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به گزارش  قرن ،  محمد علی نوبخت بــا اقدام و پیگیری برای 
افتتاح میدان بار ساری بدون هیاهوی رسانه ای و بگیر و بندهای 
اداری نامش را در لیست مدیران جهادی، دلسوز به کشور و استان 

مازندران و به تبع آن ساری جای داده است.
فرماندار ســاری به همگان ثابت کرده که اگر اراده ی خدمت 
رسانی وجود داشــته باشد هر مقام مسئولی می تواند کارهای به 
زمین مانده قبل از خودش را ســاماندهی و پروژه نیمه تمام برای 

آیندگان به جای نگذارد.
پروژه میدان بار ساری اگرچه ارثیه مدیران گذشته در مازندران 
و ساری بود اما نوبخت با پیگیری  و تالش شبانه روزی این مجموعه 
را افتتاح کرده و برنامه ریزی برای انتقال آن را در دستور کار ویژه 

خویش قرار داده است.
اقدام نوبخت برای بهره برداری از پروژه میدان بار نه تنها مورد 
توجه مردم مرکز اســتان مازندران بلکه بســیاری از مسئوالن 

استانی را خرسند و خشنود کرده است.
به جهت کم کاری های انجام شــده در دولــت قبل و مدیران 
 پیشــین این مجموعه ســاری از عقب ماندگی تاریخی جدی

 رنج می برد.
پروژه  راه ســاری به تاکام، کارخانه زباله ســوز،بهره برداری 
از تاالر مرکزی شــهر و پردیس ســینمایی ســاری از جمله 
وعده های ناتمام مسئوالن پیشــین در مرکز استان مازندران 
 بوده کــه در زمــان کلنگ زنــی هیاهویی زیــادی برای آن 

شده بود.
افکار عمومی و رسانه ها خوب به یاد دارند که برای کلنگ زنی 
پروژه پردیس سینمایی شهر ســاری استاندار مازندران شخصا 

حضور پیدا کرده و جریان رسانه ای قوی برای آن راه انداخته بود.
پــروژه پردیــس ســینمایی در حالی کنگ زنی شــده که 

اعتبارات آن مشــخص شــده و بــود و مجری طــرح قول 
 داده که تنها بــا رفع بروکراســی اداری همــه اعتبارات آن

 تامین می شود.
این مجموعه نه تنها در زمان حضور استاندار قبلی توجهی به 

آن نشده در زمان حاضر هم نسبت به آن بی مهری شده است.
در جریان پیگیری های خیری اخیرا متوجه شدیم که محمدعلی 
نوبخت قول از سرگیری پروژه پردیس ســینمایی را داده و این 
موضوع در سایت منتسب به فرمانداری ســاری هم درباره آن 

اشاره شده است.
مطلب مربوط به پردیس ســینمایی ساری از جانب نوبخت در 
۱۱ دی ماه منتشر شده اما در ایام اهلل دهه فجر خبری در ارتباط با 

اقدام انجام شده انتشار نیافت.
با توجه به اقدام انقالبی نوبخت در افتتاح میدان مرکز اســتان 
مازندران، افکار عمومی  عملیاتی نشدن  وعده های ارائه شده از 

سوی این نماینده دولت را نمی پذیرند.
مردم ساری نوبخت را با وعده های صادق می شناسند و انتظار 

دارند که هر آنچه را که قول داده عملیاتی کند.
خبرنگار این رســانه اطالع یافته که اعتبــارات ملی در نظر 
گرفته شده برای پردیس سینمایی به یکی از استان های همجوار 
منتقل شده و این در صورتی که تنها درخواست مجری طرح رفع 

بروکراسی های اداری ایجاد شده در شهرداری ساری بوده است.
پیش از این شهرداری ساری و متولیان حوزه هنری تفاهمنامه 

همکاری مشترک در این زمینه امضا کرده بودند.
پــروژه پردیس ســینمایی ســاری در دوران مســئولیت 
حســین زادگان در اســتانداری و عباســعلی رضایــی در 
 فرمانــداری و تصدی گــری مرادی در شــهرداری ســاری 

کلنگ زنی شده بود.
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 افزایــش آمارهــای کرونــا از قبیــل افزایشــی شــدن تعداد شــهرهای 
بــه نســبت پرخطــر، مثبــت شــدن نمونــه گیری هــا، بســتری شــدگان 
و ثبــت فــوت براثــر بیمــاری کوویــد ۱۹ بعــِد مدتهــا، بیانگــر این اســت 

کــه ایــن بیمــاری همچنــان دســت از ســر مازندرانی بــر نمــی دارد.
ــان  ــت، درم ــانی وزارت بهداش ــی و اطالع رس ــط عموم ــز رواب مرک
و آمــوزش پزشــکی اعــالم کــرد: پــس از مدتهــا یکــی از شــهرها در 
ــا وضعیــت  ــا قــرار گرفــت و تعــداد شــهرهای ب وضعیــت قرمــز کرون

ــید. ــهر رس ــه ۱۳ ش ــور از ۶ ب ــی کش نارنج
ــهر  ــه ۱۱۸ ش ــت زرد از ۹۴ ب ــا وضعی ــهرهای ب ــداد ش ــن تع همچنی
ــا وضعیــت آبــی از ۳۴۸ بــه ۳۱۶ شــهر  افزایــش و تعــداد شــهرهای ب
ــبتا  ــهرهای نس ــداد ش ــزارش، تع ــن گ ــاس ای ــت. براس ــش یاف کاه
ــت و در  ــه اس ــش یافت ــهر افزای ــت ش ــه هف ــدران از ۶ ب ــر مازن پرخط

ــد. ــرار دارن ــی ق ــت زرد کرونای وضعی
گلــوگاه، بهشــهر، جویبــار، ســوادکوه شــمالی، عبــاس آبــاد، تنکابن 

و رامســر هفــت شــهر نســبتا پرخطــر کرونایــی مازندران هســتند.
از ســویی تعــداد نقــاط وضعیــت عــادی نیــز از ۱۶ هفتــه گذشــته 
ــاری،  ــدورود، س ــکا، میان ــت و ن ــه اس ــش یافت ــتان کاه ــه ۱۵ شهرس ب
ــل،  ــار، آم ــر، فریدونکن ــل، بابلس ــوادکوه، باب ــیمرغ، س ــهر، س قائمش
ــی  ــت آب ــت در وضعی ــوس، کالردش ــهر، چال ــور، نوش ــاد، ن  محمودآب

قرار دارند.
ــه  ــدران ب ــر، مازن ــل و بابلس ــدن باب ــی ش ــا آب ــهریورماه ب از ۱۹ ش
گردونــه اســتان هــای کــم خطــر کرونایــی پیوســت و ایــن وضعیــت 

ــه داشــت. ــا مدتهــا ادام ت
بــه طوریکــه برخــی هفتــه هــا در ایــن مــدت تعــداد نقــاط پرخطــر 
بــه رنــگ نارنجــی یــا قرمــز و نســبتا پرخطــر بــه رنــگ زرد به انــدازه 
ســه یــا چهــار شــهر کاهــش یافــت موضوعــی کــه بــرای مازنــدران 
ــادی  ــت زی ــد ۱۹ از اهمی ــر کووی ــواره درگی ــتان هم ــوان اس ــه عن ب

ــود. برخــوردار ب
ــدران  ــه در مازن ــه مــدت حــدود ۲۳ هفت ــات ب ــا ثب ــن شــرایط ب ای
ــر رنــگ نارنجــی ایســتادگی کــرد امــا از ۲۳  تــداوم داشــت و در براب
ــداد  ــر تع ــاره ب ــه یکب ــهر ب ــت ش ــدن هش ــگ ش ــا زرد رن ــاه ب دی م
ــا در  ــر کرون ــگ خط ــد و زن ــه ش ــتان اضاف ــگ اس ــن رن ــهرهای ای ش
مازنــدران دوبــاره بــه صــدار در آمــد بــه طوریکــه یــک هفتــه پــس 
از آن تاریــخ در ۱۵ بهمــن ســوادکوه بــه رنــگ نارنجــی درآمــد و پیــش 
بینــی هــا در خصــوص ورود دیگــر شــهرهای مازنــدران بــه محــدوده 

رنــگ پُرخطــر کرونایــی محقــق شــد.
ــه  ــز ادام ــته نی ــای گذش ــه ه ــا هفت ــرایط ت ــن ش ــدن در ای باقیمان
ــور را در  ــی کش ــهر نارنج ــا ش ــدار تنه ــوادکوه پرچم ــت و س داش
ــن  ــی ای ــگ نارنج ــت رن ــوادکوه از وضعی ــروج س ــت.با خ ــار داش اختی
انتظــار را ایجــاد کــرد کــه کرونــا در مازنــدران کمرنــگ تــر شــود امــا 
بــا افزایــش تعــداد شــهرهای بــدون رنــگ ایــن انتظــار بــه واقعیــت 
ــگاه  ــوی دانش ــده از س ــه ش ــای ارائ ــا آماره ــت ام ــده اس ــق نش محق
هــای علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی مازنــدران و بابــل 
از ابتــدای اســفند مــاه تاکنــون بیانگــر تغییــر وضعیــت کوویــد ۱۹ در 
اســتان اســت و در ایــن مــدت چهــار مــورد فوتــی در اســتان براثــر 

ــه ایــن بیمــاری ثبــت شــده اســت. ابتــال ب

بــا توجــه بــه اینکــه مازنــدران بیشــتر از ۴۰ روز فوتــی براثــر ابتــال 
ــن  ــی از ای ــداد فوت ــن تع ــوع ای ــت وق ــته اس ــاری نداش ــن بیم ــه ای ب

حیــث قابــل توجــه اســت.
افزایش بستری کرونا در مازندران

ــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی  معــاون بهداشــتی دانشــگاه عل
ــی  ــت: بررس ــا گف ــگار ایرن ــه خبرن ــنبه ب ــدران روز ش ــی مازن درمان
هــای هفتگــی آمارهــا نشــان مــی دهــد در تعــداد افــرادی کــه تســت 
کرونــای آنهــا مثبــت شــده و نیــز تعــداد بســتری هــای ایــن بیمــاری 

افزایــش یافتــه اســت.
ــد از  ــاه بع ــفند م ــن در اس ــر ای ــالوه ب ــزود: ع ــور اف ــاس علیپ عب
مدتهــا فوتــی بیمــاران کرونایــی در مازنــدران ثبــت شــد کــه ۲ مــورد 
از ایــن فوتــی هــا مربــوط بــه مراکــز درمانــی دانشــگاه علوم پزشــکی 

مازنــدران بــود.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی اصلــی 
ــاری  ــن بیم ــترش ای ــال و گس ــری از ابت ــرای جلوگی ــل ب ــن عام تری
ــر  ــی ب ــه مبن ــه داد: ذهنیــت و تصــور جامع ــی رود، ادام ــه شــمار م ب
ــدی  ــا ج ــکل ه ــن پروت ــا ای ــده ت ــث ش ــاری باع ــن بیم ــن رفت  از بی

گرفته نشود.
ــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی  معــاون بهداشــتی دانشــگاه عل
ــای  ــکل ه ــن پروت ــده گرفت ــن نادی ــت: همی ــدران گف ــی مازن درمان
بهداشــتی باعــث شــده تــا عــالوه بــر افزایــش تعــداد مبتالیــان، فوت 

نیــز داشــته باشــیم.
ــمار  ــه ش ــی ب ــاری های ــه بیم ــد ۱۹ از جمل ــرد: کووی ــد ک وی تاکی
ــای  ــکل ه ــت پروت ــت رعای ــا پیوس ــا آن ب ــه ب ــه راه مقابل ــی رود ک م

ــت. ــراه اس ــتی هم بهداش
بنــا بــه اعــالم دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی 
درمانــی مازنــدران و بابــل در شــبانه روز گذشــته۱۳ بیمارتــازه مبتــال 
بــه کرونــا در بیمارســتان های زیــر مجموعــه ایــن ۲دانشــگاه 
بســتری شــدند و در حــال حاضــر مجمــوع بیمــاران مبتــال بــه کرونــا 
ــید  ــر رس ــه ۶۲ نف ــدران ب ــی مازن ــز درمان ــتری در مراک ــروس بس وی
ــژه ــای وی ــش مراقبت ه ــی در بخ ــار کرونای ــداد ۶ بیم ــن تع ــه از ای  ک

 بستری هستند.
ــد۱۹ در  ــه کووی ــال ب ــر ابت ــی براث ــدت فوت ــن م ــن در ای همچنی

بیمارســتان های مازنــدران بــه ثبــت نرســید.

ویروس تاج دار دست از سر مازندران بر نمی دارد ویروس تاج دار دست از سر مازندران بر نمی دارد 

فوتی های کرونایی دوباره شروع شدفوتی های کرونایی دوباره شروع شد
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 درختکاری؛ راهبردی برای احیای درختکاری؛ راهبردی برای احیای
 بازمانده های سبز تاریخ در مازندران بازمانده های سبز تاریخ در مازندران

ــرح  ــب ط ــال در قال ــه نه ــون اصل ــت ۱۱ میلی کاش
ــا دســتور اســتاندار در مازنــدران  نهضــت درختــکاری ب
آغــاز شــد کــه تحقــق دقیــق آن در مرحلــه حفاظــت، 
راهبــردی اصولــی بــرای احیــای جنگل هــای هیرکانــی 
بــه عنــوان بازمانــده هــای ســبز تاریــخ در دیــار علویــان 

بــه شــمار مــی رود.
ــدران در  ــتاندار مازن ــینی پور اس ــود حس ــید محم س
ــداران شهرســتان های  ــه فرمان ــه ای اداری خطــاب ب نام
ــی در طــرح نهضــت  اســتان دســتور مشــارکت همگان
درختــکاری را صــادر کــرد.در ایــن مکاتبــه آمــده اســت 
کــه نظــر بــه دســتور مؤکــد ریاســت محتــرم جمهــوری 
مبنــی بــر اجــرای طــرح نهضــت درختــکاری در کشــور 
مقتضــی اســت بــا عنایــت بــه قــرار گرفتــن در فصــل 
درختــکاری در کمتریــن زمــان ممکــن بــرای اجرایــی 
کــردن دســتور ریاســت محتــرم جمهــوری اقدامــات در 

ســطح شهرســتان عملیاتــی گــردد.
حســینی پــور تاکیــد کــرد: جلســه ســتاد درختــکاری 
ــت  ــه ریاس ــتا ب ــش، روس ــتان، بخ ــطح شهرس در س
از همــه  و  تشــکیل  دهیــار  و  بخشــدار  فرمانــدار، 
ظرفیتهــای دولتــی از ظرفیــت نهادها-تشــکل ها بــرای 

ــود. ــتفاده ش ــت اس ــت درخ کاش
مقــام عالــی دولــت ادامــه داد: همــه مدیــران کل 
اســتانی و مدیــران شهرســتانی موظف و مکلف هســتند 
در تأمیــن نهــال مناســب اقــدام کننــد و ماشــین آالت 
ــه را  ــه جانب ــکاری هم ــت هم ــانی نهای ــروی انس و نی
ــی ســاری  ــع طبیع ــران کل مناب ــد و مدی معمــول دارن
ــن نهــال را  ــف هســتند بهتری و نوشــهر موظــف و مکل
ــکاری ــت درخت ــرح نهض ــرای ط ــت و اج ــرای کاش  ب

 اختصاص دهند.
وی تصریــح کــرد: مدخل هــای ورودی شــهرها و داخــل 
شــهرها را بــه بهتریــن نحــو ممکــن درختــکاری شــود و 
همــه شــهرداران موظــف بــه درختــکاری و در کاشــت 
درخــت از گونــه هــای بومــی اســتان و هیرکانــی 

اســتفاده کننــد.
ــار  ــر دهی ــت: ه ــدران گف ــت در مازن ــی دول ــام عال مق
موظــف اســت بــا تشــکیل ســتاد درختــکاری در روســتا 
و بــا بهــره گیــری از ظرفیتهــای مردمــی روســتا داخــل 
روســتا و مدخلهــای ورودی و حاشــیه راههــای منتهــی 

بــه روســتا را بــه بهتریــن وجــه درختــکاری نماینــد.
ــاد  ــرکل جه ــه، مدی ــن ک ــان ای ــا بی ــور ب ــینی پ حس
کشــاورزی و مدیــران زیــر مجموعــه ایــن اداره کل 
ــار  ــری از همــه ظرفیتهــای در اختی ــا بهــره گی ــد ب بای
و کشــاورزان و تشــکلهای مرتبــط در ایــن نهضــت 
ــات  ــوده و اقدام ــا نم ــوری ایف ــش مح ــکاری نق درخت
ــداری و  ــرکل راه ــزود: مدی ــد، اف ــل آورن ــدی بعم ج
حمــل و نقــل جــاده ای موظــف اســت بــا بهــره گیــری 
ــژه  ــا بوی ــاده ه ــیه ج ــطیح حاش ــین آالت و تس از ماش
محورهــای اصلــی در امــر خطیــر نهضــت درختــکاری 
مشــارکت و همــکاری نمایــد و همچنیــن مدیــر عامــل 
شــرکت شــهرکهای صنعتــی موظــف اســت بــا تشــکیل 
ســتاد درختــکاری و بهــره گیــری از ظرفیت شــهرکها و 

نواحــی صنعتــی و مشــارکت کارخانجــات محوطــه های 
ــر و فضاهــای مــازاد داخــل شــهرکها و  عمومــی و معاب
نواحــی صنعتــی را بــه بهتریــن وجــه درختــکاری کنــد.
ــت  ــرکل صنع ــرد: مدی ــه ک ــدران اضاف ــتاندار مازن اس
معــدن و تجــارت اســتان موظــف اســت بــا بهــره گیــری 
از ظرفیتهــا و مشــارکت واحدهــای صنعتــی - معدنــی و 
صنفــی خــارج از شــهرکها فضاهــا و محوطــه هــای در 
ــوب  ــه نحــو مناســب و مطل ــا را ب ــن واحده ــار ای اختی
درختــکاری کنــد و همچنیــن مدیــرکل اوقــاف و 
امــور خیریــه اســتان موظــف اســت فضاهــای موجــود 
ــه  در موقوفــات و بقــاع متبرکــه اماکــن در اختیــار را ب

بهتریــن نحــو ممکــن درختــکاری نمایــد.
ــداران  ــت فرمان ــروری اس ــرد: ض ــان ک ــر نش وی خاط
در ســطح شهرســتان بــه تناســب از ظرفیــت نهادهــای 
ــمنها و  ــژه س ــا، بوی ــگاه ه ــی، دانش ــی و انتظام نظام
ــی  ــای مردم ــه ظرفیته ــاد و هم ــردم نه ــکلهای م تش
ــوب  ــق و مطل ــرای دقی ــیج و اج ــرای بس ــتان ب شهرس

ــد. ــتفاده نماین ــکاری اس ــت درخت نهض
ــت  ــر مدیری ــرکل دفت ــد کــرد: مدی ــان تاکی وی در پای
عملکــرد بازرســی و امــور حقوقــی اســتانداری موظــف 
اســت بــا همــکاری معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی 
ــرح  ــرای ط ــوص اج ــتانداری در خص ــگری اس و گردش
نهضــت درختــکاری و دریافــت و تهیــه گــزارش عملکرد 
و ارزیابــی فرمانــداران بخشــداران، شــهرداران، دهیــاران 
ــران کل دســتگاه هــای اجرایــی اســتان بعنــوان  و مدی
ــد  ــدام نمای ــا اق ــی آنه ــم در ارزیاب ــاخص مه ــک ش ی
ــی و  ــتگاههای اجرای ــران کل دس ــداران و مدی و فرمان
ــق  ــزارش مصــور و دقی ــهرداران موظــف هســتند گ ش
و تعــداد درخــت کاشــته شــده در نهضــت درختــکاری 
را تهیــه و بــرای جمــع بنــدی بــه معاونــت هماهنگــی 
ــرکل  ــتانداری و مدی ــگری اس ــادی و گردش ــور اقتص ام
ــی  ــور حقوق ــی و ام ــرد بازرس ــت عملک ــر مدیری دفت

ــد. اســتانداری ارســال نماین
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تعلــل نهادهــای متولــی گلســتان در خریــد تضمینــی میــوه 
مــورد نیــاز شــب عیــد در فصــل برداشــت، ســبب شــد تــا 
ــود. ــم ش ــال متالط ــی س ــای پایان ــوه در روزه ــت می قیم
ــد  ــال، خری ــان س ــام پای ــیدن ای ــا فرارس ــی: ب ــم محب اعظ
ــا توجــه بــه  مایحتــاج شــب عیــد، دغدغــه مــردم شــده و ب
ــود  ــأله نم ــن مس ــان، ای ــاه رمض ــا م ــد ۱۴۰۲ ب ــارن عی  تق

بیشتری می یابد.
ــر اســت،  ــا ســنوات قبــل متفاوت ت ــازار ب شــرایط امســال ب
شــوک قیمتــی ناشــی از افزایــش قیمــت دالر در چنــد هفته 
ــی  ــای اساس ــی کااله ــای برخ ــش به ــبب افزای ــته س گذش
ــوروزی  ــای ن ــه خریده ــده و البت ــج ش ــد گوشــت و برن مانن
ــت  ــم تح ــش را ه ــف و کف ــه و کی ــل و البس ــد آجی مانن
ــد  ــرل فرآین ــازار و کنت ــر ب ــت.نظارت ب ــرار داده اس ــر ق تأثی
قیمت گــذاری کاالهــای اساســی در ایــن بیــن ضــروری بــوده 
ــش  ــاره، افزای ــگاه های به ــا، نمایش ــی بازارچه ه ــش بین و پی
گشــت های کنترلــی و تشــدید فعالیــت بازرســان نهادهایــی 
ماننــد تعزیــرات، صنعــت و معــدن، جهــاد کشــاورزی و غیــره 
از جملــه راهکارهــای نهادهــای متولــی بــرای کنتــرل بــازار 
اســت.با توجــه بــه افزایــش قیمت هــا، شــاید خانوارهــا بتوانند 
از خریــد برخــی اقــالم ماننــد آجیــل، کیــف و کفــش و لباس 
عیــد، چشــم پوشــی کننــد و یــا کمتــر ســراغ گوشــت قرمز و 
ماهــی برونــد ولــی خریــد میــوه قابــل چشــم پوشــی نیســت.
بــه  روســتایی  تعــاون  ســازمان  گذشــته  ســنوات  در 
ــال  ــیب و پرتق ــوالت س ــازاد محص ــت م ــی از دول نمایندگ
ــه  ــی ب ــای منته ــرده و در روزه ــداری ک ــداران خری را از باغ
شــب عیــد، ایــن میوه هــا را بــا قیمــت مصــوب روانــه بــازار 
ــا هفتــه اول بهمــن مــاه، از خریــد  می کــرد امــا امســال و ت
تضمینــی مرکبــات و ســیب خبــری نبــود و ســرانجام پس از 
کــش و قوس هــای متعــدد بخــش خصوصــی بــه نمایندگــی 
دولــت، مکلــف شــد بخــش اندکــی از تولیــدات مــازاد باغــات 

ــد. ــداری کن اســتان را خری
میــزان انــدک و البتــه دیرهنــگام خریــد محصــوالت، ســبب 
ــد  ــب عی ــازار ش ــم ب ــرای تنظی ــت ب ــت دول ــا دس ــد ت ش
خالی تــر از ســال های گذشــته باشــد و از هــم اکنــون شــاهد 
افزایــش افسارگســیخته مرکبــات و ســیب در بــازار هســتیم 
بــه طــوری کــه قیمــت ایــن میوه هــا نســبت بــه چنــد هفتــه 

قبــل دو برابــر شــده اســت.
باغداران متضرر شدند

یکــی از باغــداران بندرگــزی در ایــن خصــوص بــه خبرنــگار 
ــات در  ــد مرکب ــزان تولی ــاری، می ــال ج ــت: در س ــر گف مه
ــد  ــن خری ــت پایی ــا قیم ــوده ام ــب ب ــتان مناس ــات اس باغ
ایــن محصــوالت باغــداران را متضــرر کرد.اگــر دولــت مــازاد 
محصــول را از باغــدار خریــداری می کــرد هــم اکنــون نگرانــی 
بابــت تأمیــن میــوه شــب عیــد وجــود نداشــت.محمد رایجی 
بــا اشــاره بــه اینکــه دولــت قــرار بــود مــازاد نیــاز باغــداران را 
خریــداری کنــد، افــزود: امــا هیــچ گونــه خریــدی از باغــدار 
ــات  ــه باغ ــای دالالن ب ــل پ ــن دلی ــه همی ــد و ب ــام نش انج
گلســتان بــاز شــد.وی بیــان کــرد: قیمــت مرکبــات ســر بــاغ 
ــه کیلویــی چهــار هــزار تومــان رســید کــه حتــی هزینــه  ب
ــیاری  ــذا بس ــی داد ل ــش نم ــم پوش ــا را ه ــر و نهاده ه کارگ

رغبــت بــرای جمــع آوری محصــول خــود نداشــتند.
رایجــی گفــت: در ابتــدا از ســوی مدیــران جهــاد کشــاورزی 
ــازار انجــام خواهــد  ــد میــوه تنظیــم ب اعــالم شــد کــه خری
شــد امــا اداره کل تعــاون روســتایی گلســتان ایــن موضــوع را 

رد کــرد و ایــن مســأله باعــث شــده کــه هــم اکنــون قیمــت 
ــح  ــد.وی توضی ــان برس ــزار توم ــش از ۳۰ ه ــه بی ــال ب پرتق
داد: اگــر دولــت مــازاد محصــول را از باغــدار خریــداری 
ــردم  ــه م ــم و ن ــرر می کردی ــا ض ــه م ــرد ن ــره می ک و ذخی
ــد خــود را  ــال شــب عی ــر پرتق ــن براب ــد چندی ــور بودن  مجب

خریداری کنند.
ــی از  ــد تضمین ــه خری ــون هیچ گون ــه داد: تاکن رایجــی ادام
مــا انجــام نشــده و بــه همیــن خاطــر، باغــدار رغبتــی بــرای 
جمــع آوری محصــول خــود نداشــت زیــرا میــوه ســر بــاغ بــا 
قیمــت کمتــر از چهــار هــزار تومــان بــه فــروش می رســید.
ایــن باغــدار گلســتانی تأکیــد کــرد: نبود بــازار مناســب باعث 
ــز  ــن نی ــدار برداشــت را انجــام ندهــد و ای ــه باغ می شــود ک

خســارت مالــی بــرای آنهــا ایجــاد می کنــد.
خرید تضمینی انجام نشد

ــه  ــم ب ــوی ه ــداران کردک ــر از باغ ــی دیگ ــر، یک ــراد نف م
خبرنــگار مهــر گفــت: بیشــترین اجحــاف و ظلــم به باغــداران 
ــتر  ــت بیش ــه دول ــی ک ــود، در حال ــی می ش ــال و نارنگ پرتق
ــا  ــد ام ــی می کن ــد تضمین ــاورزی را خری ــوالت کش محص

ــدارد. ــات ن ــه محصــول مرکب توجهــی ب
ــار  ــا چه ــن شــرایط دالالن قیمــت ســه ت ــزود: در ای وی اف
ــا  ــال ی ــرم پرتق ــر کیلوگ ــرای ه ــانند ب ــان می رس ــزار توم ه
ــت  ــدار اس ــرر باغ ــأله ض ــن مس ــه ای ــانند ک ــی می رس نارنگ
ــرد:  ــان ک ــراد بی ــطه ها می رود.م ــب واس ــه جی ــود آن ب و س
اگــر مرکبــات از باغــدار خریــداری و ذخیــره می شــود مــردم 
ــن محصــول را  ــوده و ای ــود نب ــد خ ــران شــب عی ــر نگ دیگ
ــرد: در  ــوان ک ــد.وی عن ــب تری می خریدن ــت مناس ــا قیم ب
ــات  ــد مرکب ــای تولی ــی از قطب ه ــه خــودش یک ــتانی ک اس
اســت خریــد چنــد برابــری پرتقــال و نارنگی درســت نیســت 
ــای  ــش دغدغه ه ــه کاه ــر ب ــت بهت ــا مدیری ــوان ب و می ت

مــردم کمــک کــرد.
۱۰۰ تن سیب و پرتقال خریداری شد

ــن  ــم در ای ــاد کشــاورزی گلســتان ه رئیــس ســازمان جه
خصــوص گفــت: خریــد میــوه شــب عیــد از باغــداران 
اســتان انجــام شــده و بــا توجــه بــه شــرایط بــه بــازار تزریــق 
ــه  می شــود.محمد برزعلــی افــزود: در ســال جــاری تولیــد ب
ــا  ــد ت ــب ش ــر موج ــن ام ــرد و ای ــدا ک ــش پی ــاره افزای یکب
ــرو  ــا چالــش روب ــازار فــروش ایــن محصــوالت ب در یافتــن ب
شویم.سرپرســت معاونــت توســعه بازرگانــی جهاد کشــاورزی 
گلســتان هــم در خصــوص خریــد میــوه تضمینــی و برپایــی 
ــن وزارت  ــه ای بی ــم نام ــت: تفاه ــاره گف ــگاه های به نمایش

جهــاد و اتــاق تعــاون منعقــد شــده کــه براســاس آن، اتــاق 
تعــاون مجــری برپایــی نمایشــگاه های بهــاره در کشــور 
هستند.حســین پهلونــان افــزود: ایــن نمایشــگاه ها اغلــب در 
مراکــز اســتان ها برپــا شــده کاالهــای اساســی در آن توزیــع 

خواهــد شــد.
وی بیــان کــرد: برگــزاری نمایشــگاه بهــاره کاالهای اساســی 
در گلســتان پیگیــری و فعــاًل در شــهر گــرگان نهایــی شــده 
اســت و برگــزاری آن در دیگــر شهرســتان ها هــم در دســت 
بررســی اســت.پهلوانان در مــورد توزیــع میــوه شــب عیــد هم 
گفــت: ســال های گذشــته دولــت مــازاد میــوه را از باغــداران 
خریــداری می کــرد کــه امســال ایــن امــر بــه بخــش 
ــه تعــاون روســتایی  ــه اتحادی خصوصــی و تشــکل ها از جمل
واگــذار شــده کــه براســاس آمــار آنهــا ۵۰ تــن پرتقــال و ۵۰ 

تــن ســیب درختــی خریــداری و ذخیــره شــده اســت.
کاهش خرید میوه تنظیم بازار

ــوص  ــن خص ــم در ای ــتان ه ــتایی گلس ــاون روس ــر تع مدی
گفــت: تأمیــن میــوه شــب عیــد بــه صــورت خریــد 
ــه میــزان مشــخص انجــام شــده و در  توافقــی از باغــداران ب

می شــود. نگهــداری  اســتان  ســردخانه های 
ــال  ــه در س ــان اینک ــا بی ــن ب ــح المومنی ــت اهلل صال حج
ــازار  ــرای ب ــال ب ــی و پرتق ــیب درخت ــن س ــته ۲۵۰ ت گذش
شــب عیــد خریــداری شــد، افــزود: امســال بــه دلیــل تقــارن 
نــوروز بــا مــاه مبــارک رمضــان، میــزان خریــد میــوه تنظیــم 
بــازار در مقایســه بــا ســال قبــل، کمتــر شــده و بــه ۱۰۰ تــن 

رســیده اســت.
وی بیــان کــرد: خریــد توافقــی میــوه بــه منظــور مدیریــت 
بــازار و جلوگیــری از ســودجویی دالالن انجــام شــده تا اقشــار 
ــته  ــد را داش ــوه شــب عی ــد می ــوان خری ــه ت ــف جامع ضعی
ــم  ــد تنظی ــه خری ــح داد ک ــن توضی ــند.صالح المومنی باش
ــاً از  ــرد کــه عمدت ــا مباشــرین ُخ ــرارداد ب ــا انعقــاد ق ــازار ب ب
اتحادیه هــای اســتانی و شهرســتانی و ســورتینگ داران 

هســتند، انجــام شــده اســت.
ــع  ــزودی توزی ــت: ب ــتان گف ــتایی گلس ــاون روس ــر تع مدی
میــوه تنظیــم بــازار انجــام شــده تــا التهابــات قیمتــی کاهش 
یابد.هرچنــد دولــت در خریــد میــوه تضمینــی دچــار تعلــل 
ــر ســیب و میــوه  شــده و برآوردهــا حاکــی از کاهــش ذخای
ــد  ــر رون ــش نظــارت ب ــا افزای ــی اســت ام ــای دولت در انباره
توزیــع میوه هــای یارانــه ای می توانــد زمینــه کنتــرل بیشــتر 
قیمت هــا و دسترســی آســان تر مــردم بــه میــوه شــب عیــد 

را فراهــم کنــد.

تکاپوی دیرهنگام برای مدیریت بازارتکاپوی دیرهنگام برای مدیریت بازار

کم کاری در دی یقه نوروز را گرفتکم کاری در دی یقه نوروز را گرفت
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مجله سراسری دو زبانه 

ــاح  ــبانگاهی در اصط ــی و ش ــظ صبحگاه ــه غلی م
ــِرم«  ــی ِچ ــوان »ماه ــه عن ــدران ب ــای مازن ــی ه محل
گفتــه مــی شــود زمانــی کــه آغــاز آن نویــد روزهــای 

ــادی اســت. ــد و صی ــرای صی خــوش ب
ــح  ــر صب ــا ه ــته مازندرانی ه ــد روز گذش ــی چن ط
ــظ  ــه غلی ــا م ــتان ب ــق اس ــی مناط ــام در برخ و ش
صبحگاهــی روبــرو بودنــد، گویــی بــوی اســپند و عــود 
ــوا را  ــال و ه ــن ح ــده و ای ــد ش ــدا بلن ــمان خ در آس

ــد. ــرم گوین ــی چ ــا ماه محلی ه
فصــل صیــد و صیــادی در مازنــدران و شــمال ایــران 
ــای  ــد و طــی ماه ه ــی را ســپری می کن ــای پایان ماه ه
ــبت  ــه نس ــادان ب ــال و روز صی ــاری ح ــته و ج گذش
ــی  ــا فراوان ــازار نیــز ب ــوده اســت و ب گذشــته خــوب ب
ــد  ــی صی ــای پایان ــت. روزه ــوده اس ــرو ب ــی روب ماه
ــادان  ــور صی ــه در ت ــای ک ــتر گونه ه ــادی بیش و صی
ــازار ماهــی ســفید  ــوع ســفید اســت و ب ــد از ن می افت
در اســتان داغ اســت.ماهی چــرم، مــه غلیــظ و فراوانی 
ماهــی نیــز ســبب آن نشــد تــا نــرخ ایــن دردانه هــای 
ــی  ــه ماه ــود و هرچ ــته ش ــپین شکس ــای کاس دری

ــر مــی رود. بیشــتر، قیمــت آن نیــز باالت
گــزارش میدانــی خبرنــگاران مهــر از بازارهــای 
ــوس  ــل، رامســر و چال ــه ســاری، باب ــدران از جمل مازن
ــه  ــف ب ــای مختل ــرخ گونه ه ــه ن ــد ک ــان می ده نش
ــان بســته  ــزار توم ــا ۴۰۰ ه ــن از ۱۶۰ ت طــور میانگی
ــر  ــی تازه ت ــه ماه ــانان دارد و هرچ ــوع آن نوس ــه ن ب

ــت. ــر اس ــد، گران ت باش
چرخــی در بــازار ماهــی فروشــان ســاری مــی زنیــم و 
روی تابلــو قیمت هــای مختلفــی نوشــته شــده اســت 
ــی  ــا ماه ــی ت ــزار تومان ــزل آالی ۱۶۰ ه ــی ق از ماه

ســفید ۳۹۰ هــزار تومانــی.

ــش  ــفید پی ــانه س ــه ش ــانه ب ــزل آال ش ق
مــی رود

قــزل آال شــانه بــه شــانه ماهــی ســفید پیش مــی رود 
و تهیــه آن بــرای خیلی هــا ســخت می شــود، یکــی از 
ــوان  ــا ت ــد: برخی ه ــی می گوی ــازار ماه فروشــندگان ب
خریــد ماهــی را ندارنــد و صیــادان و فروشــندگان هــم 

از قیمت هــا ناراضــی هســتند.
ــدران  ــرب مازن ــازار ماهــی در غ افشــین فروشــنده ب
نیــز می گویــد: طــی چنــد روزی کــه بــه نوعــی هــوا 
مــه آلــود و یــا بــه اصطــاح ماهــی چــرم بــود قیمــت 
ماهــی تاحــدودی کاهــش یافــت امــا پــس از آن 

ــت. ــی برگش ــه روال گران ــا ب ــاره نرخ ه دوب
وی بــا بیــان اینکــه قیمــت ماهــی توســط ســماکان 
و هــر روز صبــح تعییــن می شــود و فروشــندگان نیــز 
آن را خریــداری و بــا افــزودن درصــد ســود بــه فــروش 
نرخ هــا  امســال  مجمــوع  در  گفــت:  می رســانند، 
ــادان هــم  ــوده اســت.به ســراغ صی ــل ب ــر از قب گران ت
می رویــم بــا آنکــه از وضعیــت صیــد در مــاه گذشــته 
ــکات و  ــر مش ــان درگی ــا همچن ــد، ام ــت دارن رضای
ــد و  ــی ادوات صی ــتند و گران ــی هس ــب قدیم مصائ
ــان را  ــا، اوضاعش ــدن وعده ه ــق نش ــادی و محق صی

تلــخ کــرده اســت.

صیاد سود چندانی نمی کند
محــب علــی صیــاد مازندرانــی صیــد غیرمجــاز، 
برخــی  حــذف  و  دریــا  و  رودخانه هــا  آلودگــی 
ــه  ــی دانســت ک ــه عوامل ــان را از جمل ــای آبزی گونه ه
ــت:  ــذارد و گف ــر می گ ــادی اث ــد و صی ــد صی ــر رون ب
ــان و  ــواج خروش ــروب در ام ــا غ ــح ت ــادان از صب صی
ســرد دریــای خــزر مشــغول کار هســتند امــا دســت 

ــود. ــان نمی ش ــی عایدش ــود چندان ــر س آخ
جملــه  از  را  صیــادی  ادوات  و  تــور  گرانــی  وی 
مشــکات بیــان کــرد و گفــت: گرانــی اجنــاس و اقام، 
هزینه هــای کمرشــکن ســوخت و تعمیــرات تراکتــور 
ــی و ســخت  ــه پرداخت ــاالی بیم ــم ب ــزات، رق و تجهی
ــادان را  ــادی، حــال صی ــان آور نبــودن شــغل صی وزی
ــار  ــه ناچ ــی ب ــادان قدیم ــی از صی ــرده و برخ ــد ک ب

ــیدند. ــغل کش ــن ش ــت از ای دس
ایــن صیــاد مازندرانــی بــا اظهــار اینکــه تعدیل شــغل 
صیــد و صیــادی و کاهــش ۱۰ درصــدی نــرخ بیمــه از 
ــوز  ــت: هن ــود، گف ــده داده می ش ــال وع ــال های س س
ــئله  ــن مس ــد و ای ــرا نش ــتان اج ــا در اس ــن طرح ه ای
ــول  ــور معم ــت.به ط ــرده اس ــخ ک ــادان را تل کام صی
ــای خــزر از  ــان اســتخوانی در دری ــد ماهی فصــل صی
ــه  ــته ب ــود و بس ــروع می ش ــر ش ــاه مه ــه دوم م نیم
شــرایط آب و هوایــی و وضعیــت صیــد تــا پانزدهــم یــا 

ــد. ــه می یاب ــد ادام ــن ســال بع اواخــر فروردی
چهــار هــزار و ۲۰۰ صیــاد در قالــب ۵۴ شــرکت 
ــان  ــد ماهی ــه کار صی ــدران ب ــره در مازن ــادی پ صی

ــتند. ــغول هس ــزر مش ــای خ ــتخوانی در دری اس
ــدران  ــره مازن ــه پ ــل اتحادی ــی مدیرعام خشــایار نوای
نیــز بــا بیــان اینکــه صیــادان خواهــان مطالبــه مصوبه 
ســفر رئیــس جمهــور بــه اســتان هســتند، تعدیــل و 

تثبیــت شــغل صیــد و صیــادی کــه در ســال ۸۷ در 
ــات  ــه مطالب ــد را از جمل ــوب ش ــران مص ــت وزی هیئ

مطــرح کــرد.
ــه در  ــادی ک ــد و صی ــغل صی ــت ش ــل و تثبی تعدی
ســال ۸۷ در هیئــت وزیــران مصــوب شــد را از جملــه 

مطالبــات اســت
ــان اینکــه طــرح ذکرشــده در اســتان های  ــا بی وی ب
همجــوار گیــان و گلســتان اجــرا شــد، افــزود: 
ــه  ــن مصوب ــرای ای ــان اج ــی خواه ــادان مازندران صی

ــتند. ــی هس مل
مدیــرکل شــیات مازنــدران نیــز بــا اظهــار اینکــه از 
ــن  ابتــدای فصــل صیــد تاکنــون بیــش از دو هــزار ت
ــده  ــد ش ــتان صی ــتخوانی در اس ــان اس ــواع ماهی ان
اســت، افــزود: میــزان صیــد ماهیان اســتخوانی نســبت 
ــمگیری  ــد چش ــل رش ــال قب ــابه س ــدت مش ــه م  ب

داشته است.
ــش از  ــد را بی ــزان صی ــم زاده ارزش می ــم کری قاس
ــب  ــت: ترکی ــرد و گف ــر ک ــان ذک ــارد توم ۴۰۰ میلی
ــال،  ــی کف ــامل ماه ــز ش ــده نی ــد ش ــای صی گونه ه

ــت. ــور اس ــفید و کپ س
ــادی  ــی صی ــرکت تعاون ــه ۵۴ ش ــان اینک ــا بی وی ب
پــره در اســتان فعالیــت می کنــد، افــزود: پیــش بینــی 
ــا از  ــتر گونه ه ــد، بیش ــی صی ــاه پایان ــود در م می ش
نــوع ســفید باشــد و رهاســازی بچــه ماهیــان در طــول 
ــای  ــزی در توره ــه آب ــن گون ــی ای ســال ســبب فراوان

صیــادان شــده اســت.
ــاالنه  ــد: س ــادآور ش ــدران ی ــیات مازن ــرکل ش مدی
در  ماهیــان  انــواع  قطعــه  میلیــون  حــدود ۱۰۰ 
رودخانه هــای شــیاتی منتهــی بــه دریــا رهــا ســازی 
ــای  ــد نتیجــه طرح ه ــزان صی ــش می می شــود و افزای

ــت. ــا اس ــزی در دری ــای آب ــازی گونه ه رهاس
ــادان نیــز گفــت:  ــه دغدغه هــای صی ــا اشــاره ب وی ب
و  اســت  پیگیــری  حــال  در  صیــادان  مطالبــات 
امیدواریــم بــا تخصیــص منابــع تعدیــل شــغل صیادی 
و کاهــش حــق بیمــه صیــادان در اســتان عملیاتــی و 

ــود. ــق ش محق
صیــد و صیــادی در مازنــدران بیشــتر بــه شــکل پــره 
ــاع  ــه ارتف ــی ب ــا کمــک تورهای ــادان ب ــه صی اســت ک
۱۰ متــر و طــول هــزار متــر و بــا اســتفاده از قائــل بــه 
صــورت نیــم دایــره ای در فاصلــه مشــخصی از ســاحل، 
تورهــای را پهــن می کننــد و ســپس بــه کمــک 

تراکتــور، تورهــا را بــه ســاحل مــی کشــند.
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تــا همیــن یک دهــه پیــش اطالعــات چندانــی از بیمــاری ام اس 
وجــود نداشــت.تمام منبــع نه چنــدان موثــق از آن در فیلمــی درام 
ــا دیــدن آن قالــب تهــی می کــرد.  خالصــه می شــد کــه بیمــار ب
ام اس پیامــد هــای متعــددی دارد کــه در ایــن فیلــم همــه آن هــا 
بــا جریــان پیــش رونــده هولناکــی بــه تصویــر کشــیده شــده بــود. 
ــول  ــه ام اس در ط ــال ب ــرد مبت ــر ف ــه ه ــت ک ــی اس ــن درحال ای
ــا ایــن بیمــاری ممکــن اســت بــه یــک تــا ســه  زندگــی خــود ب
مــورد از ایــن پیامدهــا مبتــال شــود. مبتالیــان بــه ام اس بخــش 
ــق  ــد. طب ــه را تشــکیل می دهن ــاران جامع ــی از بیم ــل توجه قاب
ــال  ــار مبت ــزار بیم ــدود ۷۰ ه ــان ح ــت و درم ــار وزارت بهداش آم
ــان  ــای آن ــی و روزمرگی ه ــم، از زندگ ــور داری ــه ام اس در کش ب
ــی  ــتم عصب ــای سیس ــی از بیماری ه ــم ؟ ام اس یک ــه می دانی چ
مرکــزی در بــدن انســان اســت. بــرای ایــن بیمــاری تــا بــه حــال 
ــات  ــق تحقیق ــت. طب ــده اس ــود نیام ــی بوج ــان قطع ــچ درم هی
ــا ۴۰  ــای ۲۰ ت ــی ام اس بیشــتر خانم ه ــازمان بهداشــت جهان س
ســال را درگیــر می کنــد و بیشــتر عالئــم ایــن بیمــاری در ســنین 

ــد. ــان می دهن ــود را نش ــی خ جوان
بــا بــروز ایــن عالئــم سیســتم ایمنــی بــدن بــا شــدت بیشــتری 
ــه  ــده ب ــا پراکن ــاوب ی ــور متن ــه ط ــه ب ــود و در ادام ــال می ش فع
ــد آن  ــای مفی ــد و بافت ه ــه می کن ــار حمل ــی بیم سیســتم عصب
کــه جایگزینــی بــرای شــان وجــود نــدارد را از بیــن می بــرد. بــه 
همیــن دلیــل بیمــار رفتــه رفتــه بــا شــدت پیامدهــای منفــی رو 
ــه بیمــار  ــه رو می شــود. امــا میــزان ایــن تخریــب از بیمــاری ب ب
دیگــر نســبی اســت.به همیــن دلیــل اســت کــه هــر کــدام از ایــن 
بیمــاران ممکــن اســت عالئــم ویــژه ای را بــروز بدهنــد و بعیــد بــه 
نظــر می رســد کــه رونــد عالئــم ام اس در بیمــاران دقیقــا مشــابه 
هــم باشــد. همیــن موضــوع باعــث شــده تــا جامعــه دیــد متفاوتی 
نســبت بــه ایــن بیمــاری داشــته باشــد. برخــی آن را یــک بیماری 
ســخت و بعضــی دیگــر آن را بــه شــکل یــک عارضــه معمولــی و 
قابــل کنتــرل می شناســند. امــا در زندگــی روزمــره ایــن بیمــاران 
ــی و  ــال زندگ ــک ح ــم کم ــور می توانی ــه ط ــذرد و چ ــه می گ چ

روابــط اجتماعــی ایــن دســته از بیمــاران شــویم ؟
چرا من ؟

ــه یــک بیمــاری نســبتا ناشــناخته  مثــل بیشــتر افــرادی کــه ب
مبتــال می شــوند مــدت هــا طــول کشــیده تــا بپذیــرد ۳ ســال بــه 
ام اس مبتــال بــوده و ایــن را نمی دانســته اســت. »ســارا میرزایــی 
«۳۹ ســاله اســت و مــی گویــد ایــن بیمــاری زمــان حــال و آینــده 
اش را درگیــر خــود کــرده اســت: »تشــخیص ام اس بــه ســادگی 
امــکان پذیــر نیســت.به همیــن دلیــل مدت هــا بــه خاطــر عالئمی 
کــه داشــتم در مطب هــای تخصصــی زنــان ،ارتوپــدی و اعصــاب و 
روان پاســکاری می شــدم. در نهایــت دســتور ام آر آی داده شــد و 
پزشــک اعصــاب این بیمــاری را تشــخیص دادنــد. اولیــن جمله ای 
ــود کــه شــانس آورده ام. چــون ۳ ســال  هــم کــه گفتنــد ایــن ب
ایــن بیمــاری را داشــته ام و تخریــب بافــت هــای عصبی پیشــروی 
ــتم  ــاری نداش ــی از بیم ــون اطالع ــت و چ ــته اس ــن نداش در م
ــه  ــن ک ــن ای ــا پذیرفت ــری را متحمــل شــده ام. ام اســترس کمت
ناگهــان از یــک انســان ســالم و نرمــال بــه بیمــار ام اس تبدیــل 
شــوی و ایــن بیمــاری بخشــی از هویــت فــردی و اجتماعــی شــما 

شــود کار ســاده ای نیســت.«
ــع  ــرده مناب ــاری اش ب ــه بیم ــی ب ــه پ ــی ک ــد زمان ــارا می گوی س
زیــادی در بــاره علــل و پیامدهــای ایــن بیمــاری وجــود نداشــته 
اســت: »مــن هــم مثــل خیلــی از بیمــاران ام اس وقتــی فیلمــی 
ســینمایی کــه در بــاره ایــن بیمــاری ســاخته شــده بــود را دیــدم 
بــه شــدت دچــار اضطــراب شــدم .در ایــن فیلــم شــخصیت بیمــار 
ــل  ــج کام ــی و فل ــردن، نابینای ــاری در ادرار ک ــی اختی ــار ب دچ
ــدام  ــدواری. م ــی امی ــرای اندک ــی ب ــی پایان ــن یعن ــود و ای می ش
ــوم  ــار ام اس ش ــد دچ ــن بای ــرا م ــردم چ ــوال می ک ــودم س از خ
. همــان طــور کــه می دانیــد هنــوز دلیــل ابتــال بــه ایــن بیمــاری 

نیــز ناشــناخته اســت.«

ســارا می گویــد از آنجایــی کــه یکــی از دالیــل ایــن بیمــاری را 
ــد: »ام اس  ــته ازدواج کن ــاال نتوانس ــه ح ــا ب ــد ت ــک می دانن ژنتی
عالئــم ظاهــری نــدارد. قابــل کنتــرل اســت و حتــی مراجعــه دائــم 
ــاری را  ــن بیم ــوان ای ــت. می ت ــروری نیس ــک در آن ض ــه پزش ب
پنهــان کــرد. مــن بــا صداقــت در بــاره آن صحبــت می کنــم و بــه 
همیــن دلیــل تــا بــه حــال نتوانســته ام زندگــی مشــترک تشــکیل 
دهــم. یکــی از آرزوهــای مــن ایــن اســت کــه مثــل همــه زن هــا 
ــگاه نادرســت و  ــاری و ن ــن بیم ــا ای ــوم ام ــادر ش ــم م روزی بتوان
ــرده  ــروم ک ــن آرزو مح ــن را از ای ــه آن م ــه ب ــی جامع ــر علم غی
ــن بیمــاری  ــودن ای ــه ژنتیکــی ب ــی اســت ک ــن در حال اســت. ای
همچنــان یــک فرضیــه اســت و بســیاری از مــادران مبتــال بــه ام 

اس فرزندانــی ســالم دارنــد.«
ترحم سرنوشت من را تغییر داد

ــی  ــم اسپاســم شــدید عضالن ــا عالئ ــی و ب ــه طــور ناگهان ــا ب ثری
ــه ام اس شــده اســت. مشــکالت  ــال ب ــرار شــونده متوجــه ابت تک
جســمی و حرکتــی بــرای او بــا ســرعت بیشــتری نمــود ظاهــری 
ــه  ــغلش را ب ــا ش ــده ت ــث ش ــوع باع ــن موض ــرده و همی ــدا ک پی
ــد:  ــه ده ــابقش ادام ــوق س ــی از حق ــا نیم ــورت دورکار و ب ص
»خســتگی شــدید بعــد از انجــام کارهــای کوچــک کــه دیگــران 
بــه راحتــی از عهــده آن برمی آینــد یکــی از پــر تکرارتریــن عالئــم 
ــن  ــا ای ــت.من مدت ه ــم هاس ــژه در خان ــه وی ــاری ام اس ب بیم
عالئــم را داشــتم امــا اهمیتــی بــه آن نمــی دادم تــا ایــن کــه یــک 
ــی در  ــی دچــار اسپاســم های شــدید عضالن در چنــد شــب متوال
ناحیــه ســاق پــا شــدم. مدتــی طول کشــید تا پزشــکان تشــخیص 
قطعــی بدهنــد. امــا دیگــر چــاره ای نبــود و مــن یــک بیمــار مبتال 
بــه ام اس شــده بــودم. بیمــاری کــه از همــان بــدو اطــالع از آن بــه 
شــما گفتــه می شــود کــه درمــان قطعــی بــرای آن وجــود نــدارد 
و از شــما می خواهنــد در مواجهــه بــا آن تــاب آوری داشــته باشــید 
تــا بتواننــد بــا کمک هــای دارویــی بــه کنتــرل آن کمــک کننــد. 

امــا همــه چیــز بــه همیــن ســادگی نیســت.«
ثریــا در یــک شــرکت بــه عنــوان حســابدار مشــغول بــه کار بــوده 
اســت. مشــکالت جســمی حرکتــی او تــا جایــی پیــش رفتــه کــه 
ــرش ترحــم  ــه دهــد: »پذی ــه کارش ادام ــه ب ــح داده در خان ترجی
دیگــران بخــش جــدا نشــدنی از زندگــی روزمــره بیماران جســمی 
و حرکتــی اســت.اما مــن هیــچ وقــت با ایــن موضــوع کنــار نیامدم 
.شــاید بــه ایــن دلیــل کــه بیــش از ۴ دهــه بــه عنــوان یــک فــرد 
ســالم زندگــی کــرده بــودم. چــون بــه طــور دائــم بــرای رفــع بــی 
حســی در پــا نیــاز بــه چنــد ســاعت بســتری شــدن و دارو گرفتن 
داشــتم همکارانــم را در جریــان گذاشــتم .مــن فکــر می کنــم در 
مواجهــه بــا یــک بیمــار ام اس اطرافیــان اطالعــات کمــی دارنــد و 
بــه همیــن دلیــل بیشــتر برخوردهایــی کــه در خانــواده و محــل 
کار می دیــدم حــول محــور ترحــم کــردن مــی گشــت. احســاس 
ــه مــن از طــرف دیگــران  ــودن و انتقــال آن ب ــوان ب ضعیــف و نات
داشــت مــن را از پــا در مــی آورد. مــن بــاور بــه خــودم را از دســت 

داده بــودم بــه همیــن دلیــل و البتــه نیازهــای بیشــتر بــه مرخصی 
ــا درخواســت  ــف باعــث شــد ت ــه پزشــک های مختل ــه ب و مراجع
دورکاری بدهــم. خوشــبختانه بــه دلیــل ســابقه ای کــه داشــتم این 

موضــوع پذیرفتــه شــد.«
ــای ام  ــال حمله ه ــدن احتم ــزوی ش ــا من ــه ب ــد ک ــا می دان ثری
اس را بیشــتر می کنــد امــا می گویــد ایــن را بــه رفتــار نادرســت 
ــاور کنیــد اگــر  ــان ترجیــح می دهــد: »ب ــدن از ســمت اطرافی دی
آن شــرایط پیــش می رفــت ادامــه همیــن کار و بــه دســت آوردن 
همیــن انــدک درآمــد بــرای مــن غیــر ممکــن می شــد. همــکاران 
ــد  ــه می افتادن ــه گری ــن ب ــتن م ــادل نداش ــدن تع ــا دی ــن ب م
و جــوی ناراحــت کننــده بــرای شــان ایجــاد می شــد. مــن 
نمی خواســتم شــاهد ایــن ترحــم کردن هــا باشــم یــا مــدام بــرای 
مرخصــی گرفتــن در شــرکت بازخواســت شــوم. االن بــه ســختی 
ــردازم  ــی را می پ ــای جانب ــی و درمان ه ــای داروی ــه درمان ه هزین
ــا حقوقــی کــه کمتــر شــده ســر کنــم امــا  چــرا کــه مجبــورم ب
حداقــل بــه ایــن شــکل توانایی هایــی کــه برایــم باقــی مانــده زیــر 

ــم.« ــق افســردگی نمی افت ــاه عمی ســوال نمــی رود و در چ
همه مبتالیان ویلچر نشین و نابینا نمی شوند

دانشــجوی ســال ســوم رشــته تربیــت بدنــی بــوده کــه متوجــه 
ــه ام اس مبتــال اســت. ســمانه االن ۳۱ ســاله اســت و ۸  شــده ب
ســالی می شــود کــه زندگــی اش را وقــف کمک کــردن بــه بیماران 
مبتــال بــه ام اس کــرده اســت: »در وهلــه اول اطرافیــان بــه عنــوان 
یــک شــوخی بــه ایــن مســئله نــگاه می کردنــد. وقتــی بــه کســی 
می گفتــم کــه بــه تازگــی دچــار ام اس شــده ام بالفاصلــه بــه مــن 
ــتی؟  ــر نیس ــوز روی ویلچ ــی و هن ــرا می بین ــس چ ــد پ می گفتن
اطالعــات دربــاره ایــن بیمــاری تــا همیــن حــد ناقــص بود.بعضــی 
هــا رفتــاری زننــده تــر داشــتد.ازمن مــی پرســیدند کــه مــی توانم 
ــو  ــر ت ــد مگ ــی گفتن ــر م ــا از آن بدت ــم و ی ــرل کن ادرارم را کنت
در حــق چــه کســی چــه بــدی کــرده ای کــه بــه ایــن بیمــاری 
العــالج مبتــال شــده ای ؟برخــورد هــا بســیار متفــاوت بــود و واقعا 
یکــی از اصلــی تریــن چالــش هــا در روزهــای اول همیــن بــود کــه 
نســبت بــه ایــن برخورد هــا صبــوری الزم را داشــته باشم.«ســمانه 
مــی گویــد بعــد از یــک ســال از تشــخیص بیمــاری شــروع بــه راه 
انــدازی کانــال و ســایت و پیــدا کــردن دوســتانی کــرده کــه مبتال 
ــن  ــای انجم ــن اعض ــی از فعال تری ــتند و االن یک ــه ام اس هس ب
ــزوا برایــم  ــا اجتماعــی هســتم و ان ام اس ایــران اســت: »مــن ذات
ــا  ــا ب ــا خودکشــی اســت. یــک ســال طــول کشــید ت متــرادف ب
بیمــاری کنــار بیایــم و از افــرادی کــه حســی بــد بــه مــن منتقــل 
ــن  ــول ای ــوض  و در ط ــم. در ع ــدا کن ــودم را ج ــد خ می کردن
ــتم  ــی گش ــال آدم های ــه دنب ــی ب ــبکه های اجتماع ــال ها در ش س
کــه مبتــال بــه همیــن بیمــاری بودنــد. در کنــار تنهــا بــودن، آنهــا 
بــودن بــه معنــی مواقعــی کلمــه مــن را قــوی تــر و بــه زندگــی 
امیــدوار تــر کــرد. اولیــن چیــزی کــه از بــودن بــا مبتالیــان یــاد 
گرفتــم ایــن بــود کــه ایــن بیمــاری بــرای همــه بــه یــک شــکل 
ــای  ــینم و روزه ــر بنش ــت روی ویلچ ــرار نیس ــی رود. ق ــش نم پی
ــی  ــه راهکارهای ــا چ ــدم ب ــه ش ــم. متوج ــه کن ــی را تجرب نابینای
ــه  ــم و از هم ــر کن ــات آن را کمت ــه و دفع ــزان حمل ــم می می توان
ــه زندگــی ام نظــم دادم. در کالس هــای یــوگا  مهمتــر ایــن کــه ب
شــرکت کــردم و بــا ورزش منظــم امــا بــا محدودیــت توانســتم بــه 

افســردگی غلبــه کنــم.«
ســمانه حــاال در گروه هــا و شــبکه های اجتماعــی مشــاور افــرادی 
اســت کــه بــه تازگــی بــه ایــن بیمــاری مبتــال شــده اند: »مــا هــم 
ــا  ــی ب ــم. وقت ــه کرده ای ــخت را تجرب ــای س ــن روزه ــراب ای اضط
کســی کــه تــازه بــه ایــن بیمــاری مبتــال شــده و از مــن می پرســد 
حــاال چــه کار کنــم و بــه چــه کســانی از بیمــاری ام بگویــم جــواب 
مــن ایــن اســت کــه ایــن بیمــاری قــرار اســت بخشــی از زندگــی 
روزمــره تــو باشــد، پــس آن را بــا اطرافیانــت در میــان بگــذار تــا 
آن هــا هــم بتواننــد دربــاره آن اطالعــات درســت و دقیقــی داشــته 

باشــند و رفتــار مناســب بــا مبتالیــان را آمــوزش ببیننــد.«
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مجله سراسری دو زبانه 

 بعد از اینکه بعد از اینکه
سر کودکم داد سر کودکم داد 
زدم چکار کنم؟زدم چکار کنم؟

برخــی از والدیــن بعضــی اوقــات 
ــتباه از  ــار اش ــاهده رفت ــل مش ــه دلی ب
فرزنــد خــود عصبانــی شــده و ســر او 
ــز در  ــما نی ــه ش ــد، چنانچ داد می زنن
هنــگام عصبانیــت ســر فرزند خــود داد 
ــیوه  ــد ش ــه چن ــد ب ــد، می توانی می زنی
ــد. ــران کنی ــتباهتان را جب ــار اش رفت

شــاید بــرای شــما نیــز اتفــاق افتــاده 
علــت  بــه  وقت هــا  بعضــی  کــه 
ــدون  ــیار، ب ــت بس ــی و عصبانی کالفگ
ــر  ــد س ــان بخواهی ــه خودت ــن ک ای
ســپس  و  می زنیــد  داد  فرزندتــان 

ــوید.  ــی ش ــیمانی م پش
شــما  وقت هــا  بعضــی  حتمــاً 
ــه  ــی ک ــی از آنجای ــد ول ــق داری ح
اشــتباهی  کار  زدن  داد  می دانیــد 
ــر  ــان درگی ــا خودت ــه ب ــت و همیش اس
هســتید کــه حــاال بایــد چــه کار 
ــم  ــما می گویی ــه ش ــا ب ــد، در اینج کنی
ــود داد  ــد خ ــر فرزن ــه س ــه چنانچ ک
ــاری  ــه رفت ــد چ ــس از آن بای ــد، پ  زدی

نشان دهید.

خودتان آرامش داشته باشید
ابتــدا تــالش کنید کــه خودتــان را آرام 
ــه  ــد. ب ــر کنی ــت را بهت ــد و وضعی کنی
ذهــن تــان آرامــش بدهیــد و  تصمیــم 
ــه  ــد ک ــالش کنی ــد و ت ــریعی نگیری س
ــا  ــید ت ــته باش ــش داش ــه آرام همیش

ــد. ــم بگیری ــر تصمی ــد بهت بتوانی

فرزندتان را آرام کنید
پــس از این کــه خودتــان آرام شــدید، 
فرزندتــان را آرام کنیــد. نگذاریــد کــه 
ــا حــس خشــم  ــی، اضطــراب و ی نگران
ــد.  ــته باش ــود داش ــان وج در فرزندت

می شــود.  بدتــر  وضعیــت  چــون 
بنابرایــن تــالش کنیــد کــه بــا او 
ــی  ــد و مهربان ــورد کنی ــت برخ مالیم

ــردد. ــا آرام گ ــد ت کنی

ارتباط تان را بازسازی کنید
حــال خیلــی اهمیــت دارد کــه بفهمید 
چــه مشــکلی پیــش آمــده کــه ســبب 
ــد.  ــر او داد بزنی ــه س ــت ک ــده اس ش
حــال بایــد رابطــه را مجــددا بازســازی 
او در مــورد مشــکالت  کنیــد. بــا 
صحبــت کنیــد و اگــر اشــتباهی کــرده، 

ــید.  او را ببخش
ــازی  ــه را بازس ــه رابط ــن ک ــرای ای ب
کنیــد، ابتــدا بایــد بفهمیــد کــه خــود 
و فرزندتــان چطــور آرام می شــوید. 
ــم  ــز گفتی ــر نی ــه باالت ــه ک ــان گون هم
ــر شــدن   ــرای بهت ــه ب نخســتین مرحل
ــر دو آرام  ــه ه ــت ک ــن اس ــرایط ای ش

ــید. باش
بنابرایــن بــرای درســت کــردن رابطــه 
ــور  ــه چط ــد ک ــد بفهمی ــز اول بای نی
می توانیــد آرامــش را بــه خــود و 
ــل  ــگاه مراح ــد. آن ــان برگردانی فرزندت

ــد. ــام دهی ــر را انج زی

فرزند را تشویق کنید صحبت کند
از حــرف زدن  چنانچــه فرزندتــان 
ــه او  ــت ک ــر اس ــی رود، بهت ــره م طف
ــا  ــه ایــن کار کنیــد کــه ب را ترغیــب ب
شــما حــرف بزند. بــا انجــام ایــن کار او 
احســاس بهتــری بــه دســت مــی آورد.

محبت خود را به او نشان دهید
ــد  ــه بای ــازی رابط ــرای بازس ــاً ب حتم
ــک  ــت ی ــد. محب ــت کنی ــه او محب ب

ــه از راه  ــت ک ــوی اس ــی ق ــزار خیل اب
ــی را در  ــای منف ــد حس ه آن می توانی
ــالش  ــد. ت ــرف کنی ــود برط ــودک خ ک
ــال  ــردن، ح ــت ک ــا محب ــه ب ــد ک کنی

ــد. ــر کنی ــان را بهت ــود و فرزندت خ

از فرزندتان معذرت خواهی کنید
ایــن مرحلــه خیلــی اهمیــت دارد 
تقصیــر  شــما  چنانچــه  بنابرایــن 
ــد  ــول کنی ــود را قب ــای خ ــد خط داری
ــون  ــد، چ ــی کنی ــذرت خواه و از او مع
ــاد  ــان فری ــر فرزندت ــد س ــما نبای ش
بزنیــد. هنگامــی کــه از او معــذرت 
ــز  ــار را نی ــن رفت ــد، ای ــی کنی خواه
ــه  ــه چنانچ ــد ک ــاد می دهی ــه او ی ب
شــما  از  نیــز  او  کــرد،   اشــتباهی 

معذرت خواهی کند.

فرزندتــان را ترغیــب کنیــد کــه 
کنــد ابــراز  را  احساســاتش 

بایــد از خــود فرزندتــان بخواهیــد تــا 
ــد.  ــراز کن ــه دارد را اب ــی ک ــر حس ه
کاری نکنیــد کــه او تــرس داشــته 
ــد. او  ــت بکش ــما خجال ــا از ش ــد ی باش
بایــد بتوانــد احساســات بــد را بیــرون 

ــزد. بری

بــرای احساســات فرزندتــان احتــرام و 
ارزش قائــل باشــید

ــی  ــه، تفاوت ــزارش وب گاه بیتوت ــه گ ب
ــی دارد.  ــه حس ــودک چ ــه ک ــدارد ک ن
بــه هــر صــورت بایــد بــرای آن ارزش و 
احتــرام قائــل باشــید. چنانچــه ناراحت 
ــه  ــر اســت ک ــی اســت، بهت ــا عصبان ی
ــدام از  ــچ ک ــرای هی ــد و ب او را بفهمی

ــد. ــت نکنی ــش او را مالم رفتارهای



اجاره های نامتعارف خانه 
مسافرهای بدون مجوز برای 

جبران مافاتحذف شد

خانــه مســافرهای بــدون مجــوز در ایــام عیــد، 
ــه  ــاق دو تخت ــک ات ــر در ی ــت دو نف ــرای اقام ب
ــافران  ــت مس ــرای اقام ــون و ب ــبی ۱.۵ میلی ش
نــوروزی در ویالهــای اســتخردار شــبی ۳۰ 

ــد. ــی گیرن ــاره م ــان اج ــون توم میلی
خانــه مســافرهای بــدون مجــوز در ایــران کم نیســتند. 
ــام عیــد کــه مســافرت های  ــکان ایــن خانه هــا در ای مال
ــود،  ــام می ش ــگری انج ــهرهای گردش ــه ش ــتری ب بیش

ــد. ــان می دهن ــان نش ــری از خودش روی دیگ
ــی ارزان  ــوروز قیمت ــد ن ــل از عی ــای قب ــا روزه ــر ت اگ
بــرای در اختیــار گذاشــتن یــک اتــاق یــا یــک آپارتمــان 
ــات  ــرای جبــران ماف ــد حــاال ب ــا تعییــن می کردن و وی
و جبــران مشــکاتی کــه در ایــام غیــر پیــک داشــتند؛ 

ــد. ــن می کنن ــی تعیی ــای نجوم قیمت ه
ــن  ــط ای ــا توس ــه خانه ه ــاره روزان ــت اج ــن قیم تعیی
مالــکان هیــچ حســاب و کتــاب مشــخصی نــدارد. 
ــران ایــن خانه هــا از یکدیگــر پــرس و جــو  گاهــی مدی
می کننــد و بــا یــک حســاب سرانگشــتی قیمتــی بــرای 

ــد. ــام می کنن ــود اع ــزل خ ــاره من اج
ــه  ــاره خان ــایت های اج ــا را روی س ــن نرخ ه ــی ای گاه
ــه  ــد ک ــا می بینن ــد. آنه ــرار می دهن ــی ق ــورد بررس م
ــرخ  ــدر ن ــا چق ــه آنه ــه خان ــه شــبیه ب ــک خان ــرای ی ب
گذاشــته شــده اســت و همــان را اعــام می کننــد 
ــه  ــردازد ک ــت را بپ ــن قیم ــت ای ــر توانس ــافر اگ مس
ــدی  ــم نتوانســت مشــتری بع ــر ه مشــکلی نیســت اگ

ایــن هزینــه را می دهــد.
ــه  ــی ک ــا خدمات ــا ب ــن نرخ ه ــات ای ــی از اوق ــی خیل ول
ــودن  ــب ب ــزی و مناس ــت؛ و تمی ــا نیس ــن خانه ه در ای
ــن  ــات ای ــی اوق ــدارد. خیل ــبی ن ــت تناس ــل اقام مح
ــون در  ــا چ ــت ام ــول اس ــد معم ــر از ح ــا گران ت نرخ ه
ــدا  ــت پی ــرای اقام ــی ب ــافر جای ــفر، مس ــک س ــام پی ای

ــود. ــت می ش ــه پرداخ ــر ب ــد ناگزی نمی کن
ــام ســال تعطیــل هســتند  ــا در بیشــتر ای ــن خانه ه ای
و  گردشــگران  میزبــان  هفته هــا  آخــر  گاهــی  و 
مســافران می شــوند. مالــکان ایــن خانه هــا بــرای 
ــن  ــه همی ــد ب ــچ مجــوزی ندارن ــرش مســافران هی پذی
ــه مشــخص  ــن نرخــی ک ــرای تعیی ــل ضابطــه ای ب دلی
ــا را  ــن خانه ه ــت ای ــدارد. امنی ــود ن ــز وج ــد نی می کنن

کســی تضمیــن نمی کنــد.
ــای  ــوص در بافت ه ــه خص ــا ب ــن خانه ه ــی از ای خیل
تاریخــی شــهرها کــه اقامتگاه هــای رســمی و دارای 
ــرار  ــار مســتأجران ق ــود، در اختی ــر می ش ــان پ مجوزش
ــی  ــد خال ــام عی ــا را در ای ــز آنه ــتأجران نی دارد و مس
ــاره  ــافر اج ــه مس ــود را ب ــه خ ــاق مبل ــا ات ــد ی می کنن
می دهنــد و هزینــه اجــاره یــک تــا دو مــاه خــود را در 

ــد. ــران می کنن ــی دو روز جب یک

اجــاره میلیونــی خانــه مســافرهای بــدون مجــوز 
ــوروز از شــبی  ــام ن ــا پیــش از ای ــی اســت کــه ت درحال
۲۵۰ هــزار تومــان بــه بــاال قیمــت داشــت امــا حــاال بــا 
ــرای  ــن میــزان ب ــوروز ۱۴۰۲ ای آغــاز فصــل ســفر در ن
ــم  ــان ه ــزار توم ــا ۲۰۰ ه ــه روزی ب ــه ای ک همــان خان
راضــی می شــد تــا اتاقــش را در اختیــار مســافر بگــذارد؛ 
ــزار  ــون و ۵۰۰ ه ــک میلی ــبی ی ــر از ش ــا کمت ــاال ب ح

ــود. ــی نمی ش ــان راض توم
در  قدیمــی  خانه هــای  مســتأجران  از  یکــی 
بافــت تاریخــی شــیراز بــه خبرنــگار مهــر گفــت: 
 مــن مســتأجر هســتم و مالــک خانــه بــرای فــرد

 دیگری است. 
ــک  ــبی ی ــا ش ــد ب ــه کنی ــد مراجع ــام عی ــر در ای اگ
میلیــون و ۷۰۰ هــزار تومــان خانــه خــودم را در اختیــار 
ــوام  ــه اق ــه خان ــواده را ب ــم و خان ــرار می ده ــافر ق مس
مــی بــرم. امــا بایــد بدانیــد کــه شــاید مســتأجر بعــدی 
نخواهــد خانــه خــود را اجــاره دهــد بــه همیــن دلیــل 

ــم. ــال را می ده ــول امس ــًا ق فع
مالــک یــک خانــه دیگر در اســتان بوشــهر گفــت: خانه 
مــن بــه صــورت دربســت در اختیــار مســافر اســت ولــی 
نبایــد بیشــتر از دو نفــر اقامــت کننــد هزینــه هــر شــب 
ــان  ــون توم ــد از ســه میلی اقامــت هــم در روزهــای عی
ــد  ــم، چن ــد بتوان ــال بای ــر ح ــه ه ــود. ب ــروع می ش ش
ســالی کــه کرونــا اجــازه نــداد درآمــدی داشــته باشــم 

را جبــران کنــم!
مالــک یــک خانــه بــزرگ دیگــر در دماونــد گفــت: ایــن 
خانــه چهــار اتــاق دارد و برخــی از ایــن اتاق ها ســرویس 
جداگانــه دارنــد بــرای اقامــت در ایــن اتاق هــا شــبی دو 
میلیــون تومــان تعییــن کــرده ام. یــک بــوم گــردی کــه 
ــار مســافر می گــذارد شــبی  تنهــا یــک تخــت در اختی

یــک میلیــون تومــان هزینــه می گیــرد. ولــی مــا اینجــا 
بــه مســافر اجــازه می دهیــم تــا از آشــپزخانه مشــترک 

نیــز اســتفاده کنــد.
چنــد ماهــی اســت خانــه مســافرها نــه مجــری دارنــد 
کــه روی آنهــا نظــارت کننــد و نــه ســاز و کاری بــرای 

آنهــا مشــخص شــده اســت
در شــهرهای نوشــهر، رامســر و متــل قــو ویــای 
ــاره  ــان اج ــون توم ــا ۲۷ میلی ــبی ۲۵ ت ــتخردار ش اس
ــته  ــه توانس ــدازه ک ــر ان ــک ه ــع مال ــود. در واق می ش
ایــن قیمــت را بــاال بــرده تــا اگــر یــک مســافر هــم بــه 
ــه دســت ــد ماهــش را ب ــه چن ــت، هزین ــه رف ــن خان  ای

آورده باشد.
ایــن وضعیــت از زمانــی بغرنــج شــد کــه چنــد ماهــی 
اســت خانــه مســافرها نــه مجــری دارنــد کــه روی آنهــا 
نظــارت کننــد و نــه ســاز و کاری بــرای آنهــا مشــخص 

شــده اســت. 
ــراث فرهنگــی در  ــرار اســت اداره هــای کل می حــاال ق
ــا  ــود آی ــتان خ ــه در اس ــد ک ــم بگیرن ــتان ها تصمی اس
نیــاز بــه مجــری خانــه مســافرهای دارای مجــوز دارنــد 

یــا نــه.
ــای  ــه خانه ه ــرادی ک ــرای اف ــوز ب ــت مج ــد دریاف رون
زمــان  و  نیــز طوالنــی  اجــاره می دهنــد  را  خــود 
شــده  تعریــف  ســامانه های  طرفــی  از  اســت.  بــر 
ــی  ــه راحت ــکان ب ــط مال ــوز توس ــت مج ــرای دریاف ب
قابــل بررســی نیســت بــه همیــن دلیــل مالــکان 
دارنــد،  فعالیــت  مجــوز  کــه  مســافری  خانه هــای 
بــه جــای شــرکت های مجــری، بــه کافــی نت هــا 
ــرای  ــان را ب ــد مدارکش ــا بتوانن ــد ت ــه می کنن مراجع
 دریافــت مجــوز، پروانــه کســب و ادامــه فعالیــت

 کسب کنند.
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 رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی مازنــدران 
ــخصا  ــاورزی ش ــاد کش ــر جه ــه وزی ــان اینک ــا بی ب
ــد  ــده را رص ــره ش ــای ذخی ــازار و کااله ــت ب وضعی
اساســی  اقــام  گفــت:  می کنــد،  پیگیــری  و 
 بــازار مازنــدران تأمیــن و بــا قیمــت مصــوب

توزیع می شود.
ــاد  ــازمان جه ــس س ــی رئی ــی کلیج ــن عنایت  حس
ــت  ــرارگاه امنی ــه ق ــدران در جلس ــاورزی مازن کش
غذایــی اســتان، اظهــار کــرد: امســال بــه دلیــل تقارن 
ایــام نــوروز و  مــاه مبــارک رمضــان بایــد از اکنــون در 
 تهیــه و تــدارک ایــام نــوروز و مــاه رمضان شــهروندان 

اقدام کنیم.
وی بــا بیــان اینکــه بــا توجــه بــه تعطیلــی 
اســتان  وارد  زیــادی  مســافران  نیمه شــعبان، 
ــای  ــن کااله ــرای تامی ــه ب ــد زمین ــوند و بای می ش

اساســی در سراســر اســتان فراهــم باشــد،
ــرارگاه  ــر در ق ــران حاض ــه مدی ــرد: هم ــار ک  اظه
و  دقیــق  طــور  بــه  را  خــود  وظایــف  بایــد 
 کامــل انجــام دهنــد و نقــاط ضعــف و قــوت را 

شناسایی کنیم.
ــد  ــدران تأکی ــاورزی مازن ــازمان جهادکش ــس س رئی
ــه  ــبت ب ــنگین تری نس ــف س ــال وظای ــرد: امس ک
تامیــن برخــی کاالهــا داریــم و نگذاریــم کمبــودی در 

ــیم. ــاهد باش ــازار ش ب
ــاورزی  ــاد کش ــر جه ــرد: وزی ــح ک ــی تصری عنایت
ــده را  ــره ش ــای ذخی ــازار و کااله ــت ب ــخصا وضعی ش
رصــد و پیگیــری می کنــد و الزم اســت همــه مدیــران 
ــار و  ــند و آم ــته باش ــازار داش ــر ب ــل ب ــراف کام اش
ــته  ــا داش ــام و کااله ــل از اق ــق و کام ــات دقی اطاع

ــند. باش
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی مازنــدران گفــت: 
ــام و  ــگاهی از اق ــهر نمایش ــر ش ــم در ه ــا داری بن
ــت  ــا قیم ــردم ب ــود و م ــر ش ــی دای ــای اساس کااله

ــد. ــن کنن ــا را تامی ــب کااله مناس
ــیب  ــت س ــه قیم ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک وی اظه
در بــازار، تعــاون روســتایی بایــد بــه صــورت 
پرتقــال  و  ســیب  و  شــود  عمــل  وارد  جــدی 
ــازار  ــوب در ب ــت مص ــا قیم ــن و ب ــد تامی ــب عی  ش

عرضه شود.

عنایتــی بیــان کــرد: ۲۵۰ تــن پرتقــال فراهــم شــده 
ــود. ــع می ش ــتان توزی ــفند در اس و از ۲۰ اس

ــه  ــد ب ــت منجم ــود گوش ــری ش ــت: پیگی وی گف
انــدازه کافــی وارد اســتان شــود و گوشــت گــرم هــم 
وارد اســتان شــود تــا گوشــت مــورد نیــاز شــهروندان 

تامیــن شــود.
مازنــدران  رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی 
اســتان  نانوایی هــای  پایــش  و  رصــد  خواســتار 
در  طوالنــی  صف هــای  شــاهد  تــا  شــد 
را  پرجمعیــت  مناطــق  آرد  و  نباشــیم   نانوایی هــا 

تامین کنیم.
 وی همچنیــن تاکیــد کــرد: بازرســی و نظــارت 
ــران قــرار گیــرد و  ــا قــوت در دســتورکار مدی ــد ب بای

ــود. ــام ش ــتی انج ــه درس ــازار ب ــا در ب نظارت  ه
از شــرایط  مازنــدران  کــرد:  تصریــح  عنایتــی 
بایــد  و  اســت  برخــوردار  کشــور  در  حساســی 
بــازار  و کنتــرل  تنظیــم  باالیــی در  آمادگــی   از 

برخوردار باشیم.
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی مازنــدران اظهــار 
کــرد: ســردخانه ای بایــد در غــرب مازنــدران تــدارک 
ــا  ــردخانه ه ــن س ــا در ای ــا مرغ  ه ــود ت ــده ش دی
ذخیــره شــود و شــهروندان غــرب اســتان مشــکلی در 

تامیــن آن نداشــته باشــند.
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