکلیف آن هنوز پذیرفته نشد.ایرج حشمتی در حاشیه سفر به مازندران با اشاره به معضل 

زباله مازندران و آخرین وضعیت منطقه عمارت این شهرستان، اظهار کرد: در مسئله ...

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی 

نظر به دســتور مــواد ۱ و ۳ قانون تعییــن تکلیف وضعیــت اراضی و 
ســاختمانهای فاقد سند رســمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ و برابر رای شماره 
۱۴۰۱۶۰۳۱۰۰۱۳۰۰۹۷۷۲ مــورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ هیات قانون تعیین 
تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی چمســتان 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/  خانــم راضیه بکائیان فرزند 
محمد اسماعیل نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی / به 
مســاحت ۱۳۸/۷۵ مترمربع به شماره پالک ۳۰۷ فرعی از ۸ اصلی واقع در 

قریه ســالده علیا  بخش ۱۱ خریداری  شده از آقای/ خانم علی اکبر موسوی 
نسب مالک رسمی محرز گردیده اســت لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی و ماده ۱۳ 
آئیــن نامه مربوطه این آگهــی در دو نوبت به فاصلــه ۱۵ روز از طریق این 
روزنامه و محلی / سراسری در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق 
تا در صورتیکه اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شــده اعتراض داشته باشند 
باید از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید 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 دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره 
ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۱۱/۰۸
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۱۱/۲۳

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان-عین اله تیموری 

 نماینــده ولی فقیــه در مازندران با گرامیداشــت 
یاد و خاطــره آیت اهلل فقید طبرســی از وی به عنوان 

شخصیتی فاضل، دلسوز و اخالقی یاد کرد.
 آیت اهلل محمدباقر محمدی الئینی در جلسه برنامه 
ریزی ســالگرد ارتحال آیت اهلل طبرسی نماینده فقید 
و سابق ولی فقیه در اســتان با تاکید بر حضور باشکوه 
در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار داشــت: دشمن تصور 
و خیــال خام کرده که ملت منفعل وناامید شــده و در 
روز ۲۲ بهمن باید به دشمن نشان داد که ملت ما ملت 

انفعال و عقب نشینی از این راه نیست.
وی بــا اظهار اینکــه ملت ایران از ابتــدا راه خود را 
با بصیــرت انتخاب کرده اســت، حضور باشــکوه در 

راهپیمایی را ضروری دانست.
وی با گرامیداشــت یاد و خاطره آیت اهلل طبرسی 
نماینده فقید ولی فقیه در اســتان مازندران با اشــاره 
به اینکه زمان و مکان یادواره آیت اهلل فقید طبرســی 
مشخص شده اســت، گفت: حضرت آیت اهلل طبرسی 
انســانی فاضل و باسواد، اخالق مدار، اهل تالش و کار، 

دلسوز و با سعه صدر بوده است.
آیــت اهلل محمدی الئینــی تصریح کرد: مراســم 
یادواره آیت اهلل فقیه طبرسی ۲۷ بهمن ماه از ساعت ۹ 

صبح در ساری برگزار می شود.
 آیت اهلل نوراهلل طبرســی متولد سال ۱۳۱۹ که بعد 
از رحلت آیت اهلل هادی روحانی در ســال ۷۸ به عنوان 

نماینده ولی فقیه در استان مازندران منصوب شده بود، 
از ســال ۵۹ و با حکم امام خمینی )ره( به عنوان و امام 

جمعه ساری منصوب شده بود.
این عضو مجلــس خبرگان رهبــری در فروردین 
۱۳۱۹ شمسی در روستای سوچلما بخش هزار جریب 
مازندران از توابع شهرســتان نکا متولد شد و پدر وی 
حسن طبرسی ســوچلمایی فرزند آخوند مأل یداهلل از 

علمای سرشناس هزار جریب بود.
حسن طبرسی از علمای برجسته مازندران و منطقه 
هزار جریب بود که پــس از تحصیالت در حوزه علمیه 

مشهد مقدس و نجف اشرف به مازندران مراجعت کرد. 
وی در اواخر عمر در شهرســتان ساری مقیم شده بود 
و در مســجد شاه غازی سابق و ســجاد فعلی مشغول 

امامت و فعالیت های دینی بود.
آیت اهلل طبرســی تا سن حدود ۱۲ ســالگی و در 
روستای خود ســوچلما در مکتب خانه قرآن خواندن 
و نوشــتن را فرا گرفتــه و پــس از آن در حوزه علمیه 
کوهســتان و در خدمت کوهســتانی و در آن مدرسه 
قســمت اعظم جامع المقدمات، ادبیات عرب و صرف 
و نحــو را فرا گرفتــه و به مدت دو ســال در آن حوزه 

حضور داشــت.پس از دو ســال تحصیل در کوهستان 
راهی حوزه علمیه قم شــده و در آنجا حدود ۲۰ سال 
مشــغول تحصیل علوم دینی بود. سطوح مقدماتی و 
عالیه را در نزد استادان و مدرسینی همچون اعتمادی، 
فشــارکی، امینیان، ستوده و صلواتی؛ مکاسب و کفایه 
را در خدمت فاضل لنکرانی و مشــکینی و ســلطانی 
طباطبایی و بروجردی و اســاتیدی همچون جوادی 

آملی، حسن زاده آملی و دیگران خواند.
وی از آغاز انقالب در سال ۴۲ به صف مبارزه با دولت 
وقت پیوسته و با شرکت در تظاهرات مردم قم و تمامی 
فعالیت های سیاسی مرســوم و متداول، از پیشگامان 
عرصه مبارزه محســوب می شود. وی همچنین یکی از 
دست اندرکاران مراســم استقبال از امام خمینی )ره( 
به قم پس از فاجعه مدرســه فیضیه و بازداشت وی در 

تهران بود.
طبرسی بعدها از قم مهاجرت کرد و در سال ۵۲ در 
ساری مقیم شد و در شهرستان ساری به فعالیت های 
سیاسی و مذهبی پرداخت و در ابتدای انقالب اسالمی 
با سرپرستی مصطفی صدوقی کمیته انقالب اسالمی 
در ساری تشــکیل داد که اداره امور شهری را به عهده 
داشت. نوراهلل طبرســی در طول جنگ هشت ساله با 
عراق به فعالیت های پشــتیبانی از جنگ می پرداخت. 
بارزترین نقش وی در کنار هــادی روحانی در مرحله 

سازندگی، بازسازی سوسنگرد بوده است.

نماینده ولی فقیه در مازندران:

آیت اهلل طبرسی شخصیتی فاضل و دلسوز بوده است
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درخشش تکواندوکاران مازندران 
 در رقابت های فجیره امارات

با کسب پنج مدال طال
رونده رقابت های آزاد فجیره در کشــور امارات، با کسب پنج مدال 

خوش رنگ طال توسط تکواندوکاران مازندرانی بسته شد.
سرپرســت اداره کل ورزش و جوانــان مازندران اظهارداشــت: 
تکواندوکاران مازندرانی در مسابقات بین المللی فجیره طالیی شدند 

و ۵ سکوی قهرمانی مردان و زنان تیم ملی ایران به مازندران رسید.
عادل عالیشــان ادامه داد: مازندران با حضور فرزان عاشــورزاده 
و حسن بشــیری در مجموع هشت ورزشــکار و ۲ مربی را راهی این 

رقابت ها کرد که خوش رنگترین مدال فجیره را طالیی درو کردند.
وی افزود: علیرضا حسین پور در وزن ۵۸- کیلوگرم، دانیال بزرگی 
در وزن ۶۸- کیلوگرم و علیرضا نادعلیان در وزن ۸۷+ کیلوگرم ۳ ملی 
پوش طالیی در بخش مردان و سعیده نصیری در وزن ۴۶- کیلوگرم 
و تینا مدانلــو در وزن ۵۷- کیلوگرم بانوان طالیی مازنی بودند تا پنج 

مدال زرین این رویداد را برای استان به ارمغان آورند.
عالیشان اضافه کرد: عاشورزاده، بشیری )به دلیل مصدومیت زانو 
در بازی نخســت( و پوراســماعیل از دیگر ملی پوشان مازنی در این 

مسابقات بودند که از کسب مدال بازماندند.
سرپرســت اداره کل ورزش و جوانان مازندران گفت: هدایت تیم 
ملی تکواندو در بخش مردان به عهده فیض اهلل نفجم، مجید افالکی و 
جالل خدامی بود، در بخش زنان مهروز ساعی و فاطمه فردی هدایت 

تیم را به عهده داشتند./ایرنا

ثبت طالی دختر مازنی در 
پاراتکواندو پرزیدنت کاپ ترکیه

»رزا ابراهیمــی« دختر مازندرانــی در رقابت هــای پاراتکواندو 
پرزیدنت کاپ ترکیه طالیی شد.

 رقابت های آزاد پاراتکواندو جام ریاست فدراسیون جهانی ۲۰۲۳ 
)۲ درصد( در شــهر استانبول ترکیه با حضور ۱۰۸ شرکت کننده در 
حال برگزاری اســت.در روز اول مسابقات، در گروه بانوان نمایندگان 

ایران صاحب ۲ نشان طال و ۲ مدال ارزشمند برنز شدند.
ُرزا ابراهیمی دور نخست در وزن ۵۷ - کیلوگرم برابر مهتاب نبوی 
در جدال تمام ایرانی پیروز شــد و نهایتا برابر »گوردال« از ترکیه در 

فینال قرار گرفت.

سرمربی تیم والیبال نیان الکترونیک خراسان:

بازی کردن مقابل لبنیات هراز 
دشوار است

ابراهیمی در یک دیداری تماشایی در حالی که بازی را ۶ بر ۴ عقب 
بود، کار را به تســاوی کشاند و در راند طالیی توانست این مبارزه را به 

سود خود تمام کند و نهایتا دومین مدال طالی ایران را کسب کند.
ســرمربی تیم والیبال نیان الکترونیک خراســان گفت: والیبال 
بازی کردن مقابل تیم لبنیات هراز ســخت و دشــوار است هرچند 

آملی ها همیشه نمایندگان شایسته ای در لیگ برتر بودند.
حامد صمدی پس از شکســت ســه بر یک تیــم والیبال نیان 
الکترونیک مقابل لبنیات هراز در دیداری خارج از خانه در گفت وگو 
با خبرنگار خبرگزاری فــارس در آمل، اظهار کرد: دو تیم بازی زیبا 
و تماشاگرپســند از خود به نمایش درآوردند هرچند می دانستیم 

مقابل لبنیات هراز در آمل کار سخت و دشواری داریم.
وی افزود: همیشــه دیدار مقابل تیم های آملی دشــوار است و 

تشویق بی امان تماشاگران بر حساسیت و سختی کار می افزاید.
ســرمربی تیم والیبال نیان الکترونیک خراســان با اعالم اینکه 
شاگردانم بازی قابل قبول مقابل تیم پر مهره و باتجربه لبنیات هراز 
داشــتند، تصریح کرد: هر دو تیم بازی خوبی را از خود نشان دادند و 
این پیروزی سه امتیازی را به کادر فنی و بازیکنان نماینده مازندران 

در لیگ برتر تبریک می گویم.
صمدی با اشــاره به اینکه داوران دیــدار مقابل لبنیات عملکرد 
خوبی داشــتند و به درستی قضاوت کردند، با اشاره به اعتراض خود 
در یک صحنه، خاطرنشــان کرد: در اواســط دیدار یک باطری آب 
معدنی از ســوی تماشــاگران به داخل زمین مسابقه پرتاب شد که 
ترس از این داشتم تا باعث مصدومیت بازیکنان نشود و شی خارجی 
را به میز منشــی تحویل دادیم.وی بیان کرد: هفته آینده نیز بازی 
بســیار سخت و ســنگین داریم و رویارویی مقابل شهداب یزد تیم 

صدرنشین مسابقات با سختی زیادی همراه خواهد بود.
سرمربی تیم والیبال نیان الکترونیک خراسان یادآور شد: دیدار 
مقابل شــهداب آخرین بازی مرحله برگشت دور گروهی لیگ برتر 
برای تیم ما اســت هرچند در این دیدار میزبان هســتیم و شرایط 
متفاوت خواهد بود.وی با اشــاره به اینکه شهداب با قرار داشتن در 
صدر جدول از پرمهره ترین تیم های لیگ برتر محســوب می شود 
که بازیکنان بزرگی را در اختیار دارد، گفت: بازی در خانه شــرایط 
متفــاوت را برای نیــان الکترونیک ایجاد می کنــد و امید داریم با 
حمایت تماشاگران مشــهدی مقابل بهترین تیم لیگ برتر بهترین 

نتیجه را به دست بیاوریم.

 سالن ورزشی روستای کشتلی بابل
 با همت بسیج سازندگی افتتاح شد

»سالن ورزشی میدان سر کشتلی« که کلنگ آن در سال ۱۳۹۸ 
به زمین زده شده بود، در دهه مبارک فجر به همت بسیج سازندگی 
افتتاح شــد.در ادامه افتتاح اماکن ورزشــی در ایام اهلل دهه مبارک 
فجر، »سالن ورزشــی میدان سر کشــتلی« که کلنگ آن در سال 
۱۳۹۸ به زمین زده شــده بود، در دهه مبارک فجر به همت بسیج 
ســازندگی افتتاح شد.این سالن با حضور سرپرست اداره کل ورزش 
و جوانان اســتان مازندران، قاســم عزیززاده گرجی فرماندار ویژه 
شهرستان بابل، امام جمعه و بخشدار گتاب، رئیس بسیج سازندگی 
استان، معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری بابل و رئیس اداره 
ورزش بابل افتتاح و به بهره برداری رســید.این ســالن ورزشی در 
زمینی به مساحت هزار و ۸۵۰ مترمربع بنا شده که در آن رشته های 
فوتسال، والیبال، کشتی و بدنسازی مورد بهره برداری قرار می گیرد. 
این ســالن شــامل رختکن برای بازیکنان و داوران و قسمت اداری 
و دارای ۴۰۰ نفر ظرفیت تماشــاگران و شــامل محوطه سازی به 

مساحت ۵۰۰ متر مربع می باشد.

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

 قائم شهر
نظــر به دســتور مــواد ۱ و ۳ قانون تعییــن تکلیف 
وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
۱۳۹۰/۹/۲۰ ، امــالک متقاضیانی که در هیات  موضوع 
ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی قائم شهر 
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 واقــع در قریه چمازکتی پالک ۵۹ 

اصلی بخش ۱۶.

۱۲۴۳۷ فرعی بنام خانم زهرا برزگر جو پشتی نسبت 
به ششــدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
اســت که میزان ده سیر عرصه وقف می باشد به مساحت 
۱۰۶/۴۰ متر مربع خریداری مع الواســطه از آقای علی 

سلمانی مالک رسمی.
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین 
نامــه مربوطه این آگهی در دو نوبت بــه فاصله ۱۵ روز از 
طریق این روزنامه محلی/ کثیراالنتشار در شهرها منتشر 
و در روســتاها عالوه بر انتشار آگهی ، رای هیات الصاق تا 
در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها 

از تاریخ الصاق در محــل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض 
بایــد ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در 
این صــورت اقدامات ثبت موکول بــه ارائه حکم قطعی 
دادگاه اســت و در صورتی که اعتــراض در مهلت قانونی 
واصل نگــردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به 
دادگاه عمومــی محل ارائه نکنــد اداره ثبت مبادرت به 
صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع 
از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 
۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبال 

اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده ، واحد ثبتی با رای هیات 
پس از تنظیم اظهارنامــه حاوی تحدید حدود ، مراتب را 
در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان 
باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت 
و فاقد ســابقه تحدید حدود ، واحــد ثبتی آگهی تحدید 

حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
 شناسه آگهی: ۱۴۴۶۲۹۷

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۱۱/۰۸
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۱۱/۲۳

یونس قصابی
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان قائمشهر

 سرپرســت اداره کل ورزش و جوانان مازندران گفت: 
فعالیت باشــگاه های ورزشی فاقد مجوز رسمی با بررسی 
موردی در صورت طی نکــردن مراحل قانونی با همراهی 

نهادهای نظارتی در استان متوقف می شود.
عادل عالیشــان در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به 
افزایش سطح نظارت بر باشــگاه های ورزشی مازندران، 
افزود: در اســتان تا اول بهمن ماه امســال ۲ هزار و ۴۵۳ 
باشــگاه فعال مجوز دار داریم، اما هنوز برخی باشــگاه ها 

فاقد مجوز هســتند و این اشخاص تنها تا پایان سال برای 
دریافت مجوز فرصت خواهند داشت.

وی ادامه داد: ســهم عمده ای از فعالیت ورزش استان 
به دوش باشــگاه های ورزشی است و خدمات شایانی را به 

جامعه ورزش ارائه می دهند.
سرپرســت اداره کل ورزش و جوانان مازندران اضافه 
کرد: حمایت های اداره کل ورزش و جوانان از باشگاه هایی 
که مجــوز دارند افزایش پیدا خواهد کــرد اما با همکاری 

نهادهای نظارتی پیگیر وضعیت باشــگاه ها غیرمجوز دار 
هستیم.

عالیشان تصریح کرد: ضمن اینکه باشگاه هایی که مجوز 
فعالیت ندارند تا پایان ســال برای اخذ مجوزهای مربوطه 
فرصت دارند و در صورت طی نکردن مراحل دریافت مجوز 

با آن ها برخورد خواهد شد.
سرپرســت اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران 
از برخورد جدی با باشــگاه های ورزشــی متخلف گفت و 

خاطرنشــان کرد: مواردی از فعالیت ســالن های ورزشی 
بدون مجوز و مختلط گزارش شــده که ضمن بررسی و در 

صورت صحت، با متخلفین برخورد خواهد شد.
عالیشان افزود : در این راستا، تیمی از بازرسی و حراست 
اداره کل ورزش و جوانــان با حضــور نمایندگانی از دیگر 
دستگاه های ذیربط از باشگاه های ورزشی بازدید خواهند 
کــرد و در صــورت اثبات تخلف، برخــورد جدی صورت 

خواهد گرفت.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان مازندران:

فعالیت باشگاه های ورزشی 
 فاقد مجوز در مازندران

 متوقف می شود

سرپرســت اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران 
به همراهی معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران 
با »امامعلی حبیبی« اســطوره و پیشکســوت کشــتی 

کشورمان دیدار و گفتگو کردند.
 عادل عالیشان سرپرســت اداره کل ورزش و جوانان 
استان مازندران و روح اهلل سلگی معاون سیاسی امنیتی 
و اجتماعی استاندار مازندران با حضور در منزل امام علی 
حبیبی پیشکســوت کشتی کشورمان با وی در نشستی 

صمیمی دیدار و گفت وگو کردند.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران 
در ایــن دیدار، اظهــار کــرد: پیشکســوتان ورزش از 
سرمایه های جامعه ورزشــی هستند و بر ما واجب است 
تا در همه حال کنار این عزیزان باشــیم و قدردان چنین 
پیشکسوتانی باشیم که ســال ها در عرصه ورزش کشور 

برای میهن عزیزمان افتخار آفرینی کرده اند.
ســلگی با اشــاره به اینکه، پیشکســوتان ورزشــی 
سرمایه ای عظیم برای جامعه محسوب می شوند، افزود: 
مردم ما قدر قهرمانان و پهلوانان ورزشی خود را می دانند 

و به سرمایه های انسانی خود افتخار می کنند.
عادل عالیشان سرپرســت اداره کل ورزش و جوانان 
استان مازندران نیز در این دیدار ضمن آرزوی سالمتی و 

طول عمر برای همه افتخار آفرینان ایران اسالمی، ورزش 
و نقش جایگاه آن را در ســالمت جامعــه غیر قابل انکار 
برشــمرد و با اشــاره به خدمات ارزنده پهلوان حبیبی از 
خدمات اجتماعی، عمرانی و افتخارات ارزشمند ورزشی 

این مرد بزرگ به نیکی یاد کرد.

عالیشــان با اشــاره به این که الگوهای موفق و خوب 
می توانند مبنای رفتــار صحیح جامعه باشــند، افزود: 
بایدالگوسازی و الگوهای موفق را به جامعه بویژه جوانان 

معرفی کنیم.
امام علــی حبیبی ضمن خیرمقدم به مهمانان به بیان 

خاطراتی در مورد افتخارات و قهرمانی متعدد ورزشــی 
که در کشتی حاصل شد پرداختند.

پهلــوان حبیبی با بیــان اینکه کار کــردن در حوزه 
ورزش و جوانان در استان مازندران، افتخار است، افزود: 
خدمتگزاری به مردم و به ورزش و جوانان استان، یک اثر 
ماندگار اســت که با گذشت زمان هرگز فراموش نخواهد 

شد.
جهان پهلوان امامعلی حبیبــی در این دیدار از توجه 
معاون سیاســی امنیتی اســتاندار و مدیــرکل ورزش 
و جوانان به ورزش مازندران و پیشکســوتان ورزشــی 
قدردانی کرد و خواســتار حمایت از استعدادهای جوان 

ورزشی شد.
پهلوان حبیبی در این نشست صمیمی درباره هر یک 
از مدال هایی که در مســابقات مختلف المپیک و جهانی 
و آسیایی برای کشورمان کسب کرد مطالب و خاطراتی 

را مطرح کرد.
در پایان این نشســت نیز حاضرین برای ســالمتی و 
طول عمر این قهرمان و پهلوان ارزنده کشتی کشورمان 
آرزوی موفقیــت نمودند و از طــرف اداره کل ورزش و 
جوانان اســتان مازندران با اهدا هدیه ای، از این پهلوان 

تجلیل شد.

 قدردانی از افتخارآفرینی »ببر مازندران« 

پس از پیروزی شــکوهمند  انقالب اسالمی، ورزش در گیالن 
رشــد گسترده و چشــمگیری در ابعاد مختلف اعم از خصوصی و 
دولتی داشته است فرصتی برای پویایی و نشاط که تا قبل انقالب 
انحصاری بود اما بعد از انقالب در سایه توسعه امکانات وتجهیزات 
و فضاهای ورزشــی در اختیار همــگان و تقویت ورزش عمومی و 

قهرمانی قرار گرفت.
 قبل از پیروزی شــکوهمند انقالب اســالمی، تعداد معدودی 
ورزشگاه و اماکن ورزشی در کشور وجود داشت و در گیالن نیز این 
اماکن بسیار محدود بوده و امکان فعالیت ورزشی برای همه اقشار 

در آنها امکان پذیر نبود و محدود به قشر اندکی می شد.
اما پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، توسعه فضاهای 
ورزشی عمومی و نیز باشگاه های ورزشی بخش خصوصی در گیالن 
همچون کشور توسعه ای بی نظیر یافت و این آمار بسیار چشمگیر و 

به هیچ وجه قابل قیاس با گذشته نیست.
مدیرکل ورزش و جوانان گیالن در این خصوص گفت: ورزش 
گیالن که یکی از قطب های برتر در کشور محسوب می شود از نظر 
تعداد ورزشــکاران سازمان یافته، باشــگاه های ورزشی، مربیان، 
داوران و همچنین امکان ورزشی قابل قیاس با قبل از انقالب نیست.

جهانبخش آرمان افزود: فقط طبق آخرین آمار ارائه شــده یک 
هزار و ۵۵۴ باشگاه خصوصی در گیالن فعال هستند و ورزشکاران 
در رشته های مختلف از این باشگاه ها استفاده می کنند.وی گفت: 
این در حالی اســت که قبل از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 
فقط ۲۳ باشگاه ورزشی خصوصی در گیالن فعالیت داشت اما این 
رقم هم اینک با رشــد بیش از ۷۰ برابــری از رونق خوبی برخوردار 
اســت که البته این افزایش و رونق در استان بر تعداد ورزشکاران و 
همچنین توسعه ورزش قهرمانی نیز اثرگذار بوده و باعث پیشرفت و 

توسعه ورزش در این استان شده است.
وی ادامــه داد: همچنین قبل از پیروزی شــکوهمند انقالب 
اســالمی، فقط ۲۰ هیات ورزشــی در گیالن فعالیت داشــت که 

هم اینک این تعداد به ۵۴ هیات ورزشی در گیالن رسید و این رشد 
نیز بسیار چشمگیر است.

رشد 2۵ برابر اماکن ورزشی در گیالن
مدیرکل ورزش و جوانان گیالن به اماکن ورزشــی موجود در 
این اســتان اشــاره و اضافه کرد: هم اینک در استان گیالن ۴۹۹ 
مکان ورزشــی متعلق بــه اداره ورزش و جوانان گیالن وجود دارد 
 کــه از این تعداد ۱۸۹ مجموعه ورزشــی روبــاز و ۳۱۰ مورد نیز 

سرپوشیده است.
آرمــان بیان کــرد: این در حالی اســت که پیــش از پیروزی 
شکوهمند انقالب اســالمی، فقط ۲۰ مجموعه ورزشی در استان 
وجود داشــت که از این تعــداد ۱۳ مکان روبــاز و هفت مورد هم 

سالنهای سرپوشیده بود.
وی گفت: با توجه به آمار فضاهای موجود و نیز تکمیل و تجهیز 
اماکن و پروژه های ورزشی که افتتاح شده، سرانه ورزشی گیالن به 

حدود ۶۳ سانتی متر مربع رسیده که امیدواریم با تکمیل پروژه های 
نیمه تمام ورزشی بتوانیم این میزان را توسعه بیشتری دهیم.

این مسئول ورزشی تصریح کرد: با این وجود گیالن همواره جزو 
استان های برتر در تعداد ورزشکاران سازمان یافته بوده و هم اکنون 
نیز با داشــتن نزدیک به ۹۵ هزار ورزشکار سازمان یافته جزو پنج 

استان برتر کشور است.
وی افزود: البته پیش از پیروزی شــکوهمند انقالب اسالمی، 
حدود ۶ هزار و ۵۰۰ ورزشــکار به صورت سازمان یافته در گیالن 
فعالیت داشتند که هم اینک نیز شاهد رشد ۱۵ برابری در این بخش 
هستیم که قبل از کرونا، تعداد ورزشکاران سازمان یافته در گیالن 

بیش از یکصدهزار ورزشکار بود.
وی بــه تعداد مربیان و داوران نیز اشــاره و اظهــار کرد: قبل از 
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، ۱۱۰ مربی و ۹۰ داور در گیالن 
در رشته های مختلف ورزشی فعالیت داشتند اما هم اکنون بیش 

از ۱۵ هزار مربی و نزدیک به ۶ هزار داور در رشــته های مختلف در 
گیالن فعالیت دارند.

مدیــرکل ورزش و جوانان گیالن اضافه کرد: این آمار نشــان 
دهنده رشد بسیار مناسب در بخش مربیان و داوران در گیالن است 
که در هر ۲ بخش این استان از رشد بسیار مطلوبی برخوردار است.

با توجه به آمار ارایه شــده از سوی اداره ورزش و جوانان گیالن، 
این اســتان در همه ابعاد ورزشــی از رشــد چنــد ۱۰ برابری در 
بخش های مختلف نسبت به پیش از انقالب برخوردار است که این 
امر همچنان با شتاب به پیش می رود تا ورزش گیالن شاهد توسعه 

و پیشرفت روزافزون در همه ابعاد باشد.
احداث خانه های ورزش روســتایی طــرح ماندگار 

جمهوری اسالمی
اما یکی از راه های گسترش ورزش در جامعه و همچنین کشف 
استعدادهای ورزشی، توجه ویژه به روستاهاست که طی چند سال 
اخیر با احداث خانه های ورزش روســتایی گام مهمی در این راستا 

برداشته شده است.
البته پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، توجه ویژه ای به 
محرومان و قشر آسیب پذیر شده که در این راستا روستاها نیز مورد 
توجه مســئوالن قرار گرفته و هم اینک شاهد توسعه روستاها در 

بخش های مختلف هستیم.
این در حالی است که مسئوالن نگاه ویژه ای نیز به توسعه ورزش 
در هر دو بخش همگانی و قهرمانی داشته اند و بدین منظور روستاها 
از این قاعده مســتثنی نبوده و ورزش در روســتاها نیز مورد توجه 
ویژه قرار گرفت چون استعدادهای فراوانی در روستاها نهفته است.

طرح خانه ورزش روســتایی نیز از حدود چهار سال پیش برای 
گسترش و توسعه ورزش در کشــور آغاز شد تا نوجوانان، جوانان 
و ســایر اقشــار روســتایی برای پرداختن به امر ورزش مشکل و 
 دغدغه ای نداشــته باشند و از ســوی دیگر ورزش در روستاها نیز 

توسعه یابد.

توسعه زیرساخت های ورزشی گیالن فرصتی برای ورزش همگان
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 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 206

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران در سال 1367 موجودیت یافت پیش از آن اولین سنگ بنای دانشگاه با راه اندازی اموزشگاه عالی 
مامایی ساری در سال 1354 و توسعه آن در سال 1365  به عنوان اولین مرکز آموزشی حوزه درمانی ، گذاشته شد.

این آموزشگاه درسال 1367 به دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ساری ارتقاء یافت ، پس از آن بود که دانشکده پزشکی بابل در سال 64 ، دانشکده پزشکی 
ساری در سال 67 و دانشکده پزشکی گرگان در سال 71 تاسیس شد. با منتزع شدن استان گلستان در سال 76 و استقالل دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 7۰ 

، دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز به مرکزیت ساری پایه گذاری شد.
دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشــتی درمانی مازندران  در حال حاضر در قالب معاونت های آموزشــی، درمان ، بهداشتی ،تحقیقات و فناوری ، غذا و 
دارو ، امور اجتماعی ، دانشــجویی و فرهنگی و توســعه مدیریت و منابع با بیش از 22 هزار و 5۰۰  نیروی انســانی شاغل در 111۰ خانه بهداشت روستایی، 315 
مرکز بهداشــتی درمانی، 54 پایگاه بهداشتی درمانی ، 21 شبکه و مرکز بهداشت و درمان و 4۰ بیمارستان) 26 بیمارستان دانشگاهی، 7 بیمارستان خصوصی، 
 5 بیمارســتان تامین اجتماعی و 2 بیمارستان سپاه پاســداران( به بیش از 3 میلیون نفر جمعیت استان و بخش اعظمی از مسافران ، خدمات بهداشتي درماني

 ارائه می دهد . 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران در بخش بهداشت  با توسعه  نظام شبکه بهداشت و درمان در سطح استان و ساخت خانه های بهداشت ، مراکز خدمات جامع 
سالمت روستائی ، شهری و پایگاه های سالمت و پوشش جمعیتی استان و با اقداماتی نظیر پوشش بیش از1۰۰ درصدی واکسیناسیون، غربالگري و جمع  آوري، 
ثبت و تجزیه و تحلیل اطالعات بخش ســالمت ضمن  رسیدن به اهدافی نظیر ریشــه کنی بیماری فلج اطفال ، حذف کزاز نوزادی، سرخک، سرخجه،سندروم 
سرخجه مادرزادی و کنترل بیماریهایی نظیر سیاه سرفه ، دیفتری، سل و ماالریا در مازندران ، کاهش میزان مرگ و میر در مادران باردار ، کودکان و نوزادان زیر 
یک ماه و کاهش بروز تاالســمی ماژور را فراهم آورد و طی  15ســال اخیر نیز با  اجرای برنامه پزشک خانواده روستائی  و  شهری شناسایی بیش از 187 هزار بیمار 

دیابتی و 295 هزار بیمار فشارخون باال گام های موثری در  ارتقاء شاخص های سالمت در استان بردارد .
گفتنی است دانشگاه علوم پزشکی مازندران در بخش توسعه واحدهای بهداشتی و درمانی با احداث بیش از 3۰۰ مرکز روستائی رتبه یک کشور را طی 3 سال 
اخیر کسب نموده است. در بخش درمان پس از پیروزی انقالب اسالمی در مازندران، گام های بزرگی برای توسعه و ارتقاء شاخص های حوزه درمان برداشته شد.  

از جمله می توان به:
1-توسعه بیمارستان های تابعه دانشگاه از 15 بیمارستان قبل از انقالب به 4۰  بیمارستان 

2- افزایش تخت های بیمارستانی از 7۰۰ تخت قبل از انقالب به  45۰3 تخت فعال در بیمارستان های دانشگاهی و غیردانشگاهی 
3-راه اندازی کلینیک ویژه تخصصی در شهرستان های ساری، آمل، قائمشهر، رامسر، چالوس، نوشهر، نور، بابلسر، بهشهر، نکا، زیراب و محمودآباد 

4- افزایش تعداد پزشکان از 4۰9 نفر به 3326 پزشک عمومی ، متخصص و فوق تخصص در استان
5-ایجاد و ســاخت 4۰ بخش ویژه درمان بیماران خاص شــامل  احداث وتجهیز 4 مرکز جامع ســرطان ،  21 بخش دیالیز و تجهیز با 325 دســتگاه دیالیز و  
 ارائه خدمات تخصصی به1668 بیمار دیالیزی ، راه اندازی و تجهیز  14 بخش تاالســمی و  ارائه خدمات تخصصی به  1912   بیمار تاالســمی و یک مرکز M.S   با

 3۰76 بیمار
6- ایجاد و تجهیز  بخشهای  تخصصی و فوق تخصصی و بخشهای مراقبت های ویژه در بیمارستان های سطح  استان شامل راه اندازی و تجهیز 871  تخت ویژه،  
29 دستگاه سی تی اسکن، 11 دستگاه MRI ، 8 دستگاه آنژیوگرافی ، 1 دستگاه سی تی آنژیوگرافی، 5 مرکز سنگ شکن برون اندامی،  9 مرکزگاما کمرا )پزشکی 

هسته ای(  و 4 مرکز مرکز ناباروری )IVF(  اشاره کرد .
در حوزه امدادرسانی به بیماران و انتقال مجروحین حوادث جاده ای و غیرجاده ای نیز اورژانس 115 در استان مازندران که از سال 1355 با استقرار تیم های 
 ســیار مرکز اورژانس کشــور شکل گرفته بود تا سال 1357  فقط با یک خط تلفن ، 7۰ نیرو ، چند گروه ســیار و  تنها 16 دستگاه آمبوالنس فقط در هشت شهر

 فعالیت داشت.
اما هم اکنون اورژانس 115 با عنوان مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مازندران با دارابودن 37 پایگاه شهری، 59 پایگاه 
جاده ای، یک پایگاه اورژانس هوایی،3مرکز پیام، 1 مرکز ارتباطات و واحدپایش مراقبتهای درمانی ویژه نقل وانتقال بیماران بین مراکز درمانی، بیش از8۰۰ نیروی 
ســتادی و عملیاتی درسطح استان، 155 دستگاه آمبوالنس پیشرفته،3دستگاه اتوبوس آمبوالنس و6 دستگاه موتور النس و راه اندازی امداد هوایی درسال 89 
با یک دستگاه هلی کوپتر درحال خدمت رسانی و پوشش امدادی مناسب به شهروندان و مسافرین محترم استان در مبادی ورودی وخروجی و مناطق شهری و 

روستایی استان می باشد.
در زمینه توسعه فضاهای رفاهی ، فرهنگی و ورزشی  در بخش دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی مازندران از بدو تاسیس تا کنون رشد خوبی داشته 
است . در بخش ورزشی می توان سالن چند منظوره ورزشی شماره 1 به مساحت 2۰۰۰ متر مربع ، سالن چند منظوره ورزشی شماره 2 به مساحت 2۰۰۰ متر مربع 
، زمین فوتبال چمن مصنوعی به مساحت 1۰۰۰ متر مربع ، سالن کشتی و بدنسازی به مساحت 3۰۰ متر مربع ، سالن تیراندازی با 1۰ خط دیجیتال به مساحت 
2۰۰ متر مربع ، زمین فوتبال چمن طبیعی به مساحت 1۰۰۰۰ متر مربع ، پیست دومیدانی به مساحت 4۰۰۰ متر مربع، پیست اسکیت به مساحت 1۰۰۰ متر 
مربع ، دوباب زمین تنیس به مساحت 16۰۰ متر مربع ، استخر سرپوشیده 25*12 به مساحت 17۰۰ متر مربع و پارکینگ اختصاصی  مجموعه ورزشی دانشگاه 

1۰۰۰۰ متر مربع اشاره کرد. 
در بحث رفاهی دانشــجویان نیز  می توان عالوه بر خوابگاه دخترانه با مســاحت 4۰93 متر در مجتمع طوبی،  6 مجموعه خوابگاه دیگر به مســاحت 14۰۰۰ 
 متر مربع و همچنین بزرگترین خوابگاه دانشــجویی ویژه خواهران به مســاحت 12۰۰۰ متر مربع و با گنجایش بیش از 1۰۰۰ نفر در مجتمع پیامبر اعظم )ص(  

اشاره کرد . 
عالوه بر این موارد دانشگاه علوم پزشکی مازندران جهت تامین رفاه دانشجویان خود اقدام به ساخت و تجهیز سلف سرویس زیتون در مجتمع پیامبر اعظم )ص( 
،  سلف سرویس دانشجویی در دانشکده پرستاری نسیبه ساری ، خرید 3 مجموعه خوابگاه دانشجویی در شهرهای آمل و بهشهر و ساخت و تجهیز سرد خانه ها و 

انبار سلف سرویس دانشکده پرستاری آمل اقدام کرد . 
در بخش غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران در حال حاضر عالوه بر تجهیز تمام مراکز درمانی دولتی سطح استان، به  فعالیت بیش از 563 داروخانه 
غیر بیمارســتانی ، 41 داروخانه بیمارســتانی ، 399 واحد تولیدی فرآورده های غذایی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی ، 52 شعبه شرکت دارویی، و نظارت بر 
21 کارخانه تولیدی تجهیزات و ملزومات پزشــکی، 455 صنف تجهیزات پزشــکی و 75 شرکت توزیع کننده تجهیزات پزشکی و همچنین 6 کارخانه فرآورده 
 های طبیعی ، ســنتی و مکمل نظارت می کند و نسبت به صدور پروانه تاسیس و بهره برداری و پروانه های بهداشتی وگواهی بهداشتی صادرات در سطح استان

 اقدام می نماید. 
همچنین بازرســین دانشگاه علوم پزشــکی مازندران عالوه بر نظارت بر بیش از 3۰ هزار واحد عرضه کننده محصوالت غذایی، آرایشی و بهداشتی ، نسبت به 
بازدید و بازرسی های فنی از 1۰ هزار واحد صنایع تولیدی و بسته بندی کاالهای سالمت محوردر سطح استان اقدام کرده و از محصوالت تولیدی آنان نمونه برداری 
فنی و بهداشتی بعمل می آورد که این امکان قبل از پیروزی انقالب اسالمی اصال میسر نبود ، زیرا نهادی ناظر بر فعالیت داروخانه ها و یا  واحدهای تولید و عرضه 

مواد غذایی ، بهداشتی و آرایشی در سطح استان وجود نداشت .
تضمین ســالمت و ایمنی مواد غذایی مهمترین رســالت معاونت غذا و دارو در حوزه غذا می باشــد. قابل ذکر است بیش از 5۰۰۰ مورد نمونه گیری سالیانه و 
حدودا 25۰۰۰ مورد آزمایش کنترل کیفی فراورده های غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی با تجهیزات مستقر در آزمایشگاه کنترل کیفی معاونت غذا و دارو 

استان، انجام می شود. 
نظارت برتجویز و مصرف منطقی دارو، پیگیری کمبودهای دارویی و انجام مساعدهای دارویی بیماران، پیشگیری از خطاهای دارویی و اشکاالت دارویی و تهیه 
و توزیع داروهای مراکز ترک و ضد درد بیماران صعب العالج و بیمارستان ها از دیگر وظایف این معاونت می باشد.  در بخش آموزش علوم پزشکی نیز دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران با بهره مندی از 554 عضو هیأت علمی و پذیرش بیش از 85۰۰ نفر دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی فلوشیپ بالینی، فوق تخصصی بالینی، 
دستیاری بالینی، دکتری تخصصی آموزشی و پژوهشی، کارشناسی ارشد و کارشناسی در  121 رشته تحصیلی و 12 دانشکده پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، 
بهداشت، پرستاری و مامایی ساری، پیراپزشکی،  پرستاری بهشهر، فناوری های نوین پزشکی، پرستاری آمل، پیراپزشکی آمل، پردیس خودگران رامسر و پردیس 
پزشکی آمل و 12 مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ره ساری، بوعلی سینا ساری، فاطمه الزهرا)س( ساری، مرکز روانپزشکی و سوختگی ساری، رازی قائمشهر، 
امام خمینی ره آمل، امام رضا )ع( آمل، امام علی)ع( آمل، 17 شــهریور آمل، شــهید رجایی تنکابن، امام سجاد )ع( رامسر و امام خمینی ره بهشهر سعی می کند 
رســالت آموزشی خویش را به نحو مطلوبی به انجام برساند. همچنین جذب، پذیرش و شــروع به تحصیل دانشجویان بین الملل )غیرایرانی( در مقاطع مختلف 

تحصیلی رشته های کارشناسی پزشکی، پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، کارشناسی ارشد روان پرستاری و بیوشیمی بالینی در این دانشگاه انجام گردید.
دانشگاه علوم پزشکی مازندران از سال 93 بعنوان مرکز کالن منطقه یک آمایش سالمت دانشگاههای علوم پزشکی کشور انتخاب شده است و نقشی تعیین 
کننده در سیاستگذاری برنامه های تحول در آموزش عالی سالمت در این منطقه ایفا می کند. دبیرخانه کالن منطقه یک آمایشی کشور اجرا و هدایت برنامه تعالی، 
عدالت و بهره وری در آموزش علوم پزشکی از طریق 1۰ کارگروه تخصصی در سطح دانشگاه های مازندران، بابل، گیالن، شاهرود، سمنان و گلستان بر عهده دارد.  
همچنین دانشگاه علوم پزشکی مازندران دارای 3 پژوهشکده، 21 مرکز تحقیقاتی مصوب، 1 مرکز رشد فناوری سالمت، 1۰ مرکز رشد اقماری حوزه سالمت و 
4 شرکت دانش بنیان به عنوان یکی از برترین دانشگاه های علوم پزشکی کشور مطرح می باشد. احراز رتبه های برتر جشنواره تحقیقاتی رازی و جشنواره خوارزمی 

و ورود به باشگاه دانشگاه های یک درصد جهان  و دانشگاه برتر در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم از موفقیت های دانشگاه است.
فعالیت های تحول و نوآوری در آموزش پزشکی و حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم و چهارم، ارتقا حوزه پژوهشی به تیپ یک کشور، پیوستن تعدادی از 
اعضای هیئت علمی به جمع محققین یک درصد پرارجاع دنیا، راه اندازی کوهورت جوانان و قرار گرفتن جزء 1۰ دانشگاه برتر بر اساس گزارش سامانه علم سنجی 
دانشگاههای علوم پزشکی کشور از جمله دستاوردهای دانشگاه علوم پزشکی مازندران در بخش های پژوهشی و تحقیقاتی است که نامش را در کنار دانشگاههای 

بزرگ و مادر کشور مطرح ساخته است.
روند بین المللی ســازی دانشــگاه علوم پزشکی مازندران به سرعت در حال انجام است . طراحی و راه اندازی سایت دانشگاه علوم پزشکی مازندران به سه زبان 
انگلیســی، عربی و روســی  ، برقراری ارتباط با مراکز علمی بین المللی مورد تایید وزارت بهداشــت درمان و عقد تفاهم نامه علمی آموزشی پژوهشی و درمانی با 
کشورهای مختلف از جمله دانشگاه علوم پزشکی دولتی استان ولگاگراد کشور روسیه و پوآتیه کشور فرانسه ، شرکت در نظام رتبه بندی جهانی موسسه بین المللی 
تایمز و کســب رتبه جهانی 351 در ســال 2۰21 و 2۰22میالدی، کسب رتبه 2۰1 در حوزه پزشکی نظام رتبه بندی جهانی شانگ های ، برگزاری 6  وبینار بین 
المللی با شرکت اساتید موسسات آموزش عالی جهان ، جذب 56 دانشجوی خارجی در رشته های پزشکی عمومی، دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری، بیوشیمی 
بالینی و جذب نخبگان فعال ایرانی در حوزه های مرتبط با دانشــگاه از نقاط مختلف دنیا از جمله اقدامات صورت گرفته در این حوزه است . همچنین در راستای 
ارتقاء روند بین المللی ســازی  دانشگاه علوم پزشکی مازندران برنامه هایی نظیر اخذ کرسی اختصاصی از یونسکو، ، برگزاری کنگره های جهانی و مذاکره جهت 

انجام اقدامات بهداشتی در شمال آفریقا و اعزام نیروی درمانی به سایر کشورها در دست اقدام می باشد.
اطالعات دقیقی از مشارکت های مردم و خیرین در حوزه سالمت استان در دست نیست ولی می توان به اهدا زمین مرکز روانپزشکی و سوختگی زارع ساری 

توسط خیر نیک نام آقای حسین زارع در سال 1338  بعنوان مهمترین اقدام در این بخش اشاره کرد.  
اما پس از انقالب به انجام امور خیر به عنوان یک ارزش اجتماعی جایگاه ویژه ای داده شــد و در همین راســتا گام های موثری در جهت جذب و هدایت خیرین 
برداشــته شد خصوصا طی سال های اخیر شاهد افزایش مشــارکت مردم در اجرای پروژه های حوزه سالمت در سطح استان هستیم و درحال حاضر مازندران با 

434۰ خیر سالمت رتبه برترکشوررا درحوزه جلب مشارکت های مردمی، خیرین وواقفین حوزه سالمت و تشکل های مردم نهاد دارد.
اهداء زمین برای ســاخت 7 بیمارستان در سطح استان )بیمارســتان خاتم و شهداء بهشهر، حضرت زینب بابلسر، امام خامنه ای عباس آباد، قائم کالردشت، 
عزیزی جویبار و شــهداء زیراب(، اهداء زمین و مشارکت در ساخت 5  کلینیک تخصصی و فوق تخصصی سطح استان )بهشهر، نکاء ، میاندورود، کلینیک طوبی 
ســاری و قائمشهر(، اهداء زمین و مشارکت در ساخت 62 پایگاه اورژانس سطح اســتان، اهداء زمین های 1۰86 خانه های بهداشت، 1۰1 مرکز خدمات جامع 
سالمت شهری، 59 پایگاه غیر زمیمه شهری و 187 مرکز خدمات جامع سالمت روستایی و همچنین ساخت پروژه های مهمی مانند مرکز خدمات جامع سرطان 
دکتر سید اسماعیل شفیعی، کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شهرستان میاندورود ، بیمارستان تخصصی درمان کودکان مبتال به سرطان ماهک در بیمارستان 
بوعلی سینا ساری،  مرکز جامع دیالیز شهرستان های محمودآباد و قائمشهر، اهداء زمین و ساخت بخش شیمی درمانی سرپایی و مرکز ناباروری دکتر ملک پور 
در بیمارستان خاتم بهشهر ، مشارکت در بازسازی، توسعه  و تجهیز بخش های بیمارستانی سطح استان همانند اورژانس عدالت مرکز آموزشی درمانی امام)ره( و  

ساخت مراکز خدمات سالمت خرم آباد  و دو هزار تنکابن همگی پروژه هایی هستند که پس از انقالب و  با مشارکت مردم و خیرین سالمت به سرانجام رسیدند.
معاونت درمان

1- 4۰ بیمارستان دانشگاهی،تامین اجتماعی و خصوصی  با 45۰5 تخت.
2-توسعه بخش های پاراکلینیکی تخصصی و تجهیزات سرمایه ای شامل:

 29 دستگاه سی تی اسکن، 11 دستگاه MRI ، 8 دستگاه آنژیوگرافی و 9 دستگاه گاما کمرا)پزشکی هسته ای(.
3-راه اندازی بخش های تخصصی و فوق تخصصی جراحی قلب و عروق، آنژیوگرافی و آنژیوپالستی در  مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه)س( ساری و امام 

خمینی)ره( آمل، مراکز خصوصی شفا و نیمه شعبان ساری، شمال آمل و حضرت ولیعصر)عج( قائمشهر.
 BICU  ،16 تخت  PICU ،89 تخت    NICU ،478 تخت   ICU :4-توسعه و راه اندازی بخش های مراقبت های ویژه در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه شامل

14 تخت و CCU   274 تخت.
5-ایجاد و راه اندازی 4۰ بخش بیماران خاص شامل: 21 بخش دیالیز با 297 دستگاه، 14 بخش تاالسمی و هموفیلی، یک مرکز MS و 4 مرکز جامع سرطان.

  گام های بزرگ دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 در ارتقاء شاخص های حوزه درمان  پس از انقالب اسالمی 

13571401عنوان
1540تعداد بیمارستانهای تحت پوشش)دولتی خصوصی،تامین اجتماعی(

خصوصی،تامیــن  پوشــش)دولتی  تحــت  بیمارســتانهای  تخــت  تعــداد 
7004505اجتماعــی(

0.421.6سرانه تخت بیمارستانی
0871تعداد تخت های ویژه

8325تعداد تخت دیالیز
4093191تعداد پزشکان )عمومی ومتخصص(

0135تعداد پزشکان فوق تخصص
0/251.09سرانه پزشک)عمومی ومتخصص(به ازاء 1000 نفر جمعیت

سال 1401 سال 57 نوع تجهیزات

29 دستگاه 0 سی تی اسکن

11 دستگاه 0 MRI

8 دستگاه 0 آنژیوگرافی

6 مرکز 0 سنگ شکن برون اندامی  

9 مرکز 0 گاما کمرا )پزشکی هسته ای(  

4 مرکز 0 IVF ) مرکز ناباروری(  

تعداد بیمارستان در تعداد تخت فعال موجودتعدادعنوان
حال ساخت

تعداد تخت در حال 
احداث

2633095948دانشگاهی
76317685خصوصی

543600تامین اجتماعی
212900سایرسازمان ها

شاخص عنوان شاخص
کشوری

        
تعداد

      شاخص             
استانی

تخــت بــه جمعیــت)در هــزار نفــر 
) جمعیــت

1.645051.6

ســی تــی اســکن بــه جمعیــت )در 1 میلیــون 
ــر جمعیت( نف

7.1299.92

وضعیت بخشهای پاراکلینیکی استانوضعیت بخشهای پاراکلینیکی استان

جدول وضعیت بیمارستانهای استان مازندرانجدول وضعیت بیمارستانهای استان مازندران

وضعیت موجود شاخص های دسترسی به منابعوضعیت موجود شاخص های دسترسی به منابع


