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مازندران - گیالن - گلستان

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس :

هیئت های مذهبی مقابل جریان های 
معاند با جهاد تبیین مقابله کنند

استاندار گیالن :

اعالم آمادگی سرمایه گذاران خارجی 
برای مشارکت در حوزه کشاورزی

روزانهم

صفحه4
لزوم تداوم مدیریت مصرف طالق خزان زندگی نسل جوان

 گیالن بدلیل اقلیم و شرایط شرجی شرایط سختی را در گذران روزهای تابستان طی می کند و 
مدیران حوزه برق استان با تاکید بر اینکه شرایط دشوار برق به اتمام نرسیده از دستگاه های دولتی 

و مردم می خواهند نحوه درست ازبرق را مورد اهتمام قرار دهند. 

 دکتری علوم محیط زیست و استاد دانشگاه با بیان اینکه وضعیت پسماند در مازندران از مرحله بحران 
گذشت ووارد خطر و فاجعه شده است، گفت: مازندران بزرگترین تولیدکننده زباله است.

سرانجام و پس از کش و قوس های فراوان میان صنعت داروسازی کشور و دولت بر سر واقعی شدن قیمت 
دارو، طرح دارویار کلید خورد. اما، اجرای این طرح، اهداف دیگری دارد.

پسماند در مازندران به مرحله خطر و فاجعه رسید

دارویار؛ پلی برای انتقال یارانه به بیمار

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران:

روز مازندران در تقویم رسمی 
کشور ثبت شد
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رئیــس اداره حمــل و نقــل مســافر اداره کل راهــداری و حمل 
ــدای  ــوان نمــود: از ابت ــدران عن و نقــل جــاده ای اســتان مازن
ــزار و 237  ــون و 488 ه ــک میلی ــون جابجاییی ــا کن ــال ت س
ــا مــدت مشــابه  مســافر در اســتان انجــام کــه در مقایســه ب

ســال گذشــته14 درصــد افزایــش داشــته اســت . 
ــار  ــی اظه ــی خادم ــدس عیس ــار ، مهن ــزارش جویب ــه گ ب
داشــت:  ایــن میــزان جابجایــی مســافر در قالــب حــدود 263 
هــزار ســفر انجــام کــه نســبت بــه مدت مشــابه ســال گذشــته 
بــا 309 هــزار ســفربوده و شــاهد کاهش 14 درصدی هســتیم.

ــن نکتــه ضــروری اســت  ــه ای ــح کــرد : توجــه ب  وی تصری
کــه افزایــش تعــداد مســافرین و کاهــش ســفر ؛ در ایــن بــازه 
زمانــی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل بدلیــل کاهــش 
ــغال  ــش اش ــتی و افزای ــای بهداش ــای پروتکله ــت ه محدودی

ــاوگان عمومــی بــوده اســت  . ظرفیــت صندلــی ن
رئیــس اداره حمــل و نقــل مســافر اداره کل راهــداری و حمل 
و نقــل جــاده ای اســتان افــزود: از ایــن تعــداد مســافر549 هزار 
و 881 نفــر بــا وســیله نقلیــه اتوبــوس ،  326هــزار و692 نفــر 
بــا مینــی بــوس و 611 هــزار و 664 نفــر نیــز از طریــق نــاوگان 

ســواری جابجــا شــده اند . 
ــط در  ــدور بلی ــل از ص ــه داد : قب ــی ادام ــدس خادم مهن
ــافر را از  ــای مس ــت کرون ــط ،  وضعی ــروش بلی ــخوان ف پیش
ــی  ــازمان فن ــروا )س ــامانه س ــه س ــی ب ــال کدمل ــق ارس طری
ــت  ــزود : فعالی ــی شــود  وی اف ــران( اســتعالم م ــات ای اطالع
ــی درون  ــای اینترنت ــا و اپلیکیشــن ه ــایت ه ــاز س ــر مج غی
شــهری ماننــد اســنپ و تبســی و... در بخــش حمــل و نقــل 
بیــن شــهری موجــب بــروز مشــکالتی بــرای هموطنــان شــده 
اســت ، توصیــه می گــردد از نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی که 
دارای مزیتهــای فراوانــی همچــون امنیت ســفر ، نــاوگان دارای 

شناســنامه و کارت هوشــمند ، ایمنــی ســفر و راننــدگان حرفه 
ای و... هســتند بــرای جلوگیــری از هرگونــه مشــکل اســتفاده 

. نمایند 
مهنــدس خادمــی ضمــن اعــالم ایــن مطلــب بــر ضــرورت 
رعایــت کامــل پروتــکل هــای بهداشــتی در جابجایــی مســافر 
تاکیــد کــرد و افــزود : سیاســت ایــن اداره کل، حمــل ایمــن 
مســافران اســت و در ایــن راســتا نظــارت مضاعفــی بــر نحــوه 

عملکــرد شــرکت هــا و نــاوگان عمومــی انجــام مــی شــود .
وی در ادامــه خاطــر نشــان ســاخت : در بخــش جــا بجایــی 
ــه ای  ــه گون ــی انجــام شــده اســت ، ب ــات خوب مســافر اقدام
کــه در حــال حاضــر بســیاری از خدمــات بــه مســافران اعــم 
از فــروش بلیــت بــر بســتر وب بــه ارائــه مــی گــردد و لــزوم 
ــزو  ــافران ج ــات مس ــه مطالب ــه ب ــا توج ــات ب ــای خدم ارتق

ــن بخــش اســت .  ــه فعالیــت در ای ــات ادام ضروری
مهنــدس خادمــی گفــت: در سیســتم حمل و نقــل زمینــی 
، شــرکت های مســافربری، راننــدگان اتوبــوس و خدمــه ســفر 
در قبــال مســافران خــود مســئولیت هایی دارنــد و موظــف بــه 

رعایــت قوانیــن و مقــررات حمــل ونقــل هســتند .
ــاد  ــه انتق ــد هرگون ــزود : مســافران می توانن ــان اف وی در پای
ــدگان  ــا رانن ــای مســافربری و ی و شــکایت خــود را از پایانه ه
حــوزه حمــل و نقــل مســافر وشــرکتهای مســافربری و تاخیــر 
در مبــدا و حیــن ســفر بیــن شــهری را از طریــق ســامانه 141 
بــه ایــن اداره کل اطــالع دهنــد تــا مــورد پیگیــری قــرار گیــرد 
و درصــورت لــزوم درکمیســیون های مربــوط بــه تخلــف 
شــرکت ، راننــدگان یــا مالــک وســیله نقلیه رســیدگی گــردد .

گفتنــی اســت: در مازنــدران193 شــرکت حمــل و نقلــی در 
بخــش مســافر دارای پروانــه فعالیــت و فعــال مــی باشــند .

 رئیس اداره حمل و نقل مسافر استان اعالم کرد :

جابه جایی بیش از یک میلیون 488 هزار نفر مسافر با ناوگان 
حمل و نقل عمومی مازندران 

رانندگان گرامی؛

عبور وسایل نقلیه اژ پیاده رو ها وتوقف انها روی پیاده رو ممنوع است.
پلیس راهنمایی ورانندگی شهرستان سوادکوه

دفتر نظارت همگانی _197 بازرسی فرماندهی انتظامی شهرستان سوادکوه 
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ــا  ــان اینکــه شــکوفایی ظرفیت ه ــا بی ــان ب اســتاندار گی
ــا هــدف جلــب رضایــت مــردم دنبــال می شــود، از اعــام  ب
آمادگــی ســرمایه گــذاران خارجــی بــرای مشــارکت در حوزه 
کشــاورزی اســتان خبــر داد و گفــت: معضل پســماند گیان، 
تنهــا بــا اقدامــات جهــادی و ســرعت عمــل قابــل حل اســت.

ــان؛  ــتانداری گی ــانی اس ــگاه اطاع رس ــزارش پای ــه گ  ب
دکتــر اســداهلل عباســی در گفت وگــوی زنــده تلویزیونــی بــا 
مــردم گیــان از طریــق ویــژه برنامــه کارنامه شــبکه اســتانی 
بــاران، بــا اشــاره بــه دیــدار مقــام معظــم رهبــری بــا پوتیــن، 
رئیــس جمهــور روســیه و تاکیــد بــر نقــش راه آهــن رشــت  
آســتارا در تکمیــل کریــدور شــمال-جنوب، اظهــار کــرد: راه 
آهــن همــواره بــرای کشــور نقــش موثــر و بــا اهمیتــی دارد، 
لــذا گیــان می توانــد بــا تکمیــل راه آهــن رشــت - آســتارا 
دروازه پیشــرفت کشــور باشــد و اقتصــاد اســتان و ایــران را 
در مســیر توســعه بــه ویــژه در حــوزه آســیای میانــه و قفقــاز 

قــرار دهــد.
 وی بــا بیــان اینکــه تکمیــل ایــن خــط ریلی به شــکوفایی 
اقتصــادی منجــر می شــود، افــزود: تکمیــل راه آهــن رشــت   
آســتارا و راه آهــن رشــت – کاســپین می توانــد گیــان را بــه 
قطــب اقتصــادی کشــور تبدیــل کنــد و مزیت هــای اقتصــاد 
دریــا، کشــاورزی و گردشــگری را بــه نقطــه مطلوب برســاند.

 نماینــده عالــی دولــت در گیــان گفــت: راه آهــن رشــت 
بــه آســتارا کــه تکمیــل کننــده حمــل و نقــل ریلــی اســت، 

بــرای کشــورهای اروپــای شــمالی حائــز اهمیــت اســت.
 اســتاندار گیــان خاطرنشــان کــرد: رئیــس جمهــوری بنا 
بــه اهمیت موضــوع راه آهــن رشت-آســتارا، دســتور پیگیری 
ویــژه داده انــد و فــردا طــی ســفری بــه تهــران در جلســه بــا 
جمعــی از هیــات دولــت آخریــن اقدامــات گــزارش می شــود.

 دکتــر عباســی بــا اشــاره بــه اینکــه راه آهــن رشــت بــه 
کاســپین نیــز در دو قطعــه در حــال پیگیــری اســت، اظهــار 
کــرد: قطعــه اول 95 درصــد پیشــرفت فیزیکــی و قطعــه 18 

کیلومتــری دوم نیــز حــدود 75 درصــد پیشــرفت دارد.
 وی افــزود: در ســفر رئیــس جمهــوری بــه گیــان، 200 
میلیــارد تومــان اعتبــار نقــدی بــه راه آهــن رشت-کاســپین 
اختصــاص یافتــه و در بنــدر کاســپین نیــز خطــوط ریلــی 

آمــاده شــده اســت.
ــا بیــان اینکــه محــل تاقــی بخــش   اســتاندار گیــان ب

ــی در گیــان مســتقر اســت،  ــی و دریای حمــل و نقــل ریل
گفــت: بخشــی از کاالهــا کــه از هنــد صــادر می شــود 40 روز 
ــدازی ایــن خــط ریلــی  ــا راه ان ــه طــول می انجامــد کــه ب ب
ایــن زمــان بــه 18 روز کاهــش می یابــد کــه باعــث کاهــش 
ــل بســیاری از کشــورها  ــن دلی ــه ای ــا می شــود و ب هزینه ه

بــرای ســرمایه گــذاری در ایــن حــوزه مشــتاق هســتند.
 دکتــر عباســی در خصوص تکمیــل 8 کیلومتــر باقیمانده 
ــل  ــش اول تکمی ــرد: بخ ــان ک ــن، بی ــت – قزوی آزادراه رش
ایــن آزادراه کــه از منجیــل در حــال انجــام اســت 99 درصــد 
پیشــرفت فیزیکــی دارد؛ قطعــه دیگــر بــه دلیــل اینکــه بین 
دو تونــل قــرار گرفتــه و در حــال ســاخت اســت حــدود 86 
ــه  ــور ب ــس جمه ــفر رئی ــه در س ــرفت دارد ک ــد پیش درص
ــر  ــن ام ــه ای ــار ب ــان اعتب ــارد توم اســتان حــدود 115 میلی
ــش  ــده و بخ ــت ش ــی پرداخ ــه بخش ــت ک ــاص یاف اختص
دیگــر آن در مــرداد مــاه جــاری پرداخــت می شــود، تــاش 
ــره  ــه به ــریعتر ب ــه س ــدات هرچ ــاس تعه ــر اس ــود ب می ش

بــرداری برســد.
ــی  ــای سیاس ــفر هیات ه ــش س ــوص افزای  وی در خص
ــکار وزارت کشــور  ــه ابت ــه داد: جلســه ای ب ــان ادام ــه گی ب
ــل قبــول مســئولیتم در وزارت  و وزات امــور خارجــه در اوای
خارجــه داشــتیم کــه بــا حضــور ســفرای جمهوری اســامی 
ایــران و اســتانداران اســتانهای مــرزی برگــزار شــد، ظرفیــت 
اســتانها مطرح شــد و از ســفرا خواســتیم که ارتباط اســتانها 
ــا کشــورهای همســایه کــه امــکان صــادرات و واردات و  را ب

بازرگانــی در آن هــا فراهــم اســت، برقــرار کننــد.
 اســتاندار گیــان بــا بیــان اینکــه کشــورهای منطقــه نیــز 
پیگیــر پــروژه خطــوط ریلــی هســتند تا هرچــه ســریعتر راه 
انــدازی شــود و ترانزیــت کاال داشــته باشــند، گفــت: در ایــن 
قســمت بــرای جــذب ســرمایه گــذاران عــاوه بــر فراخــوان، 
در بخــش صــادرات کاال بــه ویــژه تولیــدات کشــاورزی نیــز 
ــه  ــورت گرفت ــم ص ــی ه ــم و اقدامات ــی کردی ــام آمادگ اع

اســت.
 نماینــده عالــی دولــت در گیــان بــا اشــاره بــه اینکــه از 
ســرمایه گــذاران در حــوزه کشــاورزی و تولیــدات گلخانــه ای 
فراخــوان کردیــم کــه پیرو ایــن فراخــوان شــهرک گلخانه ای 
ــرمایه  ــرد: س ــه ک ــت، اضاف ــداث اس ــال اح ــی در ح در انزل
گذارانــی هــم بــرای بســته بنــدی و ســورتینگ محصــوالت 
کشــاورزی در خمــام، تالــش و آســتارا اعــام آمادگــی 

کرده انــد. 
وی افــزود: در حــال حاضــر در ســیاهکل هــم بــرای 
ســرمایه گــذاری اعــام آمادگــی شــده اســت و پیــش بینــی 

ــود. ــاد ش ــغل ایج ــود 700 ش می ش
ــق   دکتــر عباســی خاطرنشــان کــرد: اگــر بخواهیــم رون
اقتصــادی ایجــاد کنیــم، بــا ظرفیت هــای مختلــف بر اســاس 
زیســت بــوم هــر منطقــه ایــن امــکان فراهــم اســت کــه باید 

ــکوفا شود. ش
 وی بــا تاکیــد بــر ســرمایه گذاری در بخــش دانــش بنیــان، 
ادامــه داد: براســاس  نامگــذاری امســال تحــت عنــوان تولیــد، 
دانــش بنیــان و اشــتغال آفرین، بســترهای الزم فراهم اســت.

ــی و در  ــت فرودگاه ــود ظرفی ــه وج ــان ب ــتاندار گی  اس
اســتان برقــراری پــرواز رشــت به آســتراخان بــه زودی اشــاره 
کــرد و افــزود: در راســتای تحقــق ایــن بســترها، بــا ســفرای 

کشــورهای مختلــف چیــن، فنانــد، روســیه و آذربایجــان به 
صــورت حضــوری و وبینــاری جلســاتی برگــزار شــده اســت.

 اســتاندار گیــان بــه اهمیــت موضــوع کشــاورزی بــرای 
ــده در  ــزود: بن ــرد و اف ــاره ک ــتان اش ــئوالن اس ــردم و مس م
خانــواده ای رشــد کــردم کــه حرفــه  و زندگی شــان بــا 
کشــاورزی و دامــداری عجیــن بــوده و تمــام خاطــرات 

ــت. ــورده اس ــم خ ــج رق ــای و برن ــا چ ــن ب ــی م کودک
 وی ضمــن خداقــوت بــه کشــاورزان گیانــی بــه صــورت 
ویــژه از برنجــکاران و چــای کاران کــه امســال زحمــات فــوق 

العــاده ای را متحمــل شــدند، قدردانــی کــرد.
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه میانگیــن دخیــره آبــی ســالیان 
گذشــته کمتــر از یــک میلیــارد و 500 میلیــون مترمکعــب 
ــرای ســال زراعــی  ــی ب ــره آب نبــوده اســت، ادامــه داد: ذخی
جــاری، کمتــر از 859 میلیــون مترمکعــب بــود یعنــی 50 

درصــد کاهــش ذخیــره آبــی داشــتیم.
ــا  ــدد ب ــات متع ــزاری جلس ــه برگ ــی ب ــر عباس    دکت
کارشناســان حــوزه کشــاورزی، آب منطقــه ای و  بیمه اشــاره 
و خاطرنشــان کــرد: بــا وجــود اینکــه بــا ذخیــره آبــی موجود 
ــار  ــزار هکت ــید و 60 ه ــا آب نمی رس ــی اص ــه بخش های ب
اراضــی وابســته بــه ســد ســفیدرود بــا تنــش آبــی مواجــه 
می شــدند امــا بــا تشــکیل قــرارگاه جهــادی مدیریــت آب و 
برنامــه ریــزی و آبگــذاری شــرایط بحمــداهلل مدیریــت شــد.

ــس از  ــرد: پ ــان ک ــان بی ــت در گی ــی دول ــده عال  نماین
ــان،  ــا متولی ــژه ب ــات وی ــادی، جلس ــرارگاه جه ــکیل ق تش
فرمانــداران، بخشــداران، دهیاران تشــکیل شــد و هرجــا الزم 
ــدند. ــاده ش ــا آم ــت و آب بندان ه ــام گرف ــی انج ــود الیروب ب

 وی بــا بیــان اینکــه در مســیر آبرســانی بــه مــزارع همــه 
ــداران  ــاران و بخش ــی دهی ــی برخ ــد و حت ــای کار آمدن پ
خودشــان میــراب شــدند تــا بیــن مــردم درگیــری بــه وجود 
نیایــد، گفــت: برخــی مناطــق پمپ هــا ســرقت شــده بــود 
امــا همــه بســیج شــدند و کمــک کردنــد تــا کشــاورز لطمــه 

. نبیند
 اســتاندار گیــان ادامــه داد: از 238 هــزار هکتــار اراضــی 
شــالیزاری اســتان، کمتــر از یــک درصــد دچــار تنــش آبــی 
ــدود 20  ــرایطی ح ــن ش ــود چنی ــا وج ــال ب ــدند و امس ش
درصــد افزایــش تولیــد محصــول در شــلتوک پیــش بینــی 

شــده و ارقــام جدیــد برنــج هــم رونمایــی خواهدشــد.
ــی ها و  ــت خاموش ــوص مدیری ــی در خص ــر عباس  دکت
صرفــه جویــی در مصــرف بــرق گفــت: بــا ابتــکار کــم کردن 
ســاعات کاری ادارات توســط دولــت، صرفه جویــی در مصرف 
انــرژی را شــاهد بودیــم و ایــن موضــوع از خــود اســتانداری 
اجــرا و بخشــی از برقــی کــه بــه اســتان های دیگــر منتقــل 
می شــد هــم ذخیــره شــد و قطــع بــرق صنایــع ســنگین پــر 
ــه یــک روز در هفتــه رســاندیم و خوشــبختانه  مصــرف را ب

تاکنــون نارضایتــی در ایــن بخــش نداشــتیم.
ــه اینکــه در ســفر رئیــس  ــا اشــاره ب  اســتاندار گیــان ب
ــان  ــارد توم ــزار و 200 میلی ــتان، یک ه ــه اس ــوری ب جمه
اعتبــار در نظــر گرفتــه شــد کــه 600 میلیــارد ســهم دولــت 
و 600 میلیــارد ســهم شــهرداری بــود، اظهــار داشــت: 100 
ــاب  ــه حس ــال 1400 ب ــام س ــل از اتم ــان قب ــارد توم میلی

ــز و اطــاع رســانی شــد. شــهرداری واری
 وی بــا بیــان اینکــه متولــی اصلــی مدیریــت پســماند در 

همه شــهرها، شــهرداری و شــورای شــهر اســت و اســتانداری 
ــزود: علی رغــم ایــن  ــد، اف ــی دارن ــداران نقــش نظارت و فرمان
موضوعــات، شــخصاً بــه مســئله پســماند ورود و مشــکاتی 
کــه دو پیمانــکار داشــتند را برطــرف کردیــم و االن حــدود 
70 درصــد تجهیــزات و ســوله ها آمــاده شــده و در حــال راه 
انــدازی اســت کــه یــک خــط در مــرداد مــاه جــاری و یــک 

خــط در شــهریور مــاه بــه بهــره بــرداری می رســد.
ــهرداری  ــت ش ــرد: سرپرس ــح ک ــی تصری ــر عباس  دکت
رشــت بایــد پــای کار باشــد تــا پــروژه بــا ســرعت دنبــال و 
ســریعا 1100 تــن زبالــه انباشــته شــده پــردازش و تبدیــل 
بــه کودآلــی شــود و محــل لندفیــل جدیــد هــم بــه ســرعت 

مشــخص شــود.
 وی بــا بیــان اینکــه پیشــرفت پــروژه پســماند خــوب بوده 
امــا ســرعت کار راضــی کننــده نیســت، خاطرنشــان کــرد: 
بایــد بــه صــورت جهــادی بــا موضــوع پســماند برخورد شــود 
ــر  ــر کشــور، مســتقیما پیگی چراکــه رئیــس جمهــور و وزی

موضــوع هســتند.
ــتخراج گاز  ــرای اس ــه ب ــان اینک ــا بی ــان ب ــتاندار گی  اس
متــان و شــیرآبه ها دســتگاه راه انــدازی شــده و بــه صــورت 
آزمایشــی در حــال کار اســت، گفــت: آب اســتخراج شــده نیز 

آزمایــش شــد کــه بــرای مصــارف کشــاورزی کاربــرد دارد.
 نماینــده عالــی دولــت در گیــان بــا اشــاره بــه اینکــه قول 
دادیــم تــا در ســال 1401 ســراوان را بــه طبیعــت بازگردانیم، 
اضافــه کــرد: صبــر مــردم در ایــن حــوزه بــه پایــان رســیده 

و بایــد هرچــه زودتــر گوهــررود و زرجــوب را احیــا کنیــم.
 اســتاندار گیــان آزادســازی حریــم رودخانه هــا را وظیفــه 
شــهرداری دانســت و بیــان کــرد: از طریــق آب و فاضــاب، 
اعتبــار 50 میلیــاردی را به بیــش از 5000 میلیارد رســاندیم.

ــداران،  ــه بخش ــه هم ــت ک ــن اس ــار ای ــزود: انتظ  وی اف
شــوراها، دهیــاران و ... همچــون کیاشــهر کــه ســبز اعــام 
شــده و زبالــه در اماکــن مشــاهده نمی شــود؛ در حــوزه زبالــه 

و پســماند پــای کار باشــند.
ــت  ــات ثب ــن اقدام ــوص آخری ــی در خص ــر عباس  دکت
ــی ماســوله نیــز گفــت: در ایــن راســتا 13 گزینــه در  جهان
ایــران وجــود داشــته امــا بــا اهتمــام صــورت گرفتــه تــاش 
شــد تــا اســتاندارهای الزم بــه عنــوان یــک شــهر تاریخــی با 

قدمــت بیــش از 700 ســال حفــظ و احیــا شــود.
 وی بــه بازدیــد خــود از شــهر تاریخــی ماســوله و تعییــن 
ــاره و  ــان اش ــرای متولی ــه ای ب ــک هفت ــل ی ــرب االج ض
خاطرنشــان کــرد: همــه چیــز بــرای ثبــت جهانــی ماســوله 

ــاده اســت. آم
 دکتــر عباســی بــا بیــان اینکــه وظیفــه داریــم تا بــه مردم 
خدمــت کنیــم و ظرفیتهای اســتان را شــکوفا نماییــم، افزود: 
ــه ســمت توســعه و  ــا همراهــی مــردم، اســتان را ب قطعــا ب
شــکوفایی پیــش می بریــم تــا رضایــت مــردم را جلــب کنیم.

 وی ضمــن تســلیت فرارســیدن ایــام ســوگواری اباعبــداهلل 
ــهیدان  ــاالر ش ــرور و س ــزاداری س ــت: ع ــین )ع( گف الحس
تعطیــل بــردار نیســت و بــا توجــه بــه درپیــش بــودن مــاه 
محــرم و صفــر و مواجهــه بــا ســویه جدید کرونــا، از عــزاداران 
ــتورالعمل های  ــت دس ــا رعای ــه ب ــار دارم ک ــینی انتظ حس
ــز  ــه تکمیــل واکسیناســیون خــود نی بهداشــتی، نســبت ب

اقــدام کننــد. 

اعالم آمادگی سرمایه گذاران خارجی برای مشارکت در حوزه کشاورزی
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شماره 2263

 گیــان بدلیــل اقلیــم و شــرایط شــرجی شــرایط ســختی را در گــذران 
روزهــای تابســتان طــی مــی کنــد و مدیــران حــوزه بــرق اســتان بــا تاکید 
بــر اینکــه شــرایط دشــوار بــرق بــه اتمــام نرســیده از دســتگاه هــای دولتی 
و مــردم مــی خواهنــد نحــوه درســت از  بــرق را مــورد اهتمــام قــرار دهنــد.

ــت مصــرف، خــوب  ــای مدیری ــه ه ــا، هــدف از برنام ــزارش ایرن ــه گ  ب
ــاس  ــر اس ــردن اســت؛لذا ب ــد مصــرف ک ــاب از ب ــردن و اجتن مصــرف ک
توصیــه هــای انجــام شــده کارشناســان در ایــن راســتا از مــردم خواســته 
شــده درجــه کولــر منــزل و محــل کار خــود را  روی 25 و باالتــر تنظیــم 

کننــد.
 همچنیــن بــرای جلوگیــری از خاموشــی هــای احتمالــی توصیــه شــده 
اســت، از اســتفاده همزمــان لــوازم برقــی پرمصــرف ماننــد کولــر گازی ، 

ماشــین لبــاس شــویی ، اتــو ، جاروبرقــی و ... خــودداری شــود.
در همیــن راســتا اســتفاده از روشــنایی طبیعــی توصیه شــده و اســتفاده 
از لــوازم پــر مصــرف برقــی ماننــد اتــو، لباسشــویی، جــارو برقی در ســاعات 

پیک)12تــا17 و 20تــا24( منع شــده اســت.
 روزهای گرم تابستان تمام نشد

 مدیــر عامــل شــرکت ســهامی بــرق منطقــه ای گیــان امــروز شــنبه 
در خبــری کــه از ســوی ایــن شــرکت منتشــر شــد گفت:روزهــای گــرم 
تابســتان و شــرایط ســخت و دشــوار صنعــت بــرق بــه اتمــام نرســیده و 
ــا مصــرف، انتظــار مــی رود  ــرق ب ــرژی ب ــرازی تولیــد ان ــه نات ــا توجــه ب ب
مشــترکان فهیــم و شــریف اســتان گیــان مدیریــت در مصــرف انــرژی 

بــرق را مثــل گذشــته مــد نظــر قــرار دهنــد. 
ــتان را  ــرم تابس ــای گ ــه روزه ــم اینک ــزود: علیرغ ــن داراب زاده اف  بهم
پشــت ســر مــی گذاریــم، امــا هیــچ گونــه قطعی بــرق در بخــش انتقــال و 

فــوق توزیــع را نداشــتیم.
ــای  ــه ه ــم نام ــترکان ، تفاه ــارکت مش ــی و مش ــا همدل ــزود: ب  وی اف
ــرف در ادارات  ــت مص ــال مدیری ــزرگ و اعم ــع ب ــا صنای ــده ب ــد ش منعق
اســتان، خوشــبختانه شــاهد قطعــی بــرق نبودیــم و امیدواریم این شــرایط 

ادامــه پیــدا کنــد.
 آغــاز چهارمیــن مرحلــه از قطــع بــرق دســتگاه هــای اجرایــی پرمصرف 

ن گیا
 مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق گیــان هــم امروز طــی خبری 
ــر  ــی پ ــتگاه اجرای ــرق 29 اداره و دس ــع ب ــارم قط ــه چه ــرای مرحل از اج
مصــرف در هشــت شهرســتان اســتان پــس از اخطــار هــای اولیه خبــر داد.

 محمدتقــی مهدیــزاده تاکیــد کــرد: باتوجــه بــه شــرایط ویــژه ســالیان 
ــوی  ــالی از س ــای ارس ــتورالعمل ه ــاس دس ــرق و براس ــت ب ــر صنع اخی
شــرکت توانیــر مصــرف بــرق ادارات و دســتگاه هــای اجرایــی بــا دقــت و 

بوســیله کنتورهــای هوشــمند پایــش مــی شــود.
ــش 30  ــه کاه ــزم ب ــی مل ــای اجرای ــتگاه ه ــزود: ادارات و دس  وی اف
ــرق در ســاعات اداری و همچنیــن کاهــش  مصــرف  درصــدی مصــرف ب
بــه میــزان 70 درصــد در ســاعت غیــر اداری  هســتند و بــرای اداراتــی کــه 
الگــوی مصــرف را رعایــت نکننــد ابتــدا اخطــار صادر خواهد شــد و ســپس 

نســبت بــه قطــع بــرق آنهــا اقــدام مــی شــود. 
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق گیــان اظهار داشــت: براســاس 
پایــش صــورت گرفتــه در شهرســتان رشــت، بــرق مدیریــت شــعب بانــک 
ــک مســکن شــعبه  ــان، بان ــوال و امــاک گی ــت اســتان، اداره کل ام مل
ــپه  ــک س ــتی بان ــی، سرپرس ــان تخت ــعبه خیاب ــاه ش ــک رف ــار، بان گلس
اســتان، بانــک مســکن شــعبه خیابــان امــام خمینــی، بانــک انصار  شــعبه 
ــی،  ــام خمین ــان ام ــک تجــارت شــعبه خیاب ــی، بان ــام خمین ــان ام خیاب
ســازمان  پارکهــا و فضــای ســبز شــهرداری، ســازمان مدیریــت و نظــارت 
برتاکســیرانی،  شــرکت شــهرکهای صنعتی گیان، پژوهشــکده فنــی اداره 
کل امــوزش و پــرورش و بانــک ســپه بلــوار شــهید بهشــتی مــورد صــدور 

اخطــار و ســپس قطــع بــرق قــرار گرفــت.
 همچنیــن شــرکت گاز و ســازمان چــای در شهرســتان لنگــرود، اداره 
ــنورد  ــان برش ــعبه خیاب ــار ش ــک انص ــان، بان ــتان الهیج ــی شهرس دارای
ــداری  ــرا، بخش ــه س ــتان صومع ــی در شهرس ــن اجتماع ــازمان تامی و س
کاچــای، شــهرداری  چابکســر، اداره امــور مالیاتــی در شهرســتان 
ــماره  4 ،  ــل  ش ــار، جرثق ــتان رودب ــر، اداره جهادکشــاورزی شهرس رودس
ســاختمان مرکــزی منطقــه آزاد، آســفالت ســازی شــهرداری، ســاختمان 
نظــام مهندســی در شهرســتان بندرانزلــی، ســاختمان جدیــد شــهرداری، 
جهادکشــاورزی و اداره حمــل ونقــل وپایانــه در شهرســتان آســتارا نیــز بــه 

ــرق شــدند. ــت الگــوی مصــرف شــامل قطــع ب دلیــل عــدم رعای
 مدیرعامــل توزیــع بــرق گیــان گفــت: بــا توجه بــه محدویتهــای تولید 
بــرق در کل کشــور ، رعایــت الگــوی مصرف برق از ســوی ادارات و ســازمان 
ــزل  ــری از دی ــره گی ــی، به ــرور برق ــایل غیرض ــذف وس ــه ح ــا از جمل ه
ژنراتورهــا، اســتفاده بهینــه و کاهــش مصــرف سیســتمهای سرمایشــی در 

ســاعات اوج بــار، بایــد بــا جدیــت صــورت پذیــرد.
ــازی  ــرح هوشمندس ــرای ط ــا اج ــود ب ــده ب ــام ش ــز اع ــر نی ــش ت  پی
لــوازم انــدازه گیــری بــرای بیــش از 180 اداره و دســتگاه دولتــی اخطــار 
قطــع صــادر شــده اســت. طــرح هوشمندســازی لــوازم انــدازه گیــری در 
اســتان بمنظــور رویــت پذیــری و کنتــرل پذیــری مشــترکین بــا اولویــت 
مشــترکین صنعتــی، کشــاورزی، اداری و پرمصــرف خانگــی در حــال اجــرا 

اســت.
 در کنــار مشــوق هــا بــرای مشــترکین صنعتــی و کشــاورزی، بر اســاس 
مصوبــه دولــت بــرای مصــارف مشــترکین خانگی در تابســتان ســال 1401 
از 15خــرداد تــا 15 شــهریور تشــویق های 5 برابــری محاســبه مــی شــود 
یعنــی اگــر مشــترکی مصــرف کمتــری نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
قبــل داشــته باشــد از نــرخ تشــویقی برخــوردار خواهــد شــد و بــه ازای هــر 
یــک کیلوواتســاعت کاهــش مصرف نســبت بــه ســال گذشــته 500 تومان 

پــاداش تعلــق مــی گیــرد . 
اســتان گیــان جــزو مناطــق گرمســیری 4 قــرار دارد و الگــوی مصــرف 
ــا 400  ــهریور( ت ــا 15 ش ــرداد ت ــال ) 15 خ ــرم س ــای گ ــاه ه ــرق در م ب
ــا 200  ــرم( ت ــر گ ــال ) غی ــادی س ــای ع ــاه ه ــرای م ــاعت و ب کیلوواتس

ــووات ســاعت اســت. کیل
 بــر اســاس مصوبــه جدیــد تعرفــه هــای بــرق کــه از اول بهمــن 1400 
اجرایــی شــد، مشــترکین با مصــرف کمتــر از الگــوی مصرف مذکــور، هیچ 
ــرق مشــترکان  ــه ب ــرق نخواهنــد داشــت امــا تعرف تغییــری در هزینــه ب
ــر  ــازاد ب ــرای مصــارف م ــر از الگــوی مصــوب ب ــا مصــرف باالت خانگــی ب
الگــو تــا 1.5 برابــر، بــا ضریــب 1.5 برابــر نــرخ خریــد تضمینــی محاســبه 
مــی شــود؛این شــیوه محاســبه بصــورت پلکانــی اســت و بــرای مصــارف 
1.5 برابــر الگــو تــا 2 برابــر الگــو، بــا ضریــب 2.5 محاســبه مــی شــود و 
مصــارف بیــش از 2 برابــر الگــو بــا ضریــب 3.5 نــرخ گــذاری مــی شــوند 
و گفتنــی اســت نــرخ خریــد تضمینــی برابــر هزینــه تأمیــن برق متوســط 
نــرخ قراردادهــای خریــد تضمینــی بــرق از نیروگاههــای حرارتــی دو ســال 

گذشــته بــه عــاوه هزینــه نقــل و انتقــال بــرق )ترانزیــت( اســت.
 تمامــی مشــترکین  اســتان مــی تواننــد بــا نصــب اپلیکیشــن بــرق من، 
ضمــن مشــاهده کارنامــه مصــرف خــود در دوره هــای گذشــته، از وضعیت 
قرارگیــری در ســه دســته کــم مصــرف، خــوش مصــرف و پرمصــرف آگاه 
ــه  ــرف ب ــت مص ــمت مدیری ــه قس ــه ب ــا مراجع ــر آن ب ــاوه ب ــوند و ع ش

راهکارهــای کاهــش بهــای بــرق مصرفــی نیــز دسترســی پیــدا کننــد. 

لزوم تداوم مدیریت مصرف
ــالی و  ــتانه در اوج خشکس ــای تابس ــرار بارش ه ــرگان- تک گ
خســارت های مرتبــط در حــدود نیمــی از مناطــق کشــور بیانگر 
آن بــوده کــه تاکنــون طرحــی جامــع بــرای ذخیره ســیاب های 

ایجــاد شــده ترســیم نشــده اســت.
ــد  ــی: چن ــم محب ــتان ها- اعظ ــروه اس ــر، گ ــزاری مه  خبرگ
روزی اســت کــه وقــوع بارش هــای رگبــاری و بدنبــال آن 
ــرتیتر  ــه س ــیاب، ب ــدن س ــاری ش ــا و ج ــان رودخانه ه طغی
ــور  ــتان کش ــدود 18 اس ــده و ح ــل ش ــور تبدی ــای کش خبره
فراخــور موقعیــت جغرافیایــی و اقلیمــی خســارت های متعددی 

ــدند. ــل ش ــا متحم ــن بارش ه از ای
 هرچنــد داغ مــرگ ده هــا تــن از هموطنــان و میلیاردها تومان 
ــخت و  ــه ای س ــا فاجع ــن بارش ه ــی از ای ــی ناش ــارت مال خس
جبــران ناپذیــر اســت امــا همیــن بارش هــای رگبــاری سیل آســا 
ــی ســطحی و  ــع آب ــه مناب ــرای تغذی ــک فرصــت ارزشــمند ب ی

زیرســطحی در دوره خشکســالی مفــرط کشــور هســتند.
ــتان،  ــی گلس ــرکل هواشناس ــه مدی ــه گفت ــه ب ــی ک  در حال
تیرمــاه امســال، اســتان درگیــر خشکســالی بســیار شــدید بــوده 
و بــارش متوســط ایــن اســتان در مــاه گذشــته بــه یــک میلــی 
متــر رســید امــا بارش هــای اخیــر فرصــت ارزشــمند بــرای رفــع 

کــم آبــی گلســتان خواهــد بــود.
 بارش هــای شــدید تابســتانه و هدایــت میلیون هــا مترمکعــب 
ــرای بخــش کشــاورزی  ــاب و ســیاب فرصــت مغتنمــی ب روان
ــرای زخــم خشکســالی شــدید ایــن  ــی ب ــت تــا مرهم اس

ــد. ــتان باش ــال های اس س
 بــه گفتــه کارشناســان می تــوان بــا اجــرای طرح هایــی بــرای 
ذخیــره ســازی ایــن رواناب هــا از ایــن تهدیــد اســتفاده کــرده و 
عــاوه تغذیــه آب هــای زیرزمینــی، امــکان اســتفاده در بخــش 

شــرب و کشــاورزی را فراهــم کــرد.
 اختصــاص اعتبــار بــرای تکمیــل و توســعه طرح هــای آبخوان 
داری و آبخیــزداری در منابــع طبیعــی، مرمــت آب بنــدان هــا و 
ــت آب  ــا مدیری ــط ب ــازه های مرتب ــی و س ــای مصنوع دریاچه ه
ــرای  ــی ب ــن طرح های ــه ای و همچنی توســط شــرکت آب منطق
ــن دســتگاهی  ــی بی جمــع آوری آب هــای شــهری و هــم افزای
بــرای اســتفاده بهینــه از منابــع آبــی از جملــه مباحثــی اســت 
ــک  ــی کم ــزوالت اله ــن ن ــری از ای ــد در بهره گی ــه می توان ک

کننــده باشــد.
 ایجاد سازه های کوچک آبی

ــر  ــگار مه ــه خبرن ــوص ب ــن خص ــناس آب در ای ــک کارش  ی
ــی  ــا را ط ــدت بارش ه ــکل و ش ــی ش ــرات اقلیم ــت: تغیی گف
ســالیان اخیــر در اســتان های مختلــف کشــور از جمله گلســتان 

متفــاوت کــرده اســت.
 علــی ابراهیمــی بیــان کــرد: وقــوع ســیاب های مــرگ آور در 
شــرق گلســتان از جملــه پــارک ملــی، از جملــه مباحثــی اســت 
کــه بــه عنــوان نتایــج تغییــرات اقلیمــی در ســال های اخیــر از 

ــود. ــاد می ش آن ی
 وی افــزود: وضعیــت خــاص جغرافیایــی گلســتان و همجواری 
بســیاری از روســتاها در حاشــیه کوهپایه هــا و بهره منــدی ایــن 

مراکــز از ســدها و آب بنــدان هــای زراعــی فرصتــی اســت کــه 
بایــد بیشــتر مــورد توجــه مدیــران قــرار گیــرد.

ــع  ــره مناب ــوان ذخی ــای تابســتانه می ت ــت بارش ه ــا مدیری  ب
ــر  ــای اخی ــه بارش ه ــا اشــاره ب ــش دادابراهیمــی ب ــی را افزای آب
ــای تابســتان  ــت بارش ه ــا مدیری ــوان ب ــت: می ت در کشــور، گف
ــزداری و  ــای آبخی ــی و طرح ه ــک آب ــازه های کوچ ــاد س و ایج
ــع، اســتفاده  ــن مناب هالی هــای آبگیــر در نقــاط مختلــف از ای
کــرده و ظرفیــت ذخیــره نــزوالت آســمانی بــه ویــژه در فصــول 

گــرم و خشــک ســال را افزایــش دهیــم. 
ــا  ــرداری رودخانه ه ــار و رســوب ب ــی انه ــه داد: الیروب وی ادام
بــرای افزایــش ظرفیــت آب گــذری رودخانه هــا و عبــور ســیاب 
ــی از  ــه ســوی مخــازن ســدها و ســازه های آب و حرکــت آنهــا ب
ــاری  ــگام بارش هــای رگب ــد هن ــی اســت کــه می توان راهکارهای

راهگشــا باشــد. 
بارش سیل آسا فرصت نفوذ به خاک را ندارد  

علــی رغــم اینکــه بــه گفتــه جــواد تیمــوری، معــاون حفاظت 
ــای  ــتان، بارش ه ــه ای گلس ــرکت آب منطق ــرداری ش ــره ب و به
اخیــر در اســتان نتوانســت روانــاب ایجــاد کنــد امــا همــه ســاله، 
گلســتان بــا ســیاب های تابســتانه روبــرو بــوده و ضــرورت دارد 
تــا از ایــن ظرفیــت اســتفاده شــود. تیمــوری بــه خبرنــگار مهــر 
گفــت: در گلســتان 14 ســد و ده هــا آببنــدان ســاخته شــده کــه 
هــم اکنــون ظرفیــت اکثــر آنهــا خالــی و کمتــر از 10 درصــد 

ذخیــره دارد.
ــه ای  ــرکت آب منطق ــرداری ش ــره ب ــت و به ــاون حفاظ  مع
گلســتان بــا بیــان اینکــه بارش هــای اخیــری روانابــی در اســتان 
ایجــاد نکــرد تــا ســدها پــر شــود، افــزود: در صــورت بارش هــای 
ــازی آب  ــره س ــرای ذخی ــی ب ــل خوب ــازه ها مح ــن س ــر، ای مؤث

هســتند.
ــه  ــه ب ــک نقط ــارش در ی ــه ب ــه 20 دقیق ــان اینک ــا بی  وی ب
ــد،  ــر کن ــی را پُ ــا آببندان ــد ســد و ی ــی نمی توان صــورت مقطع
ادامــه داد: حوضــه آبــی گلســتان بســیار وســیع بــود و بارش های 

ــد. ــه راه انداخته ان ــاب کوچکــی را ب ــا روان ــاری تنه رگب
  تیمــوری اضافــه کــرد: آببنــدان هــای اســتان در ســال جاری 
ــتان  ــت و 14 ســد اس ــی 30 درصــد ظرفی ــی، حــدود 20 ال آب
هــم توانســتند 30 درصــد حجــم خــود را پــر کننــد و آبــی برای 

ــره نداریم. ذخی
ــفره های  ــه س ــه تغذی ــد ب ــم می توان ــا ه ــت: بارش ه  وی گف
زیرزمینــی کمــک کــرده و هــم مخــازن ســطحی را پــر کنــد و 

ایــن در شــرایطی اســت کــه بارندگــی مطلــوب باشــد.
 تیمــوری بیــان کــرد: بارش هــای ســیل آســا فرصــت نفــوذ 
بــه خــاک را نداشــته ولــی اگــر بــارش مایــم و بهــاری باشــد 
فرصــت نفــوذ در الیه هــای پایینــی زمیــن را پیــدا خواهــد کرد و 
طرح هــای آبخیــزداری هــم می توانــد ایــن فرصــت را بــه دســت 
دهــد.  وی بــا بیــان اینکــه ســدهایی کــه روی رودخانه هــا بســته 
شــده می توانــد هــم بــه مهــار ســیاب و هــم ذخیــره ســازی آب 
کمــک کنــد، گفــت: هدایــت رواناب هــای شــهری بــا شــهرداری 
بــوده کــه هنگامــی کــه زمیــن را عایــق و نفوذناپذیــر می کننــد 

بایــد کانال هایــی را احــداث کــرده تــا ایــن آب هــا بــه مناطقــی 
کارشناســی شــده هدایــت و بتــوان آن را ذخیــره کــرد و یــا بــه 

رودخانه هــا و مجــاری آبــی فرســتاد.
 افزایش 4.5 برابری بارش مردادماه گلستان 

مدیــر دفتــر مطالعــات پایــه منابــع آب شــرکت آب منطقــه ای 
ــر  ــگار مه ــه خبرن ــا ب ــن بارش ه ــم در خصــوص ای گلســتان ه
گفــت: تیرمــاه امســال خشــکی بســیار شــدید در اســتان حاکــم 
بــوده و بــه لحــاظ کــم بارشــی تقریبــاً در دوره آمــاری 50 ســاله، 
ایــن مــاه، رتبــه دوم را دارد و تنهــا حــدود دو میلــی متــر بــارش 

اتفــاق افتــاد.
ــون، حــدود  ــاه هــم تاکن ــزود: در مردادم ــان اف  حســین دهق
15 میلــی متــر بــارش در اســتان اتفــاق افتــاده کــه نســبت بــه 
ــاه، افزایــش 320 درصــدی داشــته  ــن م متوســط درازمــدت ای

اســت. 
وی بــا اشــاره بــه بارش هــای اخیــر در اســتان، گفــت: 
بیشــترین بــارش در پــارک ملــی گلســتان بــا 39.5 میلــی متر و 

ــده اســت. ــزارش ش ــا 37.5 گ ــدره ب النگ
   وقوع سیاب در حوضه اترک 

ــم  ــا ه ــا در رودخانه ه ــن بارش ه ــه ای ــان اینک ــا بی ــان ب دهق
ــه  ــه ای ک ــا نقط ــت: تنه ــد، گف ــاری کن ــیاب ج ــت س نتوانس
ــوده کــه آن هــم ناشــی  ــرک ب ســیاب داشــتیم در حوضــه ات
از بارندگــی در ارتفاعــات اســتان و همچنیــن اســتان خراســان 

ــوده اســت. شــمالی ب
 وی اضافــه کــرد: بــرای ایجــاد روانــاب »شــدت بــارش« مؤثــر 
بــوده، درســت ماننــد ســیابی کــه در اســتان های کشــور اتفــاق 
ــارش گــزارش  ــن میلــی متــر ب ــاه چندی ــاد و در مــدت کوت افت

شــد.

 دهقــان توضیــح داد کــه اگــر ایــن بــارش در 24 ســاعت اتفاق 
می افتــاد شــاهد چنیــن حوادثــی نبودیــم امــا چــون در زمــان 
کوتــاه، بــارش روی داده فرصــت نفــوذ آب، ایجــاد نشــده و بخش 

اعظمــی بــه صــورت روانــاب جــاری می شــود.
ــا  ــی ب ــاره در ظرف ــارچ آب را یکب ــک پ ــر ی ــال زد: اگ  وی مث
دهنــه محــدود خالــی کنیــد بخــش زیــادی از آن هدر مــی رود و 
شــرایط حوضــه آبریــز هــم چنیــن اســت و هــر حوضــه ظرفیتی 
ــه  ــی مــدت باشــد ب ــارش طوالن ــر ب ــه اگ محــدود را داشــته ک
راحتــی ایــن میــزان آب عبــور خواهــد کــرد ولــی اگــر بارندگــی 
در زمــان کوتــاه بــا حجــم بــاال باشــد، ظرفیت عبــور نداشــته لذا 

ــد. ــیاب روی می ده س
ــر  ــارش اخی ــدار در ب ــدت و مق ــه ش ــان اینک ــا بی ــان ب  دهق
گلســتان بــاال نبــود، گفــت: بــا ایــن بارش هــا آبــی بــه روخانــه 
هــا و ســدها وارد نشــد و ایــن امــر دو دلیــل عمــده دارد؛ نخســت 
ــی  ــاه از ســال، پوشــش گیاهــی خوب ــن م ــه اســتان در ای اینک
داشــته کــه آب جــذب آنهــا شــده و همچنیــن زمیــن خشــک 
و تشــنه بــوده و بایــد اشــباع می شــد تــا آب مــازداد آن جــاری 

شــود.
ــن بارش هــا همچنیــن وارد کوهپایه هــا  ــوان کــرد: ای  وی عن
ــد و  ــت می رس ــن دس ــاورزی در پایی ــارف کش ــه مص ــده و ب ش

بــرای اکوسیســتم جنگلــی اســتان هــم مهــم اســت.
ــگار مهــر، بارش هــای ســیابی در کشــور  ــه گــزارش خبرن  ب
و گلســتان فرصــت مناســبی بــرای تأمیــن و جبــران کــم آبــی 
موجــود بــوده کــه بایــد بــا ذخیــره ســازی و مدیریــت آن، عــاوه 
بــر تغذیــه ســفره های زیرزمینــی، مخــازن ســطحی را پــر کــرده 

و از وقــوع حــوادث مخــرب هــم جلوگیــری شــود. 

گزارش

غفلت از مدیریت بارش های تابستانه 
خبر



ــا بیــان  ــوم محیــط زیســت و اســتاد دانشــگاه ب  دکتــری عل
اینکــه وضعیــت پســماند در مازنــدران از مرحلــه بحران گذشــت 
ووارد خطــر و فاجعــه شــده اســت، گفــت: مازنــدران بزرگتریــن 

تولیدکننــده زبالــه اســت.
ــا بیــان  ــا خبرنــگار مهــر ب  شــبنم دلفــان آذری در گفتگــو ب
اینکــه کشــور ایــران رتبــه ششــم آالیندگــی را در دنیــا داراســت، 
ــه دنیــا در  افــزود: شــوربختانه در تولیــد ســرانه دنیــا نســبت ب
حــدود ۱.۸ برابــر بیشــتر و در تولیــد پســماندهای عفونــی حدود 
دو برابــر بیشــتر در تولیــد زبالــه عــادی اســت کــه ایــن فرهنــگ 
اساســاً بایــد بــا برنامــه ریــزی و آمــوزش بایــد تحــت کنتــرل و 

کاهــش قــرار بگیــرد.
 وی افــزود: ســهم مازنــدران بــه عنــوان یکــی از بزرگ تریــن 
ــت و  ــگ اس ــیار پررن ــه بس ــد زبال ــور، در تولی ــتان های کش اس
ــا و  ــه دری ــی، اقلیمــی، نزدیکــی ب ــل شــرایط جغرافیای ــه دلی ب
ــت ها  ــافران و توریس ــور مس ــرای حض ــرایط را ب ــا، ش جنگل ه
افزایــش داده و متأســفانه اســتان را بــه عنــوان بزرگ تریــن تولید 

ــه در آورده اســت. ــه صــورت روزان ــه در کشــور ب کننــده زبال
ــدران،  ــتان مازن ــادی اس ــت ع ــی در حال ــه داد: یعن  وی ادام
حــدود ۳۵۰۰-۴۰۰۰ تــن در روز تولیــد زبالــه دارد کــه در فصول 
توریســتی ایــن مقــدار حتــی بــه هفــت هــزار تــن هــم می رســد 
و در حــال حاضــر بحــران زباله هــا در اســتان های شــمال کشــور 
و مخصوصــاً مازنــدران کــه حــدود ۲۷ نقطــه جنگلــی را بــرای 
دفــن پســماند در نظــر گرفته انــد، از مرحلــه بحــران گذشــته و 
وارد مرحلــه خطــر و فاجعــه شــده اســت و ایــن امــر بــه شــدت 
بــه اکوسیســتم زیبــا و غنــی جنگلــی، دریــا، رودخانــه و منابــع 
آب هــای زیــر زمینــی و جــاری آســیب زده و آلودگــی فــراوان هم 

بــرای جانــوران، پرنــدگان، آبزیــان ایجــاد کــرده اســت.
ــه صــورت  ــیرابه ب ــی ش ــرد: از طرف ــح ک ــان آذری تصری  دلف
ــه  ــه زمین ســیکل وار وارد چرخــه ســامت انســان می شــود ک
ســاز بــروز بســیاری از بیماری هــا می شــود و وضعیــت آلودگــی 
دریــای خــزر کــه سالهاســت محققــان کشــور در حــال هشــدار 
ــه  ــد ســایر اکوسیســتم های اســتان ب دادن هســتند و االن مانن

مرحلــه بحرانــی خــود رســیده. 
ایــن محقــق بیــن المللــی حــوزه محیــط زیســت بــا اشــاره به 
کشــف چندیــن الشــه فــک دریایــی در ســواحل غــرب اســتان 
ــزان  ــه می ــان بســیار ب ــار ماهی ــی در کن ــزود: فک هــای دریای اف
آلودگــی حســاس هســتند و وقتــی میــزان آالیندگــی از حــدی 
فراتــر مــی رود متأســفانه باعــث مــرگ ومیــر دســت جمعــی آنها 
ــوران  ــی در لیســت جان ــک دریای ــل ف می شــود و از ســال ها قب

در خطــر انقــراض قــرار گرفتــه بــود و االن بــا توجــه بــه بحــران 
ــاک و روان باعــث  زباله هــای شــمال، ایجــاد شــیرابه های خطرن

ورود بــه منابــع آبــی اســتان می شــود.
 ســفیر ســبز محیــط زیســت در خاورمیانــه بــا بیــان اینکــه 
عــدم مدیریــت صحیــح و اصولــی فاضاب هــای معــادن و 
ســازمان ها و انتقــال آن بــه دریــای خــزر در بــروز ایــن فاجعــه 
دامــن زده اســت، افــزود: خاویــار یکــی از برندهــا و محصــوالت 
معــروف و تــک در دنیــا اســت و متأســفانه بــا دامــن زدن بــه این 
آلودگی هــا و عــدم مدیریــت درســت بــه انقــراض و کاهــش بــه 
شــدت نســل ماهیــان خاویــاری دامــن زده کــه جایگزیــن ســهم 
ایــران در بــازار جهانــی کشــورهایی مثــل روســیه و آذربایجــان 
شــده اســت، بنابرایــن در اولویــت قــرار دادن و برنامــه ریــزی و 
ــد  ــا در شــمال کشــور بســیار می توان ــح زباله ه ــت صحی مدیری
کمــک کننــده بــوده و زمینــه ســاز ایجــاد شــغل های زیــادی در 

اســتان و شــهرهای آن باشــد.
 دکتــری مــدل ســازی و ارائــه ســناریوهای مختلــف تغییــرات 
اقلیمــی یــادآور شــد: از طرفــی بــا وجــود بحــران در حــال حاضر 
پســماندهای کشــور و شــیرابه های موجــود، عــدم وجــود زمیــن 
ــای  ــپ زباله ه ــوع و تای ــدران، ن ــمال و مازن ــه ش ــی در خط کاف
ــا  ــر کــرده اســت و ب شــمال کشــور شــرایط را بســیار بحرانی ت
وجــود زبالــه ســوز بــه عنــوان راهــکار بــرای مدیریــت زباله هــای 
شــمال بــه دالیــل علمــی و کارشناســی و فنــی بســیار مخالــف 
هســتم چــرا کــه تجربــه ثابــت کــرده اســت و بــه عنــوان مثــال، 
زبالــه ســوز نوشــهر در ایــن زمینــه موفــق عمــل نکــرده ووجــود 
شــیرابه ها بــه داخــل رودخانــه و دریــا، و خــروج گازهــای گلخانه 
ــه حــل بحــران  ــه تنهــا کمکــی ب ــه ســوزها ن و آالینــده از زبال

ــد. ــه شــدت آن هــم دامــن می زن ــد بلکــه ب نمی کن
 بازیافت و تفکیک زباله کارشناسی انجام نمی شود 

دلفــان آذری گفــت: از طرفــی متأســفانه دیــده می شــود کــه 
تبلیــغ کمپوســت هــای آلــی از زباله هــا در شــمال و حتــی کل 
ــوان از لحــاظ  ــه نمی ت ــم ک ــد کن ــد تاکی کشــور رواج دارد و بای
کارشناســی و علمــی بــه ایــن امــر مطمئــن شــد چــرا کــه وقتی 
مدیریــت زبالــه از مبــدا درســت انجام نشــود، بازیافــت و تفکیک 
بــه صــورت اصولــی و کارشناســی انجــام نمی شــود و خــود زبالــه 
آغشــته بــه مــواد آالینــده خطرنــاک ماننــد جیــوه و کبالــت و 
ــودن و  ــوان مدعــی وجــود خالــص ب غیــره اســت، چطــور می ت

آلــی بــودن کمپوســت شــد.
ــای  ــرد: زباله ه ــد ک ــی تاکی ــت محیط ــد زیس ــاور ارش  مش
ــی،  ــی، تخصص ــاً اصول ــورت کام ــه ص ــد ب ــور بای ــمال کش ش

ــی،  ــتم آب ــم اکوسیس ــوان ه ــا بت ــوند ت ــت ش ــه ای مدیری حرف
خــاک، هــوا و دریــا و محیــط زیســت و ســامت انســان را نجــات 

ــم.  دهی
دلفــان آذری اقدامــات فــوری و اضطــراری بــرای تحــت کنترل 
گرفتــن تغییــرات اقلیمــی جهانــی را الزم دانســت و گفــت: همه 
مــا اخیــراً شــاهد بی ســابقه افزایــش دمــا و تغییــرات و گرمایش 
ناگهانــی بوده ایــم و ایــن نشــان دهنــده و تأییــد کننــده محکــم 
بــر ایــن موضــوع اســت کــه تغییــرات اقلیمــی واقعــی اســت و به 

شــدت بیشــتری در حــال اتفــاق افتــادن اســت.
ــرب  ــرات مخ ــک اث ــزرگ و کوچ ــا از ب ــه م ــت: هم  وی گف
تغییــرات اقلیمــی را بــه صــورت گســترده احســاس نکردیــم و 

ــود. ــر ب ــده ت ــران کنن ــر و وی ــار مخرب ت ــن ب ــرات ای ــن اث ای
ــرای کاهــش مصــرف  ــوری و اضطــراری ب ــدام ف  ضــرورت اق

ــیلی ــوخت های فس س
ــه کاپ ۲۶، در  ــروف ب ــی مع ــس اقلیم ــاره کنفران ــا اش  وی ب
شــهر گاســگو، اســکاتلند در نوامبــر ۲۰۲۱ و گردهمایــی تمامی 
دولتمــردان و داتشــمندان و دوســتداران محیــط زیســت افــزود: 
در ایــن کنفرانــس همــه بــه توافــق رســیدند کــه اقدامــات الزم 
ــرای کاهــش مصــرف ســوخت های فســیلی و کنتــرل اینکــه  ب
ــر از دو درجــه سلســیوس  ــه کمت ــن ب ــزان دی اکســید کرب می
برســد ولــی بــا ایــن حــال بــا گذشــت هشــت مــاه از توافقــات 
ــردان در  ــدی دولتم ــات ج ــاهد اقدام ــفانه ش ــکو متأس گاس
ــد بســیار نگــران کننــده  ــن رون ــم کــه ای ــا نبوده ای سراســر دنی

و اضطــراب آور اســت.
 دلفــان آذری گفــت: دولتمــردان و تصمیــم گیرنده هــا اصلــی 
در ایــن امــر بایــد اقدامــات و تصمیمــات قاطع، محکــم، اثربخش 
ــت،  ــازی، حفاظ ــره س ــرای ذخی ــتا ب ــن راس ــد در ای و هدفمن
حمایــت و کاهــش و مدیریــت اقلیــم داشــته باشــند و بــه فکــر 
نســل آینــده و اســتفاده بهینــه آنــان هــم بــرای آنــان باشــند و 
بــا توجــه بــه »اضطــراری و فــوری« بــودن شــرایط حــال حاضــر 
اقلیمــی جهانــی، پیــام مــن بــه دغدغــه مــداران محیط زیســت، 
دولتمــردان و تصمیــم گیرنده هــا بســیار واضــح و شــفاف اســت.

ــرد:  ــح ک ــط زیســت تصری ــی محی ــن الملل ــق بی ــن محق  ای
متأســفانه مــا شــاهد تغییــرات و گرمایــش بیشــتری در آینــده 
نزدیــک خواهیــم بــود، نمونه هــای نگــران کننــده کــه می تــوان 
ــم،  ــتان های مای ــوزان، زمس ــیار داغ و س ــتان های بس ــه تابس ب
ــش  ــی، کاه ــع آب ــش مناب ــاران، کاه ــرف و ب ــزان ب ــش می کاه
ــی مصــرف شــدن بســیاری  ــر و ب ــی، بای ــع و ذخیــره غذای مناب
ــیع  ــوزی های وس ــش س ــت و زرع، آت ــل کش ــای قاب از زمین ه

ــدن  ــا، ذوب ش ــطح دریاه ــدن س ــاال آم ــی، ب ــی و طبیع جنگل
یخ هــای قطبــی، افزایــش مهاجــرت از روســتاها بــه شــهرها و یــا 
حتــی جابجایــی در کشــورها، افزایــش ســیاب ها و طوفان هــا، 
افزایــش انــواع مختلــف بیماری هــای واگیــردار، آلودگی شــدیدتر 

منابــع آبــی، خــاک و زیســت محیطــی و غیــره اشــاره کــرد.
 وی افــزود: همچنیــن مــا شــاهدیم کــه رودخانه هــا و رودهــا 
همیــن االن در شــرایط بســیار ضعیــف و آالیندگــی باال دســت و 
پنجــه نــرم می کننــد، بســیاری از گونه هــای گیاهــی و جانــوری 
در شــرایط بســیار حســاس و جــدی خطــر انقــراض و نابــودی 
ــیاری  ــوده در بس ــوای آل ــاهد ه ــن ش ــد، همچنی ــرار گرفته ان ق
از شــهرهای بــزرگ دنیــا هســتیم کــه تهدیــدی جــدی بــرای 
ســامتی انســان و مخصوصــاً افــراد مســن، بیمــاران بــا شــرایط 
بیمــاری زمینــه ای، زنــان بــاردار و کــودکان دســت و پنجــه نــرم 
ــه  ــن چرخ ــی ای ــر دادن ناگهان ــک، تغیی ــدون ش ــد و ب می کنن
ــذاران و  ــت گ ــردان و سیاس ــرای دولتم ــان و روان ب ــی آس خیل
تصمیــم گیرنــدگان نیســت ولــی بــا در نظــر گرفتــن و اجرایــی 
ــری  ــه کار گی ــجم« و »ب ــدون و منس ــه م ــک »برنام ــردن ی ک
ابزارهــا و تکنولوژی هــای نویــن و اساســی« می تــوان عــاوه بــر 
تولیــد و ایجــاد بســتر و فرصــت بــرای دولتمــردان و افراد دســت 

انــدرکار بــه تغییــرات اساســی دســت یافــت.
 دلفــان ضمــن تاکیــد مجدد بــر اینکــه دولتمردان و سیاســت 
مــداران بایــد داری ویــژن و آینــده نگــری بلنــد مــدت و شــفاف 
ــه  ــرای برنام ــرا ب ــل و اج ــر در عم ــات بزرگ ت ــا اقدام ــراه ب هم
ــرات  ــرار تغیی ــدار، و اضط ــعه پای ــرای توس ــر ب ــزی قاطع ت ری
اقلیمــی باشــند و ایــن را در اولویــت جــدی برنامه هــای دولــت 

قــرار دهنــد.
 وی اولویــت بنــدی فــوری و اضطــراری بــرای گاهــش 
ــات الزم  ــزی و اقدام ــه ری ــرات اقلیمــی، برنام ــای تغیی نگرانی ه
بــرای اداپــت شــدن و محــدود کــردن، ارائــه یــک برنامه و چشــم 
انــداز بســیار واضــح بــر اســاس شــواهد موجــود بــرای ۱۰ تــا ۲۵ 
ســال آینــده تشــکیل یــک کمیتــه تغییــرات اقلیمــی و محیــط 
ــه  ــی، تهی ــازمان های دولت ــات و س ــی اداره ج ــت، در تمام زیس
ــه  ــازی و نتیج ــفاف س ــدت و ش ــات در دراز م ــداف و اقدام اه
گیــری از آن اقــدام و اینکــه چطــور ایــن سیاســت ها و اهــداف 
ــرای  ــری ب ــه هــم مرتبــط باشــند، مســئولیت پذی می تواننــد ب
اجــرای اهــداف کوتــاه مــدت بیــن ۱۰ تــا ۲۵ ســاال آینــده را از 

جملــه پیشــنهادات مطــرح کــرد.

 طبــق آمــار رســمی ســازمان جهــاد کشــاورزی مازنــدران ،تــا 
کنــون ۱۰ هــزار نفــر از دامــداران و مرغــداران اســتان بــرای بهره 
ــه  ــد ک ــرده ان ــام ک ــت ن ــدار کارت ثب ــدی از تســهیات دام من
مبلــغ ۵۷۳میلیــارد تومــان تســهیات کــم بهــره بــرای خریــد 
نهــاده هــای دامــی در قالــب دامــدار کارت بــرای ۲هــزارو ۵۸۶ 

نفــر صــادر و پرداخــت شــد.
 بــه گــزارش خبرنــگار ایرنــا ، دامــدارکارت بــا هــدف کمــک به 
تامیــن بخشــی از نهــاده هــای دامــی دامــداران بــا ســود بانکــی 
۱۱ درصــد بــه صــورت یــک ســاله در اختیــار آنــان قــرار مــی 
گیــرد. دامــداران مــی تواننــد بــا تهیــه ایــن کارت، برای هــر راس 
دام ســنگین ۷۰۰ هــزار تومــان و برای هــر راس دام ســبک ۳۰۰ 
هــزار تومــان تــا ســقف ۵۰۰ میلیــون ریــال تســهیات دریافــت 

 . کنند
ایــن کارت قابلیــت نقــد شــدن نــدارد و دامــداران فقــط مــی 
تواننــد از فروشــگاه هــای مــورد تاییــد وزارت جهــاد کشــاورزی 
نهــاده هــای دامــی خــود را خریــداری کنند.دامــدار کارت کــه 
اواخــر آذر مــاه امســال رونمایــی شــد در مرحلــه نخســت بــرای 
ــرای  ــت و ب ــده اس ــف ش ــایری تعری ــتایی و عش ــداران روس دام

دامــداران صنعتــی نیســت. 
ــاورزی  ــاد کش ــادی جه ــور اقتص ــزی و ام ــه ری ــاون برنام مع
ــا  ــا ب ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــدران روز یکشــنبه در گف مازن
ــدران رتبــه چهــارم را در بخــش تقاضــا و  اعــام ایــن کــه مازن
رتبــه ســوم را در پرداخت تســهیات دامــدارکارت دارد ، گفت: از 
آن جایــی کــه تــا ۷۰ درصــد دامــداری در اســتان ســنتی و واحد 
هــای کوچــک چنــد راســی هســتند طــرح دامــدار کارت ســبب 
شــد تــا عــاوه بر حــل مشــکات نقدینگــی ، نهــاده هــای دامی 

را بــا قیمــت مصــوب دریافــت کننــد.
ــن کــه طــی هفــت ماهــه کــه  ــان ای ــا بی  حســن نگهــدار ب
ــر  ــزارو ۶۶۰ نف ــت ، ۹ه ــده اس ــاز ش ــدار کارت آغ ــرح دام ط
ــان  ــهیات آن ــاز تس ــه نی ــد ک ــرده ان ــام ک ــت ن ــتان ثب در اس

۳۶۷هــزارو ۹۰۳ میلیــارد تومــان اســت، ،افــزود: پــس از بررســی 
هــای کارشناســی هفــت هــزارو ۸۲ نفــر از آنــان بــرای دریافــت 

ــک معرفــی شــدند. ــه بان ــان ب ــارد توم یکهــزارو ۶۳۵ میلی
ــاد کشــاورزی  ــور اقتصــادی جه ــزی و ام ــه ری ــاون برنام  مع
مازنــدران بــا اظهــار ایــن کــه بــا توجــه بــه تقاضــا منابــع بــرای 
ــتار  ــت ،خواس ــدود اس ــدارکارت مح ــهیات دام ــت تس پرداخ
افزایــش اعتبــار از وزارت جهــاد کشــاورزی شــد و در عیــن حــال 
توضیــح داد کــه بــا حمایــت و پیگیری اســتاندار فراینــده معرفی 

بــه بانــک و  تامیــن اعتبــار نیــز مطلــوب تــر شــده اســت.
 نگهــدار بــا بیــان ایــن کــه نمونــه بــارز حمایــت و پیگیــری 
ــهیات  ــت تس ــدور و پرداخ ــه ص ــدران در مقول ــتاندار مازن اس
ــه همــراه مدیــران  دامــدارکارت ســفر اســتانی حســینی پــور ب
دســتگاه اجرایــی بــه شهرســتان گلــوگاه در شــرق اســتان اســت 
ــن  ــدن ای ــی ش ــرای اجرای ــتا و ب ــن راس ــح داد: در همی ، توضی
مصوبــه  ۵۰نفــر از مرغــداران و دامــداران ایــن شهرســتان پس از 
معرفــی بــه بانــک موفــق بــه دریافــت حــدود ۱۱میلیــارد تومان 

تســهیات دامــدار کارت و طیــور کارت شــدند.
 وزارت جهــاد کشــاورزی در پــی رونمایــی ایــن کارت اعــام 
کــرد کــه بــا همــکاری بانــک مرکــزی در ایــن مرحلــه ۲ هــزار 
ــرخ ترجیحــی ۱۱ درصــد در  ــا ن ــان تســهیات ب ــارد توم میلی
ــه از  ــف شــده ک ــی تعری ــای دام ــاده ه ــن نه ــب کارت تأمی قال

ــک کشــاورزی پرداخــت خواهــد شــد. ســوی بان
 طبــق آمــار رســمی ســه هــزار و ۸۰۰ خانــوار عشــایر بومــی 
ــدود ۲  ــا ح ــی ب ــر بوم ــایر غی ــوار عش ــزار و ۶۰۰ خان ــک ه و ی
میلیــون ۴۰۰ هــزار واحــد دامــی ســبک و ســنگین در اســتان 

ــد.   ــی می کنن ــدران زندگ مازن
ــا  ــداری ب ــزار و ۵۰۰واحــد مرغ ــدران دو ه ــن در مازن همچنی
ظرفیــت تولیــد بیــش از ۱۸۰ هــزار تــن گوشــت ســفید فعــال 
اســت کــه تامیــن نهــاده هــای دامــی از مهمتریــن نیازهــا در امر 

تولیــد صنعــت طیــور اســت.

سرپرســت منابــع طبیعــی مازنــدران - نوشــهر گفــت: 
طــی چهــار مــاه اخیــر ۱۴۹ هکتــار از اراضــی ملــی بــه 
ارزش ۹ هــزار میلیــارد ریــال از تصــرف متجــاوزان خلــع 

یــد شــد. 
بــه گــزارش خبرگــزاری مهر، مســعود ملکی در جلســه 
شــورای حفاظــت بــه منظــور اتخــاذ تدابیــر ویــژه بــرای 
تســریع اجــرای احــکام قضائــی و رفــع موانــع و مشــکات 
پیــش رو در رونــد اجــرای حکــم، ضمــن عــرض تســلیت 
ــورا  ــت: عاش ــرم گف ــاه مح ــیدن م ــبت فرارس ــه مناس ب
مکتــب شــیعیان جهــان اســت کــه امــروز در بیــن همــه 
ــت و  ــوردار اس ــی برخ ــه خاص ــمانی از وجه ــان آس ادی
ــار و  ــه و آث ــق یافت ــدگار رون ــب مان ــک مکت ــوان ی به عن

برکاتــش در حــال گســترش و پیشــرفت اســت.
 وی ضمــن قدردانــی از زحمــات حافظــان منابــع 
ــی  ــع طبیع ــت از مناب ــکان حفاظ ــه در پی ــی ک طبیع
جانفشــانی می کننــد، اظهــار داشــت: حفــظ حقــوق انفال 
و بیــت المــال از مهمتریــن دغدغه هــای منابــع طبیعــی 
بــوده و همــه بایــد در حفــظ و صیانــت از منابــع طبیعــی 

تــاش کننــد.
 ملکــی در ادامــه ضمــن قدردانــی از حمایت هــای همــه 
جانبــه اســتاندار محتــرم اســتان و پیگیری هــای ســردار 
اکبــرزاده نماینــده ویــژه اســتاندار در قــرارگاه صیانــت از 
منابــع طبیعــی گفــت: انشــااهلل بــا اتخــاذ تدابیــر ویــژه در 

جهــت رفــع موانــع و مشــکات پیــش رو در رونــد برخــی 
از اجــرای حکم هــا و بــا همــکاری و تعامــل دســتگاه های 
قضائــی، امنیتــی و اجرایــی اســتان و شهرســتان ها بزودی 

بــه مرحلــه اجــرا خواهــد آمــد
 وی اظهــار داشــت: در ۴ مــاه اخیــر حــدود ۱۴۹ هکتــار 
از اراضــی ملــی بــه ارزش ریالــی ۹ هــزار میلیارد تومــان از 
یــد متجاوزیــن اراضــی ملــی بــه اســتناد دســتور قضائــی 

خلــع یــد و بــه انفــال و بیــت المــال بازگردانــده شــد.
ــا متصرفــان اراضــی ملــی   ملکــی از برخــورد قاطــع ب
خبــر داد و افــزود: پیشــگیری از تصرفات و کنتــرل اراضی 
ــای محســوس و نامحســوس و  ــق نظارت ه ــی از طری مل
بازرســی های شــبانه روزی یــگان حفاظــت منابــع طبیعی 
در دســتور کار اســت و بــا متصرفــان اراضــی ملــی برخورد 

ــود. ــع می ش قاط
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پسماند در مازندران به مرحله خطر و فاجعه رسید

خلع ید ۱۴۹ هکتار از اراضی ملی از تصرف متجاوزاناستقبال کشاورزان مازندران از تسهیالت دامدارکارت

 شــتاب عملیــات الیروبــی کانال هــای آبرســان خلیــج گــرگان هرچنــد 
امیدهــا بــه حفــظ وضعیــت کمــی آب ایــن پهنــه آبــی را بیشــتر کــرد امــا 
اســتمرار ورود فاضــاب ده هــا شــهر و روســتای پیرامونــی این اکوسیســتم 
ــا و  ــزوده و احی ــه طبیعــت اف ــدان ب ــان و عاقه من ــی بومی ــر نگران ــی ب آب

پویایــی ایــن زیســتگاه را بــا تردیــد روبــرو کــرده اســت.
 خلیــج گــرگان طــی ســالهای اخیــر بــا مشــکات بســیاری دســت بــه 
گریبــان اســت کــه برخــی از آن هــا ماننــد خشکســالی، کاهــش نــزوالت 
ــزر  ــای خ ــر و کاهــش حجــم آب ورودی از دری ــش تبخی ــمانی ،افزای آس
بــه خلیــج گــرگان ریشــه طبیعــی و فرابشــری دارد امــا مشــکاتی ماننــد 
کاهــش آب شــیرین ورودی رودهــا بــه خلیــج گــرگان ناشــی از احــداث 
ســازه های آبــی در مناطــق باالدســتی، دســت انــدازی بــه اراضــی ســاحلی 
ــواع  ــروی آب ( و ورود ان ــس از پس ــده پ ــاد ش ــی ایج ــتحدثه ) اراض مس
پســماند و فاضــاب صنعتــی ، زراعــی و شــهری ناشــی از رفتارهــا و نــوع 

مدیریــت انســانی اســت.
ــتان های  ــتا در اس ــا روس ــزرگ و ده ه ــک و ب ــهر کوچ ــدود ۱۰ ش   ح
ــون  ــر پیرام ــزار نف ــش از ۴۰۰ ه ــت بی ــا جمعی ــدران ب ــتان و مازن گلس
خلیــج گــرگان ســکونت دارنــد کــه بــر اســاس آمارهــا فقــط یــک شــهر 
در گلســتان در حاشــیه ایــن اکوسیســتم آبی دارای سیســتم جمــع آوری و 
تصفیــه فاضــاب اســت کــه در خوشــبینانه ترین حالــت فقــط  ۴۰ درصــد 

فاضــاب مجتمــع هــای مســکونی ایــن شــهر بــه آن متصــل اســت.
ــا، خروجــی  ــه ایرن ــر اســاس اســناد و مســتندات رســیده ب  هرچنــد ب
ایــن تصفیه خانــه بــا اســتاندارد جهانــی پســاب ایمن فاصلــه زیــادی دارد و  

دارای بارآالیندگــی باالیــی اســت.
 ورود انــواع آالینــده هــای جامــد یــا ســیال بــه خلیــج گــرگان بــه ورود 
فاضــاب شــهری خاصــه نمی شــود بلکــه بخشــی از فاضــاب واحدهــای 
ــه شــده و  ــا تصفی ــی هــم بصــورت خــام و ی صنعتــی شــهرهای پیرامون
بخــش زیــادی از پســاب زراعــی صدهــا هــزار هکتــار زمیــن کشــاورزی  و 
ســیاالت حــاوی انــواع کودهــا و ســموم هــم بــه خلیــج گــرگان می ریــزد 
کــه ایــن کار در ۲ ســال گذشــته زمینــه بــروز بیمــاری بوتولیســم و مــرگ 
و میــر حــدود ۹۰ هــزار پرنــده حمایت شــده و در معــرض خطــر انقــراض 

را در پــی داشــت.
 هــر چنــد در ماه هــای اخیــر و پــس از ســفر اســفند مــاه ســال گذشــته 
رییــس جمهــور بــه گلســتان، الیروبــی کانال هــای آبرســان خلیــج گرگان 
بــا محوریــت کانــال آشــور در حــال انجام اســت اما بــه عقیده کارشناســان 
فلســفه ایــن پــروژه بهبــود تبــادل آبــی بیــن دریــای خــزر و خلیــج گرگان 
اســت و خروجــی ایــن  پــروژه ظرفیــت و تــوان الزم بــرای افزایــش حجم و 
بهبــود تــراز آبــی خلیــج گــرگان را نــدارد بــه زبــان ســاده تر الیروبی شــاید 
بتوانــد کمیــت فعلــی آب خلیــج گــرگان را حفــظ کنــد امــا در خصــوص 

کیفیــت آب خــزر نقــش و تاثیــر گــذاری زیــادی نخواهد داشــت.
 حفــظ کیفیــت آب خــزر و جلوگیــری از ورود منابــع آالینــده نیازمنــد 
عــزم و اراده جــدی تــر مدیــران و دســتگاه های متولــی اســت تــا در کنــار 
ــوم  ــن ب ــرای حفــظ کمیــت آب خلیــج گــرگان کیفیــت آب ای تــاش ب

ســازگان ارزشــمند نیــز ارتقــا یابــد. 
یکــی از اســاتید دانشــگاه در ایــن خصــوص بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت: 
شــرایط جغرافیایــی و توپوگرافــی خلیج گرگان این اکوسیســتم ارزشــمند 
ــی  ــی و صنعت ــی ، زراع ــای خانگ ــواع آالینده ه ــرش ان ــل پذی ــه مح را ب
تبدیــل کــرده و کیفیــت آب ایــن زیســتگاه ارزشــمند را تحــت تاثیــر قــرار 

داده اســت.
 محمدرضــا ماعباســی افــزود: اگــر ســرانه ملــی تولیــد فاضاب توســط 
ــرگان  ــج گ ــون خلی ــاکنان پیرام ــداد س ــین را در تع ــرد ساحل نش ــر ف ه
ــر  ــا لیت ــه میلیون ه ــاند ک ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــا را ب ــود، م ــرب ش ض
فاضابــی بــه طــور مســتمر وارد ایــن پهنــه آبــی می شــود و حیــات آبزیان 

، پرنــدگان و ســایر زیســتمندان خلیــج گــرگان را تهدیــد می کنــد.
 وی ادامــه داد : عــاوه بــر فاضــاب ورودی از ســوی مناطــق ســاحلی 
ــات  ــر جریان ــای خــزر در اث ــای دری ــرگان، بخشــی از آلودگی ه ــج گ خلی
ــی  ــه آب ــن پهن ــرگان وارد ای ــج گ ــوی خلی ــه س ــا ب ــن دری ــرد ای چپ گ

ــت. ــش داده اس ــتم را افزای ــن اکوسیس ــی ای ــطح آلودگ ــود و س می ش
ــی،  ــیمیایی، فیزیک ــای ش ــواع آالینده ه ــتمرار ورود ان ــزود: اس  وی اف
ــج  ــن خلی ــون ای ــع در پیرام ــناگاه های واق ــا ش ــد ت ــبب ش ــی س میکروب

ــر شــود. ــه ســال کمت ــرگان ســال ب گ
 ماعباســی گفت : در گذشــته شــنا در خلیج گرگان و ســواحل بندرگز 
ــود امــا در ســال های اخیــر شــنا در آب خلیــج  و بندرترکمــن متــداول ب
ــا از  ــال بیماری ه ــال انتق ــی و احتم ــی میکروب ــل آلودگ ــه دلی ــرگان ب گ
ــه ســامت شــناگران،  طریــق آب و ســایر خطــرات بهداشــتی مرتبــط ب
ــای  ــاظ باکتری  ه ــواحل از لح ــن س ــه آب ای ــرا ک ــود چ ــه نمی  ش توصی
ــه و  ــرار گرفت ــی ق ــت نامطلوب ــنا در وضعی ــرای ش ــاری زا، ب ــاخص بیم ش

احتمــال انتقــال بیمــاری در شــناگران وجــود دارد.
ــا  ــو ب ــم در گفتگ ــتان ه ــی گلس ــت محیط ــکل های زیس ــو تش  عض
ــون  ــا گفــت: سالهاســت فاضــاب شــهر و روســتایی پیرام ــگار ایرن خبرن
خلیــج گــرگان بــه صــورت خــام و سرشــار از مــواد شــیمیایی وارد خلیــج 
گــرگان می شــود و هیــچ نهــادی بــرای توقــف ایــن تهدیــد بزرگ پیشــگام 

نمــی شــود.
ــواع مــواد شــوینده و  ــرد ان  عبدالحکیــم ادریســی افــزود: افزایــش کارب
شــیمیایی در امــور روزمــره زندگــی ســبب شــده کــه ســطح آالیندگــی 
فاضــاب حاصلــه از فعالیت هــای خانگــی نســبت بــه چنــد ســال گذشــته 
ــی  ــت و کم توجه ــه غفل ــاب در نتیج ــوع فاض ــن ن ــود و ای ــتر ش بیش
متولیــان وارد یکــی از مهمتریــن و ارزشــمندترین مناطــق پناهــگاه حیات 

ــود.  ــه می ش ــش میانکال وح
وی ادامــه داد: حجــم بــاالی آالیندگــی آب خلیــج گــرگان در ســالیان 
اخیــر بــه شــکل های مختلــف بــرای ســاحل نشــینان هویــدا شــده کــه 
مــرگ دســته جمعــی ماهی هــا،  وقــوع بوتولیســم و تلــف شــدن حــدود 
صــد هــزار پرنــده و پدیــده چنــگ جلبکــی و بــوی تعفــن ناشــی از آن، 

نمونــه اوج آلودگــی آب ایــن پهنــه آبــی اســت.
 کمــک بــه خلیــج گــرگان نیازمنــد مشــارکت و همــکاری همــه جانبــه 
بــوده و هیــچ ارگانــی بــه تنهایــی توانایــی رســیدگی بــه مشــکات ایــن 

پهنــه آبــی را نــدارد.
 عــاوه بــر مشــکل ورود فاضــاب همچنیــن بایــد گفــت کــه گــرگان 
تنهــا خلیــج دریــای خــزر در محــدوده جغرافیایی ایران و اســتان گلســتان 
ــی در اجــرای طرح هــای  ــاد آب و ناتوان ــه دلیــل پســروی زی اســت کــه ب

مناســب و کارشناســی، فاصلــه چندانــی بــا خشــکی کامــل نــدارد.
 ایــن خلیــج درســال ۱۳۵۴ بــه همــراه تــاالب میانکالــه و لپــوی زاغمــرز 
در اســتانهای گلســتان و مازنــدران بــه  عنــوان نخســتین مجموعــه تــاالب 
بین المللــی جهــان در فهرســت تاالب هــای کنوانســیون رامســر بــه ثبــت 
رســید تــا ثابــت شــود نــه فقــط ایــن خلیــج، بلکــه نواحــی اطــراف آن نیز 

یــک مجموعــه ارزشــمند زیســت  محیطی اســت. 
خلیــج گــرگان از لحاظ اقتصــادی و اکولوژیکــی دارای اهمیت بــوده و در 
تکثیــر آبزیــان، ماهیــان اســتخوانی و غضروفــی و جــذب پرنــدگان مهاجــر 

زمســتانی نقش مهمــی دارد.
ــر  ــر ســه مت ــه حداکث ــاط ب ــه در برخــی نق ــرگان ک ــج گ  عمــق خلی
می رســید، اینــک دراثــر رســوب گذاری بــه ۱,۵ متــر کاهــش پیــدا کــرده 
ــودی پیــش مــی رود. ــه ســمت ناب ــل به ســرعت ب ــن  دلی اســت و به همی

 خلیــج گــرگان از لحــاظ موقعیــت جغرافیایــی در جنوب شــرقی دریای 
خــزر و در حــوزه شهرســتان هــای بندرترکمــن، بندرگز، نوکنده و بهشــهر 
واقــع اســت و از ۶۰ کیلومتــر طول و حداکثــر ۱۲ کیلومترعــرض برخوردار 

بــوده و دارای امتــداد شــرقی غربی اســت.

ضرورت توسعه تصفیه خانه ها

خبر

نماینــده مــردم ســاری و میانــدرود در مجلــس گفــت: 
ــا  ــد ب ــان هــای معان ــل جری ــی مقاب هیئــت هــای مذهب

رویکــرد جهــاد تبییــن ایســتادگی و مقابلــه کننــد.
 بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، علــی بابایــی کارنامــی در 
گفتگــو بــا خبرنــگاران ضمــن تســلیت فــرا رســیدن ایــام 
ــرت  ــهیدان حض ــاالر ش ــید و س ــهادت س ــوگواری ش س
ــش و  ــاران باوفای ــام و ی ــه الس ــین علی ــداهلل الحس اباعب
ــا تاکیــد بــر اهمیــت تبییــن گفتمــان عاشــورا، اظهــار  ب
ــری  ــه رهب ــاب اســامی ب ــان انق ــی گفتم داشــت: مبان
ــاب  ــان انق ــم الش ــری عظی ــی )ره( و رهب ــام خمین ام
ــه  ــه ای )مدظل ــام خامن ــت اهلل العظمــی االم حضــرت آی
العالــی( تحــت تأثیــر و برگرفتــه از نهضت عظیــم حضرت 

ــب ســرخ عاشــورا ســت. سیدالشــهداء )ع( و مکت
 وی در ادامــه بــا اشــاره بــه دغدغه هــا و منویــات مقــام 
معظــم رهبــری )حفظــه اهلل( در ســال های اخیــر در 
خصــوص جهــاد تبییــن، افزود: دشــمنان قســم خــورده به 
نظــام مقــدس جمهــوری اســامی بــا صــرف هزینه هــای 
ــژه  ــه وی ــی ب ــانه ای و تبلیغ ــای رس ــت و فعالیت ه هنگف
ــاب  ــه انق ــه زدن ب ــرای ضرب ــراوان ب ــبهات ف ــاد ش ایج

ــای  ــتند و هیأت ه ــزی هس ــال برنامه ری ــامی در ح اس
ــا  ــد ب ــای معان ــن جریان ه ــل ای ــد در مقاب ــی بای مذهب

ــد. ــه کنن ــن ایســتادگی و مقابل ــاد تبیی ــرد جه رویک
 نماینــده مــردم ســاری و میانــدرود در مجلــس شــورای 
ــده  ــیار ارزن ــرکات بس ــار و ب ــه آث ــاره ب ــا اش ــامی ب اس
هیأت هــای مذهبــی در نظــام مقــدس جمهوری اســامی، 
تصریــح کــرد: هیأت هــای مذهبــی در بیــش از چهــار دهه 
از عمــر بابرکــت ایــن انقاب بســیار خــوش درخشــیدند و 
در تمامــی بحران هــا و مشــکات همــواره در کنــار ملــت 
بــزرگ ایــران بــرای رفــع معضــات و مشــکات جهــادی 
ایســتادند و تــاش کردنــد کــه بســیار قابــل تقدیر اســت.

 رئیــس فراکســیون کارگــری مجلــس شــورای اســامی 
در پایــان بــا اشــاره بــه اندیشــه های عاشــورایی بنیانگــذار 
کبیــر انقــاب اســامی حضــرت امــام راحــل و رهبــری 
معظــم انقــاب حضــرت آیــت اهلل العظمــی االمــام خامنه 
ــان  ــروز جوان ــرد: ام ــان ک ــی(، خاطرنش ــه العال ای )مدظل
مؤمــن و انقابــی ایــن کشــور بــا الگــو گرفتــن از مکتــب 
ــاران  ــام و ی ــه الس ــهدا علی ــرت سیدالش ــن حض خونی
ــام راحــل و  ــی ام ــای متعال ــاع از آرمان ه ــش در دف باوفای

مقــام معظــم رهبــری )حفظــه اهلل( و حفــظ ایــن مــرز و 
ــم حــرم اهــل بیــت  ــاع از حری ــوم و برخــی هــم در دف ب
)ع( مجاهــدت کردنــد و بــه شــهادت رســیدند تــا امــروز 
انقــاب اســامی بــه عنــوان یــک الگــوی موفــق در بیــن 

ــود و  ــی ش ــان معرف ــی جه ــه و حت ــورهای منطق کش
گفتمــان انقــاب که برگرفتــه از گفتمــان عاشوراســت در 
جهــان طنیــن انــداز شــود و تحقــق تمــدن نوین اســامی 

ــا ایــن رویکــرد شــکل خواهــد گرفــت. قطعــاً ب

هیئت های مذهبی مقابل جریان های معاند با 
جهاد تبیین مقابله کنند
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فقــط چنــد مــاه از لحظــه  امضــای ســارا در دفتــر ازدواج 
ــا چشــمانی اشــک بار آرام آرام از  ــار ب گذشــته کــه او ایــن ب
ــه  ــنامه ای ک ــد. شناس ــن می آی ــه پایی ــای دفترخان پله ه
مهــر طــاق در آن حــک شــده را در دســت دارد و در ایــن 
خیــال اســت کــه چــرا در انتخــاب شــریک زندگی وســواس 
بیشــتری نداشــت تــا عمــر زندگــی مشــترکش طوالنی تر و 

ــگی باشد؟  همیش
ــاله  ــارای ۲۶ س ــرای س ــروز ب ــه ام ــه ک ــیر خان در مس
طوالنی تــر از همیشــه اســت خاطره هــای گذشــته در 
ذهنــش مــرور می شــود تــا راهــی بــرای جبــران آن اتفاقــات 

پیــدا کنــد.
 شــاید اگــر کمــی شــجاعت بیشــتری داشــت و نصیحت 
ــش از نشســتن  ــرش را پی ــه خصــوص خواه ــا ب بزرگ تره
ــه  ــه ک ــنید چــرخ روزگار آن گون ــد می ش ــفره عق ــای س پ
تصــورش را می کــرد برایــش می چرخیــد امــا حــاال دیگــر 

کار از کار گذشــته اســت. 
چند ســاعت قبل از مراســم عقد، پیام رد و بدل شــده ای را 
در تلفــن همــراه نامزدش دیــد که در آن هنــگام عاقانه ترین 
کار، انصــراف از ازدواج بــود امــا ســارا اراده ای بــرای انصــراف و 
پشــیمانی نداشــت؛ کار بزرگــی کــه شــاید یکــی از دالیل آن 

خــودداری او از شــرکت در دوره هــای پیــش از ازدواج بود.
 ســارا و مســعود یکــی از چهــار هــزار و ۸۱۶ زوج طــاق 
ــی  ــه زندگ ــه از ادام ــال گلســتان هســتند ک ــه پارس گرفت

ــا هــم منصــرف شــدند. مشــترک ب
ــش طــاق در  ــاد شــماری از کارشناســان افزای ــه اعتق  ب
ــت،  ــه خیان ــه ک ــتری گرفت ــتاب بیش ــر ش ــای اخی دهه ه
مشــکات اقتصــادی و عــدم بلــوغ فکــری بــه خصــوص در 
زمــان انتخــاب شــریک زندگــی، از جملــه دالیل اصلــی بروز 

ــزرگ اســت. ــه خصــوص در شــهرهای ب آن ب
 صاحبنظــران همــکاری همــه دســتگاه ها بــرای آمــوزش 
هــای پیــش از ازدواج، مهارت هــای زندگــی و مشــاوره های 

تخصصــی را بــرای کاهــش طــاق الزم می داننــد.  
   نقش چشمگیر اعتقادات مذهبی در کاهش طاق 

ــی  ــال فرهنگ ــناس و فع ــه ش ــگاه و جامع ــدرس دانش م

گفــت: هرچنــد اقتصاد و مشــکات معیشــتی ریشــه اصلی 
جدایی هــا بــه شــمار مــی رود امــا زیرمجموعه هایــی ماننــد 
تغییــر نگرش نســبت بــه زندگی مشــترک، اعتمــاد به نفس 
کاذب، فردگرایــی، ازدواج در ســن پاییــن، ضعف مهارت های 
زناشــویی، مشــکات اخاقی، فرهنگی، اجتماعی و جنســی 

دالیــل اصلــی طاق هــای امــروزی اســت. 
محتــرم قلی پــور در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود: 
تقویــت اعتقــادات مذهبی نقــش ویــژه ای در کاهــش طاق 
دارد و در جامعــه امــروز بــا کمرنــگ شــدن تعلقــات مذهبی 
در برخــی خانواده هــا و بــه خصــوص زوجیــن جــوان، مــوارد 
اخاقــی نادیــده گرفته شــده و احتــرام گذاشــتن به یکدیگر 
فرامــوش می شــود کــه می توانــد در ادامــه منجــر بــه طــاق 

شود.
ــراه و  ــن هم ــداوم از تلف ــتفاده م ــت: اس ــار داش  وی اظه
ــواره ای،  ــای ماه ــای برنامه ه ــازی و تماش ــبکه های مج ش
ســردی روابــط و جدایــی عاطفــی زوجیــن را در پــی خواهد 

داشــت.
بــه ضــرورت  اشــاره  بــا  ایــن مــدرس دانشــگاه   
فرهنگ ســازی بــرای کاهــش طــاق گفــت: مشــاوره قبــل 
ازدواج بــرای شــناخت بیشــتر طرفیــن، آمــوزش و کســب 
مهارت هــای زندگــی تاثیــرات مثبتــی در کاهــش آســیب 

ــاق دارد. ــی ط اجتماع
ــل  ــاوره قب ــج مش ــرای تروی ــانه ها ب ــدی رس ــش کلی  نق

ازدواج
 اســتادیار رشــته روانشناســی دانشــگاه آزاد اســامی 
آزادشــهر هــم گفــت: زوجیــن بــه دالیــل بســیاری از جملــه 
فقــدان مهــارت زندگــی، فعالیــت بــدون ضابطــه در فضــای 
مجــازی، آرمــان گرایــی، مشــکات اقتصــادی و اجتماعــی، 
ــردگی،  ــخصیت، افس ــال ش ــی، اخت ــای روان ــاری ه بیم
اضطــراب و وســواس در ارتبــاط بــا یکدیگــر دچــار مشــکل 

مــی شــوند.
 کاظــم شــریعت نیا در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا بــا 
تاکیــد بــر ضــرورت انجــام مشــاوره پیــش و پــس از ازدواج 
اظهــار داشــت: حمایــت بیمه هــا از خدمــات مشــاوره هــای 

روانشــناختی در اســتقبال خانواده ها نقش چشــمگیری دارد.
 وی ادامــه داد: عــاوه بــر آن رســانه ها می تواننــد بــا تولیــد 
محتواهای مناســب و مســتمر، نســل جوان را به شــرکت در 

جلســات مشــاوره ازدواج ترغیب کنند.
 اســتادیار رشــته روانشناســی دانشــگاه آزاد اســامی 
ــن اشــاره کــرد  ــی زوجی ــل مهــم جدای ــه عوام آزادشــهر ب
ــا و  ــت خانواده ه ــازی، دخال ــای مج ــواره، فض ــت: ماه و گف
مشــکات اقتصــادی، اجتماعــی در گرایــش به طــاق تاثیر 

دارد.
 وی گفــت: شــخصیت ســالم بــدون اختال کــه الگوهای 
تکــرار شــونده ناســازگار را نــدارد بــا یادگیــری از چالش هــا 
ــارت  ــرد را در مه ــد و ف ــذر می کن ــی گ ــکات زندگ و مش
زندگــی، خودآگاهــی و کنتــرل اضطــراب توانمند می ســازد.

ــزود:  ــاق اف ــیب های ط ــه آس ــاره ب ــا اش ــریعت نیا ب  ش
بــا توجــه بــه جنســیت افــراد پــس از جدایــی آســیب های 
متفاوتــی  از جمله محدودیــت در روابط اجتماعی، ســرزنش 
ــراب و   ــدگی، اضط ــرد ش ــی و ت ــاس تنهای ــکان، احس نزدی
افســردگی را در پــی خواهــد داشــت و بــه یقیــن بیشــترین 
آســیب را جــدا از زوجیــن در فرزنــدان آنهــا شــاهد هســتیم.

 وی بیــان کــرد: بــا توجــه بــه افزایــش طاق های رســمی، 
ــت از  ــوزش و محافظ ــرورت آم ــی، ض ــمی و عاطف غیررس
ــش  ــش از پی ــانه بی ــوزش و رس ــق آم ــا از طری خانواده ه

ــود. ــاس می ش احس
 ۳۱ تا ۳۶ سال، بیشترین بازه سن طاق گلستانی ها

 مدیــرکل ثبــت احــوال گلســتان گفــت: ســال گذشــته 
چهــار  هــزار و ۸۱۶  واقعــه طــاق در گلســتان ثبــت شــد 
کــه از ایــن تعــداد طــاق ســه هــزار و ۷۴۳ واقعــه در مناطق 

شــهری و بقیــه مختــص نقــاط روســتایی بــود.
 حمیدرضــا مطیــع در گفــت و گــو با خبرنــگار ایرنــا افزود: 
ــاق در  ــش از ۶۰۰ ط ــم بی ــون ه ــال تاکن ــدای امس از ابت
گلســتان ثبــت شــد کــه ۱۰.۹ درصد کمتــر از مدت مشــابه 

ســال گذشــته اســت.
 وی بیــان کــرد: در ســال جــاری بیــش از ۲  هــزار و ۶۰۰ 
ــه مــدت  ازدواج در ایــن اســتان ثبــت شــده کــه نســبت ب

مشابه سال قبل ۱۹.۶ درصد کاهش داشته است.
 مدیــرکل ثبــت احوال گلســتان گفت: ســال گذشــته ۱۶ 
ــزار  ــه ۱۰ ه ــت شــد ک ــزار و ۸۶۸ ازدواج در گلســتان ثب ه
ــرای  ــه ب ــه مناطــق شــهری و بقی ــوط ب ــه مرب و ۱۹۰ واقع

روســتاها بــود.
 مطیــع گفــت: میانگین ســن طــاق مــردان گلســتان در 
ســال گذشــته ۳۶.۳ ســال و زنــان ۳۱.۷  ســال و میانگیــن 

ســن ازدواج مــردان ۲۸.۹  ســال و زنــان ۲۳.۸ ســال بــود. 
ــرای اســتفاده از مشــاوره تخصصــی   کاهــش مراجعــه ب

ازدواج
 سرپرســت بهزیســتی گلســتان گفت: ســال گذشته پنج 
ــم«  ــزار و ۶۱۷ زوج متقاضــی طــاق در ســامانه »تصمی ه
ثبت نــام کــرده و از مشــاوره بهزیســتی برخــوردار شــدند که 
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل ۱۲ درصــد کاهــش 

داشــته اســت.
 عــارف کیانــی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود: 
ــه گــرگان و  ــوط ب ــان طــاق مرب ــار متقاضی بیشــترین آم
ــه شهرســتان گمیشــان  ــوط ب ــز مرب ــن ســازش نی کمتری

اســت.
 وی اظهــار داشــت: اعتیــاد، عــدم مســئولیت پذیری 
ــه تکنیک هــای مهــارت  ــت، عــدم تســلط ب همســر، خیان
ــل  ــوان از عوام ــا را می  ت ــت خانواده ه ــی و دخال ــای زندگ ه
مهــم تــرک زندگــی مشــترک و رجوع بــه گزینه جدایــی در 

اســتان گلســتان دانســت.
 وی بیــان کــرد: طــاق باعــث بــروز عوامــل و پیامدهــای 
مختلفــی در خانــواده، کــودکان، زوجیــن و جامعــه از جملــه 
ــی  ــی، بی تفاوت ــی، آســیب های روحــی و روان ــت تحصیل اف
نســبت بــه مســائل اجتماعــی، گرایــش بــه مصــرف مــواد 
مخــدر و مشــروبات الکلــی، روابط خــارج از چارچوب شــرعی 
و قانونی، خشــونت، اضطراب، افســردگی، بدبینی و ســوءظن 

می شــود.

ــور در جامعــه  ــه وف ــروز ب ــی کــه ام ــگام و طاق های ازدواج هــای دیرهن
بــه چشــم می خــورد، ماحصــل آســیب های اجتماعــی، ناآگاهــی جوانــان 
و خانواده هــا و کــم کاری نهادهــای تربیتــی و آموزشــی اســت کــه جــز بــا 

ــود. ــرف نمی ش ــه ای برط ــدت و ریش ــای بلندم برنامه ریزی ه
 بــه گــزارش ایرنــا، گرایــش بــه جنــس مخالــف کــه در ســنین نوجوانی 
و جوانــی منجــر بــه تپش هــای عاشــقانه قلــب، ابــراز عاقــه و در نهایــت 
ــی  ــات طبیع ــود، از گرایش ــدآوری می ش ــواده و فرزن ــکیل خان ازدواج، تش
موجــودات زنــده، از جملــه انســان اســت. هیــچ دختــر جوانــی نیســت کــه 
ــی در ذهنــش  شــاهزاده رویاهــای خــود را بارهــا و بارهــا از دوران نوجوان
مجســم نکــرده باشــد و هیــچ پســری نیســت کــه رویــای ازدواج بــا دختــر 
چهل گیــس قصه هــای خــود را در ســر نپرورانــده باشــد و قطعــا یکــی از 

زیباتریــن تجربه هــای زندگــی، تحقــق ایــن رویاهــا اســت.
ــا ایــن  ــی ب  حقایــق بیــان شــده بســیار بدیهــی و ملمــوس اســت، ول
وجــود، و در کمــال تعجــب، آمارهــای امــروز چیــزی جــز ایــن را نشــان 

می دهــد.
ــزان  ــه شــده در ســامانه ثبــت احــوال اســتان ســمنان از می ــار ارائ  آم
ازدواج در ســال ۱۳۹۳ بــه بعــد، نشــان دهنده یــک رونــد نزولــی اســت و 
برعکــس، میــزان طــاق نــه تنهــا رونــد نزولــی نــدارد، بلکــه رو بــه افزایش 
ــت و  ــق اس ــای عمی ــی و پژوهش ه ــد بررس ــوع نیازمن ــن موض ــت. ای اس
ــه  ــه ای ارائ ــدت و ریش ــی م ــای طوالن ــد برنامه ریزی ه ــل آن بای ــرای ح ب
ــان می کنــد کــه کلیــت مشــکات  شــود، امــا یــک بررســی ســاده نمای

چیســت.
 جوانــان امــروز، بــه دالیــل مختلــف فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی، 
ــر تشــکیل  ــدای قلبشــان مبنــی ب ــه ن ــه پاســخگویی ب ــی ب میــل چندان
خانــواده ندارنــد و آســان ترین راه حــل، یعنــی پاشــیدن مقــداری خــاک 
بــر آتــش دل را ترجیــح می دهنــد. مشــکل بعــدی اینجاســت کــه ایــن 
ــیب زننده ای  ــذر و آس ــای زودگ ــد ارتباط ه ــکین دهنده می توان ــاک تس خ
را شــامل شــود کــه غلیظ تریــن دود ناشــی از آن بــه چشــم ارتبــاط پایــدار 

آنــان در ســنین باالتــر مــی رود. 
ــان از  طبــق نظــر کارشناســان در ایــن گــزارش، دالیــل اجتنــاب جوان
ــدون آمــوزش  ازدواج دالیــل افزایــش طــاق هــم هســت یعنــی افــراد ب
مســئولیت پذیری زیــر بــار زندگــی مشــترک می رونــد و درنتیجــه زندگــی 
ــن  ــوارد در ای ــن م ــن خاطــر ای ــه همی ــدار نیســت؛ ب ــان پای مشــترک آن

گــزارش در کنــار هــم مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. 
  آســیب های روحــی و روانــی ناشــی از ناآگاهــی خانواده هــا و نهادهــای 
تربیتــی و برخوردهــای خالــی از درک آنــان در ســنین کودکــی و نوجوانی، 
اثــرات منفــی  نداشــتن امنیــت اقتصــادی و شــغلی و ندیــدن آموزش هــای 
الزم در خصــوص تشــکیل خانــواده و ایفــای درســت نقــش همســر و پــدر 
و یــا مــادر بــودن، بدیهی تریــن و ملموس تریــن دالیــل اجتنــاب جوانــان 

از ازدواج اســت.
 جوانان امروز به سختی آمادگی ازدواج را کسب می کنند

ــا در  ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــرد در گف ــاله مج ــم ۲۵ س ــک خان  ی
خصــوص دالیــل امتنــاع از ازدواج گفــت: بــرای ازدواج چنــد آمادگــی مهــم 
ماننــد آمادگــی شــخصی کــه شــامل آمادگــی جســمی و روحــی می شــود 
و آمادگــی اقتصــادی ماننــد امــکان تهیــه جهیزیــه و آمادگــی اجتماعــی 
ماننــد شــرایط کاری و خانوادگــی بــرای پذیــرش فــرد جدیــد در زندگــی 

الزم اســت. 
ــران، آمادگــی شــخصی  زهــرا اســدی بیــان کــرد: در جامعــه امــروز ای
افــراد در نظــر گرفتــه نمی شــود و تــا دختــر بــه ســن مشــخصی رســید و 
پســری بــه درآمد معمولی رســید یعنــی آمــاده ازدواج هســتند و می توانند 
هــر مشــکل دیگــری را کــه در ایــن مســیر ایجــاد می شــود حل کننــد، در 
صورتــی کــه در کنــار آمادگــی فــرد بــرای پذیــرش مســولیت مهم همســر 
بــودن، خانــواده هــم بایــد آمادگــی پذیریــش فــرد جدیــد را بــه عنــوان 

دامــاد یــا عــروس داشــته باشــد.
 وی افــزود: خیلــی از مشــکاتی کــه بعــد از ازدواج بــرای همســران ایجاد 
می شــود یــا حتــی در مراحــل خواســتگاری و آشــنایی وجــود دارد ناشــی 

از همیــن نبــود آمادگی شــخصی اســت.
ــی،  ــرایط اجتماع ــل ش ــه دلی ــن ب ــد: م ــوان می گوی ــم ج ــن خان  ای
اقتصــادی و فرهنگــی جامعــه بــه ویــژه در پنــج ســال اخیــر به ایــن نتیجه 
رســیده ام کــه بــه ســختی می توانــم بــه طــرف مقابــل بــرای ازدواج اعتماد 

کنــم و تنهایــی را ترجیــح می دهــم.
ــی  ــود آمادگ ــت، نب ــنایی و صحب ــل آش ــرد: در مراح ــان ک ــدی بی  اس
ــر  ــرده ام و اگ ــه ک ــاً تجرب ــان را کام ــرای جوان ــوزش الزم ب ــری و آم فک
ــان  ــن مســائل حــذف شــود، جوان ــی در جزئی تری ــواده حت ــت خان حمای
ــه  ــد، چــه برســد ب ــه تنهایــی ندارن ــوان مدیریــت خودشــان را ب حتــی ت

ــد. ــت کنن اینکــه زندگــی مشــترک و همســر را مدیری
 تســلط بیــش از انــدازه خانوده هــا اعتمــاد بــه نفــس تشــکیل خانــواده را 

در جوانــان از بیــن می بــرد
 ایــن خانــم جــوان ابــراز داشــت: موضــوع مهمــی کــه در ازدواج وجــود 
دارد ایــن اســت کــه خانواده هــا، جوانــان و جامعــه، ازدواج را نقطــه پایــان 
ــه  ــی هم ــد یعن ــاق می افت ــه اتف ــن ک ــد و همی ــی می دانن و مقصــد نهای
ــه همیــن خاطــر خیلــی از مهــارت هــای  ــه راه شــده اســت ب چیــز رو ب
اساســی ارتباطــی بــا همســر را بــه مــا یــاد نمی دهنــد و بســیاری از مــا 
مهارت هــای زندگــی را بلــد نیســتیم و درک نمی کنیــم کــه همســر مــا، 
مــادر و پــدر و خانــواده و دوســت مــا نیســت کــه رفتارهــای بعضاً نادرســت 
و خــارج از چارچــوب مــا را بــه علــت حــس مــادری و پــدری یا بــی خیالی 

دوســتانه نادیــده بگیــرد.
 اســدی ابــراز داشــت: در مجمــوع، مــن بــه دلیــل نبــود شــرایط مالــی 
حداقلی، نداشــتن درک درســت از همســرداری، نداشــتن استقال و وابسته 
بــودن بــه خانــواده و نبــود آمادگــی روحــی و مالــی ازدواج در بســیاری از 
پســران، تنهایــی را ترجیــح مــی دهــم و آرامــش فکــری و ذهنی خــودم را 

فــدای تربیــت غلــط جامعــه مردســاالر نمی کنــم.
  وی افــزود: جوانــان امــروز نــه در خانــواده و نــه در مدرســه یــا دانشــگاه، 
ــت  ــودن دریاف ــا مســتقل ب آموزشــی در خصــوص مســئولیت پذیری و ی
نکرده انــد و ایــن کاســتی ها در رونــد تربیــت، آنــان را بیشــتر بــه ســمت 

تنهایــی و اجتنــاب از ازدواج ســوق می دهــد.
ــگ  ــش بســیار پررن ــن، نق ــته از ای ــد: گذش ــوان می گوی ــرد ج ــن م  ای
ــت در  ــده گرف ــد نادی ــن رون ــوان در ای ــز نمی ت ــادی را نی ــائل اقتص مس
شــرایطی کــه درآمدهــا بــا هزینه هــای زندگــی تناســب نــدارد، بــه طــور 
طبیعــی گرایــش بــه ازدواج در مــردان کــه مســئولیت هزینه هــا را بیشــتر 

ــد. ــد کاهــش می یاب ــده دارن ــر عه ب
 صالحــی بــا بیــان اینکــه ازدواج وابســته بــه اشــتغال اســت گفــت: در 
گذشــته اشــتغال بــه تحصیــل وابســته بــود امــا اکنــون ایــن وابســتگی از 
بیــن رفتــه اســت و همــه جوانــان بــا هــر ســطحی از تحصیــات مشــکل 
اشــتغال دارنــد و بــدون اشــتغال و امنیــت اقتصــادی تــن بــه ازدواج دادن 

خطــر بزرگــی اســت. 

دالیل ازدواج دیرهنگام یا طالق در 
بین جوانان امروزی چیست؟

گزارش

 طالق خزان زندگی نسل جوان

دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــا بیــان اینکــه 
وجــود اهــل بیــت و پیامبــر اســام بــا صبــر و بردبــاری 
ــلمان از  ــای مس ــت: خانواده ه ــت، گف ــوده اس ــن ب عجی
مســیر صبــرو بردبــاری مســیر زندگــی خــود را بــا منطق 

طــی مــی کننــد.
 بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ســعیدرضا عاملــی دبیــر 
شــورای عالــی انقــاب فرهنگی در مراســم روز خانــواده و 
تکریــم بازنشســتگان گفــت: بازنشســتگان همچنان عضو 
دبیرخانــه هســتند و بــه عنــوان یــک ســرمایه ارزشــمند 
بایــد از نظــرات و دیدگاه هــای نافــذ آنهــا بهره مند باشــیم. 
در فرهنــگ اســام حــق و حقــوق بــا زمــان افزایــش پیدا 
ــر  ــت طوالنی ت ــدر دوره خدم ــر چق ــی ه ــد، یعن می کن
می شــود حــق بیشــتری بــر گــردن انســان ایجــاد 
می شــود، شــاید پــدر و مــادر هــم غیــر از اینکــه شــأن 
ــر دوششــان اســت  ــد و زحمــت دوران ب ــن را دارن والدی
ــدان  ــاب اینکــه یــک دوره طوالنــی در خدمــت فرزن از ب
هســتند بــار ســنگینی بــر دوش فرزنــدان بابت احتــرام و 
ادب می گذارنــد؛ بــر همیــن مبنــا ارزش عزیزانــی کــه از 
گذشــته در دبیرخانــه مســؤولیت داشــتند برای ما بســیار 
ــد  ــزار می ش ــه برگ ــن جلس ــر ای ــد زودت ــت و بای واال اس
ــم  ــه داری ــی ک ــوان کم ــا ت ــی و ب ــان بی زبان ــا زب ــا ب و م
خدمتشــان عــرض می کردیــم کــه شــما بــا مــا هســتید 

ــزان  ــدردان زحمــات عزی ــا در خدمــت شــماییم و ق و م
. هستیم

 وی افــزود: زندگــی ســالم بــدون صبر و بردبــاری امکان 
پذیــر نیســت، چراکــه زندگــی خــوب، زندگــی مومنانه و 
زندگــی کــه خــود انســان در آن آرامــش داشــته باشــد، 
ــن  ــه همی ــت. ب ــتوار اس ــاری اس ــم و بردب ــه حل ــر پای ب
ــب  ــگ اســامی مرت ــم و در فرهن ــرآن کری ــر در ق خاط
بــه صبــر و بردبــاری توصیــه شــده اســت. در آیــه ۲۰۰ 
ســوره آل عمــران، خــدای متعــال می فرمایــد ای کســانی 
کــه ایمــان آورده ایــد صبــر پیشــه کنیــد و یکدیگــر را بــه 
بردبــاری توصیــه کنیــد و تقــوای الهــی پیشــه کــرده تــا 
رســتگار شــوید. از طرفــی بایــد بگویــم وقتــی فشــارهای 
ــکل  ــه ش ــان را ب ــراد خودش ــد اف ــروز می کن ــی ب زندگ
مختلــف تخلیــه می کننــد کــه نبایــد اینگونــه باشــد زیرا 
صبــر را خداونــد قــرار داده تــا انســان وارد ضایــع کــردن 

حقــوق دیگــران نشــود.
 عاملــی تصریــح کــرد: بســیار در فرهنــگ اهــل بیــت 
بــه مــا توصیــه ادب شــده اســت کــه ادب هــم ریشــه اش 
در تناســب بــوده، کــه افــراد خــود را جــای فــرد دیگــری 
بگذارنــد یعنــی وقتــی تبــادل موقعیــت صــورت گیــرد؛ 
در واقــع هــر چــه بــر خــود می پســندی بــرای دیگــران 
بپســند و آنچــه بــرای خــود نمی پســندی بــرای دیگــران 

هــم نپســند. لــذا مــا حتمــاً از مســیر صبــر و بردبــاری 
ــی  ــت ط ــق و عقانی ــا منط ــود را ب ــی خ ــیر زندگ مس
می کنیــم. در ایــن مســیر نامایمــات هــم کــه بیایــد بــاز 
افــرادی کــه خداونــد بــه آنهــا معرفــت و صبر داده اســت 
ــه آنهــا  توفیــق بیــرون آمــدن از شــدت باهــا را هــم ب

می دهــد. 
ــه  ــم ک ــی داری ــی در زندگ ــا الگوهای ــه داد: م وی ادام
ایــن الگوهــا خیلــی بلندمرتبــه و فاخــر هســتند و 
هرچقــدر انســان مصیبــت و ســختی ببینــد وقتــی بــه 
ــه ســختی  ــد ک ــم فهمی ــم خواهی ــگاه می کنی ــا ن الگوه
مــا خیلــی کوچــک اســت. الگــوی صبــر و مقاومــت برای 
ــن  ــرت امیرالمومنی ــهدا و حض ــید الش ــرت س ــا حض م
علیهماالســام اســت کــه پــر از صبــر هســتند. زندگــی 
اهــل بیــت و پیامبــر گرامــی اســام بــا صبــر و بردبــاری 

ــوده اســت. عجیــن ب
ــزود: در  ــی اف ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــر ش  دبی
فرهنــگ ســازمانی هــم همیــن گونــه اســت مــا اکنــون 
ــا و  ــم خانم ه ــه ه ــتیم ک ــاد هس ــازمان و نه ــک س ی
ــاب  ــی انق ــورای عال ــه ش ــر خان ــه در دبی ــی ک آقایان
فرهنگــی کار می کننــد بــه یــک خانــواده وصــل هســتند 
و از طــرف دیگــر بــه یــک خانــواده دیگــر کــه بــرادران و 
خواهــران دینی شــان هســتند متصــل بــوده و یــک بــار 

ــد. چقــدر خــوب  ــه یکدیگــر دارن مســؤولیتی نســبت ب
اســت کــه وقتــی بــرای فــردی مشــکلی پیــش می آیــد 
همــه یــک احســاس مســؤولیتی بــرای او بکننــد. بدیهی 
اســت دبیرخانــه هــم نســبت بــه مشــکات عزیــزان خود 

مســئولیت دارد.
ــادآور شــد:  ــی انقــاب فرهنگــی ی  دبیــر شــورای عال
ــرت اســت کــه  ــه برجســته شــدن عت ــک پل ــه ی مباهل
ــوده و  ــریفی ب ــزرگ و ش ــواده ب ــه خان ــواده چ ــن خان ای
چــه عظمتــی داشــتند. پیامبــر در شــعب ابــی طالــب که 
تبعیــد می شــود بــا خانــواده اســت یــا امــام حســین بــه 
کربــا کــه مــی رود بــا خانــواده اســت در واقــع خانــواده 
ریشــه عمیقی در اســام دارد یعنی در خوشــی، شــیرینی 
و تلخــی بــا هــم هســتیم و حواســمان بــه یکدیگر اســت.

ــان  ــواده کارکن ــور خان ــا حض ــه ب ــم ک ــن مراس  در ای
دبیرخانــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی برگزار شــد، از 
خانــواده شــهید ســرافراز صیــاد خدایــی تقدیــر و تجلیل 
شــد. همچنیــن در ادامــه ایــن مراســم از بازنشســتگان 
دبیرخانــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی نیــز تقدیــر 

صــورت گرفــت. 

ــک  ــه در ی ــی ک ــه زوجین ــان اینک ــا بی ــناس ب ــک روانش ی
محیــط بــا یکدیگــر همــکار هســتند نبایــد انتظاراتــی کــه از 
ــی  ــه و زندگ ــه خان ــد را ب ــط کار دارن ــر در محی ــش یکدیگ نق
ــود  ــه می ش ــواره توصی ــت: هم ــد، گف ــل کنن ــترک منتق مش
ــکار  ــط هم ــک محی ــر در ی ــا یکدیگ ــه ب ــی ک ــا زوجین حتم
هســتند دربــاره نقــش خــود در محیــط خانــه بــه یــک توافــق 
برســند تــا مســائل کاری بــا مســائل زندگــی مشــترک ادغــام 

نشــود.
 دکتــر مــژگان ناقــل در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا بیــان اینکــه 
ــب خــاص  ــا و معای ــد مزای ــودن زن و شــوهر می توان همــکار ب
خــود را داشــته باشــد، اظهــار کــرد: از جملــه مزایــای آن ایــن 
اســت کــه زوجیــن وقــت بیشــتری را بــا یکدیگــر می گذرانند و 
ایــن امــر می توانــد منجــر بــه برقــراری ارتبــاط عمیق تــر آنهــا 
بــا یکدیگــر شــود. در عیــن حــال نبایــد نبایــد فرامــوش کــرد 

کــه ایــن گذرانــدن وقــت زیــاد بــا همســر نبایــد منجــر بــه از 
دســت دادن هویــت زوجیــن شــود.

 بــه گفتــه این روانشــناس بعضــا وقتــی زوجین زمــان زیادی 
ــرای  ــی ب ــد، از اختصــاص زمان ــر ســپری می کنن ــا یکدیگ را ب
انجــام فعالیت هــای انفــرادی خــاص خــود غافــل می شــوند و 
ایــن امــر می توانــد بــه از دســت دادن هویــت و اســتقال فــرد 
منجــر شــود، بنابرایــن زوجیــن بایــد زمانــی را در هفتــه بــرای 

انجــام فعالیت هــای خــاص خــود اختصــاص دهنــد.
 وی در ادامــه بــه بیــان مشــکاتی کــه ممکــن اســت بــرای 
زوجیــن همــکار پیــش آیــد پرداخــت و ادامــه داد: بعضــا بــرای 
زوجینــی کــه بــا هــم در یــک محیــط کار می کننــد، ممکــن 
ــه محیــط  ــا کار اســت را ب ــی کــه مرتبــط ب نیســت بحث های
خانــه منتقــل نکننــد. در ایــن مــوارد زوجیــن در منــزل نیــز 
دربــاره کار و مباحــث شــغلی بــا یکدیگــر صحبــت می کننــد و 

تمرکــز آنهــا بــر مســائل کاری بیشــتر از تمرکزشــان بر مســائل 
زندگــی مشــترک اســت و ایــن امــر می توانــد زندگی مشــترک 

را تحــت تاثیــر قــرار دهــد.
 ناقــل در ادامــه ســخان خــود بــه اهمیت تفکیــک نقش هایی 
کــه زوجیــن در محــل کار و خانــه می پذیرنــد نیــز اشــاره کــرد 
ــام  ــم ادغ ــا ه ــا را ب ــش ه ــن نق ــن ای ــی زوجی ــزود: گاه و اف
ــل کار  ــن در مح ــی از زوجی ــر یک ــال اگ ــرای مث ــد، ب می کنن
رئیــس اســت، بــه اشــتباه همــان نقــش را در منــزل نیــز ایفــا 
می کنــد و اینگونــه میــان نقــش زوجیــن در خانــه و محــل کار 

ــود. ــاد می ش ــاد ایج تض
 بــه گفتــه ایــن روانشــناس، بعضــا دیــده می شــود زوجیــن 
ــه  ــه خان ــل کار را  ب ــده در مح ــش آم ــات پی ــکار اختاف هم
منتقــل کــرده و بیــن ایــن دو محیــط تمایــزی قائــل نیســتند.

ــط  ــه تضــاد و اختــاف نظــر در محی ــد اســت ک  وی معتق

ــد از  ــن نبای ــت و زوجی ــط اس ــان محی ــه هم ــوط ب کاری مرب
اختافــات پیــش آمــده در محیــط کار ســوء اســتفاده کــرده و 
نقــص طــرف مقابــل در محیــط کار را ابــزاری بــرای تحقیــر یــا 

ســوء اســتفاده هیجانــی از او قــرار دهنــد.
 ناقــل در پایــان ســخنان خــود بــا تاکیــد بــر اینکــه اولویــت 
زوجیــن در محیــط کار بایــد صحبــت دربــاره مســائل کاری و 
اولویــت آنهــا در منــزل بایــد صحبــت دربــاره مســائل زندگــی 
ــش  ــردازش نق ــرد: پ ــه ک ــد، توصی ــواده باش ــترک و خان مش
زوجیــن در محیــط کار و منــزل بســیار مهــم اســت. زوجیــن 
ــل  ــز قائ ــه تمای ــط کار و خان ــن نقــش خــود در محی ــد بی بای
ــه  ــا همســر خــود در محیــط کار ب شــوند و تضادهایــی کــه ب
ــک  ــترک تفکی ــی مش ــد را از زندگ ــکار دارن ــک هم ــوان ی عن
کننــد. همچنیــن از اختصــاص زمانــی خــاص بــرای خــود و در 

جهــت حفــظ اســتقال و هویــت غافــل نشــوند. 

خانواده ها از مسیر بردباری زندگی خود را با منطق طی می کنند

همکار بودن زن و شوهر در زندگی مشکل آفرین است؟
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گفتوگو

یــک راهنمــای گردشــگری کــودک معتقــد اســت: شــرایط 
موزه هــا بــه هیــچ عنــوان بــرای کــودکان مهیــا نیســت و نیــاز 
اســت ایــن فضاهــا بــه طــور جــدی و هدفمند بــرای کــودکان 
ــر بازدیــد از مــوزه بــه  آمــاده شــود؛ چراکــه بچه هــا عــاوه ب
نوعــی ســرگرمی نیــاز دارنــد کــه در یادگیــری و ایجــاد عاقه 

آن هــا بــه مــوزه خیلــی تأثیرگــذار اســت. 
الهــام میــرزازاده در گفت وگــو بــا ایســنا، دربــاره عواملــی که 
موجــب جدایــی کــودکان از موزه ها شــده اســت، توضیــح داد: 
واقعیــت این کــه کــودکان بــه مــوزه عاقــه ای ندارنــد، به چند 
مســأله برمی گــردد؛ یکــی این کــه تعــداد اندکــی از خانواده هــا 
هســتند کــه بــه تاریــخ عاقــه نشــان می دهنــد و در 
خانه هــای مــا خیلــی کــم دربــاره تاریــخ حرفــی زده می شــود. 
ــخ جــزو کتاب هــای  ــا وجــود این کــه تاری در مدرســه هــم ب
درســی مــدارس اســت، امــا معلمان کمی هســتند کــه تاریخ 
را بــا زبانــی ســاده بازگــو کننــد تــا دانش آمــوزان به ایــن درس 
عاقه منــد شــوند. در واقــع بــه ایــن موضــوع تنهــا بــه عنــوان 
یــک مبحــث درســی پرداختــه می شــود. در دوران تحصیلــی 
خــودم بــه یــاد دارم کــه فقــط یــک معلــم تاریــخ داشــتیم 
کــه تاریــخ را داســتان وار و جــذاب بــرای مــا تعریــف می کــرد 
و در طــول هفتــه بــرای ایــن ســاعت درســی لحظه شــماری 

می کــردم.
 او اضافــه کــرد: عــاوه بــر ایــن، شــرایط موزه هــا بــه هیــچ 
عنــوان بــرای کــودکان محیــا نیســت. در حــال حاضــر چنــد 
ــه آن  ــد ک ــی را طراحــی کرده ان ــودکان فضای ــرای ک ــوزه ب م
هــم تــا حــدودی بــرای کــودکان جذابیــت دارد. نیــاز اســت 
ــودکان  ــرای ک ــد ب ــدی و هدفمن ــور ج ــه ط ــا ب ــن فضاه ای
آمــاده شــود و هــر آنچــه کــه یــک کــودک در بازدیــد از مــوزه 
نیــاز دارد، بــرای او فراهــم شــود. بــه عنــوان مثــال کــودکان 

نمی تواننــد بــه انــدازه بزرگســاالن در موزه ها ســرپا بایســتند و 
در طــول بازدیــد خســته می شــوند بنابرایــن بایــد در موزه هــا 
اســتراحتگاهی مخصــوص کــودکان در نظــر گرفت. همچنین 
بایــد در موزه هــا فــردی حضــور داشــته باشــد کــه بــا زبــان 
کــودکان و متناســب بــا فهم آن هــا دربــاره موزه توضیــح دهد. 
بزرگســاالن از توضیحات معمولی راهنماها خســته می شــوند 
ــک  ــم از ی ــن نمی توانی و در حوصله شــان نمی گنجــد، بنابرای
کــودک توقــع داشــته باشــیم کــه از چنیــن توضیحاتــی لذت 

ببــرد و بــه آن گــوش دهــد.
ــه  ــان این ک ــا بی ــودک ب ــگری ک ــناس گردش ــن کارش  ای
کــودکان قبــل از بازدیــد از موزه هــا بــه آمادگــی ذهنــی نیــاز 
دارنــد، گفــت: بایــد قبــل از ورود بــه مــوزۀ مــورد نظــر، ذهــن 
ــرد،  ــاده ک ــد آم ــرار اســت ببینن ــرای آن چــه ق ــودکان را ب ک
مثــا قبــل از ورود بــه مــوزه بــرای بچه هــا بــازی، کاردســتی 
ــار مــوزه را در نظــر گرفــت. بچه هــا عــاوه  ــا قصــه ای از آث ی
بــر بازدیــد از مــوزه، نیــاز بــه نوعــی ســرگرمی دارنــد کــه در 
یادگیــری و ایجــاد عاقــه آن هــا بــه مــوزه خیلــی تأثیرگــذار 
اســت. کمبــود چنیــن فعالیت هایــی در موزه هــا کامــا 
ــه  ــودکان ب ــی ک ــائل در بی عاقگ ــن مس ــوس و همی محس
مــوزه مؤثــر بــوده اســت. البتــه گروه هایــی هســتند کــه ایــن 
ــرای بچه هــا انجــام می دهنــد، امــا از آن هــا حمایــت  کار را ب
ــورد  ــوع برخ ــن موض ــا ای ــلیقه ای ب ــا س ــود و کام نمی ش

می شــود.   
ــار  ــک ب ــت ی ــه چندوق ــتند ک ــی هس ــزود: موزه های او اف
ــن  ــا ای ــد، ام ــر می گیرن ــودکان در نظ ــرای ک ــی ب برنامه های
برنامه هــا بایــد منظــم اجــرا شــود تــا تأثیرگــذار باشــد. اولیــن 
بــار در مــوزه بانــک ملــی ایــن موضــوع را دیــدم کــه در کنــار 
هــر اثــر بارکــدی نصــب شــده بــود و بــا اســکن آن مطلــب یا 

فیلــم کوتاهــی از آن اثــر نمایــش داده می شــد. قبــل از کرونــا 
هــم در مــوزه موســیقی دیــدم کــه اطاعات ســازها را بــه این 

شــکل در اختیــار بازدیدکننــده می گذاشــتند.
 میــرزازاده گفــت: بنابرایــن موزه هــا بایــد یــک برنامــه مدون 
بــرای برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی در حوزه کودک داشــته 
باشــند. در دوره ای کــه بــرای کــودکان تــور موزه می گذاشــتیم 
در بازدیــد از مــوزه آبگینــه، کارگاه مرمــت بــرای بچه هــا برگزار 
ــن کارگاه  ــا در ای ــوزه بچه ه ــد از م ــل از بازدی ــم و قب کردی
ــود  ــار خ ــای آث ــا طرح ه ــه ب ــده ک ــته ش ــفال های شکس س
مــوزه درســت کــرده  بودیــم، مرمــت می کردنــد و بعد آن هــا را 
بــه داخــل می بردیــم تا نمونــه تاریخــی آن ســفال را ببینند و 

ایــن بازدیــد بــرای آن هــا خیلــی جــذاب بــود.
 ایــن راهنمــای گردشــگری دربــاره تأثیــر خانــواده و مدارس 
ــرد:  ــان ک ــودکان، بی ــردی ک ــه موزه گ ــه ب ــاد عاق در ایج
ــا در  ــون بچه ه ــه چ ــد ک ــاد دارن ــدارس اعتق ــا و م خانواده ه
دوران کرونــا مــدام در خانــه بودنــد، حــاال کــه قرنطینــه تمــام 
شــده بایــد بــه طبیعــت و شــهربازی برونــد و موزه گــردی در 
چنیــن برنامه هایــی جایــی نــدارد. در واقــع موزه هــا را نوعــی 
مــکان آموزشــی می داننــد. البتــه بــا چنیــن وضعیتــی بیــراه 
نمی گوینــد، امــا موزه هــا هــم بــا یــک برنامه ریــزی درســت 

می تواننــد جنبــه تفریــح و ســرگرمی داشــته باشــند.
 او در ادامــه گفــت: اگــر امــروز کودکانــی هســتند کــه بــه 
موزه گــردی عاقــه دارنــد و در تورهــای مــوزه شــرکت 
ــت.  ــان اس ــت والدینش ــه و حمای ــل عاق ــه دلی ــد ب می کنن
ــه  ــم ک ــاله ای را می بینی ــج س ــار پن ــودک چه ــروز ک ــا ام م
شــاهنامه خوانی می کنــد، ایــن کــودک چطــور بــه شــاهنامه 
عاقه منــد شــده جــز این اســت کــه والدینــش او را در مســیر 
ــد؟ کــودکان از والدیــن و افــرادی کــه در تربیــت  قــرار داده ان

آن هــا نقــش دارنــد الگوبــرداری می کننــد، بنابرایــن مدرســه 
و خانــواده دو زمینــه بســیار مهــم در ایجــاد انگیــزه و عاقــه 
حوزه هــای تاریخــی و فرهنگــی هســتند و هــر چقــدر بــرای 
آن وقــت بگذارنــد نتیجــه آن در کــودک مشــهود و قابل لمس 
اســت. پــس معلم هــا بایــد در ایــن زمینــه آمــوزش ببیننــد و 
یــاد بگیرنــد بایــد چــه کارهایــی انجــام دهنــد تــا در کــورکان 

ایجــاد عاقــه و انگیــز کنند.
 میــرزازاده در عیــن حــال معتقد اســت: کودکان وقتــی آگاه 
باشــند، پــدر و مادرهــای خــود را هــم آگاه می کننــد. بنابرایــن 
اگــر کــودکان را نســبت بــه فضــای موزه هــا و محوطه هــای 
ــد از حضــور آن هــا در ایــن اماکــن  تاریخــی آگاه کنیــم نبای
نگــران باشــیم. یــک کــودک آگاه عــاوه بــر این کــه مراقــب 
اســت خــودش بــه آثــار تاریخــی آســیبی نزند، بلکــه بــه افراد 

خطــاکار حتــی اگــر والدینــش باشــند، تذکــر می دهــد.
 این کارشــناس گردشــگری کــودک درباره نقــش موزه های 
کــودک نیــز یــادآور شــد: در مــوزه کــودک عروســک های ملل 
و فرهنــگ راهنماهایــی مســتقر هســتند کــه بــا قصه گویــی، 
فرهنــگ اقــوام مختلــف را بــه کودکان یــاد می دهنــد و فضای 
عروســکی مــوزه، کارگاه هــای آموزشــی آن و نحــوه معرفــی 
فرهنگ هــا کــودکان را بــه ایــن مــوزه جــذب می کنــد. بایــد 
بــه چنیــن موزه هایــی در حــوزه کــودک پروبــال داده شــود. 
همچنیــن در مــوزه ملــک برنامه هایــی بــرای کــودکان انجــام 
شــده اســت کــه بــه خاطــر محیــط علمــی می توانــد فضــای 
خیلــی خوبــی بــرای کــودکان باشــد، امــا ایــن مــوزه هــم بــه 
راهنماهــای تخصصــی و کارآزمــوده در حوزه کودک نیــاز دارد. 

فریــدون صدیقــی دربــاره ماحظــات پرداختــن بــه صحنه 
هــای دلخــراش و خشــونت آمیــز در رســانه هــا، مــی گویــد: 
مخاطــِب هــدف، تکلیــف مــا را بــا آن مرزبنــدی ســلیقه ای 
ــت مخاطــِب هــدف رســانه  ــرده اســت. در حقیق روشــن ک
اســت کــه دربــاره پیامــی کــه از حــوزه هــا و زیســت هــای 
مهــم بــه او مــی دهــی، مــی گویــد، آســتانه و خــط قرمــز آن 

کجاســت.
ـ بــا اشــاره بــه  ـ روزنامــه نــگار باســابقه   فریــدون صدیقــی 
نقــش مهــم »مخاطــب« بــه عنــوان متــر و معیــاری بــرای 
ــم و عکــس، در  ــب فیل ــه حــوادث در قال ــن ب نحــوه پرداخت
گفت وگــو بــا ایســنا تصریــح کــرد: اگــر رســانه ای پرمخاطب 
ـ همچــون صداوســیماـ   اســت و یــا مخاطــب وســیعی دارد 
ناچــار اســت بــه خطوطــی تــن بدهــد کــه مبــادا تصویــری 
بــه شــدت و عمیقــا احساســات مخاطــب را جریحــه دار کند. 
هــر رســانه ای مخاطــب هــدف مشــخصی دارد و آن مخاطب 
هــدف ممکــن اســت آمادگــی تماشــای صحنــه ای را داشــته 
باشــد یا بر عکــس احساســاتش جریحــه دار شــود. مخاطباِن 

هــدف رســانه هــا بــا هــم متفــاوت اســت. و بــر اســاس ایــن 
تفــاوِت مخاطــب، رســانه هــا مــی توانند عکــس هــا و تصاویر 
متفــاوت بــا بــار احساســی و هیجانــی متنوعــی را بــرای یــک 

خبــر انتخــاب کنند.
 خود حادثه می گوید من را نشان بده!

 ایــن اســتاد روزنامــه نــگاری بــا بیــان ایــن نکتــه کــه ذات 
یــک حادثــه، هیجانــات و بــار عاطفی بــه همــراه دارد، تصریح 
کــرد: وقتــی حادثــه ای مثــل ســیل یــا زلزلــه رخ مــی دهــد، 
خــود حادثــه مــی گویــد مــن را نشــان بــده. جنــس اتفــاق 
بــه گونــه ای اســت کــه بایــد تصاویــر آن نشــان داده شــود و 
ایــن نمایــش تصاویــر، با نشــان دادن بــازی فوتبال یا عروســی 
کــه یکســری ماحظــات بایــد در آن رعایــت شــود، متفــاوت 
اســت. اگــر حادثــه ای ناگهانــی آمــده، نمــی تــوان جلــوی آن 
را گرفــت و خــود حادثــه مــی گویــد مــن را نشــان بــده. پــس 
نمــی شــود آن را پنهــان کــرد. البتــه ممکــن اســت در برخی 
رســانه هــا بــزرگ نمایی شــود کــه آن موضــوع دیگری اســت. 
در مــورد حوادثــی مثــل حــوادث رانندگــی که در ســال حدود 

۱۸ هــزار نفــر جــان خــود را در جــاده هــا از دســت مــی دهند 
هــم همیــن طــور اســت. ایــن عــددِ خیلــی بزرگــی اســت. آیا 
نبایــد ایــن را بگوییــم؟ ســه عامــل در ایــن حــوادث رانندگــی 
دخیــل هســتند؛ عامــل اول، عامــل انســانی اســت. دو عامــل 
دیگــر هــم بــه عوامــل انســانی برمــی گــردد. یکی فنــی بودن 
و مهندســی بــودن جــاده هاســت و دیگــری اســتاندارد نبودن 
وســیله نقلیــه اســت. عامــل انســانی اول هــم بــی توجــه فــرد 

بــه قوانیــن راهنمایــی و رانندگی اســت.
 صدیقــی دربــاره ی ماحظــات پرداختــن بــه صحنــه های 
دلخــراش در رســانه هــا، یــادآور شــد: زمانــی مــا تصاویــر را در 
رســانه هــا مبهــم مــی کردیــم؛ بــه عنــوان مثــال اگــر تصویر 
متهمــی را نشــان مــی دادیــم، آن را فلــو می کردیــم که کاما 
درســت بــود. اما به نظرم ماشــینی که در ســیل شــناور اســت 
را نمــی تــوان نشــان نــداد. طبیعــی اســت کــه تصویــر فردی 
کــه در اثــر آتــش ســوزی در بــرج متروپــل، دچــار جراحــت 
شــدید شــده را نبایــد بــه تصویر کشــید، دلخــراش اســت، اما 
تجســس مامــوران برای یافتــن افــراد و بیرون کشــیدن فردی 

از زیــر آوار را نمــی تــوان پنهــان کــرد. البتــه کــه نمایــش این 
تصاویــر عمیقــا بــه هــر شــکلی باعث تــرس اســت امــا اطاق 

ســیاه نمایــی بــه آن موضوعیتی نــدارد. 

چرا کودکان از موزه فراری شده اند؟

باید و نبایدهای نمایش تصاویر یک حادثه در رسانه ها
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ــدران از ثبــت  ــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی مازن  مدی
۱۴ آبــان در تقویــم رســمی کشــور بــا ابــاغ مصوبه شــورای 
عالــی انقــاب فرهنگی توســط رئیس جمهــور به عنــوان روز 

مازندران خبر داد.
 حســین جــوادی در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر بــا اشــاره 
بــه اهمیــت ایــن مصوبــه درملــی شــدن روز مازنــدران گفت: 
جــای گرفتــن در تقویــم رســمی کشــور موجب می شــود تا 

روز مازنــدران در ابعــاد ملــی مــورد توجــه قــرار گیــرد.
 وی افــزود: البتــه جــای گرفتــن در تقویــم زمانــی یــک 
ــزی  ــه ری ــا برنام ــوان ب فرصــت محســوب می شــود کــه بت
ــن  ــی، از ای ــی و حاکمیت ــای مردم ــت ه ــه ازظرفی خاقان

ــرد. ــره ب ــدران به ــام مازن ــای ن ــرای اعت ــذاری ب نامگ
 وی افــزود: روز مازنــدران تنهــا محــدود بــه عرصــه فرهنگ 
و هنــر نیســت و همــه ابعــاد زندگــی مردمــان ایــن ســامان 
را دربرمــی گیــرد، بنابرایــن همــه دســتگاه ها و اقشــار مــردم 

بایــد بــرای پاسداشــت ایــن روز پــای کار بیاینــد.
 مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی مازنــدران دلدادگــی 
ــاالر  ــید و س ــزاداری س ــور ع ــن و پرش ــای که و ای ین ه

شــهیدان در مازنــدران را نمونــه ای از فرهنــگ غنــی مذهبی 
مــردم ایــن اســتان ذکــر کــرد وافــزود: ایــن بــاور عمیــق بــه 
حماســه کربــا از دیربــاز بــا زندگــی مــردم ایــن دیــار پیونــد 
خــورده اســت و بایــد در ابعــاد ملــی وبیــن المللــی معرفــی 

شــود.
 وی در ادامــه گفــت: برنامــه ریزی برای بزرگداشــت این روز 
و لحــاظ کــردن عرصه هــای فرهنگــی، اقتصــادی، اجتماعــی 
و بومــی را در قالــب ســتاد اســتانی پیگیــری خواهیــم کرد تا 
بــا تأمیــن اعتبــار الزم بتــوان محتــوای مطلــوب بزرگداشــت 

روز مازنــدران را محقــق کرد. 
جــوادی افــزود: قصــد دولتــی کــردن ایــن روز را نداریــم و 
بــر ایــن باوریــم کــه روز مازنــدران متعلــق بــه همــه ی مردم 
ایــن اســتان و ایــران اســامی اســت. بنابراین جریــان مردمی 

اســاس و محــور ایــن بزرگداشــت محســوب می شــود. 
ــی  ــورای عال ــه ش ــاغ مصوب ــا اب ــر، ب ــزارش مه ــه گ ب

انقــاب فرهنگــی توســط رئیس جمهــور و رئیــس شــورای 
عالــی انقــاب فرهنگــی، بیســت وپنجم آبان مــاه در تقویــم 
ــدران« نام گــذاری شــد.آیت اهلل  ــه عنــوان »روزمازن رســمی ب
ســیدابراهیم رئیســی، مصوبــه تعییــن مناســبت های جدید 
بــرای درج در ضمیمــه تقویــم رســمی کشــور کــه بنــا بــه 
پیشــنهاد وزرات فرهنــگ و ارشــاد اســامی در جلســه ۸۶۴ 
ــی  ــورای عال ــال ۱۴۰۱ ش ــاه س ــی ویکم خردادم ــورخ س م
انقــاب فرهنگــی تصویــب شــد را بــرای اجــرا ابــاغ کــرد.

 راســاس ایــن اباغیــه روز چهاردهــم آبان مــاه بــه نــام روز 
مازنــدران و روز بیســت وپنجم آبان مــاه بــه نــام روز اصفهــان 
نام گــذاری شــد. بیعــت مــردم مازنــدران بــا حســن بــن زیــد 
علــوی و تشــکیل حکومــت شــیعی در مازنــدران نیــز در ۱۴ 
آبــان ســال ۲۴۳ شمســی مطابــق بــا عید ســعید فطــر ۲۵۰ 
هجــری قمــری رخ داد کــه بــه ایــن جهــت نیــز ۱۴ آبــان به 

عنــوان روز مازنــدران نامگــذاری شــده اســت.

روز مازندران در تقویم رسمی کشور ثبت شد

طــراح اســت و دل پـُـری از اوضــاع و احــوال فــرش دارد. بــا گلــه از اطاق 
هنــرـ  صنعــت بــه فــرش ایرانــی می گویــد: »شــخصی کــه نمی دانــم کــه 
بــوده، یــک اشــتباه تاریخــی کــرده و فــرش را هنــرـ  صنعــت اطــاق کرده 
اســت. مــن خــودم هیــچ وقــت از ایــن واژه اســتفاده نکــردم، چــون بــه این 
هنــر آگاه هســتم و کســی کــه شــناخت کافــی از ایــن هنــر داشــته باشــد 
از واژه هنــرـ  صنعــت اســتفاده نمی کنــد؛ چراکــه هنــر ملــی مــا محســوب 

می شــود و صــد درصــد هنــر اســت.«
 بــه گــزارش ایســنا، حضــور صنعــت در بخشــی از فرآینــد تولیــد فــرش 
ایرانــی، دیدگاه هــای متفاوتــی را بــه خــود جــذب کــرده اســت. امــا آیــا 
حضــور حداقلــی صنعــت در تولیــد ایــن محصــول باعــث می شــود تــا این 
هنــر باســتانی را هنــرـ  صنعــت بدانیــم؟ آیــا فــرش مطلقــا هنــر اســت یــا 
بــا ســهم انــدک صنعــت در فراینــد تولیــد آن، می تــوان فــرش را هنــر ـ 

صنعــت قلمــداد کرد؟ 
ــد  ــاره ش ــه آن اش ــر ب ــه پیش ت ــش هایی ک ــخ پرس ــن پاس ــرای یافت ب
ــا  ــو ب ــه گفت وگ ــرش، ب ــد ف ــان در تولی ــروزی طراح ــش ام و بررســی نق
هوشــنگ زارع اصــل، طــراح، رنگــرز و تولیدکننــده پرداختیــم تــا نظــر او را 

در ایــن زمینــه جویــا شــویم.
ــه   تولیدکننده هــای فــرش دســت بافــت نمی خواهنــد هزین

! کنند
 ایــن هنرمنــد در ابتــدا بــا انتقــاد از رایــج شــدن واژه ی هنــر ـ صنعــت 
چنیــن اظهــار می کنــد: »مــا بایــد فــرش را یــک هنــر ملــی بدانیــم کــه 
صنعــت تقریبــا در آن هیــچ نقشــی نــدارد. هــر کســی کــه فــرش را هنــر 
ــر را  ــن هن ــدارد و ای ــی ن ــناخت کاف ــا ش ــد ی ــاق می کن ــت اط ـ صنع
ــرای مثــال نگارگــری و تذهیــب  ــا اینکــه هدفــی دارد. ب نمی شناســد و ی
معمــوال از آبرنــگ و قلمــوی صنعتــی اســتفاده می کننــد امــا آیــا کار آنــان 
ــه  ــد دســت ب ــه می توانی ــد؟ شــما چگون ــت انجــام می ده ــا صنع را صرف
تولیــد بزنیــد بــدون اینکــه صنعــت در آن دخیــل نباشــد؟ این مــوارد اصا 
نمی تواننــد بــه عنــوان معیــار در نظــر گرفتــه شــوند و نمی تواننــد هنــر 

فــرش را بــه هنــر ـ صنعــت تبدیــل کننــد.«
 او ادامــه می دهــد: »تولیدکننده هــای فــرش دســت بافــت نمی خواهنــد 
ــینی  ــرش ماش ــمت ف ــه س ــا ب ــای م ــفانه طراح ه ــد و متأس ــه کنن هزین
ــه هــر حــال مجبــور هســتند  ــا ب ــد. دلشــان هــم نمی خواهــد، ام رفته ان
بخاطــر درآمــد ایــن کار را انجــام دهنــد. فــرش ماشــینی مطلقــا صنعتــی 
اســت کــه در بخشــی از رونــد تولیــد آن یــک هنرمنــد کمــک می کنــد؛ 
امــا فــرش دســتبافت قضیــه اش متفــاوت اســت. حتــی قبــا مصالــح هــم 
ــت  ــا رنگــرزی، طراحــی و باف ــد می شــد. از ریســندگی ت ــا دســت تولی ب
بــه شــیوه ســنتی انجــام می گرفــت و هنــوز هــم همینطــور اســت. فقــط 
در برخــی مواقــع مــا از وســیله هایی اســتفاده می کنیــم کــه بــه صــورت 

صنعتــی تولیــد شــده و در تمــام هنرهــا ایــن بــاب اســت.«
ــی  ــد نقاش ــه می گوین ــان ک ــود نقاش ــد: »خ ــه می کن ــل اضاف  زارع اص
هنــر اســت، تمــام لوازمشــان صنعتــی تولیــد می شــود؛ ولــی آیــا نقاشــی 
هنــر ـ صنعــت اســت؟ شــخصی کــه نمی دانــم کــه بــوده، یــک اشــتباه 
تاریخــی کــرده و فــرش را هنــرـ  صنعــت اطــاق کــرده اســت. مــن خودم 
هیــچ وقــت از ایــن واژه اســتفاده نکــردم، چــون بــه ایــن هنــر آگاه هســتم 
و کســی کــه آگاه باشــد از واژه هنــر ـ صنعــت اســتفاده نمی کنــد چراکــه 

هنــر ملــی مــا اســت و صــد درصــد هنــر اســت.«
 اصالح یک اشتباه تاریخی درباره فرش ایرانی

 ایــن هنرمنــد بــا اشــاره بــه نقــش بافنــدگان اظهــار می کنــد: »بافنــده 
مثــل کارگــری نیســت کــه فقــط کار تکنیکــی انجــام دهــد، بلکــه فــردی 
ــت،  ــا خاقی ــع آن را ب ــد و در واق ــاده می کن ــر را پی ــک هن ــه ی ــت ک اس
ــر  ــه ه ــم ب ــا اصــرار داری ــرده اســت. حــاال م ــق ک ــرش خل ــه  و هن تجرب
صورتــی صنعــت را در هنــر فــرش وارد کنیــم. االن فــرش مــا مظلــوم واقع 
شــده و مــدام بــه دلیــل نداشــتن یــک مدیریــت کارآمــد درحــال ضربــه 

خــوردن اســت.«
 او ادامــه می دهــد: »ببینیــد زمانــی کــه مــا  هنــری داریــم کــه دیگــران 
ــت  ــر و خاقی ــا هن ــا آن را ب ــد و م ــت کنن ــا رقاب ــا م ــد در آن ب نمی توانن
ــرای  ــرش. ب ــودن ف ــوم ب ــا و مظل ــی تنه ــم، یعن ــق می کنی ــان خل خودم
ــر  ــد. اگ ــلیقه یابی کنی ــد س ــد: بیایی ــرش می گوی ــی ف ــز مل ــال مرک مث
ــاد اســت کــه  ــد انقــدر تنــوع زی کســی فــرش ایــران را بشناســد، می دان
می توانــد هــر ســلیقه ای را دربــر بگیــرد. اصــا امــکان نــدارد کســی بیایــد 
ــال  ــرای مث ــزی را نپســندد؛ ب ــد و چی ــی را ببین ــای ایران ــوع فرش ه و تن
اگــر از یکــی بپرســید کــه رنــگ زمینــه فــرش چــه رنگــی دوســت دارد؟ 
اگــر بگویــد نارنجــی مــا می آییــم و هــزار فــرش بــا زمینــه رنــگ نارنجــی 
تولیــد می کنیــم کــه فقــط دو تختــه آن بــه فــروش مــی رود و ایــن یعنــی 
ــردن  ــه االن انجــام می شــوند، ب ــی ک ــدارد و کارهای ســلیقه یابی وجــود ن

ســلیقه تولیــد بــه بیراهــه اســت.«
 زارع اصــل همچنیــن بیــان می کنــد: »بــرای مثــال می آینــد و 
می گوینــد کــه فــرش هنــد و پاکســتان و نپــال درحــال حاضــر بــا قیمــت 
ــا چــه  ــم؛ ام ــد کاری انجــام دهی ــا هــم بای پایینــی عرضــه می شــود و م
کنیــم؟ بــه جــای مصالــح خــوب از مصالــح بــه درد نخــور اســتفاده کنیــم 
ــا پــول رنگــرز و طــراح را پرداخــت نکنیــم؟ بافنــده حرفــه ای نیاوریــم  ی
و یــک بافنــده معمولــی بیاوریــم چــون دســتمزدش کمتــر اســت و مــا 

ــال و پاکســتان برســیم؟« ــد و نپ ــدات هن ــای تولی ــه پ ــم ب می خواهی
 صحبت بر سر حفظ هنِر فرش است

 او بــا اشــاره بــه افــکار غلطــی کــه در حــوزه فــرش شــکل گرفته انــد، 
می گویــد: »مــا بــا دســت خودمــان هنــر خودمــان را روز بــه روز بــه نابودی 
ــال های  ــتند. س ــی هس ــکار غلط ــکار، اف ــه اف ــم؛ چراک ــر می کنی نزدیک ت
طوالنــی زحمــت صــرف شــده و فرش هــای نفیســی در دوره هــای مختلف 
ــارت  ــه تج ــوده ک ــن ب ــم ای ــل آن ه ــده اند. دلی ــد ش ــوی تولی ــل صف مث
خارجــی ایــران خیلــی گســترش پیــدا می کنــد و از طــرف دربــار هدایایــی 
بــه کشــورهای دیگــر فرســتاده می شــود و دولــت مجبــور بــه حمایــت از 
هنرمنــدان می شــود تــا دغدغــه ی مالــی نداشــته باشــند و فقــط بــه هنــر 
ــدام از  ــه هرک ــاری اســت ک ــه و آث ــم دوره صفوی ــد. نتیجــه آن ه بپردازن

موزه هــا امــروزه بــه داشــتن یــک تختــه ی آن افتخــار  
ــی از طــراح و رنگــرز  ــدان خوب ــا هنرمن ــه می دهــد: »م زارع اصــل ادام
گرفتــه تــا بافنــده داریــم و فقــط مدیریــت خوبــی در زمینــه تولیــد و ارائــه 
ــی  ــرش مشــخص نیســت کــه چــه ارگان ــی االن تکلیــف ف ــم. یعن نداری
متولــی اصلــی آن محســوب می شــود؟ مرکــز ملــی فــرش اســت؟ وزارت 

صمــت یــا میــراث فرهنگــی؟«
ــران از  ــی فــرش ای ــه می کنــد: »انتقــال مرکــز مل ــن هنرمنــد اضاف  ای
وزارت صمــت بــه وزارت میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی 
هیــچ فرقــی بــه حــال فــرش نــدارد؛ چراکــه فــرش در هــر دو صــورت هــم 
مظلــوم اســت. فــرش چــرا نبایــد خــودش تشــکیات جــدا داشــته باشــد؟ 
چــرا بایــد همیشــه زیــر نظــر یــک وزارت خانــه باشــد. ۳۰ ســال پیــش 
شــخصی اشــتباهی مرتکــب شــدند و مــا االن نزدیــک بــه ۳۰ ســال اســت 

کــه نمی توانیــم ایــن اشــتباه را جبــران کنیــم!«
ــاره ی کیفیــت طــرح  ــه دیدگاه هــای مختلفــی کــه درب ــا اشــاره ب  او ب
ــن  ــد م ــر می گوی ــال تاج ــرای مث ــد: »ب ــود دارد، می گوی ــا وج فرش ه
فقــط می خواهــم فرشــم را بفروشــم و هرچــه را کــه بخرنــد مــن 
ــد مــن فقــط کار اصیــل می فروشــم.  ــا یــک نفــر می گوی می فروشــم، ام
ایــن دیدگاه هــا همیشــه بــوده امــا دلیلــی نیســت کــه اگــر یــک مشــتری 
کار مــدرن می خواهــد، همــه همــان را بخواهنــد. مــا تنــوع محصــوالت را 
داریــم امــا متأســفانه در ارائــه، عملکــرد ضعیفــی داریــم و جایــگاه هنرمان 
را نمی دانیــم. دعــوا بیشــتر بــر ســر ســودهای شــخصی اســت. اگــر افــراد 
بخواهنــد مثــل قدیــم کارهایشــان را پیــش ببرنــد، معلــوم هســت خــب 
ــرز  ــد، رنگ ــت می کن ــش را دریاف ــد و پول ــرح را می زن ــن ط ــراح بهتری ط
ــز  ــده نی ــرد. بافن ــش را می گی ــد و پول ــام می ده ــن کارش را انج بهتری
همینطــور و بعــد کار بــه دســت تاجــر یــا ارائــه کننــده می رســد و او بایــد 

بلــد باشــد چگونــه کار ارائــه را انجــام دهــد.«
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طبــق مطالعــه جدیــدی که توســط محققــان چینــی انجام 
شــده اســت، خــوردن مقــدار زیــادی غذاهــای فــوق فــرآوری 
شــده ممکــن اســت بــه طــور چشــمگیری خطــر ابتــا بــه 

زوال عقــل را افزایــش دهــد.
ــه نقــل از هلــث دی نیــوز،  ــگار مهــر ب ــه گــزارش خبرن  ب
غذاهــای فــوق فــرآوری شــده سرشــار از قنــد، چربــی و نمک 
ــا،  ــابه ه ــد. نوش ــی دارن ــر کم ــن و فیب ــا پروتئی هســتند، ام
تنقــات و دســرهای نمکــی و شــیرین، بســتنی، سوســیس، 
مــرغ ســرخ شــده، ماســت طعــم دار، ســس کچــاپ، ســس 
مایونــز، نــان بســته بنــدی شــده و غــات طعــم دار همگــی 
نمونــه هایــی از مــواد غذایــی فــوق فــرآوری شــده هســتند.

ــا   ایــن مطالعــه نشــان داد کــه جایگزینــی ایــن غذاهــا ب
مــواد غذایــی ســالم تــر ممکــن اســت احتمــال ابتــا بــه زوال 

عقــل را تــا ۱۹ درصــد کاهــش دهــد. 
بــرای ایــن مطالعــه، محققــان داده هــای بیــش از ۷۲۰۰۰ 
نفــر را جمــع آوری کردنــد. در ابتــدا مطالعــه، شــرکت 
کننــدگان ۵۵ ســال و باالتــر بودنــد و هیچکــدام زوال عقــل 
نداشــتند. بــه طــور متوســط طــی ۱۰ ســال، ۵۱۸ نفــر بــه 

ــا شــدند. ــل مبت زوال عق
 محققــان ۱۸۰۰۰ نفــر را کــه رژیــم غذایــی آنهــا حــاوی 
مقــدار کمــی غــذای فــرآوری شــده بــود را بــا تعداد مشــابهی 
ــی  ــرف م ــده مص ــرآوری ش ــای ف ــادی غذاه ــدار زی ــه مق ک

کردنــد، مقایســه کردنــد.
 در میــان شــرکت کنندگانی کــه کمتریــن مقــدار غذاهــای 
ــرم در روز(،  ــدود ۲۲۶ گ ــد )ح ــده را می خوردن ــرآوری ش ف
۱۰۰ نفــر بــه زوال عقــل مبتــا شــدند، در حالــی کــه ۱۵۰ 
نفــر از آن هایــی کــه بیشــترین مصــرف ایــن نــوع غذاهــا را 

ــل  ــه زوال عق ــا ب ــرم در روز( مبت ــدود ۸۲۲ گ ــتند )ح داش
شــدند. ایــن مطالعــه انــدازه یــک وعــده پیتــزا را کمــی بیــش 

از ۱۴۰ گــرم در نظــر گرفــت.
 نوشــیدنی هــا، محصــوالت قنــدی و لبنیــات فوق فــرآوری 
شــده ســهم اصلــی در مصــرف مــواد غذایــی فــوق فــرآوری 

شــده دارنــد.
ــد از  ــی ۱۰ درص ــه جایگزین ــد ک ــن زدن ــان تخمی  محقق
غذاهــای فــوق فــرآوری شــده بــا غذاهــای فــرآوری نشــده یــا 
حداقــل فــرآوری شــده ماننــد میــوه هــای تــازه، ســبزیجات، 
حبوبــات، شــیر و گوشــت، مــی توانــد خطــر زوال عقــل )نــه 

آلزایمــر( را تــا ۱۹ درصــد کاهــش دهــد.
ــق از دانشــگاه  ــم تحقی ــی«، سرپرســت تی ــگ ل  »هیوپین
ــد: »تغییــرات کوچــک  پزشــکی تیانجیــن چیــن، مــی گوی
ــش مصــرف  ــد افزای ــی، مانن ــم غذای ــرل در رژی ــل کنت و قاب
غذاهــای فــرآوری نشــده یــا حداقــل فــرآوری شــده تنهــا بــه 
میــزان ۵۶ گــرم در روز ]حــدود نصــف ســیب، یــک وعــده 
ذرت، یــا یــک کاســه غــات ســبوس دار[، و بــه طــور همزمان 
کاهــش مصــرف مــواد غذایــی فــوق فراوری شــده بــه میــزان 
۵۶ گــرم در روز )حــدود یــک تکــه شــکات یــا یــک وعــده 
بیکــن( ممکــن اســت بــا ۳ درصــد کاهــش خطــر زوال عقــل 

همــراه باشــد.«
 بــه گفتــه محققــان، کیفیــت پاییــن مــواد مغــذی غذاهای 
ــی  ــد و چرب ــار از نمــک، قن ــه سرش ــرآوری شــده ک ــوق ف ف
اشــباع شــده و میــزان کــم فیبــر هســتند، دســتور العملــی 
بــرای ســامتی ضعیــف هــم از نظــر جســمی و هــم از نظــر 

ذهنــی اســت. 

ــان  ــراوان می ــای ف ــوس ه ــش و ق ــس از ک ــرانجام و پ س
ــر ســر واقعــی شــدن  صنعــت داروســازی کشــور و دولــت ب
قیمــت دارو، طــرح دارویــار کلیــد خــورد. امــا، اجــرای ایــن 

ــری دارد. ــداف دیگ ــرح، اه ط
ــر  ــس از حاشــیه های اخی ــر، پ ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ  ب
ــد  ــای تولی ــود داروه ــش کمب ــازی و افزای ــت داروس در صنع
داخــل و افشــای فســادها و سوءاســتفاده ها از ارز ترجیحــی 
و آســیب هایی کــه بــه حــوزه دارو وارد کــرد؛ باالخــره طــرح 
ــه  ــه گفت ــی ک ــورد؛ طرح ــد خ ــور کلی ــاری« در کش »داروی
می شــود بــا انتقــال یارانــه دارو از طریــق بیمه هــا بــه مــردم، 
پوشــش بیمــه ای داروهــا را افزایــش داده، اقــام بیشــتری از 
داروهــا را زیــر چتــر بیمه هــا بــرده و در عیــن حــال قیمــت 
دارو را بــه ســمت واقعــی شــدن ســوق داده اســت؛ البتــه بــا 
ایــن شــرط کــه »پرداختــی از جیــب بیمــار« افزایــش نیابــد.

ــی از  ــاران یک ــاز بیم ــا نی ــب ب ــه دارو متناس ــع یاران  توزی
ــاری  ــرح داروی ــرای ط ــای اج ــال مزای ــن ح ــل و در عی دالی
اســت و منجــر بــه بهره منــدی همــه دهک هــای درآمــدی از 
یارانــه دارو می شــود. تاکیــد ایــن طــرح نیــز آن اســت کــه بــا 
افزایــش پوشــش بیمــه ای داروهــا، پرداخــت از جیــب بیماران 
ــر اذعــان وزارت بهداشــت و بیمه هــا،  تغییــری نکــرده و بناب
حتــی در مــواردی کاهــش پرداخــت از جیــب بیمــاران را نیــز 

شــاهد خواهیــم بــود.
ــه دارو  ــال یاران ــت های ارزی و انتق ــاح سیاس  اص

ــا ــه بیمه ه ب
 در طــرح »دارویــاری« و بــه دنبــال اصــاح سیاســت های 
ــه دارو در  ــس یاران ــن پ ــل، از ای ــد داخ ــای تولی ارزی داروه
اختیــار شــرکت های بیمــه قــرار می گیــرد؛ یعنــی ارز دولتــی 
ــت  ــت دریاف ــدی از دول ــازی تولی ــرکت های داروس ــه ش ک
ــه  ــد، ب ــزوم را وارد کنن ــورد ل ــه م ــواد اولی ــا م ــد ت می کردن
حلقــه آخــر زنجیــره تأمیــن دارو، یعنــی مصــرف کننــده آن 
تعلــق می گیــرد. بــه ایــن ترتیــب بــا انتقــال یارانــه دارو بــه 
ــا  ــش قیمت ه ــاوت افزای ــه التف ــا ب ــر، م ــازمان های بیمه گ س
ــپس  ــا و س ــه بیمه ه ــه ب ــه و بودج ــازمان برنام ــط س توس
ــای دارو  ــر قیمت ه ــود و تغیی ــت می ش ــا پرداخ داروخانه ه

متوجــه بیمــاران نخواهــد بــود. 
ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو در جیب ۴۰۰ میلیون خارجی

ــه دارو، قیمــت دارو در  ــی ب ــا تخصیــص ارز ۴۲۰۰ تومان  ب
کشــورمان نســبت به کشــورهای همســایه بســیار پاییــن بود 
و همیــن موضــوع جذابیــت قاچــاق معکــوس داروهــای ایرانی 
بــه کشــورهای همســایه را افزایــش مــی داد؛ بــه طــوری کــه 
ــاران  ــی از بیم ــت مال ــت حمای ــت جه ــه دول ــیدی ک سوبس
ــه  ــا قاچــاق معکــوس دارو ب ــرای دارو پرداخــت می کــرد، ب ب
کشــورهای همســایه، از دســترس ایرانیــان خــارج می شــد و 

عمــاً داروی ارزاِن ایرانــی، بــه صــورت کانتینرهــای متعــدد 
ــه  ــه طــوری کــه ب ســر از کشــورهای اطــراف درمــی آورد؛ ب
ــا  ــرایطی تنه ــن ش ــران در چنی ــت، ای ــر بهداش ــه وزی گفت
تأمیــن کننــده نیــاز دارویــی ۸۰ میلیــون ایرانــی نبــود، بلکــه 
ــر از کشــورهای همســایه را برطــرف  ــون نف ــاز ۴۰۰ میلی نی

می کــرد.
 بــر همیــن اســاس از جملــه دالیــل اجــرای طــرح 
»دارویــاری«، جلوگیــری از رانت هــای ایجــاد شــده در 
صنعــت دارویــی کشــور اســت؛ بــه طــوری کــه بهــرام دارایــی 
رئیــس ســازمان غــذا و دارو بارهــا بــه موضــوع رانــت و فســاد 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی واکنــش نشــان داده و در اظهارنظــری نیــز 
تاکیــد کــرده بــود کــه »ارز ۴۲۰۰ تومانــی بــه دســت افــرادی 
افتــاده کــه کاال و دارو را بــا ارز آزاد محاســبه کردنــد و پولــش 

ــد.« ــرار می کنن ــز ف ــی نی ــد و از جوابگوی ــردم گرفتن را از م
ــای  ــی در تخصیص ه ــای طوالن ــر، تأخیره ــرف دیگ  از ط
ــی و  ــم ناکاف ــی ه ــزی و گاه ــک مرک ــوی بان ارزی دارو از س
نامرغــوب بــودن ارز تخصیصــی، زمینه ســاز بــروز کمبودهای 
ــه  ــوری ک ــه ط ــد؛ ب ــی می ش ــام داروی ــی اق ــی برخ مقطع
فاصلــه ای کــه بیــن پرداخت هــای دولتــی، ثبــت و ســفارش و 
واردات مــواد اولیــه و نهایتــاً هــم تولیــد دارو در شــرکت های 
ــواد  ــوی م ــل دپ ــکاتی از قبی ــد، مش ــاد می ش ــی ایج داروی
ــود  ــد دارو، رک ــودن تولی ــه نب ــه صرف ــرک، ب ــه در گم اولی
ــود دارو در کشــور را  ــم کمب ــاً ه ــت داروســازی و نهایت صنع

رقــم مــی زد.
 تولید دارو به صرفه و کمبودها رفع می شود 

بــا اجــرای طــرح دارویــاری و انتقــال یارانــه دارو بــه 
ارز  ایــن پــس شــرکت ها دیگــر در صــف  از  بیمه هــا، 
ترجیحــی معطــل نخواهنــد مانــد و تولیــد دارو بــا ارز نیمایی 
ــه  ــب قیمــت دارو ب ــن ترتی ــه ای ــت؛ ب ــد گرف صــورت خواه
ــه صرفــه  ــا تولیــد را ب ســمت واقعــی شــدن گام برداشــته ت
ــرد. در همیــن راســتا  ــق گی ــد و صنعــت داروســازی رون کن
مســئوالن و شــرکت های دارویــی پیــش بینــی می کننــد تــا 
دو مــاه آینــده بخــش زیــادی از کمبودهــای داروهــای ایرانــی 
رفــع شــود و البتــه بــا رفــع نیــاز داخــل، بــه ســمت صــادرات 
و شــکوفایی هــر چــه بیشــتر صنعــت داروســازی کشــور نیــز 

گام برداشــته شــود. 
همچنیــن بــا واقعــی شــدن قیمــت داروهــا، از ایــن پــس 
جذابیتــی بــرای قاچــاق داروی ایرانــی بــه آن ســوی مرزهــا 
ــه  ــا ب ــید دارو تنه ــب سوبس ــن ترتی ــه ای ــدارد و ب ــود ن وج
دســت مصــرف کننــده واقعــی آن یعنــی بیمــاران در کشــور 
ــه ای  ــش بیم ــش پوش ــا افزای ــه ب ــوری ک ــه ط ــد؛ ب می رس
داروهــا و همچنیــن بــه شــرط ارائــه نســخه پزشــک و بیمــه 
بــودن بیمــار، پرداخــت از جیب بیمــاران بــرای دارو افزایشــی 

نخواهــد داشــت.
 پاشنه آشیل »دارویاری« کجاست

ــرای  ــن طــرح ب  ابهامــی کــه ممکــن اســت در اجــرای ای
ــرای  ــی ب ــد، نگران ــده باش ــاد ش ــا ایج ــاران و داروخانه ه بیم
افــراد فاقــد بیمــه و همچنیــن تأمیــن و پرداخــت بــه موقــع 
ــر همیــن اســاس موضوعــی  مطالبــات داروخانه هــا اســت. ب
کــه از ابتــدا بــه عنــوان پاشــنه آشــیل اجــرای طــرح مطــرح 
ــازمان  ــع از ســوی س ــی مناب ــع و کاف ــه موق ــن ب شــد، تأمی
ــب آن  ــا و متعاق ــه بیمه ه ــه و بودجــه و پرداخــت آن ب برنام
ــه داروخانه هاســت؛ موضوعــی کــه  ــا ب ــز پرداخــت بیمه ه نی
ــه و  ــه و بودج ــازمان برنام ــا س ــت ب ــای دول ــا هماهنگی ه ب
بیمه هــا و امضــای تفاهــم نامــه ۴۲ بنــدی بیــن ارگان هــای 

ــده اســت. ــی و حــل ش ــه، پیش بین مربوط
ــامت و  ــور س ــس ام ــور رئی ــتا، عوض پ ــن راس  در همی
رفــاه اجتماعــی ســازمان برنامــه و بودجــه گفتــه اســت کــه 
ــا  ــدی یارانه ه ــل هدفمن ــان از مح ــارد توم ــزار میلی »۴ ه
پیش بینــی کــرده و بــه طــرح دارویــار اختصــاص داده ایــم.«

 محمدمهــدی ناصحــی مدیرعامــل ســازمان بیمه ســامت 
نیــز تاکیــد دارد کــه پرداختی هــا بــه داروخانه هــا تقریبــاً بــه 
روز اســت. همچنیــن باالخــره ســازمان تأمیــن اجتماعــی هم 
پــس از ۱۰ مــاه خبــر از پرداخــت معوقــات داروخانه هــا داد 
و فرهــاد خدایــی معــاون کل درمــان غیرمســتقیم ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی اعــام کــرد کــه پرداخت هــای بیمــه تأمین 
اجتماعــی بــه داروخانه هــا بــا اجــرای ایــن طــرح بــه روز شــده 

اســت.
 افراد فاقد بیمه چگونه ثبت نام کنند 

همانطــور کــه همــواره تاکیــد شــده الزمــه اجــرای موفــق 
طــرح دارویــاری، برخــورداری از بیمــه قــوی اســت؛ بنابرایــن 
ــرای افــراد فاقــد بیمــه  چنــد مــاه پیــش از اجــرای طــرح ب
ــن  ــر ای ــدام شــد؛ ب ــا اق چاره اندیشــی و جهــت پوشــش آنه
اســاس ســه دهــک پاییــن درآمــدی جامعــه یعنــی حــدوداً ۶ 
میلیــون نفــر بــه صــورت خــودکار و البتــه رایگان بــرای مدت 
یــک ســال تحــت پوشــش بیمــه ســامت قــرار گرفته انــد. در 
ایــن راســتا افــراد می تواننــد بــا شــماره گیری کــد ۱۶۶۶#* 
از وضعیــت بیمــه خــود اطــاع یابنــد. ســایر افــراد فاقــد بیمه 
ــا  ــه ســامت ی ــایت بیم ــه س ــه ب ــا مراجع ــد ب ــز می توانن نی
دفاتــر پیشــخوان دولــت درخواســت بیمــه دهنــد و بــه ایــن 
ترتیــب تــا مشــخص شــدن آزمــون ارزیابــی وسع شــان، بــه 

مــدت ســه مــاه بــه صــورت رایــگان بیمــه شــوند.
 تغییر قیمت دارو تنها برای دولت و بیمه ها 

طــر ح »دارویــاری« ابتــدا از داروهــای تولیــد داخــل آغــاز 
شــد و بــر همیــن اســاس هم فعــاً تغییــری متوجــه داروهای 
وارداتــی و همچنیــن تجهیزات پزشــکی نیســت. البتــه تاکید 

می شــود کــه در بیــن داروهایــی کــه تغییــر قیمــت داشــتند، 
ــوده اســت و  ــا ب ــت و بیمه ه ــرای دول ــر قیمــت ب ــن تغیی ای
مــردم هیــچ گونــه افزایــش پرداختــی را نســبت بــه قبــل از 
اجــرای ایــن طــرح متحمــل نخواهنــد شــد و مســئوالن بارها 
تاکیــد کردنــد کــه ایــن موضــوع خــط قرمــز دولــت و وزارت 

بهداشــت بــرای اجــرای طــرح دارویــاری اســت.
 بیمه ۳۶۶ قلم داروی پرمصرف بیماران مزمن 

بــه دنبــال اصــاح سیاســت های ارزی دارو و اجــرای طــرح 
»دارویــاری« در کشــور، ۳۶۶ قلــم از داروهــای پرمصــرف مورد 
اســتفاده بیمــاران مزمــن در قالــب اجــرای طــرح دارویــاری 
ــا در  ــن داروه ــت ای ــش قیم ــن افزای ــدند و بنابرای ــه ش بیم
تغییــر سیاســت ارزی توســط ســازمان های بیمه گــر پوشــش 
ــن  ــت ای ــی را باب ــش پرداخت ــاران افزای ــود و بیم داده می ش

داروهــا ندارنــد.
 همچنیــن در ایــن طــرح امــکان تمدیــد نســخه تــا دوبــار 
ــک،  ــه پزش ــه مراجع ــاز ب ــدون نی ــن ب ــاران مزم ــرای بیم ب
فراهــم شــده اســت و بــه ایــن ترتیــب بیمــار می توانــد همــان 
ــش  ــدون افزای ــه و ب ــا بیم ــزی را ب ــای تجوی نســخه و داروه

قیمــت تهیــه کنــد.
ــاری،  ــرح داروی ــده در ط ــیده ش ــر اندیش ــر تدابی  از دیگ
ــای  ــرف داروه ــام پرمص ــم از اق ــه ای ۱۱۹ قل ــش بیم پوش
بــدون نســخه معــروف به OTC اســت. ایــن داروهــا در طرح 
مذکــور، هیــچ گونــه تغییــر قیمتــی نداشــتند و حتــی ۱۱۹ 
ــه ایــن  قلــم از آن هــا مشــمول پوشــش بیمــه ای شــدند و ب
ترتیــب بیمــاران در صــورت مراجعــه بــا نســخه بــه داروخانــه 
ــن داروهــا، شــاهد کاهــش قیمــت آنهــا  ــت ای جهــت دریاف

نســبت بــه قبــل از اجــرای طــرح خواهنــد بــود.
ــرح  ــن ط ــت ای ــرای درس ــه اج ــه ب ــری ک ــن دیگ  تضمی
کــه  اســت  تیتــک  ســامانه  وجــود  می کنــد  کمــک 
ــای  ــوع داروه ــداد و ن ــا تع ــی وداروخانه ه ــرکت های داروی ش
ــرای  ــل ب ــورت کام ــه ص ــد ب ــده را بای ــروش ش ــد و ف خری
۷۶۴ قلــم دارو از ابتــدا تــا انتهــا رصــد کــرده و پیــش بینــی 

ــد. ــم برس ــه ۱۱۶۴ قل ــال ب ــر امس ــا آخ ــود ت می ش
ــاری،  ــرح داروی ــرای ط ــس از اج ــه پ ــدود دو هفت  در ح
ــد ایــن طــرح تاکنــون طبــق برنامــه  ــه داران معتقدن داروخان
پیــش رفتــه و داروهــا بــا ارائــه نســخه پزشــک و برخــورداری 
از پوشــش بیمــه ای، بــدون دریافــت مبلــغ اضافــی بــه دســت 
بیمــار رســیده اســت و مشــکلی در اجــرای آن وجود نداشــته 
اســت. امــا قاعدتــاً ماننــد هــر طــرح دیگــری الزم اســت برای 
اجــرای ایــن طــرح یــک بــازه زمانــی ســه ماهــه فرصــت داد 

ــا و کاســتی های آن مشــخص شــود.  ــا مزای ت

ریشه کنی هپاتیت C تا ۹ سال آینده

دارویار؛ پلی برای انتقال یارانه به بیمار

رئیــس نظــام پزشــکی تهــران بــزرگ، بــا اشــاره بــه روش های تشــخیص 
و درمــان هپاتیــت، گفــت: امــروزه، پزشــک عمومــی هــم می توانــد هپاتیــت 

C را درمــان کنــد.
 بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، همزمــان بــا روز جهانــی هپاتیــت، پویــش 
ــا حضــور  ــت ب ــاری ههپاتی ــی از بیم ــایی- پیشــگیری و خودمراقبت شناس
رئیــس نظــام پزشــکی تهــران بــزرگ در بیمارســتان ساســان برگــزار شــد.

 در ایــن مراســم کــه جمعــی از پزشــکان، ســوپروایزرها و سرپرســتاران 
بیمارســتان ساســان حضــور داشــتند، ســید مویــد علویــان مؤســس شــبکه 
ــره  ــاد و خاط ــزرگ، ی ــران ب ــکی ته ــام پزش ــس نظ ــران و رئی ــت ای هپاتی
مرحــوم دکتــر منوچهــر دوایــی را کــه در زمــان جنــگ بــرای مجروحیــن 
و پــس از جنــگ بــرای جانبــازان زحمــات زیــادی کشــید، گرامــی داشــت 
و ضمــن بیــان ایــن نکتــه کــه »روز جهانــی هپاتیــت، ســابقه ای بیــش از 
۱۳ یــا ۱۴ ســال نــدارد«، گفــت: ســال ها قبــل، ســازمان بهداشــت جهانــی 
ــرای هپاتیــت، روزی را اختصــاص دهــد تــا ســطح  تصمیــم گرفــت کــه ب
آگاهــی جامعــه نســبت بــه بیمــاری افزایــش پیــدا کنــد و ورود سیاســت 

گــذاران و پزشــکان جهــت کنتــرل بیمــاری تقویــت شــود.
 وی ادامــه داد: در حالــی کــه ایــران ۱۴ ســال قبــل از ســازمان بهداشــت 
جهانــی، روزی را در تقویــم بــرای هپاتیــت نامگــذاری کــرده بــود بنابرایــن 
ایــران تنهــا کشــوری بــود کــه از ســال ها پیــش، بــرای ایــن بیمــاری هفتــه 
اطــاع رســانی پایــه ریــزی کــرده بــود؛ ایــن موضــوع نشــان می دهــد کــه 
چیدمــان مســیر کنتــرل و ریشــه کنــی بیمــاری از ابتــدا به درســتی صورت 

ــت. گرفته اس
ــا قبــل از ســال  ــان، هپاتیــت C بیمــاری اســت کــه ت ــه گفتــه علوی  ب
۱۹۹۰ تنهــا می دانســتند کــه از طریــق خــون منتقــل می شــود و پــس از 
آن مشــخص شــد، افــرادی کــه ســابقه تزریــق خــون دارنــد، بیشــتر مبتــا 

خواهنــد شــد.
 وی ضمــن اشــاره بــه ایــن مطلــب کــه یکــی از گروه هایــی کــه در معرض 
خطــر ابتــاء بــه این بیمــاری بودنــد، جانبــازان و مجروحین و اســرای جنگ 
بودنــد، افــزود: از آنجایــی کــه اســارت، یــک نــوع رفتــار خشــن، همــراه بــا 
شــکنجه و بــا ســطح بهداشــت پاییــن اســت، بعضــاً اســیران جنــگ نیــز در 

زمــره مبتایــان بــه ایــن بیماری قــرار داشــتند. 
علویــان تاکیــد کــرد: گرچــه بــه مــرور زمــان انتظــار داشــتیم کــه بیماری 
هپاتیــت C رو بــه افــول بــرود و ریشــه کــن شــود امــا عوامــل دیگــری از 
جملــه اعتیــاد تزریقــی و رفتارهــای پرخطــر دیگــر موجــب شــد کــه ایــن 

بیمــاری کمــاکان جــدی باشــد. 
وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه در حال حاضــر بیــش از ۹۸ درصــد بیماری 
هپاتیــت C بــا درمان هــای بســیار ســاده ریشــه کــن می شــود، افــزود: ۱۰ 
ســال پیــش می گفتیــم کــه هپاتیــت C نیــاز بــه پزشــک متخصــص دارد 
امــا االن چنیــن حرفــی در میــان نیســت بــه طــوری کــه پزشــک عمومــی 
هــم می توانــد ایــن بیمــاری را درمــان کنــد و نیــازی بــه ورود پزشــک فــوق 

ــت. تخصص نیس
 علویــان اضافــه کــرد: در گذشــته ۱۸ درصــد بیمــاران دیالیــزی، هپاتیــت 
داشــتند امــا االن بیــش از ۸۰ درصــد مراکــز دیالیــز، عــاری از ایــن بیمــاری 
هســتند و یــا در یــک زمانــی، ۵۰ درصــد هموفیلی هــا، هپاتیت C داشــتند 
امــا االن کمتــر از ۵۰ نفــر و آن هــم در جاهــای خــاص بــه ایــن بیمــاری 
 C ــت ــمی ها ، هپاتی ــد تاالس ــدود ۳۰ درص ــاً ح ــا قب ــتند. ی ــا هس مبت
داشــتند امــا االن کمتــر از ۷۰ نفــر مبتــا هســتند؛ بنابراین این بیمــاری در 

ایــن گروه هــا در حــال ریشــه کــن شــدن اســت.
 C ــت ــه هپاتی ــا ب ــازان مبت ــل، جانب ــال ها قب ــی س ــه داد: حت  وی ادام
داشــتیم امــا االن بــه نــدرت جانبــازان مبتــا بــه ایــن بیمــاری می بینیــم.

ــا  ــر اینکــه هپاتیــت C ب ــد ب ــا تاکی ــران ب  مؤســس شــبکه هپاتیــت ای
داروهــای بســیار ســاده قابــل ریشــه کــن شــدن اســت، در مــورد ابتــای 
زنــان بــه هپاتیــت، گفــت: زنانــی کــه ســابقه تزریــق خــون و یــا همســر 
معتــاد تزریقــی دارنــد و یــا بــه انجــام تتــو اقــدام کردنــد، در معــرض ابتــاء 

بــه ایــن بیمــاری هســتند.
 وی اضافــه کــرد: اگرچــه بــا بســیاری از مراکز آرایشــگری مکاتبــه و حتی 
از موضــع آموزشــی ورود کردیــم و بارهــا هشــدار دادیــم کــه حتــی خــود 
آرایشــگران هــم در معــرض ابتــاء بــه ایــن بیمــاری هســتند ولــی کفایــت 

نکــرده، بنابرایــن بایســتی نظارت هــا در ایــن حــوزه قــوی باشــد.
 رئیــس نظــام پزشــکی تهــران بــزرگ همچنیــن خطــر انتقــال هپاتیــت 
را از یــک بیمــار بــه بیمــار دیگــر گوشــزد کــرد و گفــت: در قدیــم گمــان 
می کردنــد کــه از طریــق دســتگاه، هپاتیــت از یــک بیمــار بــه بیمــار دیگــر 
منتقــل می شــود در حالــی کــه بعدهــا مشــخص شــد که ایــن امــکان وجود 
دارد کــه هپاتیــت از بیمــاران نیــز منتقــل شــود. بنابرایــن ضــرورت دارد که 
پرســتاران دقــت کافــی داشــته باشــند کــه چنانچــه مریــض هپاتیــت C در 

بخــش بســتری شــد، در هنــگام تزریقــات احتیــاط بیشــتری کننــد.
 علویــان در مــورد هپاتیــت B نیــز عنــوان کــرد: اگرچــه در اثــر 
واکسیناســیون، بیمــاری هپاتیــت B نیــز رو بــه کاهــش رفــت امــا هنــوز 
درمــان قطعــی نــدارد ولــی قابــل کنتــرل اســت و می تــوان مانــع پیشــرفت 

ــد شــد. ــه کب و آســیب ب
ــزی  ــه ری ــه برنام ــت ک ــن اس ــت ای ــه حاکمی ــرد: وظیف ــح ک  وی تصری
درســتی بــرای ســامت جامعــه داشــته باشــد و تصمیمــات درســت و بــه 

موقــع بگیــرد.
ــدود ۴۰  ــون ح ــا کن ــرد: ت ــام ک ــران اع ــت ای ــبکه هپاتی ــس ش  مؤس
میلیــون ایرانــی واکســن ایــن بیمــاری را دریافــت کــرده انــد و تقریبــاً ایــن 

ــادر اســت. ــی ن ــر ۳۰ ســال خیل ــراد زی ــرای اف بیمــاری ب
 وی ادامــه داد: ســازمان بهداشــت جهانــی تــا ۹ ســال دیگــر ، ریشــه کنی 
هپاتیــت C را هــدف گــذاری کــرده و هــدف بــر کنتــرل هپاتیــت B را نیــز 
مــورد توجــه دارد تــا از بــروز ۹۰ درصــد مــوارد جلوگیــری کنــد؛ بنابرایــن 
بــا همــه اقدامــات پیشــگیرانه می تــوان گفــت کــه هنــوز هــم مبتایانــی به 

ایــن بیمــاری وجــود دارنــد.
ــه از  ــن ضمــن اشــاره ب ــزرگ همچنی ــران ب ــس نظــام پزشــکی ته  رئی
خودگذشــتگی و فداکاری هــای جامعــه پزشــکی بــه ویــژه در دوران کرونــا، 
بــا انتقــاد از برخوردهــای تهدیــد آمیــز و خشــن بــا ایــن گــروه، گفــت: حــق 
جامعــه پزشــکی مــا ایــن نیســت کــه بــه ایــن شــکل بــا آنهــا رفتــار شــود.

 وی ادامــه داد: هنــوز کرونــا کنتــرل نشــده کــه در قوانیــن و مقررات هــا 
بــه ویــژه در بودجــه ۱۴۰۱ گــروه جامعــه پزشــکی را مــدام تهدیــد می کنند 

کــه اگــر فــان نشــود، لغــو پروانــه و زنــدان می کنیــم.
 علویــان خاطــر نشــان کــرد: مســیر مقــام معظــم رهبــری کامــاً متفاوت 
ــد  ــد و تشــویق می کنن ــرام می گذران ــف احت ــای مختل ــه گروه ه اســت و ب

امــا متولیــان مســیر دیگــری را می رونــد.
 وی همچنیــن بــه لغــو قــرارداد بــا پرســتارانی کــه در دوران کرونا خدمت 
ــه جــای آنکــه اینهــا را اســتخدام کننــد،  ــد، اشــاره کــرد و گفــت: ب کردن
ــدارد کــه چنیــن  ــگار اصــاً عقانیــت وجــود ن ــرارداد می کننــد؛ ان لغــو ق
ــک  ــه ی ــد ک ــی را می گیرن ــات غلط ــز و تصمیم ــد آمی ــیوه های تهدی ش
پرســتار بــه جــای خدمــت در ایــران، در کشــورهای دیگــر خدمــت کنــد. 

خبر

رژیم غذایی مملو از موادغذایی فوق فرآوری 

شده به مغز آسیب می رساند

طبــق گــزارش یک مطالعــه جدیــد، حــدود ۲۷ میلیون 
ــا  ــال ابت ــه دنب ــر در سراســر جهــان ممکــن اســت ب نف
بــه کوویــد ۱۹ دچــار آســیب طوالنــی مــدت بــه حــس 
بویایــی یــا چشــایی خــود شــوند و زنــان بــه ویــژه آســیب 

ــتند. پذیرتر هس
 بــه گــزارش خبرنــگار مهــر بــه نقــل از مدیســن نــت، 
ــق  ــوش و حل ــش گ ــت بخ ــو«، سرپرس ــار ت ــونگ ت »س
و بینــی از بیمارســتان عمومــی ســنگاپور، می گویــد: 
»یافته هــای مــا احتمــاالً بــرای پزشــکان عمومــی و 
متخصصــان گــوش و حلــق و بینــی در مشــاوره بیمــاران 
مبتــا بــه اختــاالت بویایــی و چشــایی پــس از کووید ۱۹ 

مناســب اســت.« 
تغییــرات در حــس بویایــی و چشــایی در بیمــاران مبتا 
بــه کوویــد ۱۹ رایــج اســت و بــه طــور متوســط نیمــی از 

آنهــا ایــن عائــم را گــزارش می کننــد.

ــی کــه انتظــار مــی رود اکثــر بیمــاران در ســه   در حال
مــاه اول پــس از عفونــت، حــس بویایــی یا چشــایی شــأن 
بازیابــی شــود، گــروه عمــده ای از بیمــاران ممکــن اســت 
دچــار اختــال عملکــرد طوالنــی مــدت شــوند کــه نیــاز 
ــری  ــان شــخصی و پیگی ــع، درم ــه موق ــه تشــخیص ب ب

ــی مــدت دارد. طوالن
 در ایــن مطالعــه، تیــم تحقیــق داده هــای ۱۸ مطالعــه 
ــود،  ــار ب ــاً ۳۷۰۰ بیم ــامل تقریب ــه ش ــاهده ای را ک مش

ــرد. ــل ک ــه و تحلی تجزی
 مدل ســازی ریاضــی محققــان نشــان می دهــد کــه از 
دســت دادن بویایــی ممکــن اســت در حــدود ۵.۶ درصد از 
بیمــاران کرونایــی ادامــه داشــته باشــد، در حالــی کــه ۴.۴ 
درصــد ممکــن اســت حــس چشــایی شــأن بهبــود نیابد.

 محققــان دریافتنــد تــا یــک مــاه پــس از عفونــت اولیه، 
تنهــا ۷۴ درصــد از بیمــاران حــس بویایــی و ۷۹ درصــد 
حــس چشــایی شــأن بازیابــی شــده بــود. پــس از شــش 
مــاه، ۹۶ درصــد حــس بویایــی شــأن و ۹۸ درصــد حــس 

چشــایی شــأن بهبــود یافتــه بــود.
ــردان  ــه م ــبت ب ــان نس ــه در زن ــان داد ک ــا نش  داده ه
احتمــال بازیابــی حــس بویایــی و چشــایی کمتــر اســت. 
ــی  ــت دادن بویای ــه از دس ــرادی ک ــن، اف ــر ای ــاوه ب ع
ــی  ــت از گرفتگ ــول عفون ــا در ط ــتند ی ــدیدتری داش ش
ــه  ــت ک ــری داش ــال کمت ــد احتم ــج می بردن ــی رن بین

ــود.  ــی ش ــأن بازیاب ــی ش ــس بویای ح

ــه، تمیــز کــردن  ــه گفتــه محققــان، پیــاده روی روزان ب
ــا دوســتان می توانــد  ــه و معاشــرت و صــرف ناهــار ب خان

کلیدهــای پیشــگیری از زوال عقــل باشــد.
 بــه گــزارش خبرنــگار مهــر بــه نقــل از مدیســن نــت، 
ــون  ــم میلی ــش از نی ــای بی ــن داده ه ــان در چی محقق
ــام  ــه انج ــد ک ــد و دریافتن ــی کردن ــی را بررس بریتانیای
کارهــای خانــه، ماقات هــای اجتماعــی و ورزش همگــی 
ــواع مختلــف زوال عقــل  ــه ان ــا کاهــش خطــر ابتــاء ب ب

مرتبــط هســتند.
 ایــن مطالعــه شــرکت کننــدگان را بــه طــور متوســط 
۱۱ ســال دنبــال کــرد. در پایــان پیگیــری، ۵۱۸۵ 

ــد. ــده بودن ــا ش ــل مبت ــه زوال عق ــرکت کننده ب ش
ــق از  ــم تحقی ــوان ســونگ«، سرپرســت تی ــر »ه  دکت
دانشــگاه ســیچوان در چیــن، می گویــد: »مــا نمی توانیــم 
فقــط بــه ایــن مطالعه نــگاه کنیــم و بگوییــم، اگــر ورزش 
ــا  ــد. ام ــه آلزایمــر کاهــش می یاب ــد، خطــر ابتــاء ب کنی
ــز  ــرای مغ ــاً ب ــه ورزش واقع ــد ک ــان می ده ــا نش یافته ه

مفیــد اســت.« 
شــرکت کنندگان در ایــن مطالعــه، اطاعاتــی در مــورد 
ــغل  ــا ش ــط ب ــای مرتب ــه، فعالیت ه ــای خان ــام کاره انج
و اســتفاده از وســایل الکترونیکــی، و همچنیــن دفعــات 
ــن  ــه اماک ــن ب ــا رفت ــواده ی ــتان و خان ــا دوس ــات ب ماق
ــا  ــد. آنه ــه کردن ــی ارائ ــای مذهب ــا گروه ه ــی ی اجتماع
همچنیــن ســابقه خانوادگــی زوال عقــل را گــزارش کردند 

ــر  ــی آلزایم ــر ژنتیک ــی خط ــان در ارزیاب ــه محقق ــه ب ک
کمــک کــرد.

 محققــان دریافتنــد چــه ســابقه خانوادگــی زوال عقــل 
ــه، همــه شــرکت کنندگان از  ــا ن وجــود داشــته باشــد ی
اثــر محافظتــی فعالیت هــای فیزیکــی و ذهنــی بهره منــد 

 . ند شد
ــکاران  ــان ورزش ــر در می ــن خط ــاص، ای ــور خ ــه ط ب
ــه  ــانی ک ــان کس ــود. در می ــر ب ــد کمت ــی ۳۵ درص دائم
کارهــای خانــه را انجــام می دادنــد ۲۱ درصــد، و در میــان 
ــات  ــتان ماق ــواده و دوس ــا خان ــه ب ــه روزان ــرادی ک اف

ــت. ــش داش ــد کاه ــا ۱۵ درص ــد، ت می کردن
ــد  ــد مفی ــره می توانن ــای روزم ــت: »کاره ــونگ گف  س
ــرا نوعــی ورزش محســوب می شــوند. افــرادی  باشــند زی
کــه مشــغول نظافــت، آشــپزی و باغبانــی هســتند نیــز 
ممکــن اســت ســبک زندگــی فعال تری داشــته باشــند.«

 بــه گفتــه محققــان، گاهــی اوقــات افــراد بــا ورود بــه 
دوران بازنشســتگی منــزوی می شــوند. انــزوای اجتماعــی 

یــک عامــل خطــر بــرای زوال عقــل اســت.
ــن و  ــر از س ــرف نظ ــد ص ــد می کنن ــان تاکی  محقق
شــرایط زندگــی، مــا باید راهــی برای فعــال مانــدن از نظر 
فیزیکــی، ذهنــی و اجتماعــی به عنــوان بخشــی از رویکرد 
ــرای حفــظ ذهــن خــود پیــدا کنیــم. مطالعــات  کلــی ب
دیگــر نیــز نشــان داده اســت کــه فعالیــت بدنــی، ذهنی و 

اجتماعــی منظــم بــرای ســامت مغــز مفیــد اســت. 

از دست دادن بلندمدت حس بویایی و چشایی 
در برخی مبتالیان کرونا

کارهای روزمره و معاشرت خطر زوال عقل را 
کاهش می دهد
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ــی ۲۱ مــرداد فصــل پیــش  ــی در حال ــوان بنــدر انزل  تیــم مل
روی مســابقات فوتبــال لیــگ برتــر کشــور را آغــاز می کنــد کــه 
هنــوز تکلیــف پایــان عملیــات نوســازی زمیــن بــازی ایــن تیــم 
مشــخص نیســت و ایــن نگرانــی وجــود دارد کــه ملوانــان نتواننــد 
حدقــال چنــد بــازی نخســت خــود را در خانــه بــه میــدان برونــد.

 بــه گــزارش ایرنــا، تیــم فوتبــال ملــوان بندرانزلــی بــا کســب 
مقــام قهرمانــی رقابتهــای لیــگ دســته اول کشــور بــه لیــگ برتر 
صعــود کــرد و ایــن تیــم بایــد در باالتریــن ســطح فوتبــال کشــور 
ــد امــا وضعیــت ورزشــگاه ســیروس قایقران)تختــی(  حضــور یاب
ــای  ــرای بازه ــوان ب ــی شــده مل ــگاه معرف ــه ورزش ــی ک بندرانزل

خانگــی اســت، مهیــای انجــام مســابقات لیــگ برتــر نیســت.
 براســاس بازدیــدی کــه مســئوالن ســازمان لیــگ خردادمــاه 
ــای  ــی بازه ــرای میزبان ــراد ب ــتند، ۲۶ ای ــگاه داش ــن ورزش از ای
ــوان از مجموعــه ورزشــی ســیروس قایقــران گرفتــه  خانگــی مل
شــد کــه پــس از اعــام نظــر مســئوالن ســازمان لیــگ، بازســازی 

و مرمــت ایــن ورزشــگاه در دســتور کار قــرار گرفــت.
 عــاوه بــر ایــن بــا وجــود اینکــه رقابتهای فصــل جــاری از روز 
۲۱ مردادمــاه آغــاز می شــود و طبــق قرعــه کشــی انجــام شــده 
نیــز، تیــم ملــوان در هفتــه نخســت ایــن مســابقات نیــز بایــد در 
یــک بــازی خــارج از خانــه بــه میــدان بــرود، متولیــان ورزشــی 
اســتان و پیمانــکاران پــروژه حــدود ۲ هفتــه فرصــت دارنــد کــه 
معایــب ورزشــگاه ســیروس قایقــران بندرانزلــی را برطــرف کننــد 
تــا تیــم ملــوان در هفتــه دوم رقابتهــای لیــگ برتــر بــرای دیــدار 
خانگــی میزبــان تیــم اســتقال تهــران قهرمــان فصــل گذشــته 

لیــگ باشــد. 
همچنیــن طــی صحبت هــا و اظهارنظــر مدیــرکل ورزش و 
ــا  ــگاه ب ــن ورزش ــل ای ــازی و تکمی ــد بازس ــان، رون ــان گی جوان
شــدت در حــال اجراســت و طبــق نظــر ایــن مقــام مســئول، روند 
ــی  ــازی خانگ ــتین ب ــل از نخس ــا قب ــگاه ت ــازی ورزش ــاده س آم
ملــوان بــه اتمــام خواهــد رســید کــه البتــه ایــن امــر منــوط بــه 

ــاز اســت.  ــارات موردنی ــص اعتب تخصی
فصــل گذشــته نیــز تیــم ملــوان در بازهــای خانگــی خــود در 
ــه  ــود و ب ــرو ب ــادی روب ــکات زی ــا مش ــز ب ــته اول نی ــگ دس لی
ــل اول،  ــم فص ــا در نی ــد ت ــور ش ــم مجب ــن تی ــل ای ــن دلی همی
ــت  ــردارجنگل رش ــگاه س ــود را در ورزش ــی خ ــای خانگ رقابته
ــای  ــور و دکل پروژکتوره ــل ن ــس از تکمی ــا پ ــد ام ــزار کن برگ
ورزشــگاه ســیروس قایقــران بندرانزلــی، بازیهــای خانگــی ملــوان 

ــی منتقــل شــد. ــه شــهر انزل ب
 تکمیــل بهنــگام ورزشــگاه انزلــی نیازمنــد کمــک همــه 

مســئوالن
ــران  ــازی ورزشــگاه ســیروس قایق ــل و بازس ــرای تکمی ــا ب  ام
بندرانزلــی، حــدود ۱۰ میلیــارد تومــان بودجــه نیــاز اســت کــه 
ایــن مبلــغ بایــد در زمــان کنونــی و شــاید زودتــر از موعــد تهیــه 
ــا  ــد بازســازی ورزشــگاه ب ــا رون ــکار برســد ت ــه دســت پیمان و ب

شــتاب بیشــتری اجــرا شــود.
 ایــن در حالــی اســت کــه بــا توجــه بــه ســفر وزیــر ورزش و 
جوانــان کشــور بــه گیــان کــه بهمــن مــاه ســال گذشــته انجــام 
ــه  ــل و بازســازی مجموع ــرای تکمی ــان ب ــارد توم شــد، ۳۰ میلی
ــغ  ــن مبل ــه از ای ــه شــد ک ــی درنظــر گرفت ــی انزل ورزشــی تحت
تاکنــون حــدود پنــج میلیــارد تومــان اختصــاص یافتــه اســت.

 آیا ملوان لیگ برتر را در خانه آغاز می کند؟ 
ــاز ،  ــه و تخصیــص بودجــه موردنی ــرای تهی ــم ب ــه طــور حت ب
ــی در مجلــس شــورای  ــردم بندرانزل ــده م ــاش نمانی نقــش و ت
ــر کمــک  ــر اســت و از ســوی دیگ ــم و موث اســامی بســیار مه
و مســاعدت شــهرداری، اعضــای شــورای شــهر، فرمانــدار و 
ــرق و  ــرکت ب ــون ش ــی همچ ــرکت های ــن ادارات و ش همچنی
مخابــرات بندرانزلــی نیــز بــرای تکمیــل ایــن ورزشــگاه ضــروری 

اســت.
 هزینه چندصد میلیونی روزانه ورزشگاه انزلی

 طبــق گزارشــات رســمی در حــال حاضــر رونــد آمــاده ســازی 
ورزشــگاه زنــده یــاد ســیروس قایقــران انزلــی، روزانــه چنــد صــد 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد و ب ــی کن ــه صــرف م ــان هزین ــون توم میلی
بایــد مســئوالن و دســت انــدرکان بــرای تهیــه بودجــه و اعتبــار 
ــع  ــه موق ــق ب ــا تزری ــا ب ــند ت ــش بکوش ــش از پی ــاز، بی موردنی
ــن و  ــان معی ــوان در زم ــی مل ــاز، ورزشــگاه خانگ ــار موردنی اعتب

مقــرر تکمیــل شــود. 
ــان  ــوی اداره ورزش و جوان ــه از س ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــرک تشــریفات،  ــا ت ــان، ب ــا دســتور اســتانداری گی ــان و ب گی
پیمانــکار بــرای بازســازی و مرمــت ورزشــگاه ســیروس قایقــران 
بندرانزلــی معرفــی و تعییــن شــده و حــدود ســه هفتــه ای اســت 
ــگاه  ــن ورزش ــت ای ــرای مرم ــکاران ب ــکار پیمان ــاز ب ــه از آغ ک

می گــذرد.  
مدیــرکل ورزش و جوانــان گیــان نیــز در تــازه تریــن اظهــار 
یــاد  زنــده  ورزشــگاه  روندآماده ســازی  خصــوص  در  نظــر 
ــا  ــام تاش ه ــت: تم ــار داش ــی اظه ــران بندرانزل ــیروس قایق س
بــرای آمــاده ســازی ایــن ورزشــگاه تــا قبــل از آغــاز رقابتهــای 
ــه  ــا قــدرت ب ــکاران ب ــر در حــال انجــام اســت و پیمان لیــگ برت

ــد. ــه می دهن ــود ادام کار خ
ــده و  ــر عه ــه ب ــی ک ــزود: آن وظایف ــان اف ــش آرم  جهانبخ
مربــوط بــه اداره ورزش و جوانــان اســت بــا تمــام تــوان درحــال 
انجــام اســت و هــم اینــک نیــز از برنامــه عقــب نیســتیم و کارهــا 
روال طبیعــی خــود را طــی می کنــد امــا بــرای تکمیــل و 

ــی اســت. ــع مال ــه مناب ــاز ب ــن ورزشــگاه نی بازســازی ای
ــود ،  ــه ش ــن و تهی ــی تعیی ــع مال ــر مناب ــه داد: اگ  وی ادام
ایــرادات گرفتــه شــده از ســوی مســئوالن ســازمان لیــگ برتــر 
ــن  ــل از اولی ــا قب ــی ت ــران بندرانزل ــیروس قایق ــگاه س در ورزش
ــم  ــا تی ــر برطــرف خواهــد شــد ت ــوان در لیــگ برت ــی مل میزبان
ــور  ــود و در حض ــی خ ــدار خانگ ــن دی ــد در اولی ــان بتوانن ملوان

ــد. ــدان برون ــه می ــران ب ــتقال ته ــر اس ــش براب طرفداران
ــه شــرایط موجــود و اظهارنظــر مســئوالن ورزش  ــا توجــه ب  ب
ــوان  ــه  می ت ــع بودج ــه موق ــق ب ــص و تزری ــا تخصی ــان، ب گی
ــل  ــا قب ــی را ت ــران بندرانزل ــیروس قایق ــاد س ــده ی ــگاه زن ورزش
از اولیــن بــازی خانگــی ملــوان بــه مــرز آمادگــی رســاند کــه در 
ایــن راســتا همــه ورزش دوســتان و طرفــداران ملوان از مســئوالن 
ذیربــط انتظــار دارنــد کــه در ایــن برهــه تمــام تــاش خــود را 
ــازی  ــرادات ایــن ورزشــگاه قبــل از اولیــن ب ــا ای انجــام دهنــد ت

خانگــی ملــوان برطــرف شــود. 
امــا اگــر ایــن امــر تحقــق نیابــد و بــه موقــع بودجــه و اعتبــار 
موردنیــاز بــرای بازســازی و مرمــت ورزشــگاه ســیروس قایقــران 
بندرانزلــی تزریــق نشــود، بناچــار ملــوان بایــد بازیهــای خانگــی 
خــود را در ورزشــگاهی غیــر از اســتان گیــان انجــام دهــد کــه 
ــرای  ــن ب ــگاه قزوی ــه ورزش ــود ک ــه می ش ــنیده ها گفت ــق ش طب
ایــن امــر اختصــاص یافتــه تــا در صــورت عــدم بازســازی کامــل 
ورزشــگاه ســیروس قایقــران بندرانزلــی، بازیهــای خانگــی ملــوان 

در قزویــن برگــزار خواهــد شــد.

ملوانلیگبرتررادرخانهآغازمیکند؟

خبر

ســرمربی تیــم ملی بوکــس ایــران گفــت: هدفگذاری 
ــت  ــه دس ــیایی و ب ــای آس ــدال بازی ه ــب م ــا کس م

آوردن ســهمیه المپیــک اســت.
ــاره  ــنا، درب ــا ایس ــو ب ــتکی در گفت وگ ــا اس  علیرض
حضــور تیــم ملــی بوکــس ایــران در تورنمنــت 
بین المللــی کویــت، توضیــح داد: ایــن مســابقات خیلی 
ــده  ــم آم ــدودا ۲۲ - ۲۱ تی ــد و ح ــش آم ــی پی اتفاق
ــی  ــان معرف ــز توســط میزب ــا نی ــد و همــه وزن ه بودن
شــدند. ترکیــب هیــچ تیمــی کامل نبــود و حــدودا ۷۳ 
بوکســور حضــور داشــتند کــه تقریبــا ۲۳ نفــر از آن هــا 

ــد. قهرمــان آســیا، جهــان و المپیــک بودن
 او ادامــه داد: چیــن، ازبکســتان، بلغارســتان، هنــد و 
تایلنــد بــا ۸۰ - ۷۰ درصــد ترکیــب اصلی خــود حضور 
داشــتند و شــاهین موســوی هــم تنهــا نفــر اصلــی مــا 
بــود. باقــی افــراد مثــل حســین میراحمــدی، مصطفی 
ریگــی و باقــر فرجــی اولیــن حضورشــان در تورنمنــت 

بین المللــی بزرگســاالن بــود کــه خــوش درخشــیدند. 
ــور  ــه ورزش کش ــر ب ــور دیگ ــه بوکس ــبختانه س خوش
معرفــی کردیــم کــه می تواننــد در آینــده نتایــج خوبی 

را کســب کننــد.
ــا  ــت: ب ــران گف ــس ای ــی بوک ــم مل ــرمربی تی  س
مبارزاتــی کــه در ایــن تورنمنــت از نفــرات تیــم دیــدم 
ــم  ــدر داری ــور ق ــد بوکس ــر وزن چن ــر در ه االن دیگ
ــک از  ــچ ی ــد هی ــان می ده ــوع نش ــن موض ــه ای ک
ــال شــه بخش هــم دیگــر  ــا حتــی دانی ملی پوشــان م
در امنیــت نیســتند و بــرای فیکس شــدن در تیــم باید 

ــد. ــه کار بگیرن ــود را ب ــاش خ ــن ت بیش تری
 او دربــاره حضــور شــاهین موســوی در وزن ۸۰ 
کیلوگــرم )وزن اصلــی او ۷۵ کیلــو اســت( بــرای 
ــاره ســید  تورنمنــت کویــت نیــز توضیــح داد: مــا درب
ــور  ــس از حض ــم. پ ــب خوردی ــوی رک ــاهین موس ش
درکویــت بــه یک بــاره همــه وزن هــا عــوض شــد و بــه 

اجبــار شــاهین را بــه ۸۰ کیلــو فرســتادیم. هم چنیــن 
اگــر وزن هــا تغییــر نمی کــرد مــا مصطفــی ریگــی را 
ــا ســختی  ــا او ب ــم، ام ــارزات نمی آوردی ــن مب ــرای ای ب
زیــاد و در ســه روز خــودش را بــه ۵۲ رســاند و مبارزات 
درخشــانی هــم برابر حریفان بلغارســتانی و ازبکســتانی 

بــه نمایــش گذاشــت. 
ــابقات  ــن مس ــرای ای ــی ب ــا حت ــزود: م ــتکی اف اس
ســنگین وزن نداشــتیم و در حقیقــت رکــب خوردیــم. 
همان طــور کــه گفتــم برخــی وزن هــا را تغییــر دادنــد 
کــه کمــی شــرایط را بــه هــم ریخــت، امــا ما مشــکلی 
نداشــتیم و نتیجه کســب شــده هم مناســب بــود. واقعا 
در دو ســه وزن نیــز نفراتــی چــون حســین میراحمدی 
می توانســت برنــده مبــارزه اعــام شــود، امــا ســر مــا 
ــل  ــه دلی ــم. ب ــان بودی ــا قهرم ــه قطع ــد، وگرن را بریدن
ایــن کــه حــق شــاهین و طوفــان را خوردنــد و ابــروی 
باقــر فرجــی هــم شکســت، ســکوی ســوم را به دســت 

آوردیــم.
 او بــا بیــان ایــن کــه هدفگــذاری تیــم ملــی از حضور 
در ایــن مســابقات آماده ســازی بــرای بازی هــای 
آســیایی بــود، توضیــح داد: نتایــج ایــن مســابقات برای 
مــا اولویــت اول نبــود و بیش تــر بحــث آماده ســازی و 
محــک زدن نفــرات جدیــد و تیــم ملــی مــد نظرمــان 
ــا یــک شــرایط  ــز ب ــود. خوشــبختانه ملی پوشــان نی ب
قابــل قبــول کار کردنــد و از نظــر بدنــی هــم شــرایط 
ــای  ــدال در بازی ه ــی داشــتیم. کســب م بســیار خوب
آســیایی و بــه دســت آوردن ســهمیه المپیــک، اهــداف 

اصلــی مــا بــرای آینــده هســتند.
 اســتکی در پایــان صحبت هــای خــود ضمــن 
تشــکر از اسپانســر تیــم ملــی ایــران اظهــار کــرد: همه 
ــت را  ــن تورنمن ــور در ای ــرای حض ــا ب ــای م هزینه ه
داده اســت کــه امیــدوارم ایــن حمایت هــای از بوکــس 

ــود.  ــر ش بیش ت

ــازی  ــات بهس ــا، عملی ــگار ایرن ــزارش خبرن ــه گ ب
ورزشــگاه شــهید وطنــی قائمشــهر کــه پــس از ســفر 
ــی  ــل توجه ــتاب قاب ــدران ش ــه مازن ــور ب رئیس جمه
ــل  ــردن مراح ــی ک ــال ط ــا در ح ــن روزه ــت، ای گرف
پایانــی اســت. چمــن ورزشــگاه بــا کیفیتــی مطلــوب 
ــگاه  ــزای ورزش ــایر اج ــده و س ــرداری ش ــاده بهره ب آم
نیــز بــه مرحلــه تکمیــل شــدن نزدیــک شــده اســت. 
امــا هــواداران نســاجی بــه دلیــل فاصلــه کمــی کــه تــا 
آغــاز رقابت هــا باقــی مانــده هنــوز نگــران هســتند کــه 
نســاجی نتوانــد بازی هایــش را در ورزشــگاه خانگــی اش 

آغــاز کنــد. 
ــور،  ــتم ن ــازی سیس ــگاه V.I.P، بهس ــل جای تکمی
ــی  ــات جزئ ــی اقدام ــان و برخ ــت تارت ــاخت پیس س
مربــوط بــه محوطــه ورزشــگاه از مــواردی هســتند کــه 
هنــوز بــه طــور کامــل انجــام نشــدند. همیــن تکمیــل 
ــز  ــگ نی ــاز لی ــه آغ ــه ب ــه دو هفت ــدن ها در فاصل نش
ــه گفتــه  ــی هــواداران شــده اســت. امــا ب باعــث نگران
ــرای  ــدران، شــرایط ب ــان مازن ــر کل ورزش و جوان مدی
میزبانــی نســاجی در ورزشــگاه شــهید وطنــی فراهــم 
می شــود و بــا توجــه بــه رونــد اجرایــی پــروژه و تزریــق 

ــدارد. اعتبــارات، جــای نگرانــی وجــود ن
ــا  ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــرز در گفت وگ ــن رنگ  حس
ــد:  ــاره آخریــن وضعیــت چمــن ورزشــگاه می گوی درب
چمــن در وضعیــت مناســبی قــرار دارد و اکنــون آمــاده 
ــه  ــس از این ک ــوال پ ــت. معم ــابقه اس ــزاری مس برگ
دومیــن اصــاح چمــن یــا اصطاحــا چیــن دوم انجــام 
ــگاه  ــرد. در ورزش ــتفاده ک ــن اس ــوان از زمی ــد می ت ش
شــهید وطنــی چیــِن ســوم هــم انجــام شــده و چمــن 
بــه طــور کامــل بــرای برگــزاری مســابقه آمــاده اســت.

 ایجاد خزانه چمن برای ورزشگاه شهید وطنی
 وی کقــت کــه چمــن زمیــن فوتبــال شــرایط 
ــه  ــداری آن ک ــژه نگه ــه وی ــودش را دارد. ب ــاص خ خ
ــات  ــی از الزام ــت. یک ــت اس ــری از کاش ــاله مهم ت مس
ــه  ــتن خزان ــن، داش ــن چم ــب زمی ــداری مناس نگه
بــرای پشــتیبانی چمــن ورزشــگاه اســت. خوشــبختانه 
ــه چمــن ورزشــگاه  ــا تزریــق اعتبــارات دولتــی خزان ب
شــهید وطنــی هــم ایجــاد شــد. زمینــی بــه مســاحت 
تقریبــی دو هــزار متــر مربــع در کاگرمحلــه تهیه شــد 

و در اختیــار قــرار گرفــت تــا بــه عنــوان خزانــه چمــن 
ورزشــگاه شــهید وطنــی زیــر کشــت قــرار بگیــرد.

 مدیــرکل ورزش و جوانــان مازنــدران می گویــد: 
خزانــه چمــن ورزشــگاه شــهید وطنــی بــا ۲۵ میلیــارد 
ــل  ــول فص ــا در ط ــود ت ــاد می ش ــه ایج ــال هزین ری
ــم چمــن وجــود نداشــته باشــد.  ــت ترمی ــی باب نگران
آخریــن مرحلــه ایجــاد خزانــه نیــز حفــر چــاه بــود که 
ــدران مجــوز  ــا همــکاری شــرکت آب منطقــه ای مازن ب
حفــر آن اخــذ شــد و از هفتــه آینده کاشــت بــذر چمن 
در خزانــه نیــز آغــاز می شــود تــا بــه عنــوان پشــتیبان، 

زمیــن اصلــی را تقویــت کنــد.
ــن  ــت چم ــرای کاش ــرد :ب ــان ک ــرز خاطرنش  رنگ
ورزشــگاه شــهید وطنــی از نقطــه ابتدایــی زیرســازی تا 
ایجــاد شــبکه گرمایــش و آبرســانی و حتــی انتخــاب 
ــه خــرج داده شــد. در  ــادی ب ــت زی خــاک بســتر، دق
مرحلــه نگهــداری هــم همیــن انــدازه دقــت و وســواس 
ــه  ــم هم ــعی کردی ــت. س ــده اس ــه ش ــه کار گرفت ب
الزامــات فنــی و مهندســی را بــرای داشــتن یــک زمین 
فوتبــال اســتاندارد رعایــت کنیــم. همــه ماشــین آالت 
ــده  ــداری ش ــز خری ــن نی ــداری چم ــه نگه ــوط ب مرب
اســت. چمن هــای ســبز و قرمــز مربــوط بــه محوطــه 
پیرامونــی زمیــن نیــز تهیــه شــده و بــه زودی در محل 

ــرد. ــرار می گی ق
 وضعیت مساعد اجرای پروژه 

از قســمت های زمیــن کــه تکمیــل آن  یکــی 
می توانــد از نظــر ظاهــری ورزشــگاه را بــه ســر و 
ــان اســت کــه  شــکلی مطلــوب برســاند، پیســت تارت
زیرســازی آن انجــام شــد، امــا هنــوز بــه اجــرای بخش 
ــان  ــرکل ورزش و جوان ــت. مدی ــیده اس ــی نرس نهای
مازنــدران دلیــل اجــرا نشــدن پیســت تارتان را شــرایط 
اقلیمــی بیــان می کنــد و می گویــد: بتن ریــزی مربــوط 
بــه زیرســازی پیســت تارتــان انجــام شــد. امــا طبــق 
ــه ای  ــی دو هفت ــازه زمان ــک ب ــه ی اصــول مهندســی ب
بــدون بارندگــی نیــاز داریــم تــا تارتــان اجــرا شــود. بــه 
همیــن دلیــل منتظــر موقعیت مناســب هســتیم که با 
رصــد وضعیــت هــوا، تارتــان اجــرا شــود. در صورتی که 
تــا دو هفتــه پــس از اجــرای تارتــان بارندگــی داشــته 
باشــیم، ممکــن اســت کیفیــت کار زیــر ســوال بــرود.

ــور ورزشــگاه شــهید وطنــی هــم یکــی   موضــوع ن
ــت.  ــاجی اس ــواداران نس ــای ه ــات و نگرانی ه از مطالب
پروژکتورهــای ایــن ورزشــگاه پارســال و پیــش از آغــاز 
فصــل بیســت ویکم بــرای بهســازی ورزشــگاه شــهدای 
ســاری بــه عنــوان محــل برگــزاری بازی هــای خانگــی 
نســاجی بــه ســاری انتقــال داده شــد. بــه همیــن دلیل 
ــن ورزشــگاه  ــور ای ــت ن ــواداران نگــران وضعی حــاال ه
ــور ورزشــگاه  ــاره سیســتم ن ــرز درب ــا رنگ هســتند. ام
نیــز کــه یکــی از دغدغه هــای هــواداران نســاجی اســت 
می گویــد: در مــورد سیســتم نــور جــای نگرانــی وجــود 

نــدارد و کارهــا در حــال انجــام اســت.
ــهید  ــگاه ش ــرای ورزش ــال اج ــر در ح ــش دیگ  بخ
وطنــی، جایــگاه تشــریفات آن اســت کــه هنــوز 
تکمیــل نشــد و عملیــات اجرایــی بازســازی آن در حال 
ــادی  ــرات زی ــه تغیی ــان این ک ــا بی انجــام اســت. وی ب
در قســمت تشــریفات ورزشــگاه انجــام شــده اســت، 
ــه  ــه ب ــا توج ــم ب ــعی کردی ــد: س ــان می کن خاطرنش
منابع اعتباری ســازه قســمت تشــریفات را مهندســی و 
طراحــی کنیــم. امــا در مجمــوع اقدامــات خوبــی بــرای 
ایــن بخــش ورزشــگاه انجــام شــد. از نظــر اجــرا هــم 
ــا  ــدارد. در گفت وگویــی کــه ب ــی وجــود ن جــای نگران
پیمانــکار داشــتم نیــز عنــوان شــد کــه مشــکل خاصی 
ــرای تکمیــل ایــن بخــش از ورزشــگاه ا زمــان آغــاز  ب

مســابقات لیــگ برتــر وجــود نــدارد.
 رنگــرز تصریح  کرد : خوشــبختانه عملیات بهســازی 
ورزشــگاه بــا نــگاه ویــژه دولــت و پیگیری هــای جــدی 
اســتانداری طبــق برنامــه ای کــه پیش بینــی شــده بــود 
ــر هــم فدراســیون و ســازمان  ــده اســت. اگ پیــش آم
لیــگ دغدغــه جدیــدی برای ورزشــگاه داشــته باشــند 
ــرف  ــه آن را برط ــود دارد ک ــی وج ــزم و آمادگ ــن ع ای
کنیــم. نســاجی امســال می توانــد در قائمشــهر از 
حریفــان میزبانــی کنــد و هــواداران خونگــرم و پرشــور 
نســاجی هــم در ورزشــگاهی بــا کیفیــت از تیــم خــود 

هــواداری خواهنــد کــرد.
ــیانه  ــه آش ــهر ک ــی قائمش ــهید وطن ــگاه ش   ورزش
ــال  ــرداد س ــود از م ــوب می ش ــاجی محس ــی نس اصل
ــی و کاشــت  ــن مصنوع ــض چم ــرای تعوی ــته ب گذش
ــه کارگاه عملیــات عمرانــی تبدیــل  چمــن طبیعــی ب

ــا وجــود برخــی وعده هــا مبنــی بــر تکمیــل  شــد و ب
تــا پایــان نیم فصــل نخســت، عملیــات اجــرای آن بــا 

کنــدی پیــش رفــت.
ــا   ۲۰ اســفند پارســال کــه رئیس جمهــور همــراه ب
ــرد در  ــدران ســفر ک ــه مازن ــت ب ــت دول اعضــای هیئ
نشســت خبــری پایــان ســفر، خانه به دوشــی نســاجی 
ــگاه  ــه ورزش ــتور داد ک ــاد دانســت و دس ــورد انتق را م
خانگــی ایــن تیــم حداکثــر طــی چهــار مــاه تکمیــل 
ــد  ــد روز بع ــد از چن ــبب ش ــه س ــدی ک ــود. تأکی ش
عملیــات اجرایــی مربــوط بــه آماده ســازی زمیــن بــرای 

کاشــت چمــن بــا ســرعت بیشــتری انجــام شــود.
 اســتاندار مازنــدران از اوایل فروردین امســال کارگروه 
ویــژه اتمــام عملیات بهســازی ورزشــگاه شــهید وطنی 
را تشــکیل داد و بــا ســپردن مســوولیت ایــن کارگــروه 
بــه احمــد ثاثــی دســتیار ویــژه خــود، ایــن پــروژه را 
وارد فــاز جدیــدی کــرد. آماده ســازی بســتر ورزشــگاه 
شــهید وطنــی بــرای کاشــت بــذر چمــن بــا کیفیــت 
نیمــه نخســت خــرداد امســال پــس از انجــام فرآیندی 
ــت ۱۸ خــرداد و  ــان رســید و در نهای ــه پای ــی ب طوالن
بــا بذرپاشــی نمادیــن توســط دســتیار ویــژه اســتاندار 
مازنــدران و مدیــرکل ورزش و جوانــان، کاشــت مکانیزه 

بــذر نیــز انجــام شــد.
ــک از مســابقات فصــل گذشــته  ــچ ی   نســاجی هی
فوتبــال کشــور در لیــگ برتــر و جــام حذفــی را 
ــک  ــس از ی ــد و پ ــزار کن ــهر برگ ــت در قائمش نتوانس
فصــل خانه به دوشــی، هــواداران ایــن تیــم حــاال 
شــهر  در  دوبــاره  کــه  می کننــد  لحظه شــماری 
ــویق و  ــا را تش ــوب  مازندرانی ه ــم محب ــان تی خودش

ــد.  ــت کنن حمای
نســاجی کــه اکنــون در اردوی ترکیــه حضــور دارد، 
نخســتین مســابقه فصل بیســت ودوم را بایــد ۲۱ مرداد 
برگــزار کنــد. طبــق قرعــه نســاجی در هفتــه نخســت 
رقابت هــا میزبــان مــس رفســنجان اســت و در صــورت 
ــن  ــی، ای ــزاری مســابقه در ورزشــگاه شــهید وطن برگ
مســابقه جنبــه افتتاحیه اســتادیوم نونوار شــده شــهید 

وطنــی را خواهــد داشــت. 

هدفگذاریمامدالآسیاییوسهمیهالمپیکاست

ورزشگاهشهیدوطنیپیشازآغازلیگبیستودومآمادهمیشود
ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر که در فاصله ۱۲ روز تا آغاز بیست ودومین دوره لیگ برتر فوتبال کشور هنوز محل اجرای برخی پروژه های عمرانی عملیات بهسازی 

است، می تواند میزبان بازی های نساجی در این فصل باشد؟ مدیرکل ورزش و جوانان مازندران می گوید وطنی در آغاز فصل برای میزبانی آماده است.

حســین قزلســفلو، مربــی نام آشــنای مازندرانــی قصد 
بازگشــت به مســتطیل ســبز را دارد.

ــود و حســین  ــود و فوتبالــی ب  نمــی شــود مازنــی ب
 A قزلســفلو را نشــناخت او کــه دارای مــدرک ســطح
مربیگــری از AFC اســت، ســابقه ســال هــا فعالیــت 
فوتبالــی در اقصــی نقــاط کشــور را داراســت، از 
ســرمربیگری و مربیگــری تــا مدیریت فنی و مشــاور در 
تیــم هــای لیــگ برتــری و دســته یکــی چون نســاجی 
مازنــدران، اتــکا گلســتان، دیهیــم اهــواز، تراکتورســازی 
تبریــز، شــهید قنــدی یــزد، بــرق تهــران، صنعــت نفت 
آبــادان و غیــره و از همــه مهمتــر اســتعداد  یــاب تیــم 
ــرای  ــاری را ب ــه او افتخ ــدام در رزوم ــر ک ــه ه ــی ک مل

ــم زده اســت. ــی هــا رق خــود و مازندران
ــاری از  ــه ب ــا کول ــا این حــال قزلســفلو ۵۸ ســاله ب  ب
تجربــه چنــد ســالی اســت مســتطیل ســبز را از دریچه 
مدیریــت هیئــت فوتبــال اســتان مازنــدران نظــاره مــی 
کنــد، وضعیتــی کــه بــا وجــود تجربیــات ارزشــمند و 

ســابقه درخشــان مربیگــری اش مــی رود تــا دوبــاره بــه 
جایــگاه حقیقــی خــود بازگــردد.

ــوی  ــده از س ــت آم ــه دس ــات ب ــاس اطاع ــر اس  ب
ــاره در  ــور دوب ــودای حض ــه س ــنا او ک ــگار ایس خبرن
مســتطیل ســبز را در ســر مــی پروانــد تاکنــون و بــرای 
فصــل پیــش رو چندیــن پیشــنهاد مطلــوب را زیــر ســر 
ــن  ــت گرفت ــرای در دس ــدی را ب ــرات ج دارد و مذاک
هدایــت چنــد تیــم آغــاز کــرده اســت، مذاکراتــی که با 
شــناخت وی از فوتبــال و دنیــای فوتبال قطــع به یقین 
بی نتیجــه نخواهــد مانــد و در واقــع بایــد منتظــر مانــد 
و دیــد در صــورت صــورت گرفتــن توافقــات در فصــل 
آتــی، ســکان هدایــت کــدام تیــم به دســتان ایــن مربی 

ارزشــمند مازنــی ســپرده خواهــد شــد.
 در پایــان گفتنــی اســت وی در دوران مربیگــری اش 
بــه همــراه ۳ تیــم ایرســوتر نوشــهر، شــهید قنــدی یزد 
و صنعــت نفــت آبــادان بــه لیــگ برتــر صعــود کــرده 

اســت .

قزلسفلودرسودایبازگشتبهعرصهمربیگری
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خبر

ــع و قمــع  ــا از قل ــار، عبــاس درزی نی ــه گــزارش جویب ب
تغییــر کاربــری غیرمجــاز در اراضــی کشــاورزی روســتاهای 
طبرســو کردمحلــه و مــکارود شهرســتان کالردشــت خبــر 

داد.
ــه  ــتان کالردشــت ادام ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه  مدی
ــرای حفــظ اراضــی کشــاورزی و حمایــت از امنیــت  داد: ب
ــه موقــع ایــن مدیریــت و گشــت 131  غذایــی اقدامــات ب
جهــاد کشــاورزی بــرای اجــرای تبصــره 2 مــاده 10 قانــون 
حفــظ اراضــی زراعــی و بــاغ هــا، بــا حمایــت دادســتان و 

بــا حضــور جهــاد کشــاورزی، نیــروی انتظامــی و شــهرداری 
ــتاهای  ــت روس ــارج از باف ــار اراضــی خ کالردشــت 5 هکت
طبرســو کردمحلــه و مــکارود ایــن شهرســتان آزادســازی و 

بــه چرخــه تولیــد کشــاورزی بازگشــت.
  وی تصریــح کــرد: بــا اقــدام بــه موقــع جهــاد کشــاورزی 
ــتان  ــتور دادس ــا دس ــدار و ب ــدار و بخش ــری فرمان و پیگی
ــل  ــتگاه بی ــک دس ــده ی ــی، رانن ــروی انتظام ــک نی و کم
ــایی و  ــواری شناس ــوه خ ــات ک ــن عملی ــی در حی مکانیک

بازداشــت شــد. 

معــاون حمــل و نقــل اداره کل راهــداری و حمــل 
ــد ثبــت  ــدران از تمدی و نقــل جــاده ای اســتان مازن
نــام متقاضیــان جدیــد واجد شــرایط شــرکت بیســت 
ــون تاســیس شــرکت های حمــل و  و ششــمین آزم
نقــل بین المللــی کاال از شــنبه 8 تــا 20 مــرداد خبــر 

داد.
ــار  ــری اظه ــل صف ــار ، ابوالفض ــزارش جویب ــه گ ب
transit.   ــانی ــه نش ــون ب ــای آزم ــت: تارنم داش

rmto.ir از روز شــنبه هشــتم مــرداد تــا پنج شــنبه 
ــام  ــرای ثبت ن ــاری ب ــال ج ــاه س ــرداد م ــتم م بیس
ــدگان از آزمــون تأســیس شــرکت های حمــل  جامان
و نقــل بین المللــی کاال، مجــدد بازگشــایی می شــود.

ــزاری  ــل برگ ــخ و مح ــه تاری ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
ــون  ــزود: آزم ــود، اف ــالم می ش ــاً اع ــون متعاقب آزم
ــر مهارت هــای تخصصــی و  ــاً ب ــز عمدت ــن دوره نی ای
اطالعــات کاربــردی داوطلبــان مبتنــی خواهــد بــود 

و متقاضیــان أخــذ مجــوز تأســیس شــرکت حمــل و 
نقــل بین المللــی کاال بایــد از تجــارب و دانــش کافــی 
علمــی و کاربــردی در حوزه هــای مرتبــط بــا حمــل 
و نقــل بین المللــی کاال و ترانزیــت برخــوردار باشــند.

و  راهــداری  کل  اداره  نقــل   و  معــاون حمــل 
ــرد:  ــح ک ــدران تصری ــاده ای مازن ــل ج ــل و نق حم
پذیرفته شــدگان آزمــون دوره هــای قبــل، اجــازه 
شــرکت در آزمــون را نداشــته و درصــورت مشــاهده 
ــدام  ــررات اق ــق مق ــواردی، وف ــن م ــزارش چنی ــا گ ی

می شــود.
ــی،  ــه شــرایط کرونای ــا توجــه ب ــادآور شــد: ب وی ی
ــی آن  ــه گواه ــیون و ارائ ــت واکسیناس ــام دو نوب انج
ــت دوم گذشــته باشــد  کــه حداقــل دو هفتــه از نوب
و ارائــه تســت پــی ســی آر منفــی کرونــا بــا مهلــت 
حداکثــر 96 ســاعت از انجــام آزمایــش صــادر شــده 
از آزمایشــگاه معتبــر بــرای متقاضیــان الزامــی اســت. 

نیــروگاه شــهید ســلیمی نــکا در چهــار مــاه ابتــدای 
امســال ســه میلیــارد و هفــت میلیــون و 694   کیلــووات  

ســاعت انــرژی تولیــد کــرد.
ــت  ــرکت  مدیری ــل ش ــی مدیرعام ــینعلی تازیک حس
ــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: نیــروگاه   تولیــد  بــرق  نــکا ب
شــهید ســلیمی نــکا در تیرمــاه امســال بیــش از یــک 
ــاعت  ــووات  س ــون و247 هزار  کیل ــارد و127 میلی میلی
انــرژی تولیــد کــرد کــه از ایــن میــزان تولیــد بالــغ بــر 
یــک میلیــارد و75 میلیــون و393 هزارکیلووات  ســاعت 
انــرژی خالــص بــه شــبکه سراســری بــرق کشــور تزریق 
شــد.  وی گفــت: در ایــن چهــار مــاه بالــغ بــر 83 درصد 
ــای بخــار و حــدود 17  ــد شــده در واحده ــرژی تولی ان
درصــد در واحدهــای بلــوک ســیکل ترکیبــی بدســت 
آمــد طــوری کــه درچهــار مــاه ابتــدای امســال حــدود 
ــق  ــروگاه، طب ــاالنه نی ــدی س ــرژی تعه ــد ان 30 درص

برنامه محقق شد.
ــار  ــد بخ ــا 4 واح ــکا ب ــلیمی ن ــهید س ــروگاه ش نی
ــد گازی  ــگاوات، 2  واح ــدام 440 م ــت هرک ــه ظرفی ب
ــد  ــک واح ــگاوات و ی ــک 137.6 م ــت هری ــه ظرفی ب
بخارســیکل ترکیبی بــا ظرفیــت 160 مــگاوات بــا تامیــن 
بیــش از 4 درصــد بــرق کشــور نقــش موثــری در 

ــور دارد.  ــرق کش ــری ب ــبکه سراس ــداری ش پای

ــتا های  ــه روس ــت: هم ــدران گف ــرکت گاز مازن ــت ش سرپرس
ــان  ــا پای ــار ت ــن اعتب ــوار اســتان در صــورت تامی ــاالی 20 خان ب

ــوند. ــد می ش ــره من ــی به ــت گاز طبیع ــده از نعم ــال آین س
 بــه گــزارش جویبار، قاســم مایلی رســتمی سرپرســت شــرکت 
گاز مازنــدران در حاشــیه افتتــاح طــرح گازرســانی به دو روســتای 
ــرح  ــرای ط ــرای اج ــت: ب ــل گف ــرقی باب ــی ش ــیبرون بندپ س
گازرســانی در اســتان امســال هــزار میلیــارد تومــان بودجــه در 

نظرگرفتــه شــده اســت کــه تخصیــص و هزینــه می شــود.
 مایلــی رســتمی افــزود: همــه 400 روســتای بــاالی 20 خانــوار 
ــد در صــورت تامیــن اعتبــار دو  اســتان قابلیــت گازرســانی دارن
هــزار میلیــارد تومانــی تــا پایــان ســال آینــده از نعمــت طبیعــی 

ــد می شــوند. ــره من گاز به
ــه و   وی ادامــه داد: حــدود 10 کیلومتــر شــبکه گــذاری تغذی
توزیــع بــا هزینــه 20 میلیــارد تومــان بــرای گازرســانی بــه این دو 

روستا در بندپی شرقی بابل انجام گرفت.
 مایلــی رســتمی افــزود: بــا اجــرای ایــن طــرح گازرســانی 120 
خانــوار ایــن دو روســتا از نعمــت گاز طبیعــی بهره منــد شــدند و 
دیگــر بــرای تامیــن ســوخت مــورد نیــاز خــود در فصــل ســرد 
ســال اقــدام بــه قطــع درختان عرصــه جنگلــی منطقــه نخواهند 

کــرد.
ــه دو روســتای ســیبرون و افراســی از  ــه گازرســانی ب  افتتاحی
ــا حضــور دکتــر کریمــی  ــل ب ــی شــرقی باب ــع بخــش بندپ تواب
نماینــده شهرســتان بابــل در مجلــس شــورای اســالمی، دکتــر 
مایلــی سرپرســت شــرکت گاز اســتان، بخشــدار بندپی شــرقی، 
اعضــای دفتــر ســردار ســعادتی نماینــده بابــل، ســردار اقبــال پور 
رییــس بســیج ســازندگی اســتان و مســئولین شهرســتان بابــل 

صــورت پذیرفــت. 

اینفوگرافیک
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خبر

بــه گــزارش جویبــار، محســن علــی گل زاده اظهــار 
کــرد: بــرای اجــرای مــاده ســه و تبصــره دو مــاده 10 
ــری اراضــی زراعــی و باغــی، تیــر  ــون حفــظ کارب قان
مــاه امســال 94 تغییــر کاربــری غیرمجاز به مســاحت 
پنــج هــزار و 715 مترمربــع در زمیــن های کشــاورزی 

شهرســتان بابــل قلــع و قمــع شــد.
 مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان بابــل بــا بیــان 
ــی  ــک اراض ــری و تفکی ــر کارب ــه تغیی ــه هرگون اینک
کشــاورزی، ســاخت و ســاز و دیوارکشــی در مــزارع و 
بــاغ هــا بــدون اخــذ مجــوز ســازمان جهــاد کشــاورزی 
ممنــوع اســت و عالوه بــر قلع و قمــع بناهــای احداثی 
بــا متخلفــان طبق قانــون برخــورد خواهد شــد، گفت: 
ــه  ــع و قمــع ب ــورد احــکام قل ــاه گذشــته هفــت م م
ــری از  ــده جلوگی ــع و 15 پرون مســاحت 469 مترمرب
تغییــر کاربــری بــه مســاحت دو هــزار و 934 مترمربع 

صــادر شــد.
 وی افــزود: رای صــادر شــده تغییــر کاربری غیرمجاز 
بــه نفــع بخــش کشــاورزی ایــن شهرســتان 26 مــورد 

بــه مســاحت ســه هــزار و 466 مترمربــع بود.
 مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان بابل یــک مورد 
ــه  ــاز ب ــری  مج ــر کارب ــه تغیی ــع داوطلبان ــع و قم قل
مســاحت 75 مترمربــع، یــک مــورد نظــارت بــر طــرح 
هــای موضــوع مــاده 33 واگــذاری اراضــی به مســاحت 
ــادره از  ــوز ص ــورد مج ــار م ــع، چه ــزار مترمرب 12 ه
کمیســیون تبصــره 1 و 4 مــاده یــک بــه مســاحت 4 
هــزار و 676 مترمربــع و 132 مــورد پاســخ بــه دفاتــر 
اســناد رســمی را از دیگــر اقدامــات انجــام شــده ایــن 
مدیریــت در راســتای حفظ کاربــری اراضی کشــاورزی 

در تیرمــاه امســال برشــمرد. 

94 تغییر کاربری غیرمجاز در 
بابل قلع و قمع شد

بازگشت 5 هکتار زمین کشاورزی کالردشت به چرخ تولید

 طراحی و صفحه آرائی ،حروفچینی: 
موسسه  فرهنگی هنری چشمه توسعه آفاق دانش

تمدید ثبت نام متقاضیان شرکت در آزمون تأسیس شرکت های 
حمل و نقل بین المللی کاال

تولید انرژی خالص در نیروگاه نکا از مرز 
سه میلیارد کیلو  وات ساعت گذشت

مشعل گاز 120 خانوار کوهپایه نشین بابل روشن شد
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