
  

تیترهای خواندنی تیترهای خواندنی 

 پنج ورزش هوازی که می توانید
در خانه انجام دهید

انجام ورزش های هوازی یکی از بهترین راه ها برای حفظ سالمت قلب، ریه ها و سیستم قلبی عروقی است.
 با این حال، پیدا کردن زمان برای رفتن به باشگاه یا حتی به پارک محلی می تواند چالش برانگیز باشد.اما خبر خوب این است 
که برخی از تمرینات کاردیو و هوازی هســتند که می توانید در فضای خانه به راحتی انجام دهید.مرکز کنترل و پیشگیری از 
بیماری های ایاالت متحده بیان می کند که برای اطمینان از بهره مندی از تمام فواید ورزش های هوازی، ضربان قلب هدف شما 
باید ۶۴ تا ۷۶ درصد حداکثر ضربان قلب شــما در فعالیت بدنی با شدت متوسط و ۷۷ تا ۹۳ درصد برای فعالیت بدنی شدید 
باشد.در ادامه پنج تمرین کاردیو و هوازی در خانه معرفی شده است که می تواند به شما کمک کند این دستورالعمل ها را رعایت 

کنید.
۱. طناب زدن

طناب زدن فقط به مدت ۱۵ دقیقه یک تمرین با شــدت متوسط در نظر گرفته می شــود.مطالعه اخیر روی مردان در سن 
دانشگاهی نشان داد گروهی که به مدت ۱۲ هفته دو بار در روز طناب می زدند نسبت به گروه کنترلی که درگیر کارهای روزمره 
خود بودند، میزان جذب اکسیژن شأن از نظر حجمی )معروف به حداکثر نمره VV۲( بهتر بود. به گفته محققان، این نمره باالتر 

نشان دهنده بهبود در سطح تناسب اندام و سالمت، به ویژه سالمت قلب و ریه است.
۲. باالرفتن از پله ها

به گفته وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایاالت متحده، حمل بار سنگین مواد غذایی یا سایر بسته ها از طریق پله ها می تواند 
یک تمرین جدی در نظر گرفته شــود. ۷۵-۱۵۰ دقیقه از این نوع تمرین یا ۱۵۰-۳۰۰ دقیقه تمرین با شدت متوسط در هفته 

توصیه می شود.به گفته محققان، تحرک بیشتر و نشستن کمتر مزایای فوق العاده ای برای همه دارد.
۳. یوگا هوازی   ...

ورزشیورزشی

معاون امور باغبانی جهاد کشاورزی مازندران خبر داد:

طرح ویژه جهاد کشاورزی برای رونق باغداری مازنی ها

معــاون امــور باغبانی جهاد کشــاورزی 
مازندران با بیان اینکه باغ ها ســرمایه های ما 
هستند که باید حفظ شوند، گفت: به طور حتم 
سال های آینده بحث صادرات مرکبات رونق 
خواهد گرفت و شــاهد رونــق باغداری برای 

کشاورزان خواهیم بود.
پاییز که می شود تکاپوی باغداران مازندران 
برای برداشــت مزد یک سال شــان شــروع 
می شود، امسال نیز همانند سال های گذشته 
باغداران باتوجه به پیش بینی افزایش تولید به 

پیشواز برداشت رفتند.
البته بحــث مرکبات که بــه میان می آید 
هزاران اما و اگر و ســؤاالت مقابل کشاورزان 
است اینکه طی ســال های گذشته چرا باید 
زمان برداشــت محصول دل شــان بلرزد که 
نکند محصول شــان روی دست شــان بماند 
و زمــان عرضه محصول قیمــت مرکبات به 
حدی پایین بیاید که حتی باغدار رغبتی برای 

برداشت نداشته باشد.
باوجــود اینکه ابتدای فصل برداشــت هم 

تمهیدات و اقدامات خوبی در بحث صادرات 
مرکبات صورت گرفت و هم برای ذخیره سازی 
و بازار شب عید بازهم باغداران سال پرالتهابی 

را پشت سر گذاشتند.
ایــن روزها هم کــه خبر قطــع درختان 
مرکبات در شهرستان بابل باتوجه به کاهش 
قیمت محصول پیچید و بر نگرانی ها دامن زده 
است.موضوع مهم اینکه کشاورزان با برآوردی 
که از هزینه تولید تا برداشــت مرکبات دارند 
واقعا نگران آینده هســتند و امســال حتی 
برخــی نتوانســتند هزینه های تولیــد را از 
 فروش محصول بدســت بیاورد چه برسد به 

روزی و معاش...
مالیی معاون امور باغبانی ســازمان جهاد 
کشاورزی مازندران در این باره در گفت وگو با 
فارس با بیان اینکه امسال از ۱۱۵هزار هکتار 
از باغ های اســتان ۲میلیــون و ۷۰۰هزار تن 
مرکبات برداشت شــد، اظهار کرد: براساس 
آخرین بررســی ها ۲۵۰هزار تن مرکبات در 

انبارها داریم.

وی با بیان اینکه باغ های ما سرمایه های ما 
هستند که باید حفظ شوند، اضافه کرد: مسلما 
سال های آینده بهتر می شــود همانطور که 
تجربه این مهم را ثابت کرده است.معاون امور 
باغبانی جهاد کشــاورزی مازندران افزود: در 
دهه ۷۰ باتوجه به پایین بودن قیمت نارنگی 
برخی از باغداران در مرکز استان اقدام به قطع 
درختــان نارنگی کردند درحالی که امســال 
و طی ســال های اخیر وضعیت نارنگی خوب 
اســت.مالیی با تاکید بر اینکــه به طور حتم 
ســال های آینده بحث صادرات رونق خواهد 
گرفت، خاطرنشــان کرد: موضــوع باغداری 
با زراعت متفاوت اســت، چندین ســال باید 
سرمایه گذاری شود تا به ثمر بنشیند، درست 
است امســال افت قیمت داشــتیم ولی این 
موضوع مقطعی بوده و دائمی نیســت.بودن 
قیمت نارنگــی برخی از باغــداران در مرکز 
اســتان اقدام به قطع درختان نارنگی کردند 
درحالی کــه امســال و طی ســال های اخیر 

وضعیت نارنگی خوب است.
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صفحه7

 *  *   صدور کارت ملی ویژه   ایرانیان خارج کشورصدور کارت ملی ویژه   ایرانیان خارج کشور  

**   سهم پرداختی بیماران تامین اجتماعی کم می شود   سهم پرداختی بیماران تامین اجتماعی کم می شود

**  ورزش  راه موثر از بین بردن چربی  کبد  ورزش  راه موثر از بین بردن چربی  کبد

**    راهکار محافظت  از چشم هنگام کار با تلفن همراه    راهکار محافظت  از چشم هنگام کار با تلفن همراه

 *  *    تعریض مرزن آبادـ  دزدبن اجرایی نشد   تعریض مرزن آبادـ  دزدبن اجرایی نشد

**    رابطه معکوس آموزشگاه ها و قبولی در کنکور    رابطه معکوس آموزشگاه ها و قبولی در کنکور

*     *     واکنش به تعیین جنسیت نوزادواکنش به تعیین جنسیت نوزاد

*     *     دسته بندی صد فرصت طالیی در آملدسته بندی صد فرصت طالیی در آمل

*     *     معرفی متقاضیان  مسکن مازندران به بانکمعرفی متقاضیان  مسکن مازندران به بانک

**   اختصاص اعتبار برای مدیریت بحران مازندران   اختصاص اعتبار برای مدیریت بحران مازندران
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 جاده های مازندران زیر بار جاده های مازندران زیر بار
هفت هزار تن اضافه تناژ هفت هزار تن اضافه تناژ 

استاندار مازندران خبر داد:

ساخت مسکن ملی در روستاهای مازندران

استاندار مازندران با بیان اینکه ۱۵ هزار مسکن در مناطق روستایی استان احداث 
می شود، گفت: به خانوارهای دارای دو معلول در مناطق روستایی ۲۰۰ میلیون تومان از 
طریق بهزیستی و ۱۵۰ میلیون تومان از طرف بنیاد مستضعفان به صورت بالعوض برای 

ساخت مسکن پرداخت می شود.
 سیدمحمود حســینی پور استاندار مازندران در جلسه شــورای مسکن استان، 
اظهار کرد: جلسات شــورای مسکن طبق برنامه زمان بندی تشکیل می شود و شاهد 
فعالیت های خوبی در این زمینه بودیم.وی با اشــاره به مشارکت خوب مردم، افزود: 
البته باید اعالم کنیم حداکثر زمان حضور برای متقاضیان در پروژه تا ۱۵ اسفند است 
چنانچه افرادی که ثبت نام کردند طی این مــدت نتوانند مرحله ای را پرداخت کنند 
به طور حتم باتوجه به افزایش بی شــمار به طور طبیعی نوبت آنان حذف شده و افراد 
دیگری جایگزین خواهند شد.استاندار مازندران با بیان اینکه تاکیدمان است افرادی 
که ثبت نام کردند تا ۱۵ اسفند پرداخت اولیه خود را انجام دهند، تصریح کرد: درواقع 

پرداخت اولیه به معنای ثبت نام است و کارها دنبال خواهد شد.
حسینی پور با اشــاره به اهمیت موضوع زمین، تصریح کرد: مجموع دستگاه های 
اجرایی را طبق مصوبه دخیل کردیم که هر دستگاهی شرکت تعاونی تشکیل دهند و 

برای کارکنان و فرزندان آنها ثبت نام صورت گیرد.
وی ادامه داد: همچنین زمین های دســتگاه های دولتی در اختیار راه و شهرسازی 
قرار می گیرد و کارکنان می توانند با عضویت در شرکت تعاونی نسبت به ثبت نام برای 

مسکن ملی اقدام داشته باشند.
استاندار مازندران با اعالم اینکه مقرر شد در هر روستا پنج مسکن ملی ساخته شود، 
یادآور شد: دهیاران و بخشداران باید در این زمینه فعال شوند تا بتوانیم در مجموع ۱۵ 

هزار مسکن در مناطق روستایی احداث کنیم.
حسینی پور در ارتباط با رفع مشکل زمین مسکن روستایی، بیان کرد: در این زمینه 
قرار است منابع طبیعی زمین مورد نیاز را تهیه و تأمین کند تا بتوانیم مشکالت مسکن 

روستائیان را حل کنیم.
وی گفت: به خانوارهای دارای دو معلول در مناطق روســتایی ۲۰۰ میلیون تومان از 
طریق بهزیستی و ۱۵۰ میلیون تومان از طرف بنیاد مستضعفان به صورت بالعوض برای 

ساخت مسکن پرداخت می شود.

صفحه2

     پروژه نیمه تمام پروژه نیمه تمام  ساری  ساری
 را  به را  به   نوبخت  نوبخت بسپاریدبسپارید

گردشگری نوشهر قندیل بست!گردشگری نوشهر قندیل بست!



رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دشــمنان فکر می کردند 
انقالب اسالمی تمام شــده و دنبال تجزیه ایران بودند، گفت: 
ملت بصیر و زمان شناس و والیتمدار آب سردی بر شعله فتنه 

دشمنان ریخت.
بــه گزارش مرکز رســانه قــوه قضائیه، حجت االســالم 
والمسلمین محســنی اژه ای، در آئین افتتاح و بهره برداری از 
ساختمان سپهبد شهید حاج قاســم سلیمانی دادگستری 
استان تهران حضور یافت. ساختمان شهید سلیمانی واقع در 
منطقه ۵ تهران، مشــتمل بر دادگاه های کیفری یک استان 
تهران و دادسرای عمومی و انقالب ناحیه ۲۹ تهران است.یکی 
از اقدامات ارزنده و تحولی دســتگاه قضا در راستای تضمین 
حقوق اهالی و اصحاب سیاســت و رسانه، برپایی دادگاه های 
رســیدگی به جرایم سیاســی و مطبوعاتی در سراسر کشور 
اســت؛ در همین راســتا در مجتمع قضائی که امروز افتتاح 
 شــد، دادگاه های مطبوعات و رسیدگی به جرایم سیاسی نیز 

دایر است.
رئیس قــوه قضائیه در جریــان این مراســم در برخی از 
بخش های ساختمان شهید حاج قاسم سلیمانی دادگستری 
اســتان تهران حاضر شد و از نزدیک و بدون واسطه با تعدادی 
از مراجعه کننــدگان و مردم به گفت وگو پرداخت و در جریان 

مسائل و مشکالت آنها قرار گرفت.
رئیس دســتگاه قضا در بازدید از ســاختمان شهید حاج 
قاسم ســلیمانی دادگستری استان تهران، به بررسی موردی 
چند پرونده پرداخت و در یکی از جلسات دادگاه این مجتمع 

حاضر شد.
این جلسه دادگاه در خصوص رسیدگی به اتهامات فردی 
بود که طی سال های ۹۳ الی ۹۴ در زمان نوجوانی خود مرتکب 
چندین فقره سرقت تلفن همراه و وجه نقد در وسایل حمل و 
نقل عمومی از مردم شده بود و بیش از ۱۰۰ شاکی داشت که 
تعدادی از آنها گذشت کرده بودند اما تعدادی مالباخته دیگر 

خواهان رد مال بودند.
وکیل این متهم در جریان جلسه دادگاه، علت ارتکاب بزه 
سرقت از سوی موکل خود را یتیم بودن و ترک تحصیل عنوان 
کرد که رئیس قوه قضائیه به این وکیل یادآور شد اگرچه توجه 
به شــرایط مجرم، باید مورد اهتمام باشد اما دالیلی که شما 
به عنوان وکیل عنوان کردید، ارتکاب چندین باره بزه سرقت 

از ســوی این فرد را توجیه نمی کند؛ شــما باید عنایت کنید 
که در اینجا فقط بحث ضــرر و زیان مالی مالباختگان مطرح 
نیســت بلکه اثرات و ضربات روانی و روحی این موضوع بر آنها 

سنگین تر است.
قاضی این دادگاه نیز در جریان جلســه رسیدگی تصریح 
کرد ۱۰ صفحه از آرای انشــائی و صادره توســط خود در یک 
پرونده را به منظور نقد عمومی و جهانی در سامانه مربوطه در 

یونیسف بارگذاری کرده است.
در ادامه این مراســم، آئین نمادین افتتاح و بهره برداری از 
ساختمان سپهبد شهید حاج قاســم سلیمانی دادگستری 
استان تهران برگزار شد و حجت االسالم والمسلمین محسنی 
اژه ای در این آئین و هنگام افتتاح این مجتمع قضائی تاکید کرد: 
به برکت و میمنت ماه های مبارک و پرفضیلت رجب و شعبان، 
ساختمان سپهبد شهید حاج قاســم سلیمانی دادگستری 
استان تهران را افتتاح می کنیم و از خداوند درخواست داریم 
که به ما توفیق دهد بتوانیم خدمتگزار مردم باشــیم و خون 
مطهر حاج قاســم را پاس بداریم؛ ان شــاء اهلل خروجی همه 

کارهای ما منتهی به جلب رضایت خداوند و مردم شود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه این مراســم با حضور در سالن 
اجتماعات ســاختمان سپهبد شــهید حاج قاسم سلیمانی 
دادگستری استان تهران طی سخنانی در جمع مدیران، قضات 
و کارکنان این مجتمــع قضائی ضمن تبریک و تهنیت اعیاد 
گذشته و پیش رو در ماه های پرفضیلت رجب و شعبان اظهار 
کرد: مردم ایران اسالمی در یوم اهلل ۲۲ بهمن با حضور پرشکوه 
و باعظمــت خود، بدخواهان و دشــمنان را مــات و مبهوت 
کردند؛ بدخواهان و دشــمنانی که با تبلیغات سو و گسترده و 
با محاسبات غلطی که داشتند در سودای تجزیه ایران و سایر 
اوهام و اغراض شــیطانی بودند اما ملت بصیر و زمان شناس و 
والیتمدار ایران اسالمی در جشن سالگرد پیروزی انقالب، در 
نصف روز، آب سردی بر شعله فتنه دشمنان ریخت؛ البته باید 
هوشیار بود و توجه داشت که دشمنان از نقشه ها و توطئه های 

شیطانی خود دست برنمی دارند.
رئیس دســتگاه قضا افزود: بســیاری از مردم مشکالت 
معیشتی دارند اما در یوم اهلل ۲۲ بهمن برای نصرت دین خدا و 
بزرگداشت ارزش ها و شهدا به میدان آمدند و با همین حضور 
حماسی مردم، فضا به یکباره در داخل و خارج از کشور تغییر 

اساسی کرد؛ ما نیز باید بدانیم که اگر وظایف و مسئولیت های 
خود را به درســتی انجام دهیم و به مــردم خدمت صادقانه و 
خالصانه کنیم، خــدا نیز با ما خواهد بود و مشــمول نصرت 

پروردگار خواهیم شد.
رئیس عدلیه در ادامه از همکاران قضائی در شــهر تهران 
به ســبب مجاهدت در کار و خدمت رسانی قضائی به مردم با 
عنایت به حجم باالی پرونده ها، قدردانی به عمل آورد و گفت: 
کار شما همکاران قضائی در تهران هم به لحاظ کّمی و هم به 
لحاظ کیفی برای سایر استان ها الگو و نمونه است و شما توجه 
داشــته باشید که اگر مرکز کشور قدرتمند و مقتدر باشد این 

قدرت و اقتدار به سایر نقاط کشور نیز تسری پیدا می کند.
حجت االسالم والمســلمین محسنی اژه ای از مسئوالن و 
مقامات قضائی دادسرا و دادگستری استان تهران نیز به سبب 
کار شبانه روزی و مستمر در تمام روزهای هفته بدون توجه به 
ایام تعطیل و غیرتعطیل، قدردانی به عمل آورد و این مجاهدت 
در خدمت رسانی قضائی به مردم را امری ارزشمند و دارای قدر 

و ارج دانست.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تشــریح تالش ها و اقدامات 
گسترده و مبسوط صورت گرفته برای رفع مشکالت معیشتی 
همکاران قضائی، گفت: ما به عنوان اشخاصی که در تشکیالت 
حقوقی و قضائی هســتیم همواره باید نسبت به حفظ قدر و 
ارزش جایگاه خود اهتمام داشــته باشیم؛ این توفیق بزرگی 
است که به ما عنایت شد تا بتوانیم به استیفای حق بپردازیم و 
در جهت گسترش عدالت گام برداریم و حق مظلوم را از ظالم 

بستانیم و ظالمان را بر سر جای خود بنشانیم.
قاضی القضــات در ادامه خطــاب به قضــات و کارکنان 
ساختمان سپهبد شهید حاج قاســم سلیمانی دادگستری 
اســتان تهران گفت: کار ما در دستگاه قضائی سخت است اما 
به همان نســبت و میزان سخت بودن، اجر و ثواب آن نیز زیاد 
است؛ از سویی دیگر، به نسبت مهم بودن جایگاه ما، شیطان و 
شیطان صفتان نیز تالش بیشتری را برای آسیب وارد آوردن 
بــه این جایگاه مصروف می دارند؛ آن مقداری که شــیطان و 
شیطان صفتان برای آسیب رساندن به تشکیالت قضائی نقشه 
می کشند و توطئه چینی می کنند برای سایر دستگاه ها تالش 
نمی کنند؛ علت این امر آن است که ما در احقاق حق و گسترش 
عدالت و تأمین و تضمین امنیت مردم نقش بسیار مؤثر داریم و 

اینها مقوله هایی است که شیطان صفتان در جهت مخالف آنها 
کوشا و ساعی هستند.

رئیس عدلیــه در ادامه با اشــاره به مزیّن بــودن نام این 
ســاختمان قضائی تازه افتتاح شده به نام سردار دل ها شهید 
حاج قاسم سلیمانی، اظهار داشت: شما همکاران شاغل در این 
مرکز قضائی با خدمات صادقانه و خالصانه ای که به مردم ارائه 
می کنید در جهت پاسداشت خون مطهر حاج قاسم عمل کرده 

و با این کار، ِدین خود را به شهدا و ایثاگران ادا می نمایید.
تاکید چندین باره رئیس عدلیه بر رعایت اخالق و 

حسن رفتار با مراجعین به دستگاه قضائی
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در پایان با اشاره 
به مقوله مهم تکریم ارباب رجوع و مراجعان به دستگاه قضائی 
گفت: انشــا و صدور آرا و احکام قضائی از جانب شما امر بسیار 
مهمی است اما شــاید از آن مهم تر و تاثیرگذارتر نوع و نحوه 
برخورد و رفتار شــما در مواجهه با مردم و مراجعان اســت؛ 
می دانم و واقف هستم که کار شما سخت است و آمار مراجعان 
به شما باالســت و انتظارات از شــما نیز زیاد است اما بدانید 
چنانچه با صبر و حوصله و ُحســن خلق بــا مردم و مراجعان 

مواجه شوید، خداوند به کار شما برکت عنایت می فرماید.
در جریــان این مراســم »علــی القاصــی« رئیس کل 
دادگستری استان تهران به ارائه گزارش مختصری از وضعیت 
ساختمان سردار شهید سلیمانی پرداخت و گفت: این مجتمع 
دارای ۶ طبقه با زیربنای ۱۵ هزار متر مربع است و در طراحی 

آن، کلیه الزامات پدافند غیرعامل لحاظ شده است.
وی افزود: دادســرای ناحیه ۲۹ ویژه رســیدگی به جرایم 
نوجوانان، مجتمع قضائی شــهید فمهیده شامل دادگاه های 
کیفری دو ویژه رســیدگی به جرایــم نوجوانان و همینطور 
دادگاه های کیفری یک اســتان تهران در ســاختمان شهید 
سلیمانی مستقر شده و بناست که تعدادی از شعب تجدیدنظر 

استان تهران نیز در این ساختمان مستقر شوند.
القاصی در ادامه، رویکرد دادسرای ناحیه ۲۹ در رسیدگی 
به پرونده هــا را رویکرد اصالحی و تربیتــی به جای رویکرد 
مجــازات و تنبیه محوری دانســت و گفت: رســیدگی ها در 
دادگاه های کیفری ویژه اطفال و نوجوانان با حضور مشاوران و 
وکالی رسمی و کارشناسان بهزیستی و دستگاه های ذی ربط 

انجام می شود.

رئیس قوه قضاییه مطرح کرد؛

دشمنان دنبال تجزیه ایران بودند

نشریه مازندران، گلستان، گیالن
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سیاسی

اخبار

 مسئوالن و مدیران برای خدمت بی منت
 به مردم وفادار به انقالب سر از پا نشناسند

ساری-فرمانده ســپاه کربال از مردم شریف استان مازندران بخاطر خلق حماسه حضور در 
راهپیمایی دشمن شکن ۲۲ بهمن با صدور پیامی قدردانی کرد.

فرمانده سپاه کربال از مردم شریف استان مازندران بخاطر خلق حماسه حضور در راهپیمایی 
دشمن شکن ۲۲ بهمن با صدور پیامی قدردانی کرد. متن پیاه به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
سالم درود خدابر مردم والیتمدار و شهیدپرور مازندران

سالم و درود خدا بر مردم مومن و صبور استان الله خیزی که در تمامی صحنه های موردنیاز 
انقالب پیشگام و پیشتاز بوده و هستند.

ســالم و درود خدا بر عزم و اراده انقالبی و بصیــرت بی مثالتان که به هنگام مواجه با جبهه 
منافقین، کــوردالن و بدخواهان انقالب و نظام، در خط مقدم حمایت از انقالب ایســتادگی 
می کنید. حضور گسترده، چشمگیر و مقتدرانه شما علوی تبار ها که از ساعات اولیه راهپیمایی 
یــوم اهلل ۲۲ بهمن به خیابان ها آمدید، نه تنها چشــم جهانیان را خیره کرد بلکه صدای بلند و 
رسای شما در حمایت همه جانبه از آرمان های واالی امام و شهیدان عزیز، به گوش عالم رسید 
که هرگز از مســیر انقالب، ذره ای عقب نشینی نکرده و اجازه نخواهید داد این انقالب به دست 
نااهالن بیفتد و تا طلوع خورشــید عظمی تحت زعامت حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( 

پرچم سربلند و پرافتخار ایران اسالمی را اهتزاز نگاه خواهد داشت.
در این برهه حســاس، پیام حضور حماسی شما به جبهه استکبار و نظام سلطه در راس آن 
آمریکای جنایتکار و صهیونیســم بین الملل، آن است که بدانند اگر بخواهند دست از پا خطا 
کنند، طومارشــان پیچیده خواهد شد و به دوســتان نیز اعالم میدارد که ملت ایران با تکیه به 

خدای متعال و پیروی از والیت فقیه زمان، به قله های پیشرفت و سعادت می رسد.
اینجانب، بخاطر حضور آگاهانه و عزتمندانه شما مردم نجیب و والیتمدار مازندران در یوم 
اهلل ۲۲ بهمن، به درگاه خدای متعال ســجده شــکر به جای آورده و از یکایک آحاد مردم عزیز 
تشــکر می کنم که اتحاد و انسجام ملی را به نمایش گذاشتید. همه مسئوالن و مدیران استان 
می بایست این حضوردشمن شکن را قدر دانسته و برای خدمت بی منت به این مردم وفادار به 

نظام و انقالب اسالمی، سر از پا نشناسند.
القاصی در ادامه، رویکرد دادســرای ناحیه ۲۹ در رســیدگی به پرونده ها را رویکرد 
اصالحی و تربیتی به جای رویکرد مجازات و تنبیه محوری دانســت و گفت: رسیدگی ها 
در دادگاه هــای کیفری ویژه اطفال و نوجوانان با حضور مشــاوران و وکالی رســمی و 

کارشناسان بهزیستی و دستگاه های ذی ربط انجام می شود.
همچنین در این مراســم، قائم مقام معاونت مالی و پشــتیبانی قوه قضائیه و تعدادی 
از قضات و کارمندان ساختمان سردار شــهید حاج قاسم سلیمانی، به بیان دیدگاه ها و 

مطالب خود در خصوص موضوعات مختلف پرداختند.

اسالمی در حاشیه هیئت دولت:

ذخایر هسته ای برای فعالیت های صنعتی 
استفاده می شود

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: آن میزان از ذخایر هسته ای که غنی سازی می شود 
برای اهداف تعریف شده ای از فعالیت های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

 محمد اســالمی رئیس سازمان انرژی اتمی در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: سازمان انرژی اتمی در ایام دهه فجر چند طرح را رونمایی کرد 
که پیام مهم آن این بود که جریان تحقیقات زنده و فعال است و به جهت گیری اثر گذار 
در زندگی مردم پرداخته می شــود تا مردم از جایگاه فناوری هســته ای، اهمیت و نقش 

آن بیشتر آگاه شوند.
وی عنوان کرد: این طرح ها در شــرایطی که گفته می شــود جمهوری اسالمی ایران 
اهداف پنهان دنبال می کند، کمک می کنند مردم بیشــتر این موضوعات را درک کنند. 
یکی از این دستاوردها این بود که بتوانیم از فناوری هایی که داریم بهتر و بیشتر به مردم 
خدمت رســانی کنیم آن هم اســتفاده از فناوری الکترومغناطیس برای آفت کشی بود 
تا به جای آفت کش های ســیمایی رایج استفاده شود.رئیس سازمان انرژی اتمی افزود: 
در عرض شــش ماه گذشته این تحقیقات تبدیل به سیستم صنعتی شد که می تواند در 
تولید مواد غذایی مستقر شــود و مردم باور داشته باشند که هم در موضع تولید کننده 

هم مصرف کننده تأثیرات اقتصادی و تأثیراتی در سالمت دارد.
 اسالمی گفت: از دیگر دستاوردها، استفاده از سولفور موجود در مواد نفتی بود که در 
دهه فجر رونمایی شــد. در بخش سالمت نیز یک ماده منعقد کننده خون که ماده گران 
قیمتی اســت و در تحریم قرار دارد را وارد خط تولید کردیم تا در اتاق های عمل استفاده 
کنند.  وی در رابطه با وضعیت ذخایر هســته ای گفت: آن میزان از ذخایر هســته ای که 
غنی سازی می شود برای اهداف تعریف شــده ای از فعالیت های صنعتی مورد استفاده 

قرار می گیرد. عدد و رقم و میزان ذخایر هسته ای به چه درد شما می خورد؟

وحیدی، وزیر کشور: 

 برای ایرانیان خارج کشور کارت ملی
 صادر می کنیم

وزیر کشــور با بیان اینکه برای ایرانیان خارج کشور کارت ملی صادر می کنیم، گفت: 
آغوش ملت و دولت برای کســانی که معترف به اشــتباه خود هستند، همواره باز بوده و 

االن هم باز است.
 احمد وحیدی وزیر کشــور در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره 
رسیدگی به مشکالت بارش برف در کوهرنگ اظهار کرد: برف زیادی در کوهرنگ آمده 
و تقریبا تا ۲.۵ متر برف باریده است که همه هم خوشحال هستند. همه تالش می کنند 
تا راه ها را باز کنند، ولی خب حجم برف زیاد اســت و راه دوباره بسته شده ولی مجدد باز 

می شود. در روستاها همیشه مشکل بحرانی نداریم.
وی در ادامه درباره آخرین رسیدگی به وضعیت زلزله زدگان خوی بیان کرد: با تالش 
هایی که صورت گرفته کار خوب جلو رفته است، ولی طبیعی است زندگی در چادر مثل 
زندگی در خانه نیست، ولی حجم کارهای انجام شده بسیار خوب بوده است. منابع مالی 
خوبی هم در دولت تصویب شده است، تا بازسازی شروع شود. در مجموع کارهای خوی 

رو به روال است.
وحیــدی درباره عفو محکومان و متهمان ناآرامی هــای اخیر تصریح کرد: نگاه نظام 
همواره این بوده است که باید حداکثر تعامل  و رافت با مردم داشته باشیم. هرکسی دچار 
مشکل شــده که بتواند مورد بخشش قرار گیردف حتما مد نظر خواهد بود. کمیته های 
انضباطی دانشــجویی برای خود سازوکار دارند، ولی نگاه دولت این است که کسانی که 

اشتباهی کرده و به این اشتباه خود ُمِقر هستند، مورد بخشش قرار گیرند.
وزیر کشــور درباره بســته حمایتی از ایرانیان خارج از کشور که رئیس جمهور به آن 
اشــاره کرده است، بیان کرد: برای ایرانیان خارج کشــور که تقاضا داشته باشند، کارت 
ملی صادر می کنیم. این ســازوکار راه افتاده است که آنها بدون نیاز به حضور در کشور، 

در خارج کشور کارت ملی خود را دریافت کنند.
وی همچنین در خصوص امکان بازگشت ســلبریتی های ساکن خارج کشور که در 
ناآرامی ها نقشی داشته اند، گفت: آغوش ملت و دولت برای کسانی که معترف به اشتباه 

خود هستند، همواره باز بوده و االن هم باز است.
 االن فرصت خوبی اســت. ما فرض را بر این می گذاریم که عده ای دچار هیجان شده 
و اقداماتی انجام داده اند که االن نادم هستند. این آمادگی برای پذیرش کسانی که  ابراز 

ندامت کنند، وجود دارد.

نوری: تعطیلی مکرر مــدارس، لطمه زیادی به 
آموزش و پرورش وارد کرده است

وزیر آموزش و پرورش گفت: تعطیلی های مکرر مدارس 
لطمه های زیادی به جریان آمــوزش و پرورش وارد کرده 
است؛ در این راستا تعطیلی مدارس باید به عنوان آخرین راه 
حل در نظر گرفته شــود زیرا جریان تعلیم و تربیت متوقف 

ناشدنی است.
یوســف نوری امروز )۲۵ بهمن ماه( در سفر به خرمشهر 
اظهار کرد: مــدارس مناطق مرزی ظرفیــت باالیی برای 
توسعه دیپلماسی آموزشی و فرهنگی در سطح کشور دارند 
و این امر باید به عنوان یک ظرفیت عملکردی در دستور کار 
متولیان تعلیم و تربیت این استان ها قرار گیرد. البته وزارت 
آموزش و پرورش با برگزاری المپیاد علمی دانش آموزی با 
حضور ۴۲ کشور از جهان و به صورت مجازی گامی مهم در 

راستای تحقق این مهم برداشته است.
وی با اشــاره به نقش مهم آمــوزش و پرورش در حوزه 
فرهنگ کشور، افزود: امروز آموزش و پرورش با نقش آفرینی 
فعال خود در حوزه فرهنگی گام های موثری را برداشــته 
است. بی شک آنچه انقالب را حفظ کرده و حافظ ارزش های 

انقالب است، ایمان مردم عزیز ایران است و دشمن نیز این 
فرهنگ ناب و ارزش مدار مردم را نشــانه گرفته اســت که 
نشان از جایگاه آموزش و پرورش در حوزه مداخله اثربخش 

فرهنگی تربیتی است.
وزیر آمــوزش و پــرورش ادامــه داد: امــروز در دنیا 
دانش آمــوزان ما رتبه چهــارم المپیاد جهانی را کســب 
می کنند و این نشــات گرفته از باور انقالبی و اسالمی این 
دانش آموزان اســت، این در حالی اســت که کشور آمریکا 
بعد از ایران رتبه پنجم را کســب کرده است. بر این اساس 
آنچه که ضامن پیشــرفت و موفقیت است ایمان و عقیده 
و باور قلبی به توانمندی اســت.  نوری در ادامه با اشــاره به 
ضرورت عدم تعطیلی مکرر و ادامه دار مدارس، خاطرنشان 
کرد: تعطیلی های مکرر مدارس لطمه های زیادی به جریان 
آموزش و پرورش وارد کرده اســت در این راســتا تعطیلی 
مدارس باید به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفته شود زیرا 

جریان تعلیم و تربیت متوقف ناشدنی است.
وزیر آموزش و پرورش در پایان عنوان کرد: سردار شهید 
حاج قاســم ســلیمانی با اعتقاد و باور به فرهنگ انقالب و 
تاسی به ارزش های واالی نشات گرفته از اندیشه های امام 

و رهبری ســردمدار تفکر انقالب و گفتمان جهانی انقالب 
در دنیا بود.

رئیس بنیاد مستضعفان مطرح کرد؛
 تبدیل امــوال متروکه به مولد/تــورم باعث

 فقر می شود
رئیس بنیاد مســتضعفان گفت: مولد ســازی را به نحو 
احســن اجرایی می کنیم و اموال متروکــه تبدیل به مولد 

می شود و این منطقی قوی است.
 پرویز فتــاح رئیس بنیاد مســتضعفان برنامه بنیاد در 
مراســم بهره بــرداری از ۷۵۰۰ طــرح محرومیت زدایی 
بنیاد مســتضعفان با بیان اینکه تمام تالش خود را صرف 
محرومیــت زدایی می کنیــم گفت: اهتمامــی که برای 

محرومیت زدایی صورت گرفته با کمک دولت بوده است.
وی ادامه داد: هم از ظرفیت قانونی استانداران استفاده 
می شــود و هم امکانات بنیاد در خدمت برنامه های دولت 
است. فتاح با بیان اینکه پروژه های به ارزش بیش از ۷.۰۰۰ 
میلیارد تومان هستند گفت: عدد واگذاری اسناد علوی به 
بیش از ۱۳۵ عدد رسیده است و به دنبال این هستیم تا در 
سال آینده اموالی که پهلوی از مردم غصب کرده بود را با نام 

مردم بازگردانیم.
رئیس بنیاد مستضعفان تصریح کرد: بنیاد پهلوی تبدیل 
به بنیاد علوی شــده است و اعالم کرده ایم در طرح مسکن 
ملی هزار هکتار زمین در اختیار دولت قرار گرفت و حداقل 

۲ هزار میلیارد تومان نیز وام اشتغال داده شده است.
وی گفت: موتور بنیاد مســتضعفان روشــن است و به 

سرعت کار خود را پیش می بریم.
فتاح با بیان اینکه مولد ســازی را به نحو احسن اجرایی 
می کنیم گفت: اموال متروکه تبدیل به مولد می شود و این 
منطقی قوی اســت و اگر دولت قانون را با درستی اجرا کند 
آماده هستیم تا تجربیات مواد ســازی در بنیاد را به دولت 
منتقل کنیم. رئیس بنیاد مستضعفان اظهار کرد: بنیاد برای 
تهی دستان و محرومان است و باید مقابل فقر ایستاد و هیچ 
نگرانی از تمام شــدن بنیاد نداریم آماده ایم تا این امانت را 

به مردم بدهیم.
وی با بیان اینکه برای محرومیت زدایی تالش کرده ایم 
و باید جلوی فقط را بگیرم گفت: تورم باعث فقر می شــود و 
امیدواریم به حمایت دولت جلوی فقر بیشتر گرفته شود و 

باید کاری کنیم تا مدیران ما به سمت کاخ نشینی نروند.

کوتاه سیاسی

اختصاصی سرویس سیاسی هموالیتی: باالخره 
کار جهادی نوبخت جواب داد و پروژه میدان بار ساری با 

تالش های مداوم فرماندار ساری به سرانجام رسید.
هــر چند در گذشــته برخی هــا تــالش کردند که 
این پروژه را به اتمام برســانند برای ایــن پروژه جریان 
رسانه ای راه انداختند بحث پلمپ این مجموعه را پیش 
کشــیدند و زمانی که ماموریت کاری آنها به اتمام رسید 
 حتی دربــاره اش صحبت نکردند و یواشــکی عرصه را 

خالی کردند.
اما نوبخت بدون هیاهو و ســر و صدا قول داد که پروژه 
میدان بار ساری را به ثمر می رساند نه جریان رسانه ای راه 

انداخت و نه سر و صدا کرد.
بدور از هیاهو صندلی کاری خویش را از فرمانداری به 
محل اجرای پروژه میدان بار ســاری منتقل کرد، مردانه 
ایســتاد و قول داد تا پیش از ۲۲ بهمن ســال جاری این 

مجموعه را به بهره برداری می رساند.
کار بســیار ســختی بــود مقاومتی ۱۴ ســاله برای 

جلوگیری از انتقال میدان بار صورت گرفته بود اما نوبخت 
قول داد همه تالشــش را می کنــد و اگر این مجموعه به 
ســرانجام نرســید صادقانه با مردم درباره علت تکمیل 

پروژه صحبت می کند.
در بدو انتشــار خبر تغییر محــل کار نوبخت برخی 
نگرانی ها از عدم به ســرانجام رســیدن این وعده وجود 
داشت اما وقتی مسئوالن استانی همت و تالش فرماندار 
جهادی دولت ســیزدهم در اســتان مازندران را دیدند 
در کنــارش قرار گرفتنــد و در روز افتتاحیه از این اقدام 

فرماندار ساری به عنوان سند افتخار نام بردند.
نماینده ولی فقیه، اســتاندار مازنــدران، نمایندگان 
مجلــس و حتــی وزیــر آمــوزش و پرورش کــه برای 
ماموریت دیگری به استان مازندران سفر کرد در مراسم 
بهره برداری حضور داشت تا این موفقیت فرماندار ساری 

را جشن بگیرند.
البته هنــور نوبخت برای به ثمر رســیدن کامل این 
مجموعــه ســختی های زیــادی دارد و ممکن اســت 

مقاومت های صورت بگیرد انتظار اســت که همه افرادی 
کــه در روز بهره برداری ایــن مجموعه بــرای نوبخت 
دســت زدند و او را تشویق کردند تا ســرانجام رسیدن 
 کامل این مجموعه در کنارش بایســتاند و دستش را به 

گرمی بفشارند.
اظهارات نماینده ولی فقیه در مراسم بهره برداری هم 
جالب بود کــه گفت هر چه پروژه نیمه تمام در ســاری 

وجود دارد را به نوبخت بسپارید.
پروژه بیمارســتان نیمه تمام ماهفروجک،زباله سوز 
ساری و پروژه ســاری تاکام و دیگر پروژه های نیمه تمام 

در ساری.
نوبخت اگرچه رســانه ندارد اما نگارنــده در جریان 
تالش های شــبانه روی این مدیر خدوم ساوری است که 
برای خدمت رسانی به مردم مرکز استان مازندران شب 

و روز نمی شناسد.
البتــه ممکن اســت فرماندار ســاری در مســیر راه 
اشتباهاتی هم داشته باشد اما کسی است که از بازگویی 

اشتباهات و انتقاد نه تنها ناراحت نمی شود بلکه انتقادات 
را به جان می خرد و برای منتقدان ارزش قائل است و اگر 
احساس کند که نقد انجام شده برای توسعه مرکز استان 
قابل اعتنا اســت با منتقدان هم ســر یک میز به گفت و 
گو می نشــیند و حتی از نقدها برای توسعه مرکز استان 

استفاده می کند.
برای انتخاب نوبخت به عنوان فرماندار مرکز اســتان 
باید تبریک گفت و انتظار داریم که متولیان اســتانی در 
ادامه راه مدیریت و توسعه استان افرادی مانند نوبخت را 

بکارگیری کنند.
نوبخت حال و هوای مدیریتی در ســاری تغییر داده و 
ثابت کرد که می توان با دســت خالی اما با همت و تالش 

راهرو شهیدان بود.
نکته پایانی اینکه نوبخت این روزها در مرکز اســتان 
مازندران در مسیر راهی قرار گرفت که پدر شهیدش شد 
کــه در زمان دفاع مقدس با خــون خویش برای عزت و 

سربلندی ایران اسالمی تالش کرد.

 پروژه نیمه تمام ساری
 را به نوبخت بسپارید

باالخره کار جهادی نوبخت جواب داد و پروژه میدان بار ساری با تالش های مداوم فرماندار ساری به 
سرانجام رسید.هر چند در گذشته برخی ها تالش کردند که این پروژه را به اتمام برسانند برای این پروژه 
جریان رسانه ای راه انداختند بحث پلمپ این مجموعه را پیش کشیدند و زمانی که ماموریت کاری آنها 

به اتمام رسید حتی درباره اش صحبت نکردند و یواشکی عرصه را خالی کردند...
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طریفی حسینی مطرح کرد؛

تحصیل دانش آموزان استثنایی 
بدون ایاب و ذهاب رایگان 

ممکن نیست
تحصیل دانش آموزان استثنایی بدون ایاب و ذهاب رایگان ممکن نیست 
رئیس ســازمان آموزش و پرورش اســتثنایی گفت: مسئله ایاب و ذهاب 
مسئله ای است که پوشش تحصیلی دانش آموزان استثنایی را تحت تأثیر 

قرار می دهد.
حمید طریفی حسینی معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان 
آموزش و پرورش استثنایی در بیست و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی و 
پیگیری مناسب سازی کشور با بیان اینکه سازمان بهزیستی حمایت ها و 
پشتیبانی های زیادی را برای دانش آموزان استثنایی در نظر گرفته است؛ 

گفت: بهزیستی با اولویت به دانش آموزان توجه کرده است.
وی با بیان اینکه عدالت اجتماعی و عدالت آموزشــی نیازمند توجه به 
دانش آموزان استثنایی است گفت: خصوصاً در روزهایی که در حال تدوین 
بودجه هستیم؛ امیدواریم اعتبارات به گونه ای تخصیص یابد که سازمان 

بهزیستی به توفیقات خود ادامه دهد.
رئیس ســازمان آموزش و پرورش استثنایی اظهار کرد: ما حدود ۱۰۰ 
هزار دانش آموز استثنایی داریم که در ۱۰ گروه استثنایی در نظر گرفته ایم . 
عمده مسئله این دانش آموزان عدم اجرای قانون در چند موضوع است. در 

دولت مردمی پوشش تحصیلی را افزایش دادیم.
وی با اشاره به اینکه مســئله ایاب و ذهاب مسئله ای است که پوشش 
تحصیلی دانش آموزان استثنایی را تحت تأثیر قرار می دهد؛ گفت: ماده ۵ 
قانون جامع حمایت از معلوالن شهرداری ها را موظف کرده است که ایاب و 
ذهاب رایگان را برای دانش آموزان فراهم کنند. مناسب سازی، ایمن سازی 
و در دسترس پذیر بودن سه ویژگی ضروری برای وسایل حمل و نقل دانش 
آموزان اســت.طریفی حسینی گفت: از شهرداری تهران تشکر ویژه داریم 
که در شش ســال گذشته ایاب و ذهاب دانش آموزان استثنایی را به عهده 
گرفته است که با توجه شهردار تهران و شورای شهر تهران این مسئله امکان 
پذیر بود. وی با بیان اینکه نمی توان ایاب و ذهاب دانش آموزان استثنایی را با 
حمل و نقل عمومی انجام داد گفت: امیدواریم الگویی که در شهر تهران در 
حال انجام است در شهرهای دیگر هم صورت بپذیرد؛ اعتباراتی در اختیار 
شهرداری های سراسر کشور قرار داده شود تا شهرداری ها موارد لجستیکی 

را جهت تأمین وسایل مورد نیاز برای احیا و ذهاب در نظر بگیرند.

دهقان کیا عنوان کرد؛

کسری بودجه ۲۱۴ هزار 
 میلیاردی تأمین اجتماعی

 در سال آینده
رئیس کانون کارگران بازنشســته و مســتمری بگیر تأمین اجتماعی 
تهران گفت: سال آینده سازمان تامین اجتماعی با کسری بودجه ۲۱۴ هزار 

میلیاردی مواجه می شود.
 علی دهقان کیا در نشستی خبری با بیان اینکه سیاست های کلی تأمین 
اجتماعی در ابتدای سال جاری از سوی مقام معظم رهبری ابالغ شد گفت: 
همه مسئوالن از دیدگاه رهبری در این باره مطلع هستند و یک سندباالدستی 
محسوب می شود که مبنای تصویب قوانین دیگر قرار می گیرد.وی افزود: باید 
طی شش ماه آئین نامه مربوطه تدوین و به دولت ارسال می شد؛ حساسیت 
ما روی این موضوع این است که به سرنوشت برخی اسناد و قوانین دیگر دچار 
نشود و به مرحله اجرا برسد.رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیر 
تأمین اجتماعی تهران با اشاره به اینکه در مقدمه این سیاست ها به ایجاد رفاه 
عمومی و رفع فقر و محرومیت اشــاره شده است گفت: همچنین در بند ۳ و 
۴ سیاستهای کلی که مختص سازمان تأمین اجتماعی است، مواردی چون 
پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین النســلی و عدم تحمیل طرح های 
فاقد تضمین مالی، تأمین منابع پایدار، حفظ و ارتقای ارزش ذخایر سازمانها 
با تاکید بر امانتداری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد سازوکارهای الزم، 
قید شده است.دهقان کیا ادامه داد: اصالح قوانین و ساختار صندوق تأمین 
اجتماعی، استقرار نظام جامع و یکپارچه تأمین اجتماعی، جلوگیری از ایجاد 
و انباشــت بدهی های دولت و رعایت قواعد بیمه ای و تضمین بار مالی ایجاد 
شده، الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح ها و برنامه های کالن 
کشور نیز در سیاست های کلی تأمین اجتماعی مورد اشاره قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه تیم اقتصادی دولت هیچکدام از موارد فوق را 
در الیحه بودجه ۱۴۰۲ لحاظ نکرده اند گفت: در جلسات کارشناسی مربوطه 
ذیل کارگروه های تشــکیل شده مربوط به سیاســتهای کلی، نمایندگان 
کارگران و بازنشستگان حضور نداشتند.رئیس کانون کارگران بازنشسته و 
مستمری بگیر تأمین اجتماعی تهران با اشاره به بند ل تبصره ۵ الیحه بودجه 
که روز گذشته در مجلس رد شد گفت: آنچه از دولت انتظار داشتیم این بود 
که بدهی دولت باتوجه به قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به تأمین 
اجتماعی به روز رسانی شــود. درحالی که در الیحه بودجه به محاسبه این 
بدهی با نرخ ساده اشــاره شده بود. امروز بدهی دولت به تأمین اجتماعی به 
۴۶۳ هزار میلیارد تومان یا ۱۷.۶ میلیارد دالر رسیده است. این رقم در سال 
۹۲ حدود ۱۶۳ هزار میلیارد تومان یا ۱۸ میلیارد دالر بود که حاکی از کاهش 
ارزش پول است.دهقان کیا ادامه داد: کسری بودجه سازمان تأمین اجتماعی 
در ســال جاری ۱۸۳ هزار و ۹۰۳ میلیارد تومان است که در سال ۱۴۰۲ به 
۲۱۴ هزار و ۸۲۱ میلیارد تومان می رسد.وی با اشاره به اینکه در آذرماه جاری 
سازمان بازرسی کل کشور نامه ای به رئیس جمهور ارسال کرد و محتوایش 
این است که دولت بر اساس ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی که باید سه درصد 
حق بیمه را بپردازد نپرداخته اســت، همچنین تعهدات دیگری برای بیمه 
شدگان اقشــار خاص دارد که باید ماهانه ایفا کند گفت: این عدد به ماهانه 
۷,۰۰۰ میلیارد تومان می رسد، همچنین دولت تعهداتی در زمینه همسان 
سازی حقوق دارد که باید ساالنه تسویه شود اما به طور کامل محقق نمی شود.

رئیس کانون کارگران بازنشســته و مستمری بگیر تأمین اجتماعی تهران 
افــزود: در مجموع بدهی دولت تا پایان امســال به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان 
می رسد. در سال ۹۸ مولدسازی دارایی های دولت کلید خورد. قبالً اینگونه 
بود که سهام شرکت های خوب را واگذار نمی کردند، درحالی که در کشورهای 
دیگر رویه طور دیگری اســت و شــرکت های خوب را به صندوق های بیمه 
می دهند.دهقان کیا با بیان اینکه انتظار این است دولت از محل مولدسازی، 
بخشی از بدهی اش را با سازمان تسویه کند و عالوه براین نمایندگان مجلس 
در کمیســیون تلفیق همراهی کنند تا تادیه این بدهی ها در الیحه بودجه 
گنجانده شود گفت: اگر دولت به تادیه بدهی جاری اش به تأمین اجتماعی 
توجه نکند این سازمان با مشکالتی مواجه خواهد شد. وی افزود: باید به قوانین 
و اسناد باالدستی توجه شود. بحث بعدی ما به تعیین دستمزد برمی گردد. 
درباره مشــموالن قانون کار در شورای عالی کار تصمیم گیری می شود. در 
الیحه افزایش ۲۰ درصدی برای شاغالن و بازنشستگان کشوری مشخص 
شده است و درواقع غیرمستقیم اینگونه به شورای عالی کار هشدار می دهند 
که افزایش حقوق کارگری نیز در همین حدود باشد درحالی که طبق قانون 
و سیاست های کلی تأمین اجتماعی، باید تعیین حقوق متناسب با تورم و 

افزایش هزینه های زندگی و در راستای رفع فقر باشد.

مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی با تاکید بر توسعه 
پوشــش بیمه ای گفت: حدود ۳۰ درصد از جمعیت کشور 
فاقد بیمه هستند، ما به دنبال این هستیم که این افراد نیز 

تحت حمایت تأمین اجتماعی قرار بگیرند.
میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی،  
با اشــاره به چالش های پیشروی این ســازمان اظهار کرد:  
چالش اصلی صندوق تأمیــن اجتماعی، چالش ناپایداری 
منابع که منجر به شکل گیری اســتقراض بی رویه از بانک 
شــده بود. ســازمان تأمین اجتماعی از سال ۹۴ تا ۱۴۰۰، 

۸۴هزار میلیارد تومان به بانک بدهکار شده بود.  
وی ادامه داد: بدهی ســازمان تأمین اجتماعی به بانک 
ماهانه یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه مالی داشــت. 
بــرای برطرف کردن ایــن چالش در گام نخســت باید از 
اســتقراض بی رویه از بانک جلوگیری می شد و در گام دوم 

نیز باید این بدهی ها پرداخت می شد. 
موســوی گفت: دولت از محل ســهام واگذاری بدهی 
سازمان تامین اجتماعی به بانک را پرداخت کرد. همچنین 
دولــت ۱۷۰ هزار میلیــارد تومان تأدیه ســازمان تأمین 

اجتماعی را پرداخت کرده است. 
مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی اذعان کرد: پس از 
پرداخت بدهی ها، اصل ۲۹ قانون اساسی و سیاست ابالغی 
مقــام معظم رهبری در حوزه تأمین اجتماعی را در اولویت 

کاری خود قرار دادیم.

بیمه همگانی و اصل 29 قانون اساسی
وی با تاکید بر لزوم پوشــش بیمه همگانی اظهار کرد: 
برای محقق شــدن این امر،  دو طرح بیمــه خانوار ایرانی و 
بیمه دانشجویان راه اندازی شد. تاکنون یک میلیون و ۸۰۰ 
هزار نفر بیمه شــده به شمار بیمه شدگانمان افزوده شد که 
بالغ بر ۵۰۰هزار بیمه شــده آن مربوط به طرح بیمه خانوار 

ایرانی است.

توسعه خدمات درمانی
موســوی در خصوص توســعه خدمات بیمه شدگان به 
ویژه بازنشســتگان تصریح کرد: خدمات درمانی در مراکز 
ملکی ســازمان تأمین اجتماعی صددرصد رایگان اســت. 
اکنون توســعه زیرساخت های سازمان تأمین اجتماعی در 
اولویت کاری ما قــرار دارد. بالغ بر ۶۰پروژه درمانگاهی در 
مناطق محروم مصوب کرده ایم که اکنون حدود ۳۰ پروژه 

آن در مرحله عملیاتی قرار دارد. 

توسعه زیرساخت های سازمان تأمین اجتماعی
وی با بیان اینکــه ۹هزار و ۵۰۰ میلیــارد تومان برای 
توسعه زیرساخت های درمان مســتقیم رایگان و خدمات 
درمانی که به شکل توسعه مستقیم خدمات ملکی در سال 
جاری اختصاص یافته، خاطرنشــان کرد: ســال آینده نیز 
۱۳هزار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای این امر در نظر 

گرفته شده است. 

جذب 3 هزار پزشک و پرستار 
مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی با اشاره به تقویت 
زیرســاخت های نیروی انســانی در حوزه درمــان برای 
خدمات درمانی رایگان، بیان کرد: از همین رو ۳هزار کارد 

درمانی )پرستار و پزشک( طی سه ماه اخیر استخدام آن ها 
آغاز شده است. 

پرداخت ماهانه 36 هزار میلیارد تعهد مالی
موســوی با اشاره به معیشت بازنشســتگان و پرداخت 
مســتمری آن ها بیان کرد: علیرغم وجود مشــکالت مالی 
موجــود، تاکنون ماهانــه به تعهدات خود انجــام داده ایم 
.ماهانه بالغ بــر ۳۰هزار میلیارد تومان تعهد نقدی و حدود 
۶هزار میلیارد تومان تعهد درمان سازمان تأمین اجتماعی  
است.  مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی گفت: سازمان 
تأمیــن اجتماعی آماده برای ارائــه خدمات به ۴۵میلیون 

بیمه شده عزیز است.

خبرهای جدید برای بیمه تکمیلی بازنشستگان
وی درباره بیمــه تکمیلی بازنشســتگان اظهار کرد: با 
۵۰درصد تقبل از ۲۰۵هزار تومان انجام داده ایم که ۴هزار 
میلیــارد تومان بــار مالی برای ســازمان تأمین اجتماعی 
دارد کــه ۸۰درصد از تعهــدات این بیمــه را کانون عالی 

بازنشستگان رشد دادند و ما حمایت کردیم. 

ارائه خدمات درمانی رایگان بیشــتر به افرادی 
باالی 65 سال

موســوی در ادامه افزود: در صورتی که افراد بیش از ۶۵ 
ســال در مراکز درمانی غیرملکی سازمان تامین اجتماعی 
)مراکز دولتی( مراجعه کنند، در بستری و خدمات سرپایی 

خدمات رایگان ارائه خواهد شد. 

پوشش درمانی بیماری های خاص
مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی با اشاره به توسعه 
خدمات بیمه ای گفت: داروهای جدید برای بیماران خاص  
و خدمات تخصصی درمانی بیماران خاص همانند اوتیسم،  
پروانه ای و...  و بیش از ۲۴۳ قلم داروی جدید در طرح دارو 
یار تحت پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی قرار گرفت. 

به دنبال تامین اجتماعی هوشمند هستیم
وی با اشــاره به نســخه الکترونیک بیان کــرد: در آغاز 
کار دولت طرح نســخه الکترونیک ۶۰درصد اجرا شــده 
بــود که اکنون به بیــش از ۹۰ درصد افزایــش پیدا کرده 

 اســت و پرونده الکترونیک سالمت در دســتور کار ما قرار
 گرفته است. 

موســوی با بیان اینکه به دنبال ارائه خدمات به صورت 
غیرحضــوری و الکترونیک هســتیم، اظهار کــرد: اکنون 
۴۳خدمت به صــورت الکترونیک ارائه می شــود و حدود 
۱۰ خدمــت دیگر تا پایان ســال به صــورت الکترونیک و 
غیرحضوری ارائه خواهد شــد. ما به دنبال تامین اجتماعی 
هوشمند هستیم تا مداخالت انسانی را به حداقل برسانیم. 
وی اظهار کرد: پوشــش بیمه ای همچنان در اولویت ما 
قرار دارد تا حدود ۳۰درصد از جمعیت کشور که فاقد بیمه 

هستند، تحت حمایت تأمین اجتماعی قرار بگیرند. 

سازمان تامین اجتماعی باز اجتماعی می شود
مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی گفت: ما معتقدیم 
که ســازمان تأمین اجتماعی باید دوباره اجتماعی شود و 
درب های این سازمان با رویکردی که ظرفیت ها برای آحاد 

جامعه باشد، بازگشایی شود. 

آرزوی داشتن آرامش مردم در نظام بیمه ای
موســوی با تاکید بر تحقق چتر ایمنی و پوشش فراگیر 
بیمه خاطرنشــان کرد: امیدوارم بتوانیــم نظام بیمه ای را 
بــا رویکرد توانمندی مردم و نه صرفــأ حمایتی رقم بزنیم 
که آســایش، امنیت و عدالت را در بستر این نظام بیمه ای 

فراهم بیاورد. 
وی در خصوص عیدی بازنشســتگان نیز گفت:  اعدادی 
در خصوص افزایش عیدی بازنشستگان منتشر شده است، 
اما ما منتظر اعالم رســمی آن هســتیم. اکنــون در حال 
تجهیز منابع هســتیم که ان شااهلل در اولین فرصت عیدی 
بازنشستگان را پرداخت کنیم.این مقام مسئول ادامه داد: 
به همکاران خود اعالم کردم کــه پیش از پرداخت عیدی 
بازنشســتگان عزیز، عیدی همــکاران و عوامل مجموعه 

سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نخواهد شد. 

کمبود دارو/ کمبود سرم
موسوی در خصوص مشکل کمبود دارو در مراکز ملکی 
ســازمان تامین اجتماعی اظهار کــرد: در بخش خدمات 
درمانــی و داروی ســازمان تامین اجتماعــی در دو حوزه 
فعالیت می کنیم. در بخش نخست که در خصوص خدمات 

درمان اســت که در این بخش به دارو نیز نیاز است. تمامی 
خدمات درمانی و داروی ما در تامین اجتماعی برای مردم 
رایگان اســت. تمامی داروهایی که در شــورای عالی بیمه 

مصوب هست، صددرصد رایگان است.
وی ادامه داد: در درمان غیرمســتقیم، ۳۰درصد هزینه 
درمان را مــردم پرداخت خواهند کــرد. در بخش کمبود 
دارو و تولید دارو می توانســتیم نقش داشته باشیم. حدود 
۳۰ درصــدی هلدینــگ ســرمایه گذاری دارویی تأمین 
»تیپیکو« در شــبکه تولید و توزیع دارویی برای ســازمان 
تأمین اجتماعی است. از تمام ظرفیت خود برای تولید دارو 

استفاده می کنیم.

از تمام توان خود برای تولید دارو استفاده کردیم
موسوی با اشاره به کمبود داروهای آنتی بیوتیک گفت:  
به محض اعالم کمبود این دارو در کشــور، تمامی عزیزان 
ما در ســازمان تامین اجتماعی بسیج شــدند و با رویکرد 
جهادی به صورت شــبانه روزی به تولیــد پرداختند تا این 
چالش برطرف شــود. اکنون مشــکلی در این زمینه وجود 
ندارد. وی خاطرنشــان کرد: در خصوص کمبود ســرم نیز 
خــط جدید تولید آن را راه اندازی کردیم که ان شــاهلل در 
این حوزه با مشــکل مواجه نخواهیم شــد. در جلساتی که 
برگزار شد اعالم کردیم که اکنون مسئله درآمدزایی و سود 

حاصل از تولید دارو شاید در اولویت ما نباشد.
موسوی در رابطه با قیمت دارو،  بیان کرد: ما به التفاوت 
قیمت دارو در طــرح دارویار در دی مــاه ۱۴۰۰ را دولت 
تقبل کــرد و در اختیار بیمه ها پرداخت کــرد. البته ما ۵ 
هــزار میلیارد تومان هزینه کردیم کــه تا کنون حددود ۳ 
هزار و۵۰۰ میلیارد تومان آن را دولت پرداخت کرده است. 
امــا  این مابه التفاوت باید به صورت ماهانه توســط بیمه ها 
پرداخت شــود و مردم نباید از جیب خود پرداخت کند و تا 

کنون این پرداخت صورت گرفته است. 
وی اظهار کرد: ۴۰۰ میلیارد تومان مابه التفاوت قیمت 
ارز از آغاز طــرح دارویار پرداخت کرده ایــم. هزار و ۱۰۰ 
میلیارد تومان مابه التفاوت طــرح دارویار تا پایان آذر ماه 
را بــه داروخانه ها پرداخت کرده ایم. ایــن ماهبه التفاوت 
همان هزینه ای که مردم بایــد می پرداختند اما دولت آن 

را می پردازد. 

درباره شــایعه گرانی دارو/ نظارت ها بیشتر می 
شود

موسوی در خصوص شــایعه ها در خصوص گرانی دارو 
بیــان کرد: افزایــش قیمت در تمامی حوزه هــا را داریم و 
ممکن اســت امروز قیمت یک کاال ۱۰ هزار تومان باشد و 
فردا به ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش قیمت داشــته باشد. 
این افزایش اگر ســنواتی باشد، نظارت آن بر عهده سازمان 
غذا و دارو اســت. قیمت گذاری دارو بر عهده سازمان غذا و 
دارو اســت. با توجه به حساسیت های این حوزه ، نظارت بر 

قیمت دارو بیش از گذشته خواهد بود. 
وی در ادامه بیان کــرد: اگر قیمت دارو نیز افزایش پیدا 
کند، ما پوشــش بیمه ای داریم، بر اســاس مصوبه شورای 
عالی، داروهایی که تحت پوشــش هستند، به همان شیوه 
تحت پوشــش باقی خواهند ماند و مردم نگران بخشــی از 

هزینه های درمانی شان که برعهده بیمه است، نباشند.

موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی:

برنامه های تامین اجتماعی برای کاهش سهم پرداختی بیمار

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: فرهنگ 
عمومی خواسته است حجاب را در قانون قرار دهیم.

 انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده 
در برنامه تهران ۲۰ به تبیین مســائل بانــوان از بیانات رهبر 
انقــالب پرداخت و در خصــوص حجاب، حضــور بانوان در 
راهپیمایی ۲۲ بهمن، تأثیر حضــور بانوان در ارکان مختلف 
کشــور و حمایت از تسهیالت و چرخه تولید و عرضه پوشاک 
ایرانی اســالمی ویژه بانوان ســخن گفت.وی درباره موضوع 
حجاب بیان داشــت: حجاب منجر به پیشگیری از خشونت، 
پیشگیری از آسیب ها و منجر به گرمی خانواده، پاکی قلب ها 
و کمال زن می شــود.خزعلی گفت: همچنین حجاب باعث 
می شــود زن با فکر و عقیده و با طرح های خود در جامعه وارد 
شــود، نه این که به چشــم ابزار به او نگاه کنند. شاه به عنوان 
ابزار به زن نگاه می کند و توصیف می کند که زنی خوب است 
که فریبا باشــد. می خواهیم این نگاه و نگاه غربی به زن کنار 

گذاشته شود.
معاون امور زنان و خانواده رئیــس جمهور ادامه داد: اکثر 
دختران ما دختران عفیفی هســتند کــه طالب پاکی اند اگر 
این ها تبیین شــود، اکثر دختران ما بــرای صیانت از خانواده 
خود تالش می کنند.وی گفت: آنچه در قانون ذکر می شــود 
برای صیانت از خانواده هاســت که اگر این ها را درست تبیین 
کنیم؛ بســیاری از زنان ما پذیرای این فرهنگ ایرانی اسالمی 
هستند.خزعلی خاطر نشــان کرد: فرهنگ عمومی خواسته 
اســت حجاب را در قانون قرار دهیم. باید تالش کنیم فلسفه 
قرار دادن این امر در قانون را برای دختران و زنان تبیین کنیم 
که اگر این ها را درست تبیین کنیم؛ بسیاری از زنان ما پذیرای 

این فرهنگ ایرانی - اسالمی هستند.
خزعلی بیان داشــت: ابتــدا باید گفت هر کشــوری، هر 
منطقه ای و محدوده ای با توجه به فرهنگ خود، آداب پوشش 

و آداب و سنن رفتاری خاصی دارد و باید این امر را به رسمیت 
بشناسیم و مقابل یک جانبه نگری که از غرب تحمیل می شود، 
بایستیم.وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر باید تالش کنیم 
فلسفه این امر و حکمتی که این امر را در قانون قرار داده ایم و 
فرهنگ عمومی خواسته است این امر را در قانون قرار دهیم را، 

در گفت وگو با نسل جوان تبیین کنیم.
معاون رئیس جمهور در پاســخ به این پرسش که در کدام 
عرصــه حضور زنان در جامعه مؤثرتر اســت؟ فرهنگ و هنر، 
اقتصاد و کارآفرینی، سیاست و تربیت و آموزش؟ گفت: تربیت 

و آموزش به طور زیر بنایی نقش اول را دارد.
بیشترین مطالبات زنان

خزعلی درباره مطالبــات زنان گفت؛ مطابق با آنچه که در 
استان های مختلف و دیدارهای شهرستان ها و طی نشست با 
خانم ها به ما مراجعه و مطرح می شود، مساله برقراری تعادل و 
توازن بین مسئولیت های مختلف زنان اعم از مسئولیت هایی 

که در خانه و جامعه دارند؛ مهمترین مساله است.
وی بیان داشت: زنان این انتظار را دارند که پشتیبانی دولت 
را داشــته باشند تا بتوانند به مسئولیت های متعدد همسری، 
مادری و اشتغال خارج از منزل بپردازند. انتظار دارند حمایت 
شوند تا یک عالقه خود را فدای عالقه دیگر نکنند. این مساله 

مهمترین مساله بخشی از خانم های ما است.
طراحی نظام واره شغلی برای زنان

وی در مــورد زنان خانه دار گفــت: خانم های خانه دار نیز 
می خواهند شــرایطی فراهم شــود که فعالیت بیشتری در 
حوزه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و...  داشــته باشند. در 
همین راستا در خانه های مولد پشتیبانی بیشتری از فعالیت 
زنان خانه دار خواهیم داشت. از سوی دیگر در نظام واره شغلی 
که برای زنــان طراحی می کنیم تالش می کنیم به گونه ویژه 
شــرایط ویژه زن هــا را ببینیم و برای زنان شــاغل و خانه دار 

شرایط ویژه فراهم شود.
رفع مشکالت مرخصی زایمان زنان

معــاون رئیــس جمهور در امــور زنان و خانــواده درباره 
مرخصــی زایمان زنان، تاکیــد کرد: شــاید دورکاری برای 
برخی مشــاغل قابلیت اجرایی نداشته باشد. کم شدن ساعت 
کاری، دورکاری کردن بخشی از ساعت کاری، مرخصی های 
زایمــان، مرخصی هایی در دوره حاملگی و شــیردهی زنان 
گرفته می شود و... همگی تیغ دو لبه ای هستند که به گونه ای 
کارفرمایــان را ترغیب می کنند که بــا خانم ها کار نکنند و یا 
عذر آنها را بخواهند.وی بیان داشــت: هدف ما نیز از طراحی 
نظام واره شــغلی زنان این است که در دورانی که خانم ها نیاز 
عاطفــی، نیاز به فرزنــدآوری و فرزندپــروری و...  دارند، این 
نیاز آنها تأمین شــود. مثاًل اگر این دوران بین ۲۰ تا ۴۰ سال 
است، ساعت کاری زنان در این دوران منعطف و شناور باشد. 
شغل شان حالت شناور داشته باشد و جامعه به اینها به عنوان 
ســرمایه بزرگ و نه چالش نگاه کنــد و کارفرمایان و مدیران 

احساس نکنند این امر برایشان چالش و آسیب است.
ماجرای یارانه برای چادر مشکی

خزعلی در پاســخ به پرسشــی درباره ماجرای یارانه برای 
چادر مشکی اظهارداشت این یکی از طرح های مردمی بود که 

به دست ما رسیده است و در حال بررسی بر روی آن هستیم.
وی گفــت: هنوز بــرای آن به توافق نرســیدیم چراکه به 
شــخصه معتقدم یارانه را باید به شرایط ویژه داد که برای یک 

قشر خاص نباشــد. در این زمینه خاص به جای یارانه باید راه 
تولید را باز کنیم.

افزایش امید به زندگی در زنان
خزعلی بیان داشت: بیمه تأمین اجتماعی برای ۷۷ درصد 
زنان شاغل تأمین شده است و ما به دنبال رساندن این رقم به 
۱۰۰ درصد هستیم، در بحث بهداشت شاهد این امر هستیم 
که اگر قبل از انقالب امید به زندگی زنان ۵۶ ســال بود االن به 
۷۸ سال رسیده اســت که چند سال هم بیش از مردان است. 
مرگ و میر مادران اگر قبل از انقالب ۲۵۰ بوده اســت االن به 

زیر ۲۰ رسیده است.
وی گفت: مرگ و میر کــودکان را ۱۱ در هزار تولد داریم. 
اینها به شــدت کاهشی بوده است. رشد علمی ما نیز افزایشی 
بوده است و بسیاری از این توانمندی ها توسط خود زنان کسب 
شده اســت. در سال گذشته هم این رشــد سرعت بیشتری 
گرفته و شاهد بیمه های خاص بانوان اعم از بیمه بانوان باردار 
تا پایان شیردهی، بیمه کودکان زیر ۵ سال، بیمه ناباروری که 
سال گذشته اجرایی شد هستیم که دستاوردهای بسیار خوبی 
است که شاید در خیلی کشــورها نتوانستند به این سطح از 

بهداشت و بیمه و آموزش برسند.
وی خاطرنشان کرد: امام زن ها را به میدان آورد و زمینه را 
برای فعالیت زنان فراهم کرد. بســیاری از زنان حاضر نبودند 
 به خاطــر محیط نامناســب در محیط علمی یــا اجتماعی 

حاضر شوند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده:

فرهنگ عمومی خواسته است 
حجاب را در قانون قرار دهیم
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فرهنگیفرهنگی

 بهشت گمشده گردشگری 
محروم از زیرساخت ها

*صدور ۱۱۰۰ پروانه مجوز صنایع دستی در بهشهر
سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بهشهر با بیان اینکه طرح 
جامع گردشگری نیاز شهرستان بهشهر است و باید این طرح اجرایی شود، گفت:  بهشهر به 
عنوان شهر تاریخی، میراثی و گردشگری نیازمند طرح جامع گردشگری و زیرساخت های 

این صنعت است.
عبدالجواد رحمانی خلیلی در نشستی با نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس 
شورای اسالمی اظهار کرد: تالش برای رفع مشکالت در  بخش گردشگری مهم است و باید 

از فرصت ها و ظرفیت ها استفاده کرد.
وی گفت: از صنعت گردشــگری به عنوان صنعتی پردرآمد بهره برداری درستی انجام  

نشد و باید در این بخش و فراهم کردن زیرساخت ها تالش بیشتری انجام شود.
سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بهشهر با بیان اینکه طرح 
جامع گردشگری نیاز شهرستان بهشهر است و باید این طرح اجرایی شود، گفت:  بهشهر به 
عنوان شهر تاریخی، میراثی و گردشگری نیازمند طرح جامع گردشگری و زیرساخت های 
این صنعت است.رحمانی خلیلی با بیان اینکه بهشهر فاقد هتل مناسب چند ستاره برای 
گردشگران و توریست است، خاطر نشان کرد: با توجه به ظرفیت باالی شهرستان بهشهر 
در بخش گردشــگری و تاریخی بودن این شهرستان باید زیرســاخت الزم برای توسعه  
گردشگری و اقتصادی انجام شــود و بلید در این بخش و توسعه گردشگری ضمن فراهم 

کردن زیرساخت ها از توان محلی و بومی استفاده و برای رفع مشکالت گام برداریم.
سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بهشهر افزود: هزار و ۱۰۰ 
پروانه مجوز صنایع دستی انفرادی در بهشهر صادر شده که در امرار معاش و ایجاد اشتغال 
اثرگذار هســتند. رحمانی خلیلی گفت: تدوین طرح جامع گردشگری شهرستان مهم و 
الزم است و باید چشم انداز گردشگری برای در نظر گرفته شود و برای عباس آباد و چشمه 
عمارت و.. دارای طرح جامع بوده و براســاس آن این طرح در اختیار مهمانان و گردشگران 

قرار گیرد تا شاهد توسعه همه جانبه باشیم.

 رابطه معکوس آموزشگاه ها 
و قبولی در کنکور

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به وجود بیشترین 
تعداد آموزشگاه کنکوری در ساری، گفت: با این وجود شهرستان ساری کمترین رتبه در 
کنکور سراسری دارد که نشان دهنده ارتباط معکوس آموزشگاه ها و قبولی در کنکور بوده 

و اینکه آموزشگاه ها چندان تاثیرگذار نیستند.
تــب کنکوری همچنان داغ اســت و برخی مؤسســات برای خــود دکان باز کردند، 
هزینه های میلیونی کالس های کنکوری در این اوضــاع اقتصادی چنان کمر خانواده ها 
را خم کرده که برخی از خانواده ها نمی توانند زیربار هزینه های کنکوری به آرامش برسند.

نکته مهم تاثیر پایین و یا شاید به عبارتی بی تاثیر بودن این کالس ها برای کنکوری ها 
است که تایید آن به ویژه در یک سال اخیر و با از قلم افتادن نام مازندران در بین برترین ها 
بوده است.جعفری معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش مازندران در این باره 
اظهار کرد: در این زمینه در اســتان مازندران برای ارتقــای کالس های کنکوری برنامه 
ویژه پایش و ارتقای آموزش پایه دوازدهم تهیه شــده که شامل ۲۲ فعالیت از حوزه فضای 
مجازی، مشاوران و کالس های تقویتی است.وی افزود: این دوره های فشرده به این منظور 

است سال بعد رتبه های خوب داشته باشیم.
*کالس های غیر از مدرسه تاثیری در قبولی کنکور ندارد

معــاون آموزش متوســطه اداره کل آموزش و پــرورش مازندران با بیــان اینکه این 
دستورالعمل استانی است تا این کار انجام شود، تصریح کرد: نتایج و تحقیقات نشان داده 

کالس های غیر از مدرسه تاثیری در قبولی کنکور ندارند.
جعفری با اشاره به وجود بیشترین تعداد آموزشگاه کنکوری در مرکز مازندران، اظهار 
کرد: باوجود این شهرستان کمترین رتبه در کنکور سراسری دارد که نشان دهنده ارتباط 
معکوس بوده و اینکه آموزشــگاه چندان تاثیرگذار نیســت.وی یادآور شد: هر منطقه ای 
مدرســه محور اســت آن مکان اثربخش تر بوده اســت و این مهم ثابت شده است.معاون 
آمــوزش متوســطه اداره کل آموزش و پــرورش مازندران با اعالم اینکــه این کالس ها 
بازارگرمی اســت و قطعا اثربخشــی ندارد، گفت: باتوجه به برنامه ای که برای کنکوری ها 

داریم، امیدواریم شاهد اتفاقات خوبی در این زمینه باشیم.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران:

 نرخ گذاری هتل ها متناسب
 با ارائه خدمات به مسافران باشد

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران گفت: باید نرخ گذاری 
هتل ها متناسب با ارائه خدمات به مسافران باشد.

 بــه گزارش روابــط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
مازندران، صادق برزگر دوشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۱در جمع هیأت مدیره جامعه هتل داران 
مازندران که در راســتای برنامه ریزی برای نرخ هتل های اســتان برگزار شد؛ گفت: باید 

نرخ گذاری هتل ها متناسب با ارائه خدمات به مسافران باشد.
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی مازندران با بیان اینکه تسهیل 
مجوزها، نوســازی، تجهیز، خدمات دهــی و افزایش قیمت هــا از دغدغه های اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دســتی مازندران برای مسافران است، افزود: استان 
مازندران به لحاظ اقامت مســافران در صدر قرار دارد و باید نحوه خدمات دهی و اســکان 
در اولویت برنامه های هتل داران باشــد تا کارنامه مطلوبی در خدمات دهی به مســافران 
داشته باشیم اگرچه مهمانان و مسافران به مازندران استحقاق خدمت رسانی بهتر را دارند.
رودبارکی نائب الرئیس جامعه هتلداران مازندران نیز در این نشست اعالم کرد: در راستای 
اقامت و خدمت رسانی بهتر برای مسافران اولین بار بانک اطالعاتی هتل ها را تهیه کردیم 
که در این بانک اطالعاتی از نحوه اقامت، سرویس دهی و رضایت مندی مسافران نظارت و 
پیگیری خواهد شــد. این سند و بانک اطالعاتی در بررسی و نظارت هتل ها کمک خواهد.  
در پایان درباره نحوه نرخ گذاری و چگونگی رفع موانع و مشکالت جامعه هتل داران بحث 

و تصمیم گیری شد.

معاون صنایع دستی استان:

 تقویم آموزش تخصصی شاغالن
 صنایع دستی غرب مازندران ابالغ شد

معاون صنایع دســتی مازندران از ابالغ تقویم آموزش تخصصی شاغالن صنایع دستی 
غرب استان خبر داد.

 به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران 
، حســین ایزدی سه شنبه ۲۵بهمن۱۴۰۱ با اعالم خبر فوق گفت: دوره های تخصصی به 
شیوه عملی و تئوری از آمل تا رامســر برای آموزش شاغالن صنایع دستی گروه هنرهای 

چوبی در حال برگزاری است و تا ۱۶ اسفند به پایان خواهد رسید. 
معاون صنایع دســتی مازندران افزود: چوب شناسی، مبانی فروش آثار هنرهای چوبی 
در راســتای فروش مجازی، خالقیت و نوآوری در هنرهای چوبی، مدل های کسب و کار و 

طراحی محصوالت چوبی از جمله مباحثی است که در این دوره ها ارائه خواهد شد.
او بیان کرد: این دوره ها در غرب اســتان مازندران با میزبانی شــهرهای آمل، نوشهر و 

تنکابن برگزار می شود.

 آوازه گردشــگری نوشــهر از دور خوش است و 
این صنعــت پرجاذبه به دلیل ضعــف مدیریتی، 
بــی برنامگــی و گرفتارشــدن در روزمرگی ها از 
 همــه جا رانــده و در زمســتان ســوزان، قندیل

 بسته است.
علیرضا نــوری کجوریــان: همــه جاذبه ها و 
ظرفیت هــای گردشــگری ایران زمین در شــهر 
کوچکی چون نوشــهر نهفته شــده، دسترسی و 
داشــتن ۶۰ کیلومتر نوار ساحلی، جنگل های بکر 
هیرکانی، آثار تاریخی و کهن با پیشــینه میراثی و 
دســت ساخته هایی که ریشــه در فرهنگ و سنن 
مردمان این دیار دارد، این شهر کوچک و ساحلی را 

به بهشتی رویایی تبدیل کرده است.
نبود رویکرد جامع، علمــی و تخصصی، ضعف 
برنامه ریزی، رهاشــدن جاذبه های گردشگری و 
تاریخی، قفل شدن سرمایه گذاری و از همه مهمتر 
ضعف مدیریتی سبب شــده تا گردشگری با همه 

زیرشاخه هایش در نوشهر ابتر و ناقص رها شود.
در حوزه گردشــگری و اقامت، به دلیل نداشتن 
برنامه جامع و هدفمند، تنها درآمد منطقه به اجاره 
ویال و کارتن به دست ها بسنده و حوزه های میراثی 
و تاریخــی منطقه نیز هر هفته از لیســت تماشــا 
حذف و محو می شــوند و مناطق تاریخی و ییالقی 
شهرســتان به جوالنگاه حفاران غیرمجاز تبدیل 

شده است.
در زمینه ســرمایه گذاری در حوزه گردشگری 
بــه دلیــل محصوربــودن نوشــهر در زون البرز 
مرکزی، فرجام همه طرح ها و ماریناهای ســاحلی 
و گردشــگری در شهرســتان به بن بست و ایست 
می رسد. این درحالی که ساالنه مسافران زیادی در 
طول سال به شهرســتان نوشهر سفر می کنند اما 
سهم شهرستان از قابلیت های تاریخی و گردشگری 
فراوان تنها زباله و ترافیک و محبوس ماندن اهالی 

در خانه ها است.
بــه رغم آنکه با تالش دولــت جهادی و مردمی 
حریم ساحلی نوشهر از تصرف آزاد شده اما در سایه 
ضعف برنامه ریزی اداره میراث فرهنگی، این ساحل 
به حال خود رها شده و طرح های گردشگری در آن 

به نتیجه نرسیده است.

خواب میــراث فرهنگی در نوشــهر /    
گردشگری ساحلی با قلیان چاق می شود

یک شهروند و مســافر زمستانی که در روزهای 
ســرد و بارانی به شمال و نوشــهر سفر کرده است، 
با بیــان اینکه بســیاری از مناطــق و جاذبه های 
گردشگری نوشهر برای مسافران ناشناخته مانده 
اســت، افزود: حداقل کاری که میراث فرهنگی و 
متولیان امر شهرستانی می توانند انجام دهند این 

است که این جاذبه ها را در صفحات مجازی معرفی 
کنند.

علی مهــدی خانلو که برای دیــدن جاذبه دریا 
به ســاحل سیترای نوشــهر ســفر کرده بود، در 
گفتگو بــا خبرنگار مهر با عنوان اینکه متأســفانه 
گردشــگری ســاحلی و دریایی در منطقه سیترا 
در تصــرف دکه های فروش قلیان درآمده اســت، 
گفت: اگر چنین ساحلی با جاذبه های آن در دیگر 
مناطــق ایران و یا جهان وجود داشــت به بهترین 
 نحــو از آن بــرای رونــق اقتصــادی منطقه بهره 

گرفته می شود.
حال و روز گردشگری نوشهر بد و به شدت بیمار 
است و این وضعیت در حالی است که این شهرستان 
قابلیت های زیــادی دارد و می تواند بســیار قابل 
توجهی در ایجاد فرصت های شــغلی و اقتصادی 

داشته باشد.

گردشگری زمستانه، خیلی دور- خیلی 
نزدیک

وجود آثار طبیعی و تاریخی فراوان، کوهســتان 
ها و ییالقات گردشــگری کجور، آبشارهای زیبا و 
دریاچه هایــی رویایی نظیر ارواح، خضرنبی، پارک 
جنگلی، سی ســنگان، منطقه نمونه گردشگری 
آویدر و غیره در حالی اســت کــه هیچ برنامه ای از 
سوی میراث فرهنگی برای رونق گردشگری فصلی 

در این مناطق ارائه نشده است.
میراث فرهنگی مازندران از جمله دستگاه هایی 
اســت که به رغم تاکیــد دولت و اســتاندار هنوز 
جابجایی مدیــران در بدنه و الیه پایینی مدیریتی 
آن صورت نگرفته اســت و همچنان افرادی با تفکر 
دولت قبلی در مســئولیت های شهرســتانی آن 

حضور دارند.

شهرستان نوشــهر نیز از جمله مناطق است که 
میراث فرهنگی آن بازمانده از دولت قبلی اســت و 
همچنان با تفکراتی غیرهمسو مدیریت می شود و 
ضرورت تنفس و هوای تازه در آن بیش از گذشــته 

احساس می شود.
تفکر و نگاه ســنتی غالب در حوزه گردشگری 
سبب شده که زیرشاخه های مختلف در این صنعت 
نه تنها رشد نیابد بلکه در سرمای زمستان یخ زند و 

به قندیل برسد.

وقتی گردشگری زمســتانه اسکی بازی 
تفسیر می شود

محمــد ولی پور رئیس اداره میــراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگری نوشــهر در پیگیری 
خبرنــگار مهر دربــاره فعالیت های گردشــگری 
زمســتانه با اظهار اینکه این شــاخه گردشگری 
در ایــن شهرســتان شــبیه دیگر مناطــق نظیر 
کالردشــت وجود نــدارد، گفت: شــرایطی برای 
 رونق گردشــگری زمســتانه از جمله اســکی در

 منطقه نداریم.
وی درپاســخ به برنامه های میــراث برای رونق 
جشنواره های زمســتانه و یا برپایی تورهایی برای 
بازدید از جاذبه های گردشــگری اعم از دریاچه ها 
و آبشــارها با اظهــار اینکه برخــی تورهای انجام 
شده غیرمجاز هســتند، افزود: ما و محیط زیست 
و دســتگاه های متولی از فعالیــت آنها جلوگیری 

می کنیم.
وی با تاکید براین که تورهای گردشگری باید از 
میراث فرهنگی مجوز دریافت کنند، با عنوان اینکه 
گردشگری زمستانه ای در منطقه نداریم، تورهای 
گردشــگری معموالً از جاذبه هایــی نظیر دریاچه 

ارواح و غیره بازدید و دیدن می کنند.

انتقــاد فرماندار از وضعیت نابســامان 
گردشگری

ضعف در برنامه ریزی سبب شده تا گردشگری 
فصلی، زمستانه، ساحلی، جنگلی و غیره در نوشهر 
بــی برنامه و به خــودی خود بــه ناکجاآباد پیش 
رود و انتظار دوســتداران و عالقمندان به صنعت 
گردشگری از مسئوالن اســتانی، روی کارآوردن 
مدیران با برنامه و آشــنا به به امور و تسهیل گر در 

حوزه های مرتبط است.
در عین حال فرماندار نوشهر نیز با انتقاد از وضعیت 
موجود گردشگری در شهرستان با بیان اینکه هنوز 
جابجایی در اداره مرتبط صورت نگرفته اســت، به 
ضعف های حوزه گردشگری در شهرستان اشاره و 
اضافه کرد: نوشهر با داشتن جاذبه ها و ظرفیت های 
مختلــف می تواند به شــهر پایلوت گردشــگری 
تبدیل شــود زیرا هیــچ یک از شهرســتان های 
 منطقــه و اســتان اســتعداد ایــن شهرســتان

 را ندارند.
رستم زرودی اولین مشــکل را در حوزه میراث 
فرهنگی و گردشــگری شهرســتان نداشتن یک 
ســاختمان دانســت و گفت: مگر می شود شهری 
با این همه ظرفیت و اســتعداد، اداره گردشــگری 

نداشته باشد و مستأجر باشد.

جاذبه های گردشگری رها شده است
وی در عین حــال به پیگیری برای تهیه زمینی 
با همــکاری منابع طبیعی برای واگذاری به میراث 
فرهنگی و ساخت ساختمان این اداره اشاره کرد و 
گفت: عالوه براین ۶۰ کیلومتر نوار ســاحلی داریم 
و طی شــش ماه از فعالیت در فرمانــداری با دهها 
ســرمایه گذار رایزنی کردیم که تــوان و آمادگی 
سرمایه گذاری تا ســقف پنج هزار میلیارد تومانی 

را دارند.
وی با بیان اینکه اکنون ظرفیت ها و جاذبه های 
گردشــگری شهرســتان نظیر دریاچه ارواح، سی 
ســنگان، خضرنبی، هســل کوهپر، آبشــارهای 
مختلف به دلیل نبود برنامه جامع و ضعف مدیریتی 
به حال خود رهاشــده است، گفت: وجود غارهایی 
نظیر دیو سپید از دیگر ظرفیت های فراموش شده 

شهرستان است.
وجود قدیمــی ترین بندر، ســاحل، فرودگاه، 
جنگل های ســبز، منطقه ییالقی و تاریخی کجور، 
آبشــارها، دریاچه ها، آثار تاریخی و غیره نوشهر را 
به بهشــتی کوچک برای گردشگری تبدیل کرده 
است اما بی برنامگی و روزمرگی، حکمرانی تفکرات 
سنتی و غیرهمســو با دولت کنونی سبب شده تا 
تــا همه زیر بخش های میراثــی، تاریخی و صنایع 

دستی در منطقه رها شود.

گردشگری نوشهر قندیل بست!
* شهر دریاچه ها و آبشارها در حصار

معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
مازندران با اشــاره بــه تاثیر شــگرف بازآفرینی 
فرهنگی  بــر مبنای مولفه های انقالب اســالمی 
گفت: بازسازی فرهنگی کشور در چارچوب معارف 

غنی ایمانی و بومی ضرورت دارد. 
به گــزارش دریافتی از دفتر معاون سیاســی، 
امنیتی و اجتماعی اســتاندار مازنــدران، روح اهلل 
ســلگی در جلســه قرارگاه بصیرتی دیار علویان 
در ســپاه کربالی مازندران افــزود: معیار و مالک 
فعاالن فرهنگی در عرصه جهاد تبیین باید مشــی 
 رهبر فرزانه انقــالب و مولفه های اساســی نظام

 اسالمی باشد.
این مســوول سیاســی با اشــاره به فتنه اخیر، 

غفلت در بازســازی فرهنگی بر مبنای آموزه های 
انقالبی را از چالش های کشور برشمرد و بیان کرد: 
 فرهنگ زیربنای توسعه و بستر تعالی بخش انقالب

 اسالمی است.
وی تبلیغات پرحجم و غیــر واقعی معاندان بر 
بســتر باورهای غلط فرهنگی را یادآور شد وافزود: 
معاندان و حامیان آنها با مخالفت آشــکار با مظاهر 
 فرهنگی و نشــاط ایرانیان هویــت واقعی خود را 

عیان کردند.
معــاون اســتاندار مازنــدران گفت:مخالفت 
اعتــالی  و  یافتگــی  رشــد  مظاهــر  بــا 
ایرانیــان وطــن دوســت   کشــور از ســوی 

محکوم است.

ســلگی خاطر نشــان کرد: اجمــاع معاندان و 
دشــمنان برای مانع تراشی در راه پیشرفت کشور 
 مایه ســرافکندگی و طرد آنان در پیشــگاه ملت

 شده است.
وی با اشــاره بــه خســارتهای فرهنگی فتنه 
افزود: گفت و گو و پاســخ به شــبهات نسل جدید 
 بویژه جوانان دهه هشــتادی از گسســت نســلی 

جلوگیری می کند.
این مســوول با اشــاره به اهمیت جهاد تبیین 
گفت: جهاد تبیین در گام دوم، ماموریت راهبردی 

جریان انقالب است.
ســلگی با اظهار اینکه دشــمن از فتنه انگیزی 
دســت برنمی دارد افزود: مراقبت از ســامانه های 

فرهنگی و آمادگــی برای فتنه هــای جدید نیاز 
اساسی جبهه انقالب است.

معاون اســتاندار مازندران خاطر نشــان کرد: 
انفعال و وادادگی در عرصه فرهنگی خســارت بار 

و غیر قابل جبران است.
وی یادآورشــد: جبهه انقالب پیش از هر زمان 
دیگری نیازمند بصیــرت افزایی بــرای مقابله با 
تهدیدات فرهنگی در مســیر پیشرفت و بالندگی 

کشور است.
سلگی تالش دولت سیزدهم را در مسیر تقویت 
امید و همبســتگی ملی واجد قدرشناسی و غرور 
انگیز دانســت و افزود: دولت سیزدهم در اعتالی 

جایگاه جهانی انقالب پیشتاز است.

معاون سیاسی استاندار مازندران:

 بازسازی فرهنگی کشور 
در چارچوب معارف غنی 

ایمانی و بومی ضرورت دارد
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اخبار 

در انتظار تایید سازمان غذا و دارو آمریکا؛

 اسپری استنشاقی جدید
 برای درمان میگرن

گزارش جدید حاکی از آن اســت که اســپری بینی جدید در انتظار 
تایید ســازمان غذا و دارو آمریکا ممکن است جایگزینی برای افرادی که 

میگرن دارند باشد.
کارشناسان انتظار دارند که سازمان غذا و دارو ایاالت متحده اسپری 
بینی جدید موسوم به zavegepant را برای درمان سردردهای میگرنی 
تأیید کنند.کارآزمایی بالینی فاز ۳/۲ برای کاربران zavegepant گزارش 
شده که تســکین درد از نظر آماری قابل توجهی را در ۱۵ دقیقه تجربه 
کردند. از آنجایی که افراد دارو را به عنوان اسپری بینی مصرف می کنند، 
کارشناسان بیان می کنند که این اسپری به دارو کمک می کند تا سریع تر 
عمــل کند و جایگزینی برای افرادی که ســردردهای میگرنی همراه با 

حالت تهوع دارند، ارائه دهد.
بیش از ۱ میلیارد نفر در سراسر جهان مبتال به میگرن هستند و آن را 

به یکی از شایع ترین اختالالت عصبی تبدیل کرده است.
اگرچه در حال حاضر هیــچ درمانی برای میگرن وجــود ندارد، اما 
پزشکان می توانند داروهایی را برای کمک به پیشگیری یا توقف بروز این 
سردردهای دردناک تجویز کنند.پزشکان همچنین می توانند به افراد در 

شناسایی و اجتناب از محرک های میگرن کمک کنند.
میگرن یک بیماری عصبی متفاوت از سردرد است. میگرن شدید و 

عود کننده است و می تواند از چند ساعت تا چند روز ادامه داشته باشد.
عالئم میگرن ممکن است قبل، در طول و بعد از یک دوره اتفاق بیفتد. 
این موارد می تواند شــامل موارد زیر باشد:* هاله های میگرنی که در آن 

شخص نورهای چشمک زن را می بیند.* حساسیت به نور، صدا و بوها
* تهوع یا استفراغ*ســر درد شدید ضربانی یا ضربانی که با فعالیت 

بدنی یا حرکت بدتر می شود
Zavegepant جدیدترین دارو برای میگرن است که از طریق اسپری 

بینی استفاده می شود.
به گفته محققان، این دارو گیرنده های CGRP در مغز را مسدود کرده 
و فعالیت CGRP که علت میگرن تلقی می شود را محدود می کند.در طول 
فاز ۳/۲ کارآزمایی بالینی، محققان گزارش دادند که شــرکت کنندگان 
در مطالعه تحت درمان با zavegepant در مقایســه با افرادی که دارونما 
دریافت کرده بودند، تســکین درد قابل توجهــی را در ۱۵ دقیقه تجربه 
کردند.شــرکت کنندگانی که zavegepan دریافت کردند نیز ۲ ساعت 
پس از مصــرف دارو از درد و آزاردهنده ترین عالئم خود رهایی یافتند.
دانشــمندان همچنین گزارش دادند که شرکت کنندگان توانستند در 

عرض ۳۰ دقیقه به عملکرد طبیعی خود بازگردند.

در همایش فرآورده های آرایشی و بهداشتی عنوان شد؛

انتقاد از دخالت در امور 
سازمان غذا و دارو

رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده های بهداشــتی و آرایشــی، از 
دخالت سایر نهادها در امور سازمان غذا و دارو انتقاد کرد.

محمدرضا بحیرایی۱۴۰۱ در چهارمین همایش فرآورده های آرایشی 
و بهداشتی، با عنوان این مطلب که صنعت آرایشی و بهداشتی از جایگاه 
ویژه ای در حوزه ســالمت برخوردار اســت، افزود: نظام سالمت، یعنی 

پیشگیری از بیمار شدن و دارو در حلقه آخر سالمت قرار دارد.
وی ادامه داد: سازمان غذا و دارو یک بازوی توانمند در حوزه سالمت 

است که سایر نهادها در امور این سازمان دخالت می کنند.
بحیرایی گفت: کارآفرینی در صنعت آرایشی و بهداشتی، موضوعی 
نیست که بتوان از آن چشم پوشــی کرد.وی ادامه داد: اگر می خواهیم 
صنعت آرایشی و بهداشتی ما توسعه پیدا کند، باید آزاد باشد. زیرا، موضوع 
رقابت و برندینگ مطرح است.بحیرایی افزود: برندینگ پول می خواهد و 
این پول از محل رقابت فراهم می شود.وی با عنوان این مطلب که در بحث 
صادرات نیز با چالش هایی مواجه هستیم، گفت: صادرات، قوانین خودش 
را دارد.در ادامه، مونــا ابروفراخ مدیرکل دفتر صنایع ســلولزی وزارت 
صمت، در این همایــش افزود: از نظر تکنولوژی تولید، باید تفاوت هایی 
میان صنعت آرایشی و بهداشــتی با سایر صنایع قائل شد.وی گفت: در 
واحدهای تولیدی این صنعت باید به سمت تولید محصوالتی برویم که 
فناورانه باشــد.ابروفراخ ادامه داد: ما نمی پذیریم محصولی که در داخل 
تولید می شود، مشابه خارجی آن چند صد برابر قیمت داشته باشد؛ مگر 

اینکه بگویند از تکنولوژی خاصی بهره برده اند که ما آن را نداریم.
وی با عنوان این مطلب که باید جایگاه خودمان را در بازارهای جهانی 
پیدا کنیم،  گفت: صنعت آرایشی و بهداشتی کشور باید روی پای خودش 
بایســتد. ابروفراخ ، از فراهم شدن واردات بالک های آرایشی و بهداشتی 
به کشــور خبر داد و افزود: البته این موضوع به این معنا نیست که اجازه 

بدهیم هر محصولی وارد کشور شود.

یک متخصص زنان فلوشــیپ ناباروری و عضو هیئت 
علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در خصوص انتخاب 

جنسیت نوزاد توضیحاتی ارائه داد.
 مهبد ابراهیمی، در برنامه مادر کودک شبکه سالمت 
سیما، در پاسخ به این سوال که تعیین جنسیت چیست و 
به چند روش انجام می شود، گفت: در تمام دنیا خانواده ها 
پس از آگاهی از ســالمت جنین به دنبال بحث جنسیت 
آن هستند تعیین جنسیت، از دو بعد جنبه های علمی و 

سلیقه خانواده ها مورد بررسی قرار می گیرد.
وی افــزود: در بحــث علمی با بعضــی خانواده هایی 
مواجه هســتیم که از بیماری های وابسته به جنس رنج 
می برند)بانوان دارای دو کروموزوم X هســتند و مردها 
یک کرومزوم X و یک کروموزوم Y دارند(در جنین دختر 
کرومزومX دوم، اختالل کرومزوم X اول را پوشش می دهد 
 ،Xامــا در جنین پســر در صورتی که بــر روی کرومزوم
اختاللی وجود داشته باشد کروموزوم Y الل پوشاننده ای 

ندارد و بیماری در نوزاد پسر بروز پیدا می کند.
ابراهیمی ادامه داد: به همین دلیل اســت که پزشکان 
به جهت حفظ ســالمت نــوزاد و از بین بــردن احتمال 
 بیماری در جنین، به بعضی خانواده پیشــنهاد انتخاب

 جنسیت می دهند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: 
اســپرم های حاوی کرومــوزوم X و کروموزوم های Y بر 
 اساس وزن تقسیم بندی می شوند)اسپرمY سنگین تر از

 اسپرم X است( .
وی افزود: تعیین جنسیت علمی، تنها توسط پزشک 
تعیین می گردد. در این روش، انتخاب جنســیت تنها بر 
این مبنا خواهد بود که کدام فرزند با احتمال بیشــتری 

سالم به دنیا خواهد آمد.
ابراهیمی گفت: در خانواده هایی که تعیین جنسیت به 
 IVF دلیل سالمت جنین صورت می گیرد، بارداری از نوع
توصیه می شــود. در این نوع انتخاب برای اینکه احتمال 
انتخاب جنســیت نوزاد به ۱۰۰ درصد نزدیک شــود، از 
روش PGD نیز اســتفاده می شود.این فلوشیپ ناباروری 
یادآور شد: روش IVF یک روش تهاجمی است که عوارض 
خاص خود را خواهد داشــت)بحث هزینه ها و همچنین 
عوارض داروهــای تحریک تخمک گــذاری( خیلی از 
خانم ها تمایل به تعیین جنســیت با روش های طبی را 
ندارنــد که در این صورت به ســمت روش های خانگی و 

سنتی می روند.
ابراهیمی در پاســخ به این ســوال که آیا روش های 
خانگی و ســنتی از نظر علمی قابل قبول هستند، گفت: 

مقاالت علمی اثبات شده ای در این روش ها وجود ندارد.
وی همچنیــن در خصوص مصرف نوع خاصی از مواد 
غذایی تاکید کرد: تمام مواد غذایی طبیعی، نعمت هستند 
اما مصرف بیش از حد آنها نعمت محسوب نمی شود، مثاًل 
فردی که برای دختر دار شــدن توصیه به مصرف بیشتر 
کلسیم و منیزیم شده است، احتمال ابتالء به سنگ کلیه 

)در صورت وجود زمینه مساعد(، وجود دارد.
ابراهیمــی، زمــان اقدام بــه بــارداری را یک روش 
پیشنهادی خانگی دیگر دانست )تعیین روزهای خاص 
برای دختر یا پسر شــدن( و تاکید کرد: اثبات شده است 
تخمک در بدن هر زن تنها ۱۲ الی ۲۴ ســاعت شــانس 
باروری دارد. بنابراین، با انجام چنین روش هایی شــانس 

بارداری در خانم ها را کم نکنیم.
این فلوشــیپ ناباروری در پاســخ به این سوال که آیا 
قلیایی و اســیدی بودن محیط بدن، در شانس دختر یا 
پســر بودن جنین تأثیر گذار است، گفت: سیستم نرمال 
بدن را دچار مشــکل نکنید، مثاًل با دوش واژینال سرکه 
و جوش شــیرین به دنبال اســیدی یا قلیایی کردن این 
محیط نباشید زیرا به باکتری های مفید این نواحی آسیب 

می رسانید و فرد را به طور مکرر دچار عفونت می کنید.
وی به بانــوان یادآوری کــرد: بعد از ۳۵ ســالگی با 

کاهش قدرت باروری مواجه خواهید بود، زیرا ســن مادر 
و همچنین شرایط ســالمت مادر در میزان باروری وی 
بســیار تأثیر گذار اســت.ابراهیمی افزود: در خانم هایی 
که وارد دهه چهل زندگی شــوند، میزان قدرت باروری 
بسیار کاهش می یابد، تازه تعیین جنسیت در این سنین 
نیز، میزان باروری را به نصف کاهش می دهد.این اســتاد 
دانشــگاه با اطمینان به خانواده ها تاکید کرد: هیچ مقاله 
معتبــری در کتاب های علمی به غیــر از IUI و IVF برای 

تعیین جنسیت وجود ندارد.
ابراهیمی، روش های تغذیه ای و محدوده خاص زمان 
لقــاح و…، را روش های مطمئن و اثبات شــده ای برای 
تعیین جنسیت ندانست.وی به خانواده هایی که صاحب 
چندین فرزنــد از یک جنس هســتند و تمایل به انجام 
روش های کمک باروری برای تولد نوزاد با جنس دیگری 
را دارند، توصیه کــرد: با تولد نوزادی یا جنس متفاوت از 
دیگر فرزندان، ممکن اســت دچار مشکالتی در تعامل با 

فرزندان قبلی شوید. 
بنابرایــن قبل از انجام این کار و بــه دنیا آمدن فرزند 
جدید، حتماً با انجام مشاوره روانشناسی از راه های برخورد 
صحیح با اعضای خانواده مطلع شــوید تا مخاطراتی در 

احساس دیگر فرزندان ایجاد نشود.

متخصص زنان و زایمان عنوان کرد؛

واکنش به تعیین جنسیت نوزاد با روش های سنتی و خانگی
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 به بیماران مبتال به بیماری کبد چرب غیر الکلی توصیه 
می شــود وزن خود را کاهش دهند، اما انجام این کار دشوار 

است و زمان زیادی را می طلبد.
 اکنون محققــان گزارش داده اند کــه راهبرد دیگری را 
یافته اند که می توانــد به کاهش چربی کبد در افراد مبتال به 
ایــن بیماری، که تقریباً ۳۰ درصد از جمعیت جهان را تحت 

تأثیر قرار می دهد، کمک کند.
متاآنالیز جدید نشــان داد که ورزش با شــدت متوسط 
حــدود ۱۵۰ دقیقــه در هفته، به طور قابــل توجهی باعث 

کاهش چربی کبد در بیماران می شود.
دکتر »جاناتان اســتاین«، محقق ارشد از مرکز پزشکی 
میلتون در پنسیلوانیا، گفت: »من زمان زیادی را صرف تالش 
برای کمک به بهبود زندگــی بیماران مبتال به بیماری کبد 
چرب غیرالکلی می کنم. در این برهه از زمان، ما هنوز درمان 

دارویی تایید شده برای این بیماری نداریم.«
در حالی که تحقیقات نشان داده بود که ورزش می تواند 
چربی کبد، آمادگی جسمانی، ترکیب بدن و کیفیت زندگی 
را بهبود بخشد، میزان مشخصی از ورزش وجود نداشت که 

این تاثیر را نشان دهد.
برای این مطالعه، محققان کاهش نســبی ۳۰ درصدی 
چربی کبد را که با اســکن MRI اندازه گیری می شد به عنوان 

بهبود معنــی دار در نظر گرفتند. ســپس، ۱۴ کارآزمایی با 
مجمــوع ۵۵۱ نفر مبتال به کبد چرب غیرالکلی را بررســی 

کردند.
محققان دریافتند که مستقل از کاهش وزن، ورزش ۳.۵ 

برابر بیشــتر احتمال دارد که به این کاهش ۳۰ درصدی در 
چربی کبد در مقایسه با مراقبت های استاندارد کمک کند.

ســپس دوز بهینه ورزش را تعیین کردند و دریافتند که 
۳۹ درصــد از بیمارانی که به مــدت ۱۵۰ دقیقه در هفته یا 
بیشتر ورزش می کردند، در مقایسه با ۲۶ درصد از بیمارانی 
که کمتر از آن ورزش می کردند، پاسخ درمانی قابل توجهی 

داشتند.
اســتاین گفت: »شــواهد زیادی وجود دارد که نشــان 
می دهد ورزش، حتی اگر یک گرم هم وزن کم نکنید، اثرات 

مفید زیادی دارد.«
اســتاین در ادامه افزود: »یک مثال از ورزش متوسط می 
تواند پیاده روی سریع باشد که در آن فرد ممکن است شروع 
به عــرق کردن کند اما همچنان می توانــد با یک همراه در 
پیــاده روی هم صحبت کند. مثال دیگر دوچرخه ســواری 

سبک است.«
چربی در کبد در نهایت منجر به التهاب می شــود و می 
تواند در طول زمان به فیبروز کبدی، سیروز، بیماری کبدی 

مرحله نهایی یا سرطان کبد تبدیل شود.
اینکه چقدر طول می کشد تا رژیم ورزشی کار کند کاماًل 
مشخص نیست، اما نتایج مطالعات در متاآنالیز از چهار هفته 

تا یک سال متغیر بود.

ورزش برای از بین بردن چربی های اطراف کبد موثر است

خیره شــدن به صفحه نمایش کوچک گوشی موبایل 
 بــرای ســاعت های طوالنــی می تواند باعث خســتگی 

چشم شود.
خیره شــدن به صفحه نمایش کوچک گوشی موبایل 
برای ســاعت های طوالنــی می توانــد در بهترین حالت 
خستگی چشــم و در بدترین حالت آسیب های غیرقابل 
جبران برای چشم به بار بیاورد. اما در عین حال نمی توانیم 
 ادامــه  زندگیمــان را بدون گوشــی موبایل هوشــمند

 تصور کنیم.
با این حال راه های ســاده ای برای محافظت از چشــم 
هایمان هنگام کار با موبایل وجود دارد. در ادامه به برخی از 

این راه ها  اشاره می کنیم.

یک محافظ صفحه  ضد بازتاب بگیرید
بیشــتر گوشــی های هوشــمند امروزی بــا صفحه 
نمایش هــای ضد بازتاب عرضه می شــوند. با این حال اگر 
گوشی شــما از این قابلیت برخوردار نیست، هرچه زودتر 
چنین صفحه ای تهیه کنید. صفحه های ضد بازتاب گران 
نیستند، اما تاثیر به سزایی در کاهش آسیب به چشم دارند. 
این صفحه ها میزان نور آبی ای را که به چشم شما می رسد، 

کاهش می دهند.
اگر نمی خواهیــد یک صفحه نمایــش جدید بخرید، 
 Bluelight گزینه بعدی برای شما اپلیکیشن ها هستند. مثال
Filter for Eye Care for Android. ایــن برنامه هم میزان نور 

آبی را کاهش می دهد، ولی به انــدازه صفحه نمایش ضد 
بازتاب تاثیر ندارد.

هر چند ثانیه پلک بزنید و چشــمانتان را با آب 
مرطوب کنید

پلک زدن مداوم، راهکار مقابله با خستگی چشم موقع 
اســتفاده از صفحه  کامپیوتر اســت. اما هنگام استفاده از 
گوشی موبایل از آن هم مهم تر است. خیره شدن برای زمان 
طوالنی به صفحه نمایش چشــم ها را خشک می کند و راه 
طبیعی برای مقابله با خشکی چشم پلک زدن است. پلک 
زدن اثر منفی اشعه های صفحه نمایش را کاهش می دهد. 
پاشــیدن کمی آب به چشم ها هم کمک بسیاری می کند. 
همین آب عادی که روزانه از آن استفاده می کنیم هم کافی 

است و به قطره و اشک مصنوعی نیازی نیست.

از قانون 20/20/20پیروی کنید
چشم انســان برای خیره شــدن طوالنی مدت به یک 
فاصله  کوتاه ساخته نشده است. چشم ما به نگاه کردن برای 
چند دقیقه به چیزی در فاصله  کوتاه، سپس نگاه کردن به 
چیزی در فاصله  بلند و رفــت و آمد بین آن ها عادت کرده 
اســت. به همین خاطر وقتی شما ساعت ها به یک شی در 
فاصله نزدیک نگاه می کنید به چشــمتان فشار می آورید 
 که رفتار غیرطبیعی داشــته باشــد، حتی اگر این شــی 

کتاب باشد.

در قانون ۲۰/۲۰/۲۰ بعد از هر ۲۰ دقیقه نیاز دارید برای 
۲۰ ثانیه به چیزی که حداقل در ۲۰ متری شــما قرار دارد 
نگاه کنید. بهتر این است که بعد از هر چهل تا پنجاه دقیقه 
اســتفاده از دســتگاهتان، ده دقیقه تا یک ربع استراحت 
کنید و به هیچ صفحه  نمایشی نگاه نکنید. بهتر است در این 
زمان کمی ورزش بکنید، این کار نه فقط به چشــم هایتان 

که به وضعیت کلی جسمتان هم کمک می کند.

خودتان اندازه حروف و روشــنایی و کنتراست 
گوشی را تنظیم کنید

روشنایی، کنتراســت و اندازه حروف، ســه ویژگی از 
گوشی های هوشمند هســتند که بیشــترین تاثیر را بر 
چشــم ها و بینایی می گذارند. می توانید از حالتی استفاده 
کنید که این ســه گزینه را به صورت هوشمند و مطابق با 

وضعیت تنظیم کنند.
بهتر است اندازه حروف را خیلی کوچک نکنید. حروف 
کوچک چشــمتان را خســته می کننــد و کیفیت دید را 
کاهش می دهنــد. به طور کلی حــروف بزرگ تر بهترند. 
اگرچه در صورتی که از حروف بزرگ اســتفاده کنید، باید 
مطالب را چند برابر باال و پایین کنید تا همه چیز را ببینید. 
این کار هم اذیت کننده اســت، اما در مقابل آسیبی که به 

چشم می رسد، می ارزد.
بهتر است در محیط کم نور به صفحه گوشی نگاه نکنید 
و هرگز در تاریکی به صفحه نمایش خیره نشوید. اما برای 

مطالعه کتاب در طاقچه می توانید از حالت تاریکی استفاده 
کنید. این حالت، اســتانداردی است برای مطالعه در شب 

که در بسیاری از اپلیکیشن های کتابخوان وجود دارد.

صفحه نمایشتان را تمیز نگه دارید
همیشــه مقداری جرم و لکه و غبار روی صفحه  گوشی 
شــما وجود دارد. تعجبی هم ندارد، چون دائما با انگشت 
لمسش می کنید. این لکه ها عالوه بر غیربهداشتی بودن، 
چشــمتان را هــم در دراز مدت خســته می کنند. برای 
جلوگیری از این آسیب، فقط کافی است با یک پارچه نرم 

هر چند وقت یکبار صفحه گوشی را تمیز کنید.

فاصله درست را رعایت کنید
دلیل دیگر اینکه چشمان شما به صفحه گوشی موبایل 
حساس هستند این است که گوشــی را بسیار نزدیک به 
چشــمانتان می گیرید. بهتر اســت هنــگام کار کردن با 
گوشــی، کمی آن را از چشمانتان دور نگه دارید. حتی اگر 
مدت زمان زیادی از گوشی موبایل استفاده نمی کنید.اگر 
چشمانتان ضعیف هستند، روش های باال برای محافظت 
از آن ها کافی نیستند. اما اســتفاده نکردن از این روش ها 
احتمال آســیب جدی را افزایش می دهــد. در هر صورت 
اگر از این راه ها برای محافظت از چشــم اســتفاده کنید 
 ضرر نمی کنیــد. وقت زیادی هم نمی گیرنــد، اما نتیجه

 خوبی می دهند.

 راهکارهای محافظت
 از چشم هنگام کار با موبایل

بیشتر گوشی های هوشــمند امروزی با صفحه نمایش های ضد بازتاب عرضه می شوند. با 
این حال اگر گوشی شــما از این قابلیت برخوردار نیست، هرچه زودتر چنین صفحه ای تهیه 
کنید. صفحه های ضد بازتاب گران نیستند، اما تاثیر به سزایی در کاهش آسیب به چشم دارند. 

این صفحه ها میزان نور آبی ای را که به چشم شما می رسد، کاهش می دهند.
اگر نمی خواهید یک صفحه نمایش جدید بخرید، گزینه بعدی برای شــما اپلیکیشــن ها 

هستند. مثال Bluelight Filter for Eye Care for Android. این برنامه هم میزان نور...

 آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

نظر به دســتور مــواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیــف وضعیت اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ و برابر رای شماره 
۱۴۰۱۶۰۳۱۰۰۱۳۰۱88۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ هیات قانون تعیین 
تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی چمستان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/ خانم جواد امیری اردهائی 
فرزند عباسعلی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی / به 
مساحت ۲7۹/8 مترمربع  که مقدار ۴۰ سیر مشاع عرصه وقف میباشد 
به شــماره پالک ۳۱۵ فرعــی از ۲7 فرعی از ۱۵ اصلــی  واقع در قریه 
کچلده بخش ۱ خریداری شــده از آقای/ خانم قدرت اله غالمپور مالک 
رســمی محرز گردیده اســت لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه 
و محلی / سراسری در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در 
صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید 
از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند 
. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به 
اداره ثبت محــل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی 
محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید 
و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. شناسه 

آگهی:۱۴۵8۵۶۵
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۱۱/۳۰
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۱۲/۱۳

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان
عین اله تیموری 
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6 اخبار استان ها

اخبار

فرماندار نور:

22 کیلومتر نوار ساحلی نور آماده 
سرمایه  گذاری است

فرماندار نور با اشــاره به فعالیت تنها معدن فلزی مازندران در بخش بلده، گفت: ساحل ۲۲ 
کیلومتری شهرستان نور آماده برای سرمایه گذاری و استفاده مطلوب است.

 احمد توکلی در نشست خبری هفتمین همایش فرصت های سرمایه گذاری شهرستان های 
آمل، نور و محمودآباد با اصحاب رســانه و خبرگزاری  ها، اظهار کرد: وجه مشترک فراوان بین 
شهرهای آمل، نور و محمودآباد وجود دارد و با وجود شهرها در یک پهنه وسیع مازندران بدون 
مرزگذاری خاص می توان پیشــرفت، ترقی و اعتالی منطقه را شاهد بود. وی گفت: مشترکات 
زیاد طبیعی، اقلیمی و منطقه ای منحصر به فرد می تواند بستر را برای حضور سرمایه گذاران مهیا 
کند.فرماندار شهرستان نور با اعالم اینکه شهرستان نور با مساحت ۲ هزار و ۶۷۵ کیلومتر مربع 
از لحاظ پهنه ای دومین شهرستان وسیع مازندران است، بیان کرد: وجود سه بخش، ۹ دهستان 
و پنج شهر به همراه مواهب طبیعی بی نظیر، دریا، ساحل، جلگه، جنگل و کوهستان شرایط را 

برای سرمایه گذاری در نور مهیا کرده است.
توکلی با اشــاره به اینکه شهرستان نور براساس سرشماری سال ۱۳۹۵ دارای بیش از ۱۲۱ 
هزار نفر جمعیت اســت، افزود: خانه دوم بسیاری از هموطنان در پایتخت و دیگر استان ها در 
شهرستان نور مهیا بوده که نمی توان به آنها عنوان گردشگر یا توریست داد زیرا جمعیتی حدود 
سه برابر جمعیت موجود را شامل می شود و هم اکنون خدمات خاص مدیریتی در شهرستان نور 
ارائه خواهد شد.وی با اشاره به ایجاد خدمات جذاب در شهرها برای جذب سرمایه گذاران، گفت: 
۸ هزار هکتار وسعت پارک جنگلی جلگه ای در نور و ایزدشهر مهیا بوده که در خاورمیانه بی نظیر 

است و طرح جذاب در حوزه گردشگری لحاظ می شود.
فرماندار شهرســتان نور با تأکید بر وجود پنج پارک جنگلی در منطقــه، ادامه داد: وجود 
اکوتوریســم، فعالیت آبگرم الویج، پروژه زمین گرمایی، ساحل ۲۲ کیلومتری با فضاهای مهیا 
سکوگردشــگری و اسکله های چندمنظوره زمینه را برای هر نوع فعالیت اقتصادی معیا کرده 
است. توکلی با اعالم اینکه شهرهای آمل و نور در حوزه تولید پروتئین سفید و قرمز همانند دام، 
طیور و زنجیره گوشت قرمز سرآمد هستند، یادآور شد: آثار تاریخی، قدیمی و کم نظیر در بخش 
کوهستانی بلده و روستای یوش باعث جذب گردشگران زیادی شد همچنین تنها معدن فلزی 
مازندران در بخش بلده در کنار وجود معادن غنی زغال ســنگ و معدن شن و ماسه فضا را برای 

کار و فعالیت فراهم کرده است.
وی با اشــاره به اینکه برنج محصول استراتژیک شهرســتان نور بوده و لزوم تهیه سوغات از 
این محصول استراتژیک با همت شهرهای نور، آمل و محمودآباد احساس می شود، بیان کرد: 
یک هزار و ۳۰۰ هکتار اراضی زیر کشــت کوی، یک هزار و ۲۰۰ هکتار وجود درختان ســیاه 
ریشه و کاشت زعفران به عنوان طالی سرخ در کنار پرورش و تولید تمشک و بلوبری به عنوان 
گیاهان اســتراتژیک از دیگر مزایای نور است.فرماندار شهرســتان نور با اعالم تولید محصول 
مرغوب و باکیفیت عسل در حوزه رشته کوه البرز و حاشیه قله دماوند، متذکر شد: دو رودخانه 
پرآب هراز در بلده و آمل فضا را برای گسترش مزارع پرورش ماهیان سردآبی و استمرار صنایع 
تبدیلی فراهم کرده است. وی با معرفی ۱۰۷ طرح سرمایه گذاری از شهرستان نور، گفت: وجود 
روستاهای ییالقی در ارتفاعات با رشد و گسترش فرهنگ بومی و محلی می تواند فضای جدید 

در جذب سرمایه گذار و گردشگر را فراهم کند.

رئیس مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی مازندران مطرح کرد؛

ضرورت همکاری دستگاه ها برای 
اثربخشی صیانت از عرصه های طبیعی

 رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشــاورزی و منابع طبیعی مازندران همکاری این مرکز و 
منابع طبیعی را سبب اثربخشی فعالیت های ترویجی و صیانت از عرصه ها دانست.

 مجتبی محمودی در امضای تفاهمنامه با منابع طبیعی غرب استان ضمن اشاره به اقدامات 
و فعالیت های ماندگار و افتخار آمیز مرکز تحقیقات و آموزش، آنها را بســیار اثربخش خواند و 
افزود: قطعاً همکاری منابع طبیعی و مرکز تحقیقات و آموزش می تواند اثرگذاری این فعالیت ها 
را افزایش دهد.رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران اظهار 
داشت: طی یکی دو سال اخیر ارتباط بسیار خوبی میان مرکز تحقیقات و منابع طبیعی برقرار 
شــده و امیدواریم این تفاهم نامه بابی برای همکاری باشد و از پتانسیل علمی و تجربی منابع 
طبیعی در تحقیقات خود استفاده کنیم.سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
مازندران نوشهر نیز ضمن قدردانی از میزبانی رئیس مرکز گفت: انعقاد این تفاهم نامه در راستای 
ایجاد همکاری فی مابین مرکز تحقیقات، آموزش کشــاورزی و منابع طبیعی استان در تمام 
زمینه های علمی، تحقیقاتی، آموزشی، ترویجی و فناوری با در نظر گرفتن کلیه امکانات طرفین 

و استفاده از ظرفیت کارگاه ها، تجهیزات و نیروی انسانی و تخصص افراد است.
مهرداد خزایی پول افزود: همکاری و ارتباط بین منابع طبیعی و متخصصین و اساتید دانشگاه 
مرکز تحقیقات در انجام طرح های پژوهشی و توسعه امور پژوهشی در قالب تفاهم نامه بوده که 
نیازمند استفاده متقابل از امکانات تحقیقاتی، آموزشی، ترویجی، کارگاهی و تجهیزاتی است.

این مقام مسئول نقش دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و آموزش و پرورش در موفقیت اجرای طرح 
کاشت یک میلیارد نهال بسیار مهم و حیاتی دانست و گفت: منابع طبیعی هر سال برنامه هایی 
را برای کاشــت نهال دارد اما با توجه به شرایط دنیا در ترسیب کربن و لزوم کاشت یک میلیارد 
درخت، در اجرای این طرح به همراهی و مشــارکت همه مراکز تحقیقاتی، علمی نیاز داریم.به 
گفته خزایی، با توجه به پتانســیل و جایگاه ویژه که مرکز تحقیقات کشاورزی در زمینه منابع 

طبیعی دارد، این تفاهم نامه کمک شایانی به رشد منابع طبیعی در این منطقه خواهد کرد.

فرماندار ویژه آمل:

 ۱۰۰ فرصت سرمایه گذاری
 در آمل دسته بندی شد

فرماندار ویژه آمل از برگزاری هفتمین همایش فرصت های ســرمایه گذاری استان خبر 
داد و گفت: ۱۰۹ فرصت سرمایه گذاری دسته بندی شده است.

 ســید عباس حسینی در نشســت خبری هفتمین همایش فرصت های سرمایه گذاری 
شهرستان های آمل، نور و محمودآباد با اصحاب رسانه و خبرگزاری ها، اظهار کرد: این همایش 

فرصت بسیار مناسب برای شناسایی و احیای ظرفیت های مغفول مانده است.
حسینی با اعالم اینکه در همه شــهرهای مازندران یک بسته سرمایه گذاری در خدمت 
عالقمندان قرار گیرد تا مســیر برای انواع قرارداد، تنوع و قابلیت باز باشــد، تصریح کرد: در 
شهرستان آمل حدود ۱۰۰ فرصت سرمایه گذاری به مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان دسته بندی 
شده است.وی با اشاره به لزوم شناسایی ظرفیت های سرمایه گذاری در مازندران، افزود: این 
همایش با مشارکت واحدهای تولیدی و سرمایه گذاران برای شهرهای آمل، نور و محمودآباد 
برگزار می شود تا مهمترین دستاوردها در همایش سراســری سرمایه گذاری مازندران که 

ابتدای سال آینده برپا می شود به ترویج گفتمان اقتصادی در استان کمک کند.
فرماندار ویژه آمل با اعالم اینکه امید داریم فراخوان و حضور ســرمایه گذاران شــهرهای 
مختلف مازندران به میزبانی آمل تبدیل به یک اتفاق مطلوب برای اســتان شود، یادآور شد: 
تشــکیل میز تخصصی مدیریت ســبد ســرمایه گذاری در آمل از مهمترین دستاوردهای 
همایش خواهد بود تا براساس حجم سرمایه گذاری، میزان پیشرفت و اثرگذاری در حوزه های 
اشــتغال و مباحث اجتماعی رصد شود.وی با اشــاره به فعالیت در حوزه های مختلف، ادامه 
داد: در تعدادی از حوزه ها همانند میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری ۱۳ فرصت، 
جهاد کشــاورزی ۱۴ فرصت، صنعت و معدن ۳۰ فرصت، شهرداری ها پنج فرصت، شیالت 
پنج فرصت و امور آب ۶ فرصت شناسایی شد همچنین در بخش مراکز رشد، برق منطقه ای، 

تعاون و دانشگاه آزاد اسالمی فرصت هایی وجود دارد تا مرحله به مرحله ارائه شود.
وی با اشــاره به اینکه یکی از چالش های اصلی در اجرای پروژه ها تأمین منابع مالی است، 
خاطرنشان کرد: به همین منظور همکاری تنگاتنگ با دفتر بورس منطقه ای و هلدینگ ها از 
اهداف اصلی است همچنین از ویژگی های ممتاز همایش حضور پررنگ شرکت های دانش 

بنیان و شتاب دهنده، صندوق پژوهش فناوری است.

عملیات اجرایی پروژه چهارخطه کردن جاده چالوس 
از مــرزن آباد تا دزدبن به طــول ۱۵ کیلومتر که قرار بود 
۵ کیلومتر آن طی مصوب ســفر شهرستانی استاندار به 
چالوس تا پایان ســال تمام شود فقط ۳/۲ کیلومتر آن به 
پایان رسیده و مابقی به کالف سردرگم تبدیل شده است.

پروژه تعریض جاده مرزن آباد تا دزدبن پس از یک دهه 
هنوز به مقصد نرسیده و این جاده به دلیل عدم تسطیح، 
آســفالت نامناسب، عدم روشــنایی و خط کشی یکی از 

خطرناکترین جاده کشور تبدیل شده است.
 بعد از ســفر شهرستانی ســیدمحمود حسینی پور 
اســتاندار مازندران و هیأت همراه به شهرستان چالوس 
یکی از مصوبات کــه زمان خاصی برای آن در نظر گرفته 
شــده بود اتمام تعریص ۵ کیلومتری شهر مرزن آباد بود 
که کمتر از ۴۰ روز به پایان این زمان مانده اســت و طبق 
گزارش ها و شــواهد موجود بخش عمــده ای از عملیات 

باقیمانده است.
این پروژه از شهریور ســال ۹۷ بعد از ۲ بار کلنگ زنی 
آغاز شــد و طبق وعده مســؤوالن وقت ۲ ســاله باید به 
بهره برداری می رسید اما همچنان به دلیل سرعت پایین 
عملیات اجرایــی فقط ۲.۳ کیلومتر آن به مرحله روکش 

آسفالت رسیده است.
عدم اجرای تعریــض این جاده به معضل بزرگی برای 
ترافیک شــهر مرزن آباد در ایام پیک مسافر تبدیل شده 
اســت. در این جاده عالوه بر تردد مســافران که یکی از 
ورودی های اســتان مازندران است که بیش از ۲۰ روستا 

نیز از این مسیر رفت و آمد می کنند.
با توجه به نزدیک شدن تعطیالت عید نوروز و با ورود 
مسافران، شهروندان مرزن آبادی دوباره با معضل ترافیک 

مواجه هستند و مصوبات اســتاندار برای این گره بزرگ 
کارساز نبود.

پروژه تعریض جاده مرزن آباد تا دزدبن عالوه بر ضعف 
مدیریت با سو مدیریت و تطمیع درآمدزایی جان مردم را 

به خطر انداخته است.
حجت االســالم یــزدان جهاندار امــام جمعه بخش 
مرزن آبــاد طی گفت وگو بــا فارس ضمن بیــان اینکه 
مرزن آباد یک شهر عادی نیست و ورودی چند شهرستان 
اســت، اظهار کرد: بیشــترین گالیه برای طوالنی شدن 
پــروژه تعریض جاده مرزن آباد تا دزدبن از شــرکت ملی 

ساختمان است.
وی به خطرناک بودن مســیر اشاره کرد و گفت: اینجا 
قتلگاه اســت، چرا جان مردم را گرو می گیرید؟ و چرا هر 

چند وقت مدیر کارگاه عوض می شود؟
امام جمعه مرزن آباد با بیان اینکه برای تعریض حجم 
زیادی از مصالح برده شد و کسی پاسخگو نبود گفت: بعد 
از دومین بار از کلنگ زنی در ســال ۹۷ قرار بود یکساله به 
طول ۵ کیلومتر تا دو راهی مجالر تحویل داده شــود اما 

بعد از چندین سال فقط ۳/۲ کیلومتر انجام شده است.
وی افــزود: تا دوراهی طویر کــه ۹۹ درصد کار آن به 
پایان رســیده و فقط ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر آخر آن باقیمانده 
است، در طول این دو ســال می توانستند این قسمت را 
تکمیل کرده و تحویل دهند، چرا تاکنون این اقدام صورت 
نگرفته؟ علت طوالنی شدن تکمیل این قسمت چیست؟ 
این محدوده گره ترافیکی بزرگی مخصوصا در تعطیالت 

عید نوروز ایجاد می کند.
امام جمعه بخش مرزن آباد به همکاری مدیران بومی 
اشاره کرد و گفت: منابع طبیعی، اداره برق، آب و فاضالب 

برای تسریع در انجام پروژه نهایت همکاری را داشتند اما 
کسی پاسخگو نیست.

جهاندار با بیان اینکه در حال حاضر تصادفات زیادی 
در این چند کیلومتر به علت عدم روشــنایی و نامشخص 
بودن مسیر اتفاق می افتد، بیان کرد: حتی بومیان در روز 
روشن هم برای تردد در این مسیر دچار اشتباه می شوند.

وی گفت: حجــم زیادی از مصالح برده شــد و بعضا 
عقب نشــینی های ۱۰ متری را ۴۰ متر بــرای دریافت 
مصالح بیشتر برداشت کردید و حتی ۲ تا ۳ متر پایین تر از 

سطح جاده هم برداشت شد.
امام جمعه بخش مرزن آباد با بیان اینکه این شــرکت 
فقط به فکــر درآمدزایی بوده اســت، تصریح کرد: جان 

مردم گرو گرفته شد و به هیچ کس پاسخگو نیستند.
علت طوالنی شــدن پروژه تعریض جاده مرزن آباد تا 

دزدبن تخطی از قانون شرکت ملی ساختمان است.
مهدی صادق کوهستانی بخشدار مرزن آباد در توضیح 
کلی نسبت پروژه تعریض جاده مرزن آباد تا دزدبن ضمن 
بیان اینکه طول این تعریض ۱۵ کیلومتر است، گفت: از 
انتهای شهر مرزن آباد شــروع و تا ۱۵ کیلومتر در محور 

کندوان ادامه پیدا می کند.
وی افزود: شــرکت ملی ســاختمان ۱۵ کیلومتر را 
تقسیم بر ۳ مقطع به طول های دو قطعه ۵/۲ کیلومتری و 
یک قطعه ۱۰ کیلومتری کرده و در مقطع اول با پیشرفت 
فیزیکی ۹۹ درصــد، قطعه دوم ۸۰ درصد و ۱۰ کیلومتر 

تقریبا ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
بخشــدار مرزن آبــاد ضمن بیــان اینکــه در زمان 
کلنگ زنی این شــرکت تعهد داد تا دو مقطع اول را طی 
۲ سال تحویل دهند، گفت: حدود ۴ سال گذشته و فقط 

۳/۲ کیلومتر آماده است.
وی به مصوبات ســفر شهرستانی استاندار به چالوس 
اشــاره کرد و گفت: یکی از مصوبات این ســفر تکمیل ۵ 
کیلومتر این پروژه تا پایان ســال ۱۴۰۱ بود که بر اساس 
شــواهد فقط ۳/۲ کیلومتــر آمــاده و ۷/۲ آن به مرحله 
بهره برداری نرســیده و با این شــرایط تکمیل شدن آن 
بعید است.بخشــدار مرزن آباد گفت: مجموعه مدیریت 
 شهری و شهرســتانی از عملکرد شرکت ملی ساختمان

 ناراضی هستند.
وی با بیان اینکه شــرکت ملی ساختمان به تعهدات 
خود عمل نکرده است، افزود: این شرکت تعهدات خود را 
بر اساس عملکرد، پیشرفت فیزیکی و مدت زمان اجرای 

پروژه عمل نکردند.
وی افزود: با مشــاهدات میدانی کامال محرز اســت 
کــه بعد از تعریــض ۳/۲ کیلومتری خیلــی از بومیان و 
غیربومیان برای ادامه مسیر به جهت اختالف ارتفاع، ورود 
و خروج از ســه راهی طویر دچار اشتباه می شوند و جزو 

نقاط حادثه خیز منطقه محسوب می شود.
وی ضمن تاســف نسبت به حادثه جانی سال گذشته 
در این محدوده عنوان کرد: حتی بــا تاکید فراوان برای 
ســاماندهی این مسیر قبل از تعطیالت عید نوروز به این 

شرکت ،اما هیچگونه اتفاقی نیفتاده است.
صادق کوهســتانی علت طوالنی شــدن این پروژه 
را اهمــال کاری، قصورات و خالف از مقــررات خارج از 
چارچوب شــرکت ملی ساختمان دانســت و گفت: این 
شرکت بســیاری از اقدامات را ضمن قرارداد انجام نداده 
است و با برداشت غیرمجاز، جابجایی و ... تخطی از قانون 

کرده است.

 پیگیری مصوبات سفر شهرستانی استاندار!

تعریض ۵ کیلومتری مسیر 
مرزن آبادـ  دزدبن اجرایی نشد

عملیات اجرایی پروژه چهارخطه کردن جاده چالوس از مرزن آباد تا دزدبن به طول 1۵ 
کیلومتر که قرار بود ۵ کیلومتر آن طی مصوب سفر شهرستانی استاندار به چالوس تا پایان 
سال تمام شود فقط 3/2 کیلومتر آن به پایان رسیده و مابقی به کالف سردرگم تبدیل شده 

است...

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

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

عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.
امالک متقاضیان واقع در قریه چلندر پالک ۱۲ اصلی بخش ۳ قشالقی

۱۰۳ فرعی آقا/ خانم فاطمه امینیان فرزند حســین نسبت  به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی ) کاربری مســکونی ( به مساحت ۲۰۱/۰۸ مترمربع 

خریداری بدون واسطه / با واسطه از اصغر خداوردی
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد ســند رســمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز از طریق این روزنامه محلی/ کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها 
عالوه بر انتشــار آگهی ، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای 
اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از 
تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم 
و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در ایــن صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیســت. بدیهی اســت برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد 
قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با رای هیات 
پــس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و 
تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رســاند 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:۱۴۵۱۱۰۱
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۱۱/۱۶
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۱۱/۳۰

صفر رضوانی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

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

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ ، امالک متقاضیانی که در هیات  موضوع 
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی قائم شهر مورد رسیدگی و تصرفات 
مالکانه و بالمعارض آنان محــرز و رای  الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به 

شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در قریه وسطی کال پالک ۳۹ اصلی بخش ۱۶.

۴۲۷/۵۱۹ فرعی بنام آقای اســماعیل عابدیان وســطی کالئی نســبت به 
ششــدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است  که میزان ۱۹/۱۲۵ 
سیر مشاع عرصه وقف می باشد به مساحت ۵۰۴۰ متر مربع پالک شماره ۴۲۷ 
فرعی از ۳۹ اصلی بخش ۱۶ خریداری مع الواســطه از خانم سیده ربابه صمدی 

مالک رسمی.

لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد ســند رســمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز از طریق این روزنامه محلی/ کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها 
عالوه بر انتشــار آگهی ، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای 
اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از 
تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم 
و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در ایــن صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نیســت. بدیهی اســت برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد 
قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با رای هیات 
پــس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و 
تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رســاند 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: ۱۴۵۷۹۱۷
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۱۱/۳۰
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۱۲/۱۵

 یونس قصابی-سرپرست اداره ثبت اسناد 
و امالک  شهرستان قائمشهر

 سرپرســت اداره کل راه و شهرسازی مازندران 
گفت: ۲ هــزار و ۲۰۰ نفر از متقاضیان تســهیالت 
نهضت ملی مســکن با تامیــن آورده ۴۰۰ میلیون 

ریالی به بانک ها معرفی شدند.
علی دیوســاالر با بیان این کــه، ۱۱۷ هزار نفر 
از شــهروندان این اســتان برای خانه دار شدن در 
طرح نهضت ملی مســکن نام نویسی کردند، افزود: 
تاکنون از مجموع نام نویســی کنندگان صالحیت 
۲۵ هزار و ۷۲۰ نفر برای انجام فرایند اداری ساخت 

خانه در قالب نهضت ملی مسکن تایید شده است.
وی خاطر نشان کرد: از مجموع این تعداد تایید 
شــده هم تا روز ۲۴ بهمن ماه امسال ۲ هزار و ۲۰۰ 
نفر از متقاضیان برای دریافت تســهیالت به بانک 

های عامل معرفی شدند.
سرپرســت اداره کل راه و شهرسازی مازندران 
با بیان این که، فرایند تایید صالحیت نام نویســی 
کننــدگان طرح نهضت ملی مســکن در اســتان 
همچنــان ادامه دارد، اضافه کــرد: متقاضیان پس 
از ثبت نام اولیه و تاییــد ادامه انجام فرایند قانونی، 
بایــد آورده ۴۰۰ میلیون ریالی خود را به حســاب 

وزارت راه و شهرسازی واریز کنند.
دیوســاالر اضافــه کــرد، از تعداد نام نویســی 
کننــدگان تاکنون یک هزار و ۵۰۰ نفر در اســتان 

تسهیالت نهضت ملی مسکن را دریافت کردند.
وی گفت: همچنیــن یک هــزار و ۴۴۳ نفر در 
اســتان تاکنون آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی را به 

حساب وزارت راه و شهرسازی واریز کردند.
این مقام مســوول، طرح نهضت ملی مســکن را 
فرصت ارزشــمند برای احیای بافت فرسوده عنوان 
کرد و گفت: متقاضیان این طرح در بافت فرســوده 
تســهیالت ۳۰۰ میلیون تومانی دریافت می کنند 

که باز پرداخت آن با نرخ سود ۹ درصد است.

سرپرســت اداره کل راه و شهرسازی مازندران 
اضافه کرد: شهرداران استان با برنامه ریزی اصولی 
نسبت به احیای بافت فرسوده در قالب نهضت ملی 
مســکن اقدام کنند و فرمانــداران هم نظارت های 

الزم را در این خصوص داشته باشند.
طــرح نهضت ملی مســکن را دولت ســیزدهم 
برای خانه دار کردن مردم ارائه کرد. قرار اســت در 
چارچوب آن ســاالنه یک میلیون واحد مســکونی 
ساخته و تحویل متقاضیان شود. سهم مازندران از 

این طرح ســاالنه ۳۸ هزار و در مجموع ۱۵۲ هزار 
خانه است.

طبق مقررات نهضت ملی مســکن، متقاضیان با 
داشتن پنج شــرط تاهل، سرپرست خانوار بودن و 
مردان مجرد ۲۳ ســال به باال، حداقل ســابقه پنج 
سال سکونت در شهر مورد تقاضا، نداشتن مالکیت 
خصوصــی و در نهایــت عدم اســتفاده از امکانات 
دولتی از اول انقالب در حوزه مسکن، می توانستند 

نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
بر اســاس ایــن قانــون، زنان خودسرپرســت 
مشروط به داشــتن حداقل ۳۵ سال سن، معلوالن 
جســمی و حرکتی با ۲۰ سال ســن می توانند در 
قانون جهش تولید مســکن )نهضت ملی مســکن( 

مشارکت داشته باشند.
همچنیــن، قانون بــرای سرپرســتان خانوار، 
محدودیت ســنی نگذاشــته اســت چــرا که این 
افراد سرپرســت خانوار تعریف می شــوند و برای 
 قانونگــذار متاهــل یا سرپرســت خانــوار بودن

 مالک است.
 در عین حال، زنان و مردان سرپرست خانوار که 
به دلیل متارکه به صورت مجردی زندگی می کنند 
و سرپرست فرزندان خود هستند خانوار تلقی شده 

و بدون مالک سن می توانستند ثبت نام کنند.

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی مازندران:

22۰۰ مازندرانی متقاضی تسهیالت نهضت ملی مسکن به بانک معرفی شدند
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اخبار

 شهرداری گنبدکاووس
 از لیگ برتر والیبال سقوط کرد

 تیم شهرداری گنبدکاووس با وجود برتری در آخرین هفته لیگ 
برتــر والیبال مقابل پیکان تهران از جدول لیگ برتر ســقوط کرد و 
راهی مرحله پلی آف شــد تا کورســویی برای بقا در سطح اول این 

رشته داشته باشد.
 در ایــن بازی که در ســالن المپیک گنبدکاووس برگزار شــد، 
تیم شهرداری گنبدکاووس در دســت  اول با نتیجه ۲۵ بر ۱۶ و در 
دســت های سوم و چهارم با نتیجه مشــابه ۲۵ بر ۱۸ بر پیکان غلبه 
کرد و در دســت دوم این دیدار هم ۲۲ بــر ۲۵ نتیجه را به این تیم 

تهرانی واگذار نماید.
بازیکنان شــهرداری گنبدکاووس در ایــن دیدار که قضاوت آن 
برعهده آقایان قادر صادقی و مجتبــی بیداریان به ترتیب به عنوان 
داور اول و دوم بود، به سبب استفاده تیم حریف از بازیکنان ذخیره، 

بازی سختی را پیش رو نداشتند.
تیم شــهرداری گنبدکاووس با این پیــروزی از ۲۶ بازی مرحله 
مقدماتی صاحب دهمین پیروزی شــد و بــا ۲۹ امتیاز در جایگاه 
یازدهــم جدول ۱۴ تیمی لیگ برتر امســال قــرار گرفت و باید در 

مرحله پلی آف به مصاف سایپا تهران برود.
این تیم گنبدی در صورت کســب ۲ پیروزی از سه دیدار پیش 
بینی شــده در مرحله پلی آف که خانه والیبال تهران برگزار خواهد 

شد در فصل آینده لیگ برتر حضور خواهد داشت.
تیم پیکان تهران هــم که به بازیکنان اصلی خود برای حضور در 
مرحله پلی آف، استراحت داده بود با این باخت جایگاه سومی خود 

را در جدول حفظ کرد.
تیــم والیبال گنبدکاووس که سال هاســت در مســابقات لیگ 
برتر شرکت دارد امســال برای پنجمین بار با نام شهرداری در این 

رقابت ها شرکت کرده است.
تیم شــهرداری گنبدکاووس در فصل قبل مسابقات رتبه دهم 
را کســب کرده بود.گنبدکاووس با ۴۱۱ هزار نفر جمعیت در شرق 
اســتان گلستان واقع اســت و رشــته والیبال در بین مردمان این 

شهرستان عالقمندان زیادی دارد.
 تیــم والیبــال شــهرداری گنبــدکاووس درخانه بــه فوالد 

سیرجان باخت
تیم والیبال شــهرداری گنبــدکاووس قعرنشــین لیگ برتر را 

شکست داد
پیروزی شهرداری گنبدکاووس در لیگ برتر والیبال ادامه دارد

۱۳۲ اسب در هفته پانزدهم کورس 
گنبدکاووس با هم مسابقه می دهند

رییس هیات ســوارکاری گنبدکاووس واقع درشــرق اســتان 
گلســتان گفت: مالکان ۱۳۲ راس اسب از سه نژاد ترکمن، دوخون 
و تروبردبرای شــرکت در هفته پانزدهم مسابقات کورس اسبدوانی 

پاییزه - زمستانه این شهرستان نام نویسی کردند.
بهــروز نیازی افــزود: هفتــه پانزدهم مســابقات اســبدوانی 
گنبدکاووس در ۱۴ دور به مســافت های هزار، هــزار و ۲۰۰، هزار 
و ۶۰۰ و هــزار و ۷۰۰ متری فردا پنجشــنبه و جمعه ۲۸ بهمن ماه 
باحضور تماشاگران در مجموعه ســوارکاری این شهرستان برگزار 
می شــود.وی افزود: کمیته برگزاری مســابقات اسبدوانی کورس 
پاییزه - زمستانه گنبدکاووس برای اسب های برتر روزهای نخست 
و دوم این هفته در مجمــوع ۱۰ میلیارد و ۷۴۶ میلیون ریال جایزه 
نقدی پیش بینی کــرده که به صاحبان اســب های برتر، مربیان و 
چابکسواران آنها پرداخت می شود.نیازی اضافه کرد: در روز نخست 
هفته پانزدهم مســابقات اسبدوانی گنبدکاووس که قرار است فردا 
پنجشنبه در هفت کورس شامل ۲ دور هزار و ۲۰۰ متری و پنج دور 
هزار و ۷۰۰ متری برگزار شود، ۶۳ راس اسب با هم رقابت می کنند.
به گفته وی، کمیته برگزاری مســابقات برای اسب های برنده اول تا 
سوم روز نخست هفته پانزدهم ۵ میلیارد و ۱۴۶ میلیون ریال جایزه 
نقدی پیش بینی کرده است.رییس هیات سوارکاری گنبدکاووس 
ادامه داد: روز دوم مسابقات این هفته جمعه ۲۸ بهمن ماه با شرکت 
۶۹ راس اســب در هفت کورس شامل پنج دور هزار متری، یک دور 

هزار و ۲۰۰ متری و یک دور هزار و ۶۰۰ متری برگزار خواهد شد.
وی گفت: کمیته برگزاری مســابقات اســبدوانی کورس پاییزه 
گنبدکاووس برای اســب های برنده اول تا ســوم روز دوم و پایانی 
هفته پانزدهم این رخداد ورزشــی ۵ میلیــارد و ۶۰۰ میلیون ریال 
جایزه نقدی پیش بینی کرده است.نیازی بیان داشت: مطابق برنامه 
تدوین شده از سوی فدراســیون سوارکاری جمهوری اسالمی قرار 
است، مسابقات اســبدوانی کورس پاییزه - زمستانه گنبدکاووس 
تا پایان اســفند روزهای پنجشــنبه و جمعه هر هفته برگزار شود.
مسابقات اسبدوانی در شهرستان ۴۱۱ هزار نفری گنبدکاووس که 
از آن به عنوان پایتخت سوارکاری کشور یاد می شود، سال هاست که 
در قالب کورس بهاره و پاییزه باحضور جمع زیادی از عالقه مندان به 

این رشته ورزشی برگزار می شود.

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

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رســمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ ، امالک متقاضیانی که که در هیات موضوع ماده یک قانون 
مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رســیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان 

محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.
امالک متقاضیان واقع در قریه علی اباد میر پالک ۳۳ اصلی بخش ۲ قشالقی

۲۷۴۴ فرعی آقا/ خانم محمد امین ناموری فرزند علی اصغر  نســبت  به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی ) کاربری باغات (  به مساحت ۱۸۷/۵۶ مترمربع خریداری بدون 

واسطه / با واسطه از سید محمد حسینی
لذا به موجــب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رســمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق 
این روزنامه محلی/ کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی ، رای 
هیات الصاق تا در صورتیکه اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید 
از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور 
سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی 
اســت برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی 
پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، مراتب 

را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت 
به امالک در جریان ثبت و فاقد ســابقه تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به 

صورت اختصاصی منتشر می نماید.شناسه آگهی:۱۴۴۸۷۳۳
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۱۱/۱۶
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۱۱/۳۰

صفر رضوانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

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

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رســمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ ، امالک متقاضیانی که که در هیات موضوع ماده یک قانون 
مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رســیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان 

محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.
امالک متقاضیان واقع در قریه شکریکال  پالک ۱۸ اصلی بخش ۱ قشالقی

۱۹۲۳ فرعی آقا/ خانم مسعود صوفی نژاد سیوبری فرزند سیروس  نسبت  به ششدانگ 
یک قطعه زمیــن با بنای احداثی ) کاربری مســکونی (  به مســاحت ۱۸۱/۳۳ مترمربع 

خریداری بدون واسطه / با واسطه از علی فروغی
لذا به موجــب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رســمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق 
این روزنامه محلی/ کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی ، رای 
هیات الصاق تا در صورتیکه اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید 
از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور 
سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی 
اســت برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی 
پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، مراتب 
را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت 
به امالک در جریان ثبت و فاقد ســابقه تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به 

صورت اختصاصی منتشر می نماید.شناسه آگهی:۱۴۴۹۹۱۵
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۱۱/۱۶
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۱۱/۳۰

صفر رضوانی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

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

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رســمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ ، امالک متقاضیانی که که در هیات موضوع ماده یک قانون 
مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رســیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان 

محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.
امالک متقاضیان واقع در قریه خشکرود شرقی پالک ۲ اصلی بخش ۲ قشالقی

۵۱ فرعی آقا/ خانم امید بقائیان فرزند محمد نســبت  به ششــدانگ یک قطعه زمین با 

بنای احداثی ) کاربری مســکونی ( به مساحت ۶۴۹/۳۷ مترمربع خریداری بدون واسطه / 
با واســطه از سالومه و غزل و سوسن و بهروز و علی اکبر شهرت همگی احمدی) ورثه بهروز 

احمدی( 
لذا به موجــب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رســمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق 
این روزنامه محلی/ کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی ، رای 
هیات الصاق تا در صورتیکه اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید 
از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور 
سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی 
اســت برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی 
پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، مراتب 
را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت 
به امالک در جریان ثبت و فاقد ســابقه تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به 

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

صفر رضوانی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

انجــام ورزش های هوازی یکــی از بهترین راه ها برای 
حفظ سالمت قلب، ریه ها و سیستم قلبی عروقی است.

 بــا این حال، پیدا کردن زمان برای رفتن به باشــگاه یا 
حتی به پارک محلی می تواند چالش برانگیز باشد.اما خبر 
خوب این اســت که برخی از تمرینــات کاردیو و هوازی 
هستند که می توانید در فضای خانه به راحتی انجام دهید.
مرکز کنترل و پیشــگیری از بیماری های ایاالت متحده 
بیان می کند که برای اطمینان از بهره مندی از تمام فواید 
ورزش های هوازی، ضربان قلب هدف شــما باید ۶۴ تا ۷۶ 
درصد حداکثر ضربان قلب شــما در فعالیت بدنی با شدت 
متوسط و ۷۷ تا ۹۳ درصد برای فعالیت بدنی شدید باشد.

در ادامه پنج تمرین کاردیو و هوازی در خانه معرفی شــده 
است که می تواند به شما کمک کند این دستورالعمل ها را 

رعایت کنید.
1. طناب زدن

طناب زدن فقط به مدت ۱۵ دقیقه یک تمرین با شدت 
متوسط در نظر گرفته می شود.مطالعه اخیر روی مردان در 
سن دانشگاهی نشان داد گروهی که به مدت ۱۲ هفته دو 

بار در روز طناب می زدند نسبت به گروه کنترلی که درگیر 
کارهای روزمره خود بودند، میزان جذب اکســیژن شأن از 
نظر حجمی )معروف بــه حداکثر نمره VO۲( بهتر بود. به 
گفته محققان، این نمره باالتر نشان دهنده بهبود در سطح 

تناسب اندام و سالمت، به ویژه سالمت قلب و ریه است.
2. باالرفتن از پله ها

به گفتــه وزارت بهداشــت و خدمات انســانی ایاالت 
متحده، حمل بار ســنگین مواد غذایی یا سایر بسته ها از 
طریق پله ها می تواند یک تمرین جدی در نظر گرفته شود. 
۷۵-۱۵۰ دقیقه از این نوع تمریــن یا ۱۵۰-۳۰۰ دقیقه 
تمرین با شــدت متوسط در هفته توصیه می شود.به گفته 
محققان، تحرک بیشتر و نشستن کمتر مزایای فوق العاده 

ای برای همه دارد.
3. یوگا هوازی

در حالی که همه اشــکال یوگا تمرین هوازی محسوب 
نمی شــوند، اما در دستورالعمل های فعالیت بدنی، اشکال 
شدیدتر مانند قدرت و یوگا Vinyasa فعالیت های با شدت 
متوســط در نظر گرفته می شود.یوگا همچنین عضالت را 

تقویت می کند، و طبق مطالعه اخیر، به طور قابل توجهی 
مؤثرتر از هر دو تمرین سنتی هوازی و کالس های زومبا در 
کاهش فشــار خون بود.محققان تاکید می کنند یک روال 
ورزش منظم به شــما کمک می کند تا سالهای آینده قلب 
خود را سالم نگه دارید. دویدن، شنا، گلف، پیاده روی، بازی 

بسکتبال، و یوگا، هر کاری که دوست دارید انجام دهید.
4. تمیز کردن خانه

خانــه داری می تواند به عنوان تمریــن هوازی در نظر 
گرفته شود. شســتن پنجره ها یا کف برای ۴۵-۶۰ دقیقه 
سطح متوسطی از ورزش هوازی را فراهم می کند.عالوه بر 
این، مطالعه اخیر نشــان داد زنان مسنی که حداقل چهار 
ســاعت در روز تحرک دارند، از جمله پخت و پز و ســایر 

کارهای خانه، ۴۳ درصد با خطر کمتر ابتالء به بیماری های 
قلبی و ۳۰ درصد با خطر کمتر سکته مغزی نسبت به زنانی 
که کمتر از دو ســاعت در روز از این کارها انجام می دادند، 

روبرو بودند.
۵. باغبانی

کندن زمیــن، جابجایی گیاهان، کندن علف های هرز، 
و کاشــت گیاه همه می توانند ضربان قلب شما را باال ببرند 
و موجب تعریق شــوند. در حقیقــت، انجمن قلب آمریکا 
باغبانی را یک تمرین هوازی با شــدت متوســط می داند.
محققــان معتقدند کار در باغ، مهــارت و قدرت را بازیابی 
می کند و تمرین هوازی ناشــی از باغبانی می تواند مقدار 

کالری مشابهی همانند ورزش در باشگاه بسوزاند.

۵ ورزش هوازی که می توانید 
در خانه انجام دهید

تیم هورسان رامســر در هفته پایانی مرحله مقدماتی لیگ 
برتر مردان در بازی خانگی برابر لبنیات هراز آمل دیگر نماینده 

مازندران به پیروزی رسید.
 در هفتــه پایانی مرحلــه مقدماتی لیگ برتــر مردان تیم 
هورســان رامســر در بازی خانگی برابر لبنیات هراز آمل دیگر 

نماینده مازندران به پیروزی رسید.
شاگردان بهروز عطایی در تیم هراز در ست دوم این مسابقه 
۲۷ بر ۲۵ به پیروزی رسیدند اما در ست های اول، سوم و چهارم 
به ترتیب با امتیازهــای ۲۶ بر ۲۴، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۱ نتیجه 
را به میزبان خود واگذار کردند تا هشتمین شکست فصل خود 

را تجربه کنند.
تیــم لبنیات هراز آمــل در پایان دور رفت بــا ۱۲ برد و یک 
شکست قهرمانی نیم فصل شد، اما در دور برگشت هفت ناکامی 
دیگــر تجربه کرد تــا در نهایت با ۱۸ برد و ۵۲ امتیاز و کســب 
رتبه دوم جدول به کار خود در مرحله مقدماتی پایان دهد.تیم 
هورسان نیز با این برد، جشن شانزدهمین پیروزی در لیگ برتر 

مردان سال ۱۴۰۱ گرفت تا ۴۷ امتیازی شود.
*برنامه مرحله نخست پلی آف لیگ برتر مردان

مرحله مقدماتی سی وششــمین دوره مســابقات والیبال 
قهرمانی باشــگاه های مردان ایران امروز )یکشنبه ۲۳ بهمن( 

پس از برگزاری ۲۶ هفته به پایان رسید.
در پایان مرحلــه مقدماتی تیم های شــهداب یزد، لبنیات 

هراز آمل، پیکان تهران، هورســان رامســر، پاس گرگان، نیان 
الکترونیک خراسان، فوالد سیرجان ایرانیان و ایفاسرام اردکان 

با کسب رتبه های اول تا هشتم به مرحله پلی آف صعود کردند.
بدین ترتیب در مرحله یک چهارم نهایی تیم های شــهداب 
یزد با ایفاسرام اردکان با هم مسابقه می دهند، لبنیات هراز آمل 
به مصاف فوالد ســیرجان ایرانیان می رود، پیکان تهران نیز با 

نیان الکترونیک خراســان روبرو خواهد شد و هورسان رامسر و 
پاس گرگان مقابل یکدیگر صف آرایی خواهد کرد.

مرحلــه پلی آف لیگ برتر مردان از روز یکشــنبه ۳۰ بهمن 
به صورت متمرکز در ســالن فدراســیون والیبال آغاز می شود 
تا هشــت تیم مدعی در جــدال با یکدیگر برای کســب جام 
سی وششم تالش کنند. برنامه مرحله نخست پلی آف لیگ برتر 

مردان به قرار زیر است:
یکشنبه ۳۰ بهمن، دور رفت مرحله یک چهارم نهایی  

شهداب یزد - ایفاسرام اردکان، ساعت ۱۵
هورسان رامسر - پاس گرگان، ساعت ۱۸

یــک  اســفند، دور رفــت مرحلــه  یکــم   دوشــنبه 
چهارم نهایی  

لبنیات هراز آمل - فوالد سیرجان ایرانیان، ساعت ۱۵
پیکان تهران - نیان الکترونیک خراسان، ساعت ۱۸

 سه شــنبه دوم اســفند، دور برگشــت مرحلــه یــک 
چهارم نهایی  

پاس گرگان - هورسان رامسر، ساعت ۱۵
ایفاسرام اردکان- شهداب یزد، ساعت ۱۸

چهارشنبه ســوم اسفند، دور برگشــت مرحله یک چهارم 
نهایی  

نیان الکترونیک خراسان - پیکان تهران، ساعت ۱۵
فوالد سیرجان ایرانیان - لبنیات هراز آمل، ساعت ۱۸

مرحله یک چهــارم نهایی لیگ برتر مردان به صورت دو برد 
از ســه بازی برگزار می شــود و در صورت نیاز به بازی سوم، این 
دیدارها روزهای پنج شنبه و جمعه چهارم و پنجم اسفندماه بر 
اساس برنامه دور رفت برگزار خواهد شد.همچنین در راستای 
استانداردســازی مسابقات، از سیســتم ویدئوچک در تمامی 

دیدارهای مراحل پلی آف لیگ برتر مردان استفاده می شود.

هورسان  فاتح دربی / برنامه پلی آف اعالم شد

نســاجی مازندران در ادامه ناکامی های خودش در این 
هفته در رقابت ها با نتیجه دو بر یک مغلوب مس شد.

 در یکــی از مهمتریــن دیدارهای هفته بیســتم لیگ 
برتــر فوتبال، تیم فوتبال مس کرمان از ســاعت ۱۵ امروز 
سه شنبه در ورزشگاه باهنر کرمان با قضاوت حسین زیاری 
به مصاف نســاجی رفت که در این دیدار نساجی به ناکامی 
های خودش تداوم بخشــید و اینبار در برابر این تیم تن به 

شکست داد. 

ترکیب مس کرمان:
آرمان شهدادنژاد، روان تونگیک، حسن مرادی فر، فرزاد 
جعفری، میالد خدایی اصل، ســیدمحمد ستاری، محمد 
صبوری )۶۸- احمد نصیری(، محمد قاســمی نژاد)۶۸- 
ســامان تورانیان(، معین عباسیان، عارف رستمی و جورج 

برایم )۶۰- محمد صالح محمدی(

ترکیب نساجی:
علیرضا حقیقی، ســعید غالمعلی بیگــی، امیرمهدی 
جانملکی، ایوب کالنتــری)۸۲- مهــرداد عبدی(، علی 

شــجاعی)۴۶- صابر حردانی(، حســین زامهــران، علی 
داوران)۶۹- عرفان گل محمدی(، حامد شیری، سیداحمد 
موســوی، رضا جعفری)۴۶- احمد عبــداهلل زاده( و کریم 

اسالمی)۷۶- آداما نیان(
نساجی که هفته ها بود نتوانسته بود طعم برد را بچشد، 
در این دیدار به دنبال این بود تا بتواند با کسب امتیازات این 

دیدار شرایط خود را در جدول بهبود بخشد اما با نتیجه دو 
بر یک مغلوب میزبان خود شد.

در نخســتین دقیقه بازی، حسین زامهران روی اشتباه 
فاحش دروازه بان بــا تجربه و کاپیتان مــس دروازه را باز 
کرد اما تیم میزبان دوبار در دقایق ۳۰ و ۴۴ توســط عارف 
رســتمی و محمد قاسم نژاد به گل رسید تا شاگردان فرزاد 

حسین خانی کامبک خوبی داشته باشند.
با ۳ امتیاز ایــن دیدار مس ۱۸ امتیازی شــد و در رده 
چهاردهم جدول ماند. نساجی هم با ۲۲ امتیاز در رده دهم 

جدول جای گرفت.
اما شــنیده شــده، ســرمربی تیم نســاجی مازندران 
 پس از شکســت تیمش برابر مس کرمان از ســمت خود 

کناره گیری کرد.
حمید مطهری، ســرمربی نســاجی مازندران پس از 
شکست ۲ بر یک تیمش برابر مس کرمان در هفته بیستم 

لیگ برتر فوتبال از سمت خود کناره گیری کرد.
نســاجی در هفته های اخیر نتایج ضعیفی کسب کرده 
بــود که موجب ســقوط این تیــم به مــکان دهم جدول 

رده بندی لیگ برتر شد.

 تیره روزی های نساجی تمامی ندارد/ نساجی شکست خورد؛ مطهری استعفا داد!؟
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لَْیَس ِمِنّی َمِن اْسَتَخَفّ بَِصالتِِه، ال یَِرُد َعَلَیّ الَْحْوَض ال َواهللِ.
 آن که نمازش را سبک بشمارد از من نیست، به خدا سوگند 

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

تخریب محورهای مواصالتی به خصوص راه های اصلی و شریانی مازندران 
و وارد آمدن آسیب به ابنیه راه به ویژه پل های ساخته شده و افزایش تصادفات 
و تلفات رانندگی از جمله تبعات منفی حمل اضافه بار توســط خودروها است، 
معضلی که طبق آمار راهداری تخلف اضافه تناژ امسال به هفت هزار تن رسید.
جاده ها از جمله ســرمایه های ملی بوده و عدم رعایت تناژ استاندارد توسط 
ناوگان حمل و نقل کاال، آســیب های جدی به زیرساخت  راه ها در شبکه حمل 
و نقل جاده ای را به همراه داشــته و این مهم موجــب هزینه های زیادی برای 

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران شده است.

کنترل ایمنی بار، ایمنی ناوگان، بارنامه، تجهیزات ایمنی و استانداردهای 
سالمت فنی وسایل نقلیه و کارت هوشمند از مهمترین شاخص ها برای کاهش 
تخلف و افزایش ضریب ایمنی در جاده ها است ، راهکاری که مدیر کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای مازندران از آن به عنوان کنترل بار از مبداء به خصوص در 

معادن استان عملیاتی شده است.
بر اساس آمار ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران ۴۳ واحد 
معدنی در زمینه برداشــت شن و ماسه در مسیر جاده هراز آمل فعال هستند و 
به طور متوســط بیش از ۶۰ درصد شن و ماسه تولیدی ومصرفی استان در این 
شهرستان تولید و تامین می شود. همچنین حدود ۳۰ واحد معدنی شن وماسه 
در منطقه خطیرکوه در جاده سوادکوه به تهران نیز فعال است که همواره خطر 
آســیب به ابنیه و بستر جاده ای ناشــی از اضافه تناژ در این دو محور شریانی و 
اصلی استان وجود دارد.از آن جایی که بخش اعظمی از تخلیه و بارگیری انواع 
کاال ها به خصوص مصالح ســاختمانی در ســه بندر امیر آباد در بهشهر ، بندر 
فریدونکنار و نوشــهر استان مازندران انجام می شود ، نظارت و پایش اضافه بار 

خودروها در این بنادر نیز بسیار مهم و اساسی است.
حسن جهانیان با اظهار این که طبق برنامه معضل اضافه تناژ در مازندران تا 
پایان سال ۱۴۰۲ باید به صفر برسد، افزود: تغییر سیستم دستی نوبت دهی بار 
از بنادر و معادن به ســامانه مکانیزه را نخستین گام درکنترل اضافه باراز مبداء 
اســت.وی با بیان این که طی یک سال گذشته ۲میلیون تن از بنادر مازندران 
توسط خودروهای باری استان بارگیری شده است ، ادامه داد: در این مدت ۳۵ 

هزار ناوگان پایش و نظارت شده است.

مدیر کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای مازندران با هشــدار به این که 
افزایش تناژ به شدت زیر ساخت راه و ایمنی جان مردم را در استان به مخاطره 
انداخته اســت، توضیح داد: به همین دلیل کنتــرل بارنامه و جلوگیری از فرار 

بارنامه را از طریق مبداء تحت کنترل قرار می دهیم.
وی با بیان این که ساماندهی معضل اضافه تناژ را از کارخانه سیمان نکا برای 
حمل و نقل به صورت مکانیزه عملیاتی شده است، ادامه داد: این سامانه کنترل 

از مبداء در بنادر و معادن استان نیز در دستور کار است.
جهانیان گفت : در راســتای طرح تشــدید برخورد با متخلفان اضافه تناژ 
طی ســال جاری حدود سه هزارو ۵۰۰ تخلف اضافه تناژ شناسایی و رانندگان 

خودروها اعمال قانون شدند.
وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت نقش بار حمل شده بیش از ظرفیت مجاز 
وسیله نقلیه در کاهش ایمنی تردد، طرح شناسایی برخورد با متخلفین اضافه 
تناژ با رویکرد شناســایی و برخورد با موارد تخلف تناژ باال که آسیب بیشتری 
بر بستر و ابنیه فنی راه وارد می کند ، از ابتدای سالجاری با جدیت بیشتری در 

دستور کار قرار گرفته است .
وی ادامه داد : طرح مذکور در قالب گشــت های مشترک به اتفاق پلیس راه 
اســتان و انجمن های صنفی شرکت های حمل و نقل کاال، در کلیه محورها به 

خصوص در مبادی بارگیری )معادن( انجام شده است.
جهانیان گفت: با توجه به ســهم بسیار زیاد این دســته از وسایل نقلیه در 
ترددهای روزانه اســتان، به منظور تشــدید برخورد با متخلفان در محورهای 
پرتخلف از جمله هراز ، ســوادکوه ، ســاری و نکا ضمن نظارت و کنترل توسط 

باسکول های ثابت و ســیار در مبادی بارگیری، اقدامات پیشگیرانه ای نیز به 
برای جلوگیری از تکرار تخلف و خسارت به سرمایه ملی با همکاری پلیس راه 
از جمله توقیف وســیله نقلیه در پارکینگ ،لغو کارت هوشمند راننده و ناوگان 

در دست اجرا است.

شناسایی یکهزارو 400 مورد تجاوز به حریم راه های مازندران
مدیــرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران گفت که در یک ســال 
گذشــته یکهزارو ۴۰۰ مورد ســازه های غیرمجاز در حریم راه های مازندران 
شناسایی شده است که برای ۹۳۲ مورد اخطار و ۹۲۲مورد حکم تخریب برای 

این گونه ساخت و سازها اعمال قانون شد.
به استناد ماده ۱۷ قانون ایمنی راهها ، ایجاد هرگونه ساختمان و دیوارکشی 
و تاسیسات به شعاع صد متر از انتهای حریم راهها و حریم راه آهن های کشور 
و در طول کنارگذرهائی که وزارت راه و شهرســازی احداث کرده یا می کند و 
یا مســوولیت نگهداری آن را به عهده دارد بدون کسب مجوز از وزارت مذکور 

ممنوع است.
وی اظهار داشــت: اگر مانع ساخت و ســازهای غیرمجاز در حریم راه های 
اســتان نشــویم، در بحث ایمنی با چالش جدی مواجه خواهیم شد، حفظ و 
حراســت و پاکسازی از حریم راه ها نیازمند یک همت و عزم ملی است که باید 

تمامی دستگاه های ذیربط خود را ملزم به اجرا آن بدانند.
جهانیان از مردم مازندران خواســت تا قبل از هرگونه فعالیتی در خصوص 
ساخت و ساز در حریم راه نسبت به اخذ مجوز الزم از این اداره کل اقدام کنند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران خبر داد:

بسترجاده های مازندران زیر بارهفت هزار تن اضافه تناژ خودروهای مصالح ساختمانی

 از زمان روی کارآمدن دولت ســیزدهم، اقدامات بسیار مطلوبی برای کاهش 
خسارت ناشــی از بالیای طبیعی در مازندران صورت گرفت و موید این مطلب 
مهم و اساســی، افزایش چندین برابری اعتبــارات و اجرای طرح های مختلف 

مقابله با حوادث غیرمترقبه در استان است.
جامعه بشری در طول تاریخ همواره با انواع بالیای طبیعی و غیرطبیعی دست 
به گریبان بوده به طوری که هر ســال، ۲۰۰ میلیون انســان درگیر این حوادث 
غیرمترقبه می شوند. کشور ایران نیز در ردیف ۱۰ کشور بالخیز دنیا است و بعد 
از هنــد، بنگالدش و چین مقام چهارم را در آســیا دارد. بحران های فراگیر ملی 
به علت گســتردگی حادثه، جمعیت بزرگ تحت تاثیر و محدودیت در ظرفیت 
پاسخ دهی ارگان های مسئول در مدت زمان کوتاهی باعث ایجاد حجم باالیی از 
تقاضاهای امدادی، بهداشتی و درمانی می شوند و مدیریت آنها نیازمند استفاده 

هماهنگ و به جا از تمام منابع مادی و انسانی است.
شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود در مدیریت بحران های ایجاد شده براساس 
مدل های علمی مطرح جهانی و استفاده از آنها در ارتقای کیفی مدیریت بحران 
می تواند بسیار موثر و مفید واقع شود. کشورمان ایران در طول سال با مخاطرات 
زیادی مواجه است و در ۱۰ سال گذشته در زمره در ردیف ۱۰ کشور بالخیز دنیا 
بوده اســت بگونه ای که از ۴۵ مخاطره طبیعــی در دنیا بیش از ۳۳ مخاطره در 

کشورمان و از جمله در مازندران در حال رخ دادن است.
مدیریت بحران دارای چهار مرحله آمادگی، مقابله، پیشــگیری و بازسازی 
است و وجود خالیی در یکی از این مراحل، کار مدیریت بحران را با مشکل اساسی 
مواجه خواهد کرد و در این راســتا نقش مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه و 
بالیای طبیعی و تخصصی کردن کارها بر کسی پوشیده نیست.استان مازندران 
هفت هزار کیلومتر رودخانه دارد که حدود ۵۰۰ کیلومتر ان در درون شــهرها 
واقع شــده اند و همین امر نیز خطر بروز سیالب های مخرب و ویرانگر را بیش از 
هر زمان دیگری آشکار می سازد. سیالب های ویرانگری که در چند سال گذشته 
در مازندران بوقوع پیوست و خسارت های فراوانی نیز بر جای گذاشت که نمونه 

تازه آن سیالب ویرانگر مردادماه امسال در این استان است.
اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوانداری، شناســایی واحدهای مسکونی 
غیرمقاوم، بازســازی پل های روستایی و مردمت و بهسازی خانه های روستایی 
و بهسازی رودخانه ها و سردهنه های کشاورزی در کنار افزایش اعتبارات برای 
اجرای طرح های مختلف به منظور مقابله با حوادث غیرمترقبه و بالیایی طبیعی 
تنها نمونه کوچکی از اقدامات اداره کل مدیریت بحران استانداری مازندران در 
بحث مدیریت بحران و کاهش خسارت ناسی از بروز حوادث غیرمترقبه در این 

استان است.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری مازندران با حضور در دفتر خبرگزاری 
جمهوری اســالمی ایران مرکز مازندران، اقدامات ایــن اداره کل برای مقابله با 

حوادث غیرمترقبه در این استان را تشریح کرد.
مازندران رکورددار بیشترین میزان دریافت اعتبارات پیشگیرانه

حسینعلی محمدی شــیرکالهی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با بیان اینکه 
مازندران در بحث دریافت اعتبارات پیشــگیرانه برای اجرای طرح های مختلف 
مقابله با حوادث غیرمترقبه روکورددادر بیشترین میزان دریافت اعتبارات دولتی 
در طی یکســال اســت، میزان اعتبار تخصیص یافته به این نهاد برای مقابله با 
حوادث غیرمترقبه در این استان طی سالجاری را ۷۹۲ میلیارد تومان اعالم کرد.
وی بــا بیان اینکه این میزان اعتبار از محل مــاده ۱۷ قانون مدیریت بحران 
کشور تخصیص یافته است، افزود: از مجموع اعتبارات، بیش از ۲۲۳ میلیارد ریال 
برای بهسازی و پایدار سازی راه های ارتباطی در شهرهای بهشهر، نکا، گلوگاه، 
ساری و بابل، ۵۷۰ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات جزء یک ماده ۱۷ تملک 
دارایی و ۱۱۰ میلیارد ریال نیز از محل اعتبارات جزء یک ماده ۱۷ هزینه ای برای 
جبران خسارت ناشی از سیالب هشتم مردادماه امسال، ۹۰۰ میلیارد ریال نیز 
در قالب مرحله دوم اعتبار برای جبران خسارت ناشی از سیالب غرب مازندران، 
۹۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال نیز در قالب کمک بالعوض در بخش مســکن و 
کمک معیشتی به سیلزدگان غرب مازندران، ۲۱۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال 
نیز در قالب تســهیالت بخش مسکن با عاملیت بانک های ملت و مسکن، ۳۶۰ 
مییارد ریال اعتبار نیز در قالب تسهیالت کشاورزی، سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون 
ریال نیز برای بازسازی راه ها و پل های آسیب دیده و پایدار سازی مناطق رانشی 
و احداث سردهنه های زراعی در ۱۶ شهرستان و ۱۶۰میلیارد اعتبار نیز از محل 
سفر رهبر معظم انقالب اسالمی برای احداث دیواره حفاظتی در شهرستان های 

نوشهر و چالوس تخصیص یافته است.

اجرای طرح های آبخیزداری با رویکرد جهادی
وی با بیان این اینکه مطالعات انجام شده برای اجرای طرح های آبخیزداری 
و آبخوانداری در دو مرحله شناسایی - توجیهی و تفضیلی و اجرایی است، اظهار 
داشــت: از مجموع ۲.۴ میلیون هکتار مساحت مازندران، طرح های مطالعاتی 
برای اجرای طرح های آبخیــزداری و آبخوانداری در یک میلیون و ۹۲۸ هزار و 
۷۸۱ هکتار از زمین های زیر پوشــش اداره کل منابع طبیعی مازندران - ساری 
برابــر با ۳۸ درصد پایان یافت که از این مقدار نیز در ۶۹ هزار و ۲۹۸ هکتار از این 
اراضی طرح های آبخیزداری و آبخوانداری عملیاتی و اجرایی شــده و در ۴۸۱ 

هزار و ۷۹۶ هکتار نیز مطالعاتی صورت نگرفته است.
وی مجموع مســاحت زیرپوشــش اداره کل منابع طبیعی مازندران منطقه 
نوشهر را ۶۴۳ هزار و ۲۱۹ هکتار ذکرکرد و گفت که از این مقدار، ۳۵۶ هزار هکتار 
دارای مطالعات توجیهی، ۲۴۷ هزار و ۱۸۲ هکتار دارای مطالعات تفضیلی و تنها 
۴۳ هــزار و ۲۸۵ هکتار از اراضی در حال مطالعــه و ۳۵۲ هزار و ۳۷۲ هکتار نیز 
فاقد مطالعه اســت و در مجموع طرح های آبخیزداری و آبخوانداری تنها در ۲۵ 
درصد مساحت زیرپوشش این نهاد در سرشاخه ها عملیاتی و اجرایی شده است.
فرسایش زمین در مازندران هفت تا 10 برابر بیشتر از شاخص جهانی
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری مازندران با بیان اینکه مقدار فرسایش 
زمین در این اســتان ۱۵.۹ تن در هکتار اســت و این به منزله این است که این 
میزان هفت تا ۱۰ برابر بیشتر از شــاخص جهانی است چرا که شاخص جهانی 
زمین پنج تا هشــت تن در هر هکتار است، خاطرنشــان کرد: طق بررسی های 
صورت گرفته ۷۶.۷ درصد مساحت مازندران با زمین با شیب بیش از ۵۰ درصد 
است و این به لحاظ فنی به منزله سیل خیز بودن استان و فرسایشی بودن زمین 

ها است.
محمدی با بیان اینکه برای جلوگیری از فرســایش زمین در استان مطالعات 
الزم در دو بخش شناسایی - توجیهی و تفضیلی و اجرایی در دست اقدام است، 
گفت: از مجموع یک میلیون و ۹۲۹ هزار و ۷۸۱ هکتار از اراضی زیرپوشش اداره 
کل منابع طبیعی مازندران منطقه ساری، کار مطالعاتی تاکنون در ۷۳۱ هزار و 
۲۳۵ هکتار برابر با ۲۸ درصد انجام و در ۴۸۱ هزار و ۷۹۶ هکتار از اراضی نیز کار 

مطالعاتی صورت نگرفته است.
وی اراضی زیر پوشــش اداره کل منابع طبیعی غرب مازندران منطقه نوشهر 
را نیــز ۵۴۳ هنزار و ۲۱۹ هکتار اعالم کرد و گفت که از این میزان در ۳۵۶ هکتار 
از اراضــی دارای مطالعات توجیهی، ۲۴۷ هــزار و ۱۸۲ هکتار دارای مطالعات 
تفضیلــی و تنها ۴۳ هزار و ۲۸۵ هکتار در حال مطالعه اســت که ۳۵۲ هکتار و 
۳۷۲ هکتــار فاقد طرح مطالعه بوده و عملیات اجرایی نیز در حدود ۲۵ درصد از 

سرشاخه ها آغاز شده است.

وی گفت: با اجرای طرح آبخیزداری و آبخوانداری در بحث کنترل فرسایش، 
رسوب، مدیریت، کنترل سیالب و مدیریت و آبخوانداری و آبخیزداری، عالوه بر 
تزریق آب های زیرزمینی و عبور از تنش آبی، بحران خشکســالی و بحران های 
احتمالی پیش رو آب در بخش کشــاورزی، صنعت و آشامیدنی رفع خواهد شد 
چــرا که با اجرای عملیات آبخیزداری در هر هکتار عالوه بر جلوگیری از ۱۰ متر 
مکعب فرســایش زمین، یکهزار متر مکعب روان آب کنترل و به سفره آب های 

زیرزمینی نفوذ می کند و ۵۳۰ متر مکعب آب نیز قابل استحصال است.
شناسایی و ارزیابی ساختمان های ناایمن و ناپایدار با اولویت مناطق 

جمعیتی
این مقام مســئول از شناسایی و ارزیابی ســاختمان های ناایمن و ناپایدار با 
اولویت مناطق جمعیتی بر اســاس چک لیست وزارت کشــور و سازمان نظام 
مهندسی در مازندران خبر داد و با بیان اینکه در مرحله نخست، تصمیمات الزم 
در جهت شناسایی و اولویت بندی ساختمان های بلند مرتبه و ناایمن مربوط به 
شــهرهای باالی ۲۰۰ هزار نفر به شهرداران مرتبط و سایر دستگاه های اجرایی 
ذیربط ابالغ شد و در مرحله نخست قرار است ساختمان های ناایمن در شهرهای 
زیر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت مورد بررســی و اقدام قرار گیرد.محمدی از تشکیل 
کارگروه شناسایی ساختمان های ناایمن و ناپایدار در مازندران خبر داد و گفت: 
اقدمات خوبی در این زمینه صورت گرفته اســت و در همین راستا نیز شناسایی 
واحدهای مسکونی ناایمن و ناپایدار در چهار شهر باالی ۲۰۰ هزار نفر جمعیت 
در دســتور کار قرار گرفته است.وی با اشاره به کاهش ۳۹ درصدی حجم بارش 
باران نســبت به دوره نرمال که بروز پدیده خشکســالی در مازندران را به همراه 
داشــته است، از تشــکیل و راه اندازی کارگروه مقابله با تنش آبی و خشکسالی 
در اســتان خبر داد و گفت که در این راستا در بحث پیش بینی و پیشگیری ۱۲ 
پروژه بعنوان ابر پروژه در مازندران پیشــنهاد شد که برای اجرای این طرح ها به 
۲۲ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز اســت تا بســیاری از مشکالت ناشی از 
حوادث غیرمترقبه رفع شود.وی با بیان اینکه مازندران یکی از پنج استان بالخیز 
درکشــورمان است و به همین خاطر نیز تعدد حواث و و سوانح نیز در این استان 
باالست، گفت: مازندران هفت هزار کیلومتر رودخانه دارد و بر همین اساسی نیز 
الیروبی و ساماندهی این رودخانه ها اکنون در دستور کار است و در این راستان 
نیز با توجه به اعتبارات تخصیص یافته، عملیات الیروبی و ســاماندهی در ۸۰۰ 

کیلومتر از این روخانه های استان طی امسال آغاز شده است.
تهیه برنامه استانی کاهش خطر حوادث و سوانح

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری مازندران از تهیه ســند ابالغی کاهش 
خطــر و آمادگی و مقابله با حوادث غیرمترقبه و بالیای طبیعی و از اخذ موافقت 
اولیه ســازمان مدیریت و برنامه ریــزی در این بخش خبــر داد و با بیان اینکه 

علت بســیاری از سیالب ها در مازندران، ســازهاه های تقاطع غیر استاندارد از 
جمله شامل پل ها و واحدهای مسکونی است، گفت: تاکنون ۲۳۷ سازه تقاطع 
غیراســتاندارد بر روی رودخانه های مازندران شناسایی شده است که اقدامات 
اولیه با بنیاد مسکن انقالب اســالمی برای اصالح، بهسازی و یا جا به جایی این 

سازها نیز انجام شده است.
محمدی گفت: طبق تاکید استاندار مازندران طرح جامع حوزه پیش بینی و 
پیشگیری با رویکرد هشت ساله به منظور مقابله با حوادث غیرمترقبه و بالیای 
طبیعی در این استان تهیه شده است که در این راستا نیز اقدامات خوبی در آینده 

نزدیک انجام خواهد شد.
برنامه ریزی برای رشــد 30 درصدی بیمه واحدهای مســکونی 

روستایی
وی بــا بیان اینکه ضریب نفوذ بیمه در مازندران پایین اســت از برنامه ریزی 
برای رشد ۳۰ درصدی بیمه واحدهای مسکونی در سال آینده خبر داد و گفت: 
در همین راســتا نیز امســال در قالب امضای تفاهمنامه با بنیاد برکت، ۱۵ هزار 
واحدهای مســکونی روســتایی با اولویت خانوارهای در معرض آسیب دیده از 
محل اعتبارات این اداره کل در اســتان بیمه می شــوند تا ضریب پوشش بیمه 

ای افزایش یابد.
وی افزود: همچنین در بحث پیش بینی و پیشگیری احداث پایگاه های چند 
منظوره در مازندران در دســتور کار قرار گرفته است و در این راستا نیز نسبت به 
ساخت ۱۷ سالن چند منظوره در استان اقدام شد که تاکنون پنج سالن به طور 
کامل احداث و تکمیل، پنج سالن نیز نیمه تمام و برای ساختت هفت سالن چند 

منظوره نیز در حال برنامه ریزی و پیگیری هستیم.
نیم نگاهی به حوادث غیرمترقبه امسال در مازندران

مدیرکل مدیریت بحران مازندران، سیالب گســترده در مردادماه امسال و 
آبگرفتگی هشــت شهرســتان در مناطق غربی، وقوع ۴۳ زلزله که دو مورد آن 
باالی چهار ریشــتر بود و ۵۳ مورد آتش سوزی در ۶۱ هکتار از اراضی جنگلی و 
مرتعی استان را از جمله حوادث غیرمترقبه سالجاری در این استان عنوان کرد.

ارزیابی خسارات وارده سیالب
محمدی گفت: ســیالب مردادماه امســال در مازندران در مجموع بیش از 
۵۱ میلیارد تومان در بخش های مختلف خســارت وارد کــرد که از این میزان 
۴۱ میلیارد تومان به تاسیسات زیربنایی، بیش از چهار میلیارد تومان در بخش 
مسکونی و معیشــتی و بیش از ۹ میلیارد تومان نیز در بخش کشاورزی و دامی 
خســارت وارد شــد ضمن اینکه در حادثه ســیل ۱۱ نفر نیز کشته و دو نفر نیز 

مفقود شدند.
فرهنگ سازی و آموزش راهکار مقابله با حوادث غیرمترقبه

وی گفت: با توجه به اهمیت و نقش برنامه های فرهنگی و آموزشــی با هدف 
ارتقا و تقویت آمادگی شهروندان در مواجهه با انواع مخاطرات و اتخاذ تمهیدات 
الزم از ســوی این اداره کل و با همکاری دســتگاه های ذیربط بصورت جدی در 
دســتور کار قرار گرفته که در این راســتا حدود ۵۳۲ هزار نفر در سال جاری در 
حوزه مدیریت بحران و آمادگی در برابر زلزله کمک های اولیه خروج - اضطراری 
آموزش های الزم را کسب کردند. وی ابالغ برنامه های سازمان مدیریت بحران 
کشور به تمام دستگاه های امدادی و ایمنی و انجام مانورها و برنامه های تمرینی 
به منظور ارتقای آمادگی نیروهای درگیر، انجام مانور ایمنی در برابر زلزله در تمام 
مدارس، برگزاری هشت مانور و برپایی ۱۵ کالس آموزشی با حدود ۱۱ هزار نفر 
و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری با حضور سه هزار و ۵۰۰ نفر از دانش آموزان 

را از جمله اقدامات اداره کل مدیریت بحران استانداری مازندران عنوان کرد.
شناسایی 28۵ مکان برای اسکان اضطراری

وی با بیان اینکه شناســایی اماکن الزم با هدف استقرار و اسکان اضطراری 
افراد و خانوارهای آسیب دیده از وقوع بالیای مختلف طبیعی همراه با پیش بینی 
تجهیزات و امکانات مورد نیاز آنان در دســتور کار این اداره کل با مشارکت تمام 
دستگاه های اجرایی ذیربط قرار دارد، گفت که در این راستا تاکنون ۲۸۵ مکان 
در شهرستان های مختلف استان توسط هالل احمر و با همکاری دستگاه های 

اجرایی استان شناسایی شدند.
محمــدی شــمار ماشــین آالت ســنگین، امــدادی و ایمنی دســتگاه 
های اجرایــی ذیربط در مازنــدران را یکهزار و ۲۲ دســتگاه عنــوان کرد که 
بخشــی از آن فرســوده اســت و موضوع بازســازی و نوســازی این ناوگان از 
 طریق ســازمان مدیریت بحران کشــور و دســتگاه های اجرایــی ذیربط به

 وزارتخانه های متبوع اعالم شده است.

 اقدام ماندگار دولت در مدیریت بحران مازندران
 با تخصیص اعتبار ۷۹۲ میلیارد تومانی  


