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صفحه4
زنان؛ عمده قربانیان »قاچاق انسان« واردات بیش از ۶۰۹ هزار تن کاال از بنادر مازندران

رییس اداره ترانزیت و حمل و نقل بین المللی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران 
عنوان نمود: در چهار ماه سال جاری 609 هزار و 566 تن کاال از بنادر استان وارد کشور شد.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از تحقق ۱5۷ درصدی مالیات بخش درآمد امالک اجاری خبر داد و گفت: 
مجموع مالیات ابرازی صاحبان درآمد امالک اجاری در تیرماه امسال، ۱۳ هزار و ۸۲۴ میلیارد ریال بوده است.

با گذشت دو سال و نیم از شیوع کرونا حاال هم شناخت از بیماری کامل تر شده است و هم به دنبال 
گسترش واکسیناسیون، اکثر افراد ترس کمتری از بیماری دارند؛ هرچند که باید بدانیم واکسن به تنهایی 
نمی تواند جلوی گسترش ویروس و انتقال آن را بگیرد و اصل مهم دیگر برای عدم ابتال به بیماری، رعایت 

اصول بهداشت فردی و خود مراقبتی است.

تحقق ۱۵۷ درصدی مالیات بخش درآمد امالک اجاری

چگونه به کرونا مبتال نشویم؟

دکترای تخصصی اقتصاد و استاد تمام دانشکده 
علوم اقتصادی دانشگاه مازندران:

لزوم همکاری جهاد دانشگاهی 
با شرکت های دانش بنیان در 

جهت توسعه
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ــد از مجتمــع کشــتی ســازی  ســجاد خســروانیان در بازدی
صــدرا و نشســت بــا مدیــران ایــن مجموعــه کــه بــه همــراه 
ــتاندار  ــاوران اس ــفی، مش ــن یوس ــاهپری و حس ــین ش حس
مازنــدران صــورت پذیرفــت، افــزود: خوشــبختانه بومی ســازی 
صنعــت کشتی ســازی کــه از مطالبــات رهبــر معظــم انقالب و 
سیاســت های نظــام و دولــت بــوده، بــه خوبــی صــورت گرفتــه 

اســت.
 وی ادامــه داد: تجاری ســازی صنعــت کشــتی  ســازی یکــی 
ــا کشــورهای جهــان اســت  از راه هــای توســعه همکاری هــا ب
ــیم و  ــبی ترس ــم انداز مناس ــد چش ــه بای ــن زمین ــه در ای ک

ــرد. ــورت پذی ــای الزم ص پیگیری ه
 مشــاور اجرایــی اســتاندار مازنــدران با اشــاره بــه توانمندی ها 
و ظرفیت هــای کشــتی ســازی صــدرا ،بیــان کرد: خوشــبختانه 
ایــن مجموعــه عملکــرد قابــل قبولــی در چهــار دهــه گذشــته 
داشــته کــه بایــد بــا حمایت هــای اســتانی و ملــی شــرایط را 

بــرای فعالیــت بیشــتر ایــن مجموعــه فراهــم کنیم.
 خســروانیان بیــان کــرد: حمایــت از ایــن مجموعــه می توانــد 
عــالوه بــر رونــق فعالیت هــای اقتصــادی و گردشــگری، زمینــه  

اشــتغال نیروهــای متخصــص را فراهــم کند.
مجموعــه  کــه  حوزه هایــی  از  یکــی  داد:  ادامــه  وی   

کشتی ســازی صــدرا می توانــد بــه آن ورود پیــدا کنــد، 
ــناورهای  ــازه ها و ش ــاخت س ــا س ــه ب ــت ک ــگری اس گردش
ــا را فراهــم  ــردم از دری ــری بیشــتر م ــه بهره گی ــی زمین دریای

ــد. مــی کن
 شــرکت کشتی ســازی بــازوی اصلــی مازنــدران بــرای 

ــاری ــی تج ــعه دیپلماس توس
 حســین شــاه پــری، بــازرس و مســوول پیگیری هــای ویــژه 
اســتاندار مازنــدران نیــز در ایــن نشســت گفــت: باتوجــه بــه 
اهمیــت کریــدور بیــن المللــی شــمال - جنــوب در سیاســت 
اعالمــی و اعمالــی دولــت و دســتور صریــح اســتاندار مازنــدران 
مبنــی بــر فعــال ســازی حداکثــری ظرفیــت هــای موجــود در 
ایــن حــوزه، شــرکت کشــتی ســازی صــدرا می توانــد بــازوی 
اصلــی مازنــدران و کشــور بــرای توســعه دیپلماســی تجــاری و 

حمــل و نقــل مازنــدران باشــد.
 وی افــزود: عــالوه بــر ایــن ظرفیــت فراهــم ســازی 
زیرســاخت های گردشــگری از جملــه طراحــی، تولیــد و 
تعمیــرات کشــتی های تفریحــی، قایق هــای تفریحــی و 
زیرســاخت هــای هتلینگ دریایــی از برنامه هــای مازنــدران در 

ــت.  ــدرا اس ــرکت ص ــا ش ــکاری ب هم

اســتاندار مازنــدران در دیــدار شــهردار ســاری بــا اشــاره بــه 
اینکــه توســعه و پیشــرفت مرکــز اســتان مــی بایســت محــور 
ــه  ــت: مجموع ــرد، گف ــرار گی ــهری ق ــت ش ــت مدیری فعالی
مدیریــت شــهرداری ســاری بــرای توســعه و پیشــرفت مرکــز 

اســتان بایــد برنامــه کالن راهبــردی داشــته باشــد.  
توســعه و پیشــرفت مرکــز اســتان محــور فعالیــت مدیریــت 

شــهری قــرار گیــرد
بــه گــزارش جویبــار، ســید محمود حســینی پور، مقــام عالی 
دولــت در مازنــدران در دیــدار جــواد طالبی، شــهردار ســاری با 
عنــوان اینکــه توســعه و پیشــرفت مرکــز اســتان مــی بایســت 
ــرد، خاطرنشــان  ــرار گی ــت شــهری ق ــت مدیری محــور فعالی
کــرد: مجموعــه مدیریــت شــهرداری ســاری بــرای توســعه و 
پیشــرفت مرکــز اســتان بایــد برنامــه کالن راهبــردی داشــته 
ــاره  ــهروندان چ ــهر و ش ــکالت ش ــل مش ــرای ح ــد و ب باش

اندیشــی کنــد.
 اســتاندار مازنــدران، افــزود: در راســتای پیشــرفت و توســعه 

ــم داد و  ــت الزم را صــورت خواهی ــهرداری حمای ــاری از ش س
انتظــار داریــم مدیــران شــهرداری اقدامــات شایســته در شــان 
مــردم مرکــز اســتان انجــام دهنــد تا شــاهد توســعه متــوازن و 

عادالنــه مناطــق مختلــف شــهری باشــیم.
ــه  ــوان اینک ــا عن ــاری ب ــهردار س ــدار ش ــن دی ــه ای  در ادام
علیرغــم همــه مشــکالت پیــش رو بدنبال اجــرای پــروژه های 
مهــم و ارائــه خدمــات مطلــوب بــه مــردم شــهرمان هســتیم، 
تصریــح کــرد: بــرای حــل مشــکالت موجــود و اجــرای برنامــه 
هــای مــان نیازمنــد کمــک و حمایت هــای دلســوزانه مدیریت 
ارشــد اســتان هســتیم و انتظــار داریــم همــه دســتگاه هــای 

اجرایــی بــه کمــک شــهرداری ســاری بیاینــد.
 شــهرداری ســاری اظهــار کــرد: بــروز کــردن بیمــه تامیــن 
اجتماعــی کارکنــان شــهرداری و پرداخــت بدهــی بــه 
پیمانــکاران کــه در یــک ســال اخیر بصــورت عادالنــه پرداخت 
گردیــد از جملــه اقداماتــی بــود کــه در راســتای ایجــاد نظــم و 

ــی در شــهرداری ســاری صــورت گرفــت.  انضبــاط مال

ظرفیت های کشتی سازی در حوزه توسعه گردشگری دریایی 
مازندران فعال شود

در دیدار استاندار مازندران و شهردار ساری مطرح شد

توسعه و پیشرفت مرکز استان محور فعالیت
 مدیریت شهری قرار گیرد

رانندگان گرامی ؛

سوارکردن کودکان کمتراژ۱۲سال درصندلی جلو وسیله نقلیه وهمچنین دراغوش داشتن کودک هنگام رانندگی ممنوع است .بااحتیاط برانید.

پلیس راهنمایی ورانندگی شهرستان سوادکوه
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رییــس اداره ترانزیــت و حمــل و نقــل بیــن المللــی 
اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان 
ــدران عنــوان نمــود: در چهــار مــاه ســال جــاری  مازن
609 هــزار و 566 تــن کاال از بنــادر اســتان وارد کشــور 

شــد.
بــه گــزارش جویبــار، محمــد باکــری اظهــار داشــت: 
ــای  ــن بخــش کااله ــده  تری ــور عم ــدت مذک طــی م

وارداتــی، ذرت و جــو دامــی ،روغــن حیوانــی و نباتــی 
بــوده اســت.

 رییــس اداره ترانزیــت و حمــل و نقــل بیــن المللــی 
مازنــدران همچنیــن اعــام نمــود: در مــدت ۴ ماهــه 
امســال بیــش از ۳۸۸ هــزار تــن کاال از مبــدا مازنــدران 
ــر آن  ــه اکث ــد ک ــه کشــورهای اطــراف صــادر گردی ب
ســیمان، فــرآورده هــای لبنی،مصنوعــات از مــواد 

ــوده  ــوب ب ــال چ ــی و ذغ ــیا چوب ــوب و اش معدنی،چ

اســت کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ۲ 

درصــد رشــد داشــته اســت.  باکــری میــزان ترانزیــت 

ــن  ــزار ت ــش از ۱09 ه ــدت را بی ــن م کاال در طــی ای

ــال  ــابه س ــدت مش ــه م ــه نســبت ب ــود ک ــوان نم عن

ــری داشــته اســت.  گذشــته رشــد چنــد براب

واردات بیش از ۶۰۹ هزار تن کاال از بنادر مازندران
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وضعیــت زیرســاخت های ارتباطــی مناطــق ســیل زده چالــوس بــا انجــام 
اقدامــات فــوری و شــبانه روزی و پــس از تأکیــد ویــژه اســتاندار مازنــدران 

بــرای رفــع اختــاالت ارتباطــی بــه حالــت عــادی بازگشــت.
 بــه گــزارش ایرنــا، ســیل ویرانگــر هفتــم مــرداد کــه بــر اثــر طغیــان 
رودخانــه چالــوس رخ داد عــاوه بــر آســیب  رســاندن بــه زیرســاخت های 
ــرق، آبرســانی، راه و ســاختمان ها، خســارت ســنگینی  مختلــف اعــم از ب
هــم بــر زیرســاخت های ارتباطــی ایــن منطقــه وارد کــرد کــه منجــر بــه 
قطــع گســترده خطــوط تلفــن ثابــت، همــراه اول و اینترنــت شــد. از بیــن 
رفتــن مســیرهای دسترســی بــه برخــی روســتاها، قطــع بــرق و همچنین 
تخریــب خطــوط فیبــر نــوری ســبب شــد کــه حجــم عملیــات بــرای رفع 
اختــال خطــوط بیشــتر از ســیل های گذشــته در ایــن منطقــه باشــد و 

فرآینــد بازســازی را پیچیــده  کنــد. 
قطعــی گســترده خطــوط تلفــن و خــارج شــدن ۱0 ســایت آنتن دهــی 
ــی از  ــه برخ ــد ک ــبب ش ــیل زده س ــه س ــراه اول در منطق ــوط هم خط
ــرار نگرفتــن پدافنــد غیرعامــل در  ضعف هــای موجــود و مــورد توجــه ق
ــی  ــا جای ــرد. ت ــرار گی ــه ق ــورد توج ــی م ــاخت های ارتباط ــرای زیرس اج
کــه اســتاندار مازنــدران روز شــنبه ۸ مــرداد در جلســه مدیریــت بحــران 
شهرســتان چالــوس از عملکــرد شــرکت مخابــرات مازنــدران در این زمینه 
انتقــاد کــرد و گفــت: شــرکت مخابــرات بایــد در قالــب پدافنــد غیرعامــل 
ــزاوار  ــرد. س ــای الزم را می ک ــن پیش بینی ه ــران ای ــوع بح ــان وق در زم
نیســت ســاکنان روســتاهای ســیل زده عــاوه بــر قطعــی بــرق از ارتبــاط 

تلفنــی نیــز محــروم باشــند.
 ســید محمــود حســینی پور در آن نشســت تأکیــد کــرد کــه وضعیــت 
موجــود در منطقــه ســیل زده از نظــر ارتباطــی بایــد بــه ســرعت برطــرف 
شــود و افــزود: متاســفانه پوشــش آنتــن تلفن همــراه در این منطقــه کاما 
مختــل شــده و حتــی تلفــن خانگــی روســتاهای ســیل زده هــم کمــاکان 
قطــع اســت کــه ایــن امــر نشــان می دهــد مســووالن ایــن شــرکت دارای 
روحیــه پشــت  میزنشــینی بــوده و تاحاال جهــادی عمــل نکرده انــد. ارتباط 
تلفــن بــرای ســیل زدگان ایــن منطقــه بــه هــر شــکلی بایــد بــا ســرعت 

میســر شــود.
 پــس از تاکیــد اســتاندار بــرای افزایــش ســرعت در رفــع اختال شــبکه 
ارتباطــی منطقــه، اقدامــات ویــژه ای در دســتور کار قــرار گرفــت کــه منجر 
بــه برقــراری ارتبــاط تلفنــی در منطقــه شــد. بــه طــوری کــه شــامگاه ۸ 
مــرداد بخشــی از مناطــق ســیل زده دوبــاره بــه شــبکه ارتباطــی متصــل 
شــدند و اکنــون نیــز بنــا بــه اعــام مســووالن حاضــر در منطقــه، بخــش 
قابــل توجهــی از ارتبــاط اختــال ارتباطــی در ایــن منطقــه برطــرف شــد.

 راهکارهای فوری برای برقراری ارتباط مخابراتی 
بــه گفتــه سرپرســت اداره کل ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات مازنــدران، 
ســیل مــردادی رودخانــه چالــوس بــه دلیــل تخریــب بخشــی از شــبکه 
برق رســانی و همچنیــن از بیــن رفتــن ۳.5 کیلومتــر فیبــر نــوری 
ــی  ــاخت های ارتباط ــبکه زیرس ــرای ش ــدی ب ــی ج ــه، چالش در منطق

ــرد. ــاد ک ــوس ایج ــن بخــش از چال ــتاهای ای روس
 وی افــزود: یکــی از مشــکات اساســی مــا بــرای رفــع اختــال شــبکه، 
از بیــن رفتــن مســیرهای دسترســی بــه برخــی روســتاها بــود کــه ســبب 
ــه  ــه این ک ــه ب ــا توج ــود. ب ــام نش ــتا انج ــه روس ــانی ب ــد برق رس می ش
ــتند  ــته هس ــرق وابس ــه ب ــراه ب ــن هم ــن تلف ــش آنت ــایت های پوش س
ــق  ــن مناط ــه ای ــانی ب ــات برق رس ــرای عملی ــرای اج ــی ب و راه دسترس
ــه  ــه می شــد. البت ــد راهــکار مناســبی در نظــر گرفت وجــود نداشــت، بای
در نخســتین اقــدام بافاصلــه بــا رایزنی هایــی در ســطح ملــی، ســرویس 
ــن  ــرای مشــترکان همــراه اول حاضــر در ای ــور ایرانســل ب رومینــگ اپرات
ــا پشــتیبانی آنتن هــای ایرانســل از همــراه اول،  ــا ب منطقــه فعــال شــد ت

ارتبــاط تلفنــی در منطقــه فعــال شــود.
 ایــن مســوول خاطرنشــان کــرد: پــس از ایــن اقــدام بــه کمــک تیــم 
فنــی برنامه ریــزی کردیــم و بــا برقــراری ارتبــاط فیبــر نــوری در مســیری 
جدیــد، ســایت تلفــن همــراه دزدبــن فعــال شــد و چند ســایت وابســته به 
ایــن ســایت نیــز بــه مــدار برگشــتند. امــا بــرای فعــال کــردن چند ســایت 

دیگــر شــرایط کمــی پیچیــده بود. 
ــت:  ــدران گف ــات مازن ــاوری اطاع ــات و فن ــت اداره کل ارتباط سرپرس
پــس از تأکیــد جــدی و ویــژه اســتاندار محتــرم بــرای رفــع اختــال در کل 
ــرای فعــال کــردن ســایت های  منطقــه آســیب دیده، تصمیــم گرفتیــم ب
ــا  ــر و دمازکتــی ب ــد دلی مســتقر در برخــی از روســتاهای باالدســت مانن
ــودن راه دسترســی و میســر نبــودن برق رســانی در  ــه مســدود ب توجــه ب

ــم. ــور اســتفاده کنی ــاه، از دیزل ژانرات ــدت کوت م
 اعــزی افــزود: بــا انتقــال دیزل ژنراتــور بــه روســتاهای  دلیــر و دمازکتــی 
شــامگاه شــنبه هــر دو روســتا بــه طــور موقــت و تــا پیــش از بازســازی 
ــن دو  ــراه ای ــن هم ــایت های تلف ــرق دار شــدند و س ــانی ب شــبکه برق رس

روســتا نیــز بــه مــدار برگشــت.
 وی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه تأکیــد اســتاندار بــر مــورد توجــه قــرار 
دادن پدافنــد غیرعامــل در ایجــاد شــبکه های زیرســاختی، بــرای بهســازی 
فیبــر نــوری تصمیــم گرفتیــم مســیری جدیــد را در نظــر بگیریــم. قبــا 
خــط فیبــر نــوری ایــن منطقــه در حاشــیه جاده قــرار داشــت و بــا تخریب 
پــل دچــار خســارت جــدی شــد. امــا در بهســازی ایــن خــط، طبــق اصول 
پدافنــد غیرعامــل مســیری جدیــد در نظــر گرفتــه شــد و اگــر بــاز هــم 
چنیــن ســیلی رخ دهــد، آســیبی بــه خــط فیبــر نــوری وارد نخواهد شــد.

 سرپرســت اداره کل ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات مازنــدران گفــت: در 
حــال حاضــر فقــط دو ســایت گیجــان و انگــوران بــه دلیــل میســر نبــودن 
دسترســی بــه ایــن روســتاها همچنــان وارد مــدار نشــده اند کــه بافاصلــه 
ــز برطــرف  ــن دو نقطــه نی ــس از ایجــاد مســیر دسترســی مشــکل ای پ

خواهــد شــد.
 در انتظار بهسازی مسیرهای دسترسی به گیجان و انگوران

 بــا بازگشــت دو ســایت گیجــان و انگــوران بــه مــدار، وضعیــت ارتباطات 
زیرســاختی منطقــه بــه شــرایط عــادی پیــش از ســیل برمی گــردد. البتــه 
نخســتین الزمــه فعــال شــدن ایــن دو ســایت، برقــرار شــدن راه ارتباطــی 
ــی  ــات اجرای ــوس، عملی ــدار چال ــه فرمان ــه گفت ــه ب ــه دو روستاســت ک ب
مربــوط بــه ایــن بخــش نیــز در حــال انجــام اســت و احتمــاال امــروز بــه 

ــد.  ــان می رس پای
ــا اظهــار کــرد: عملیــات  ــگار ایرن ــا خبرن علــی قاســمی در گفت وگــو ب
راهســازی و ایجــاد پــل موقــت در دو محــور ســیل زده مذکــور بــه ســرعت 
ــا تــاش شــبانه روزی نیروهــا در حــال انجــام اســت کــه پیش بینــی  و ب

می شــود امــروز هــر دو مســیر بازگشــایی شــود.
ــیج  ــط بس ــر توس ــور دزدبن-دلی ــازی مح ــات بازس ــزود: عملی  وی اف
ســازندگی در حــال انجــام اســت. مســیری ۲.5 کیلومتــری در ایــن محــور 
بایــد بازســازی شــود کــه بیــش از 50 درصــد آن انجــام شــد و بــه ســاخت 
یــک پــل موقــت هــم نیــاز اســت که اگــر مشــکلی پیــش نیایــد و بارندگی 

نداشــته باشــیم، طبــق برنامــه تــا پایــان امــروز انجــام خواهــد شــد.
 نماینــده عالــی دولــت در چالــوس خاطرنشــان کــرد: عملیات راهســازی 
ــه اداره کل راهــداری اســتان ســپرده شــد و  ــر هــم ب در محــور طویر-نات
طبــق برنامه ریــزی تــا پایــان امــروز بــا ســاخت پــل موقــت در ایــن مســیر 

راه دسترســی بــه ایــن منطقــه نیــز ایجــاد می شــود.
ــوس کــه شــنبه  ــدران در جلســه مدیریــت بحــران چال  اســتاندار مازن
برگــزار شــد تأکیــد کــرد مدیــران تــا زمــان بازگشــتن وضعیــت منطقــه 
ــای  ــد. نیروه ــرک کنن ــه را ت ــد منطق ــادی نبای ــرایط ع ــه ش ســیل زده ب
امــدادی و دســتگاه های خدمات رســان نیــز طــی ۴۸ ســاعت گذشــته بــه 
طــور مســتمر در حــال انجــام فعالیت هــای امــدادی و همچنیــن بهســازی 

ــده هســتند.  ــیب دی ــاخت های آس زیرس

عزم جهادی برای رفع اختالل 
ــدران گفــت: ســرعت ارتباطی در مناطق سیل زده چالوس مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای مازن

ــدران  ــطحی در مازن ــای س ــار آب ه ــه مه ــوط ب ــات مرب اقدام
طــی یــک ســال اخیــر بــا افزایــش اعتبــارات و شــتاب گرفتــن 
فرآیندهــای اداری و مطالعاتــی رشــد قابــل توجهــی داشــت و 6 

ــدام مهــم در حــوزه سدســازی انجــام شــد. اق
ــدران، محمدابراهیــم  ــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از مازن  ب
ــاره  یخکشــی مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای مازنــدران درب
وضعیــت مهــار آب هــای ســطحی در مازنــدران اظهار کــرد: یکی 
از اقدامــات مهــم در ایــن حــوزه دریافــت مجــوز مــاده ۲۳ بــرای 
ــزار  ــب ۲ ه ــل و تصوی ــجادرود باب ــاری و س ــد زارم رود س دو س
میلیــارد تومــان بــرای اجــرای طــرح و آغــاز عملیــات اجرایــی 

ایــن دو ســد اســت.
 وی افــزود: در یــک ســال گذشــته بــا تزریــق اعتبــارات ملــی، 
عملیــات اجرایــی ســد هراز بــه عنــوان بزرگتریــن ســد مازندران 
بــا ظرفیــت 650 میلیــون متــر مکعــب نیــز شــتاب بیشــتری 
گرفــت و از ۳5 درصــد در ســال گذشــته بــه حــدود 50 درصــد 

رســیده اســت.
ــع  ــع موان ــدران رف ــه ای مازن ــرکت آب منطق ــل ش  مدیرعام
ــز از  ــورد را نی ــری ســد گل ــی پیــش روی آبگی ــی و مال اجتماع

دســتاوردهای قابــل توجــه دولــت ســیزدهم بــه حــوزه مهــار آب 
در مازنــدران عنــوان کــرد و گفــت: فرآینــد ســاخت پــل فلــزی 
ــات الزم  ــیده و اقدام ــدی رس ــی ۸5 درص ــرفت فیزیک ــه پیش ب
بــرای بهره بــرداری کامــل از ســد در ســال ۱۴0۲ طبــق برنامــه 

ــدی در حــال انجــام اســت. زمان بن
 یخکشــی اظهــار کــرد: در حاشــیه ســد البــرز نیز ســاماندهی 
روســتاهای خریــداری شــده حاشــیه مخــزن و رفــع تصــرف بــه 
ــه سیســتم پایــش  ــن ســد ب پیشــرفت ۷0 درصــد رســید و ای

کمــی و کیفــی و دوربیــن مداربســته مجهــز شــد.
 وی از دریافــت مجــوز مطالعــات دو ســد جدیــد در مازنــدران 
خبــر داد و گفــت: مطالعــات دو ســد آزارود و کارود پایــان یافــت 
ــوادکوه و کارود در  ــون در س ــدهای آپ ــات س ــوز مطالع و مج

چالــوس نیــز دریافــت شــد.
ــر  ــد ب ــا تاکی ــدان ب ــه ای مازن ــرکت آب منطق ــل ش  مدیرعام
ضــرورت مهــار آب هــای ســطحی در  ایــن اســتان تصریــح کــرد: 
میانگیــن مهــار آب هــای ســطحی مازنــدران حــدود ۱0 درصــد 
اســت کــه بــرای ایجــاد تعــادل در منابــع و مصــارف آب بایــد بــه 

۴0 درصــد برســد. 

گزارش

افزایش سرعت مهار آب های سطحی 
در مازندران

ــت :  ــران گف ــت ای ــد صاحی ــی تایی ــز مل ــت مرک سرپرس
اســتاندارد و نشــان اســتاندارد کاالهــا بایــد جایــگاه خــود را در 
صــادرات واردات بدســت آورد تــا بتوانیــم بــه وضعیــت خوبــی در 

ایــن زمینــه برســیم.
 بــه گــزارش خبرنــگار ایرنــا ،ســید محمــود هاشــمی در آییــن 
ــدران کــه در ســاری  ــد اســتاندارد مازن ــر کل جدی معارفــه مدی
برگــزار شــد ، افــزود : در ســازمان اســتاندارد بدنبال این هســتیم 
ــوالت و  ــازی محص ــی س ــه ای از کیف ــل توج ــد قاب ــه در ح ک

کاالهــا برســیم .
 وی بــا بیــان ایــن کــه بایــد در عرصــه بیــن المللــی و بازارهای 
جهانــی بــه جایــگاه خوبــی برســد ،گفــت : اســتاندارد ســازی و 
کیفــی ســازی کاالهــای ایرانــی ســبب مقبولیــت در بازارهــای 

جهانــی مــی شــود.  
 سرپرســت مرکــز ملــی تاییــد صاحیــت مازنــدران از نشــان 
اســتاندارد بــه عنــوان ســفیر اعتبــار بخشــی کاالهــا در بخــش 
ــه جایــگاه  ــرای رســیدن ب ــرد و گفــت : ب ــام ب هــای مختلــف ن
ــم  ــار بگذاری ــودن را کن ــد موضــوع تشــریفاتی ب مــورد نظــر بای
تــا بتوانیــم عرصــه عرضــه کاالهــا در دیگــر کشــورها را بدســت 

آوریــم.
ــرای  ــی کــه مقبولیــت کاالهــا و خدمــات ب  وی افــزود : زمان
مشــتریان فراهــم شــود باعــث تکــرار اســتفاده از آنهــا می شــود 
و بدیــن طریــق مشــتریان در کشــورها را بدســت خواهیــم آورد .

 بــه گفتــه هاشــمی مرکــز ملــی تاییــد صاحیــت ایــران ناظر 
ــی و  ــرکت های بازرس ــت ش ــت و درخواس ــتان اس ــای اس نیازه

آزمایشــگاهها را بــه ســرعت پیگیــری مــی کنــد.
وی عضویــت اســتاندارد ایــران را در مجامــع بین المللی بســیار 
حائــز اهمیــت توصیــف کــرد و گفــت : بــا عضویــت ســازمان در 

ایــن مجامــع اعتبــار بخشــی بیــن المللــی ایجــاد مــی کند.
 سرپرســت مرکــز ملــی تاییــد صاحیــت ایــران تاکیــد کــرد : 
انتظــار ایــن اســت در دوره تحولی  جهشــی در اداره کل اســتاندار 
مازنــدران رخ دهــد و رویکــرد تحولــی اتفــاق بیفتــد .ایــن  حرف 
آرمانــی نیســت ، بــا تغیبــر در رویکردهــا و فرایندهــا مــی تــوان 

ایــن تحــول را ایجــاد کــرد.
 بهره گیری از تجریبات در اجرای روند استاندارد سازی

 مدیــر کل جدیــد اســتاندارد مازنــدران بــا اشــاره بــه اینکــه 
ایــن ســازمان عهــده دار وظیفــه خطیــری اســت ، گفــت : ایــن 

ــا  ــه شــمار مــی رود و ب ــه عنــوان نماینــده مــردم  ب ســازمان ب
توجــه بــه گســتره بــاالی حــوزه فعالیــت مــی بایســت از تمــام 

ظرفیــت کارشناســان بــرای ایــن منظــور اســتفاده شــود. 
 محمــد ماعلــی پــور افــزود : بــرای رســیدن بــه ایــن منظــور 
از تجربیــات گذشــته اســتفاده مــی کنیــم تــا بتوانیــم بــه نتایــج 

مــورد نظــر در زمینــه کیفــی ســازی کاالهــا دســت یابیــم .
 وی ادامــه داد : در ایــن مســیر اداره کل اســتاندارد مازنــدران 
سیاســت هــای باالدســتی از جملــه اقتصــاد مقاومتــی و صنعــت 
آمایــش اســتان را مدنظــر قــرار مــی دهــد تــا بتوانــد زمینه ســاز 

ظهــور و بــروز اســتعدادها در ایــن عرصــه باشــد .
ــر مردمــی ســازی  ــدران ب ــد اســتاندارد مازن ــر کل جدی  مدی
ــرد و  ــد ک ــه اســتاندارد در حــوزه نظــارت تاکی ــوط ب ــور مرب ام
ــرد کــه مشــارکت و  ــد صــورت گی گفــت : مردمــی ســازی بای

ــا شــاهد باشــیم . ــردم را در نظــارت ه نظــارت م
افکار عمومی ، بزرگ ترین ناظر بررسی کیفیت کاالها 

 مدیــر کل ســرمایه گــذاری اســتانداری مازنــدران نیز با اشــاره 
بــه نقــش و اهمیــت نشــان اســتاندارد در معرفــی کاالهــای بــا 
کیفیــت در جامعــه گفــت : بــا معرفــی واحدها و مجموعــه هایی 

کــه اســتانداردهای الزم  را رعایــت مــی کننــد مــی توانیــم افکار 
ــت از محصــوالت ســوق  ــه کیفی ــه ســمت مطالب ــی را ب عموم

دهیــم . 
ســید رحیــم بخشــی افــزود : معرفــی واحدهــای اســتاندارد در 
جامعــه باعــث مــی شــود کــه مــردم و جامعــه بــه ســمت آنهــا 
یعنــی بــه ســمت کاالهای بــا کیفیــت و دارای نشــان اســتاندارد 

ســوق پیــدا کننــد .
 وی ادامــه داد :  دســتگاه هــای دولتــی نمــی تواننــد ناظــر بــر 
کیفیــت محصــوالت و کاالهــا باشــند و در ایــن زمینه مــردم می 

توانــد بهتریــن و مهمتریــن ناظــر در ایــن زمینه باشــند .
ــت  ــدران گف ــتانداری مازن ــذاری اس ــرمایه گ ــر کل س  مدی
ــت  ــر کیفی ــن ناظــر ب ــی بزرگتری ــکار عموم ــه اف : همانطــور ک
محصــوالت و کاالهــا محســوب می شــوند ،بایــد این پشــتوانه را 

ــا اعتباربخشــی الزم اســتفاده نماییــم . ب
 در ایــن مراســم از عبــاس رحیمــی سرپرســت ســابق اداره کل 
اســتاندارد مازنــدران قدردانــی و محمــد ماعلــی پــور بــه عنوان 

مدیــر کل جدیــد اســتان معرفی شــد. 

سرکنســول جمهــوری اســامی ایــران در آســتراخان روســیه 
ــه  ــیه حلق ــتراخان روس ــت آس ــرواز رش ــود پ ــدم وج ــت: ع گف
مفقــوده کریــدور شــمال و جنــوب بــود کــه امــروز انجــام شــد؛ 
کارهــای بزرگــی در حــال انجــام اســت و ایــن پــرواز هــم بســیار 
ــازه مناســبات تجــاری،  کمــک خواهــد کــرد بتوانیــم فصــل ت
فرهنگــی ،اقتصادی ،دانشــجویی و دیپلماســی عمومی دو کشــور 

رقــم بزنیــم.
 مهــدی آکوچکیــان در جریــان برقــراری پــرواز رفــت و 
ــا  ــو ب ــت و گ ــیه در گف ــتراخان روس ــه آس ــت ب ــت رش برگش
خبرنــگار ایرنــا افــزود: ارتبــاط آســتراخان روســیه با اســتان های 
شــمالی بــه قدمــت ۳00 ســال برمــی گــردد؛ در ایــن اســتان از 
روســیه ،ســرای تجــاری ایرانیــان و کاروانســرای قدیمــی ایرانیان 

ــم کــه قدمــت آن بیــش از ۳00 ســال اســت. را داری
ــر از  ــز یکــی دیگ ــا نی ــارس ه ــار داشــت: مســجد ف وی اظه
مــکان هایــی اســت کــه بــا قدمــت بــاالی ۳00 ســال توســط 
ــن  ــی هــای شــیعه در آســتراخان ســاخته شــد و بزرگتری ایران
ــوده و االن تحــت  ــه ایرانیــان ب ــق ب مســجدی اســت کــه متعل

ــارس هــا در حــال بازســازی اســت. ــام ف همیــن ن
ــر اهمیــت ســابقه بــاالی  تعامــات ایــران و  ــا تاکیــد ب وی ب

ــتراخان دروازه ورودی و  ــان حاضــر آس ــت:در زم ــتراخان گف آس
خروجــی کاالهــای ایــران بــه روســیه و برعکــس اســت ؛بنابراین 

نقــش بســیار مهمــی دارد. 
سرکنســول جمهــوری اســامی ایــران در آســتراخان روســیه 
ــی وارد بنــدر  ــادی کشــتی هــای ایران ــاه تعــداد زی گفت:هــر م
آســتراخان مــی شــوند و تعــداد زیــادی از کشــتی هــای 
آســتراخان بــه بنــادر شــمالی ایــران در حــال تــردد هســتند و 

ــد.  ــی دهن ــادل کاال انجــام م ــن دو کشــور تب بی
ــی  ــم عملیات ــوب ه ــدور شــمال جن ــت: کری ــان گف آکوچکی
ــا از  شــده و نقــش مهمــی دارد یعنــی کاالهــا در آینــده از اروپ
طریــق  راه آهــن تــا آســتراخان مــی آیــد و از آنجــا با کشــتی به 
بنــادر شــمالی ایــران مــی آیــد و از ایــن طریــق بــه بنــدر عبــاس 
ــن راهگــذر در حــال  ــرده مــی شــود و ای ــد ب ــه هن و از آنجــا ب

حاضــر عملیاتــی شــده امــا در ابتــدای کار قــرار دارد.
وی تصریــح کــرد: بنابرایــن اهمیــت آســتراخان و شــهرهای 
شــمالی ایــران دو چنــدان خواهــد شــد و در همیــن چارچــوب 
عــدم وجــود پــرواز مســتقیم بین ایــران و آســتراخان یــک حلقه 
مفقــوده بــود کــه خوشــبختانه امــروز پــارس ایــر ایــن پــرواز را 

افتتــاح کــرد . 

سرکنســول جمهــوری اســامی ایــران در آســتراخان روســیه 
ــان،  ــد تجــار ،بازرگان ــی کن ــرواز کمــک م ــار داشــت:این پ اظه
ــه  ســرمایه گــذاران ،دانشــجویان و جهانگــردان و گردشــگران ب

ــد.  ــد کنن ــت و آم ــی رف راحت
آکوچکیــان ادامــه داد: در جنوب روســیه همیشــه چند اســتان 
مهــم داریــم کــه امیدواریــم بخش گردشــگری ایــن دوکشــور راه 

بیفتــد زیــرا در آن صــورت بــه چنــد پــرواز نیــاز داریم .
وی افــزود: نبایــد در تاریــخ بمانیــم ؛کارهــای بزرگــی در حــال 
ــرد  ــد ک ــک خواه ــیار کم ــم بس ــرواز ه ــن پ ــت و ای ــام اس انج
بتوانیــم مناســبات تجــاری، فرهنگــی ،اقتصــادی ،دانشــجویی و 

دیپلماســی عمومــی بیــن دو کشــور افزایــش یابــد.
سرکنســول جمهــوری اســامی ایــران در آســتراخان روســیه 
ادامــه داد: بعنــوان سرکنســولگری جمهــوری اســامی در 
آســتراخان تمــام تــوان خــود را در بخــش هــای مختلــف بــرای 
ــرای برقــراری ایــن پــرواز خیلــی  ایــن کار گذاشــتیم و واقعــا ب

ــده اســت . ــت کشــیده ش زحم
آکوچکیــان گفــت:از ســازمان هــا و نهادهــای ایرانــی تقاضــا 
دارم ایــن پــرواز دائمــی شــود و ادامــه یابــد، از ســر کنســولگری  
روســیه در رشــت انتظــار داریــم کمــک کننــد در امــر صــدور 

ســریع ویــزا بــرای ایرانیانــی کــه عاقمندنــد از مناطــق جنوبــی 
ــرواز  ــا پ ــزا را تســریع کننــد ت ــدار کننــد صــدور وی روســیه دی

ادامــه پیــدا کنــد.
وی بیــان کرد:امیدواریــم ایــن پــرواز حلقــه مفقــوده کریــدور 

شــمال جنــوب را پوشــش دهــد.
ــت دو  ــه حمای ــرواز ب ــن پ ــه ای ــد کرد:ادام ــان تاکی آکوچکی
کشوربســتگی دارد ؛ مــا صــدور ویــزا بــرای روس هــا را تســهیل 
کردیــم و تقریبــا ۴۸ ســاعته ویــزا مــی دهیــم همیــن انتظــار را 
از طــرف روس داریــم کــه کمــک کنــد صــدور ویــزا بــرای ایــران 

تســریع شــود تــا ایــن پــرواز دائمــی شــود.
وی افزود:حــدود ۸0 درصــد مبــادالت تجــاری آســتراخان بــا 
شــهرهای شــمالی بویــژه بــا گیــان اســت :از حجــم مبــادالت 
ــون دالر از  ــدود ۴00 میلی ــم ح ــیه داری ــا روس ــه ب ــاری ک تج
طریــق آســتراخان انجــام مــی شــود کــه مبلــغ قابــل ماحظــه 

ای هســت. 
 پــرواز مســتقیم رفــت و برگشــت رشــت - آســتراخان روســیه 
ــا حضــور جمعــی از مســئوالن  بعــد از ظهــر امــروز یکشــنبه ب

اســتانی از فــرودگاه ســردار جنــگل رشــت برقــرار شــد. 

بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از گــرگان، بــه نقــل از روابــط 
عمومــی دادگســتری گلســتان، حیــدر آســیابی اظهــار داشــت: 
در رایزنــی کــه بــه تازگــی بــا وزیــر نفــت، مدیرعامــل شــرکت 
پتروشــیمی ایــران و نماینــده مــردم گــرگان و آق قــا در مجلس 
شــورای اســامی و عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس و هلدینگ 
خلیــج فــارس انجــام دادیــم، جمع بنــدی و توافــق نهایــی انجــام 
ــرای انتقــال مدیریــت  ــی ب شــد و هــم اکنــون تشــریفات قانون
ــات  ــرمایه، موضوع ــال س ــه انتق ــتان از جمل ــیمی گلس پتروش
ــش ســرمایه آن در حــال انجــام  بورســی، حسابرســی ها و افزای

اســت. 
ــارد  ــرار اســت ۲۲ هــزار میلی ــد ق ــزود: هلدینــگ جدی وی اف
ــا  تومــان در پتروشــیمی گلســتان ســرمایه گذاری کنــد  کــه ب
آغــاز کار اجرایــی پتروشــیمی پــس از ۱6 ســال ایــن پــروژه از 

رکــود خــارج خواهــد شــد.
 آســیابی افــزود: راه انــدازی مجتمــع پتروشــیمی گلســتان از 
مطالبه هــای مــردم اســتان بــود کــه پیگیــری آن توســط رئیــس 
قــوه قضاییــه آغــاز شــد و بــا اختیــار ویــژه ای کــه به دادگســتری 
ــاه ســال گذشــته در  ــد تاش هــا از آذرم اســتان تفویــض کردن

دســتگاه قضایــی آغــاز و خوشــبختانه بــه نتیجــه رســید.

 رئیــس کل دادگســتری گلســتان در بخــش دیگــری از 
ســخنان خــود  بــا تبریــک هفتــه خبرنــگار بــر اهمیــت نقــش 
ــرد و از  ــد ک ــه تاکی ــی جامع ــت روان ــن امنی ــانه ها در تامی رس
رســانه ها خواســت بــه جــای قضــاوت بــه جایــگاه تبیینــی خــود 

ــد. بپردازن
 آســیابی افــزود: نقــد منصفانــه یکــی از رســالت های رســانه ها 
اســت، البتــه نقــدی کــه همراه بــا توهیــن، افتــرا و نشــر اکاذیب 

نباشــد و نتیجــه آن پویایــی جامعه باشــد.
 رئیــس کل دادگســتری گلســتان بــا بیــان اینکــه مهمتریــن 
ــه مســائل و  ــن اســت ک ــم ای ــه از رســانه های داری انتظــاری ک
ــانه های  ــت: رس ــانند گف ــئوالن برس ــوش مس ــه گ ــکات ب مش
ــتان ها در  ــژه دادس ــه وی ــی و ب ــتگاه قضای ــار دس ــتان همی اس
ــایی  ــردم، شناس ــه م ــوق عام ــظ حق ــه حف ــی از جمل موضوعات

ــند. ــادی باش ــی و اقتص ــیب های اجتماع آس
ــی را  ــگام انعــکاس مشــکات هــم امیدآفرین  وی گفــت: هن
ســرلوحه خــود قــرار دهنــد و مراقــب باشــند ناخواســته ســبب 

ــردم نشــوند. ــه م ــاس ب ــای ی ســیاه نمایی و الق
ــام  ــد مق ــورد تاکی ــن م ــاد تبیی ــه جه ــاره ب ــا اش ــیابی ب  آس
معظــم رهبــری افــزود: رســانه ها بــا افتخــار دســتاوردهای نظــام 

ــد در صــدد ســیاه  ــد چــرا کــه رســانه های معان ــن کنن را تبیی
نمایــی مشــکات کشــور هســتند در حالــی کــه توانمندی هــا و 

پیشــرفت های نظــام در همــه ابعــاد قابــل کتمــان نیســت.
اقدامــات  از   رئیــس کل دادگســتری اســتان گلســتان 
ــه  ــد هــم گفــت  و اضاف ــق تولی ــرای رون دادگســتری اســتان ب
کــرد:  بازدیــد از شــهرک ها و نواحــی صنعتــی شــهرهای مختلف 
ــاالن  ــا فع ــت ب ــدکاووس، نشس ــا، گنب ــه آق ق ــتان از جمل اس
ــارک  ــل پ ــان در مح ــرکت های دانش بنی ــان در ش ــش بنی دان
ــا فعــاالن اقتصــادی اســتان، بازیــد  علــم و فنــاوری، نشســت ب
از ۱۴ شــرکت دانش بنیــان، فعالیــت میــز خدمــت دادگســتری 
بــرای رفــع موانــع و مشــکات تولیــد، بخشــی از تــاش هــای 
دادگســتری اســتان در راســتای تحقــق شــعار ســال و کمــک به 

ــق تولیــد در اســتان اســت. رون
ــاوری و  ــم و فن ــارک عل ــن پ ــرای زمی ــند ب ــدور س  وی ص
ــای  ــق واحده ــن، رون ــر« در ترکم ــی »پنج پیک ــهرک صنعت ش
تولیــدی و حمایــت از شــرکت های دانش بنیــان در اســتان را از 

ــوان کــرد. دیگــر اقدامــات دادگســتری اســتان عن
 رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت: دادگســتری اســتان 
ــرای نجــات خلیــج گــرگان و  نخســتین ورود جــدی خــود را ب

ــی در  ــام داده  وحت ــوراده انج ــگری آش ــرح گردش ــرای ط اج
دادســتانی مرکــز اســتان پرونــده ای بــرای تــرک فعــل مدیــران 
کــه بــه وظیفــه خودشــان بــه موقــع عمــل نکرده انــد، تشــکیل 

ــت. داده اس
ــر  ــون اگ ــق قان ــتان مطاب ــتری اس ــرد: دادگس ــد ک  وی تاکی
دســتگاهی کار محولــه را انجــام ندهــد، ورود می کنــد و 
مطالبه گــری خــود را از طریــق دادســتانی مرکــز اســتان بــرای 

حــل آن پیگیــری می کنــد.
ــاش دادگســتری  ــه ت ــس کل دادگســتری گلســتان  ب  رئی
اســتان بــرای جلوگیــری از ســاخت و ســازهای غیرمجــاز هــم 
اشــاره کــرد و گفــت:  اکنــون کار ســاخت و ســاز غیرمجــاز در 
روســتای تاریخــی »زیــارت« گــرگان بــا تشــدید نظارت هــا بــه 

صفــر رســیده اســت.
 آســیابی افــزود: همزمــان بــا افزایــش نظارت هــا بــرای 
ــتان  ــاز ، دادگســتری اس ــاز غیرمج ــاخت و س پیشــگیری از س
تــاش بــرای کمــک بــه اقتصــاد و معیشــت مــردم ایــن منطقــه 

ــر اســت.   ــع گردشــگری، پیگی ــع موان ــق رف را از طری

استاندارد کاالهای صادراتی و وارداتی مورد رصد دائمی است

پرواز رشت آستراخان فصل جدید در مناسبات تجاری ایران و روسیه خواهد بود

آغاز انتقال فعالیت های پتروشیمی گلستان به سرمایه گذار جدید

خبر



سرپرســت مرکــز ملــی تایید صالحیــت اســتاندارد ایران 
بــا اشــاره بــه اینکــه داشــتن اســتاندارد کیفیــت بخــش و 
اطمینــان آور اســت، گفت:اســتاندارد ســفیر اعتباربخشــی 

کاالهــا در بازارهــای هــدف و مصــرف اســت.
 بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، محمــود هاشــمی در آئیــن 
تکریــم و معارفــه مدیــرکل جدیــد اســتاندار مازنــدران بــا 
اظهــار اینکــه اجــرای مقــررات ملــی شــرط الزم داشــتن 
اســتاندارد بــه شــمار مــی رود، افــزود: در کنــار آن 
شایســتگی های اخالقــی و رفتــاری نیــز بایــد مدنظــر قرار 

گیــرد. 
اســتانداردهای موجــود در  اینکــه  بــا عنــوان  وی 
ــبب  ــه س ــواردی ک ــزود: م ــت، اف ــه اس ــالق پای ــم اخ عال

ــرای صــادرات و تولیــد می شــود مبتنــی  اعتباربخشــی ب
ــت. ــتاندارد اس ــر اس ب

 وی یــادآور شــد: بــا رفتارهــا و عملکــرد خــود می توانیم 
تضمیــن کننــده ســالمت و اطمینان باشــیم و در ســازمان 
ملــی اســتاندارد اعتقــاد داریــم کــه وکیــل مــردم هســتیم 
و از طریــق مراکــز همــکار و وابســته در پــی حــد اعلــی 

کیفیــت کاالها هســتیم.
 هاشــمی بــا بیــان اینکــه در گذشــته نشــانه اســتاندارد 
ــرای  ــت: ب ــوده اســت، گف ــان آور و اعتباربخــش ب اطمین
اطمینــان بخشــی بایــد اعتبــار و جایــگاه لگــو اســتاندارد 

افزایــش یابــد.
ــتاندارد  ــت اس ــد صالحی ــی تأیی ــز مل ــت مرک  سرپرس

ــی کــه صــادر می شــود دارای  ــران گفــت: اگــر کاالهای ای
نشــان اســتاندارد باشــد، ســفیر اعتمــاد بخشــی در بازارها 
خواهــد بــود و اگــر ایــن عالمــت تشــریفاتی باشــد، رفتــار 
مصــرف کننــده در کشــورهای هــدف نســبت بــه کاالهای 

ــرار نمی شــود. ــا تک م
 هاشــمی بــا بیــان اینکــه مرکــز ملــی تأییــد صالحیــت 
ایــران ناظــر بــه نیازهــا و ســالیق تــالش می کنــد 
پاســخگوی مطالبــات باشــد، افــزود: بایــد از فضــای 
عملیاتــی بــه ســمت تحولــی پیــش رویــم و پیــش زمینه 

ــر اســت. تحــول تغیی
ــدران  ــتاندارد مازن ــد اس ــرکل جدی ــور مدی ــی پ  مالعل
بــا اشــاره بــه وظایــف خطیــر ســازمان اســتاندارد اظهــار 

داشــت: انجــام صحیــح ایــن وظایف ســبب جلــب رضایت 
و آرامــش مــردم اســت و فعالیــت در ایــن ســازمان نیازمند 

همــت ویژه اســت. 
ــه اســناد باالدســتی، ســند تحــول  وی افــزود: توجــه ب
ــه گام دوم  ــتان، بیانی ــش اس ــند آمای ــی، س ــت مردم دول
انقــالب و همــه ســوابقی کــه بــه توســعه اســتان کمــک 

ــت. ــا اس ــد از برنامه ه کن
ــرکل  ــوان مدی ــه عن ــور ب ــی پ ــم مالعل ــن مراس  در ای
ــی  ــای رحیم ــی و از تالش ه ــدران معرف ــتاندارد مازن اس

ــد. ــر ش ــتاندارد تقدی ــابق اس ــرکل س مدی

ــی کشــور از تحقــق ۱۵۷  ــور مالیات رئیــس ســازمان ام
درصــدی مالیــات بخــش درآمــد امــالک اجــاری خبــر داد 
و گفــت: مجمــوع مالیــات ابــرازی صاحبــان درآمــد امالک 
اجــاری در تیرمــاه امســال، ۱۳ هــزار و ۸۲۴ میلیــارد ریــال 

بــوده اســت.
 بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از ســازمان امــور 
ــران، داوود منظــور رئیــس کل ســازمان امــور  مالیاتــی ای
مالیاتــی کشــور بــا بیــان اینکــه مالیــات ابــرازی صاحبــان 

ــال ۱۴۰۰،  ــرد س ــت عملک ــاری باب ــالک اج ــد ام درآم
ــه ســال گذشــته  ــق نســبت ب حــدود ۱۵۷ درصــد تحق
داشــته اســت، گفــت: مجمــوع مالیــات ابــرازی صاحبــان 
درآمــد امــالک اجــاری در تیرمــاه امســال، رقمــی معــادل 

ــوده اســت. ــال ب ــارد ری ــزار و ۸۲۴ میلی ۱۳ ه
 وی همچنیــن خاطرنشــان کــرد: تعــداد اظهارنامــه ارائه 
شــده از ســوی صاحبــان درآمــد امــالک اجــاری در تیرماه 
امســال )بابــت عملکــرد ســال ۱۴۰۰( حــدود ۴۳۱ هــزار 

اظهارنامــه بــوده کــه بــه صــورت الکترونیکــی بــه ســازمان 
ارســال شــده و مربــوط بــه ۸۸۵ هــزار ملــک در سراســر 

کشــور بــوده اســت. 
ــت  ــح کــرد: در ســال گذشــته باب دکتــر منظــور تصری
ــزار و ۷۹۰  ــادل ۸ ه ــی مع ــال ۱۳۹۹، رقم ــرد س عملک
ــالک اجــاری  ــد ام ــت درآم ــات از باب ــال مالی ــارد ری میلی

ــود.  وصــول شــده ب
رئیــس کل ســازمان امــور مالیاتــی کشــور در خصــوص 

کنتــرل  بــر  ســازمان  ایــن  برنامه هــای  و  طرح هــا 
ســوداگری در بخــش مســکن نیــز گفــت: نظــام مالیاتــی 
در تــالش اســت تــا بــا اجــرای دو پایــه مالیاتــی در ســال 
ــات  ــی و مالی ــای خال ــر خانه ه ــات ب جــاری، شــامل مالی
بــر واحدهــای مســکونی گــران قیمــت، تــا حــد امــکان از 
ــازار مســکن کاســته و ثبــات و وضعیــت  ســوداگری در ب

ــاورد.  ــان بی ــه ارمغ ــرای حــوزه مســکن ب ــدار را ب پای

ــی  ــی دولت ــرکت بازرگان ــی خارجــی ش ــاون بازرگان مع
ــا اعــالم اینکــه ورود کاالهــای اساســی از جملــه  ایــران ب
برنــج بــه کشــور در کنتــرل قیمــت ایــن محصــول موثــر 
ــت و ســالمت  ــی از کیفی ــای واردات ــت: برنج ه اســت، گف

بهداشــتی باالیــی برخــوردار اســت.
ــران  ــی دولتــی ای ــا از شــرکت بازرگان ــه گــزارش ایرن  ب
ــم  ــه تصمی ــا توجــه ب ــزود: ب ــی« اف ــر طالب ــدأ(؛ »امی )مب
ــار  ــت چه ــو ممنوعی ــر لغ ــی ب ــازار مبن ــم ب ــتاد تنظی س
ــا  ــود در هفته ه ــی می ش ــج، پیش بین ــه واردات برن ماه
ــا تــداوم واردات برنــج بــه کشــور،  ــا ب و ماه هــای آینــده ت
ــن محصــول پرمصــرف  ــرای کاهــش قیمــت ای ــه ب زمین

فراهــم شــود.

ــی دولتــی  ــی خارجــی شــرکت بازرگان ــاون بازرگان  مع
ایــران بــا تأکیــد بــر اهمیــت و ضــرورت در دســترس بودن 
ــدگان،  ــرای عمــوم مصرف کنن ــواع کاالهــای اساســی ب ان
افــزود: انتظــار مــی رود بــا کاهــش قیمــت برنــج ایرانــی، 
ــوق  ــول س ــن محص ــتفاده از ای ــمت اس ــه س ــردم ب م
پیــدا کننــد و همچنیــن واردات برنــج، امکانــی اســت تــا 
ــی  ــای خارج ــود برنج ه ــل از وج ــدگان حداق مصرف کنن
در بــازار بــا قیمــت مناســب و بــه مقــدار کافــی، اطمینــان 

خاطــر داشــته باشــند.
ــا اشــاره بــه اینکــه افزایــش عرضــه هــر کاال بــر   وی ب
کاهــش قیمــت آن کاال در بــازار تأثیــر خواهــد گذاشــت 
ــا  ــل قیمت ه ــث تعدی ــا، باع ــه و تقاض ــادل در عرض و تع

خواهــد شــد، اظهــار کــرد: شــرکت بازرگانــی دولتــی ایران 
ــای اساســی از  ــواع کااله ــی، ان ــف ابالغ ــر اســاس تکالی ب
ــه  ــد؛ ضمــن اینک ــه کشــور وارد می کن ــج را ب ــه برن جمل
بخــش خصوصــی نیــز در واردات ایــن محصــول از ســهم 

باالیــی برخــوردار اســت.
 طالبــی بــا تأکیــد بــر کیفیــت مطلــوب برنج هــای وارد 
شــده بــه کشــور توســط شــرکت بازرگانــی دولتی ایــران و 
تــالش ایــن شــرکت بــرای خریــد کاالهــای درجه یــک از 
جملــه برنــج،  تصریــح کــرد: برنج هــای وارداتــی به کشــور، 
ابتــدا در محــل تولیــد کاال توســط بازرســان بین المللــی، 
ــه  ــش ب ــرای آزمای ــا ب ــن نمونه ه ــرداری شــده و ای نمونه ب
آزمایشــگاه های معتبــر خارجــی ارســال می شــوند و پــس 

از تأییــد، کاال در مبــادی ورودی کشــور بــر اســاس همــان 
مشــخصات کــه در قــرارداد خریــد ثبــت شــده، تحویــل 

ــوند. ــه می ش گرفت
 معــاون شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران بــا اعــالم اینکه 
ــز از  واردات کاالی اساســی توســط بخــش خصوصــی نی
ــروی  ــی پی ــای واردات ــد محموله ه ــده بازرســی و تأیی قاع
می کنــد، خاطرنشــان کــرد: عــالوه بــر تأییدیه هــای 
خــارج از کشــور، در داخــل کشــور نیــز قبــل از ترخیــص 
ــت،  ــذا و داروی وزارت بهداش ــازمان غ ــا، س ــواع کااله ان
ــتاندارد  ــی اس ــازمان مل ــکی و س ــوزش پزش ــان و آم درم
ایــران از ایــن کاالهــا، نمونه بــرداری و آزمایــش می کننــد 

ــد. ــور می دهن ــه کش ــازه ورود آن کاال را ب ــپس اج و س

در حالــی کــه معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــی ۱۰  ــن خوراک ــواع روغ ــت ان ــر داده قیم ــت( خب )صم
تــا ۲۵ درصــد کاهــش می یابــد، انجمــن صنایــع روغــن 
ــی  ــی اعــالم کــرده کــه کاهــش قیمــت روغــن نبات نبات
ــام  ــن خ ــر روغ ــود و اگ ــا می ش ــان کارخانه ه موجــب زی
ارزان نشــود امــکان کاهــش قیمــت روغــن نباتــی وجــود 

نــدارد.
ــرادران   ــدی ب ــه  گذشــته مه ــزارش ایســنا، هفت ــه گ  ب
معــاون وزیــر صمــت در بازدیــد از یکــی از کارخانه هــای 
ــت  ــدی قیم ــا ۲۵ درص ــش ۱۰ ت ــن از کاه ــد روغ تولی
روغــن خوراکــی در سراســر کشــور خبــر داد و اعــالم کــرد 
کــه  ایــن کاهــش در مرحلــه اولیــه اســت و در مراحــل 

بعــدی بــاز هــم کاهــش قیمــت اعمــال خواهــد شــد.
 وی همچنیــن اضافــه کــرد کــه ایــن کاهــش قیمــت به 
دنبــال برنامــه دولــت بــرای کاهــش تعرفــه واردات مــواد 
ــاز کارخانه هــای روغــن اعمــال می شــود  ــورد نی ــه م اولی
و هــدف از ایــن کار حمایــت از مــردم و مصــرف کننــدگان 
ــه  ــزم ب ــا مل ــه کارخانه ه ــن هم ــود. همچنی ــد ب خواه
ــن  ــا هــر واحــدی کــه از ای کاهــش قیمــت هســتند و ب

دســتورالعمل پیــروی نکنــد، برخــورد خواهــد شــد.
ــه ایــن موضــوع انجمــن صنایــع روغــن   در واکنــش ب
ــه کاهــش قیمــت  ــرد ک ــه ای اعــالم ک ــی در اطالعی نبات
روغــن نباتــی بــا شــرایط فعلــی بــرای کارخانه هــا مقــدور 

ــان کارخانه هــا مــی شــود. ــه زی نیســت و منجــر ب
ــن  ــه ضم ــت ک ــده اس ــن آم ــن انجم ــه ای  در اطالعی

اعــالم اســتقبال صنعــت روغــن نباتــی از هرگونــه تعدیــل 
منطقــی قیمــت کــه منجــر بــه بــزرگ شــدن ســفره همه 
هموطنــان شــود، بــه منظــور حفظ تعــادل و جلوگیــری از 
تنــش در بــازار روغــن نباتــی الزم اســت کاالهــای فــروش 
ــا قیمــت هــای  رفتــه در فروشــگاه های سراســر کشــور ب
ــام و  ــف انج ــن تکلی ــی تعیی ــوب قبل ــده مص مصرف کنن
نســبت بــه تعییــن  تکلیــف قیمت هــای کاالهای ســاخته 
شــده موجــود در انبارهــای شــرکت هــای پخــش، عمــده 
فروشــی ها و کارخانه هــای تولیــدی، تعییــن تکلیــف 
موجــودی روغــن خــام کارخانجــات تولیــدی بــا قیمــت 
هــای قبلــی اعــم از وارداتــی و خریدهای داخلــی، منطقی 
ســازی قیمت هــای پایــه ارزی روغن خــام وارداتی توســط 
وزارت جهــاد کشــاورزی، تعییــن تکلیــف حقــوق ورودی 
انــواع روغــن خــام و کاهــش قیمــت روغــن خــام شــرکت 
بازرگانــی دولتــی ایــران بــه میــزان نــرخ دســتوری دولــت 

اقدامــات الزم اقــدام شــود.
 همچنیــن در بخــش دیگــری از ایــن اطالعیــه آمــده 
اســت کــه بــا توجــه بــه بــروز تنــش احتمالــی در بــازار 
ــت  ــش قیم ــود کاه ــی ش ــنهاد م ــی پیش ــن نبات روغ
بعــد از تعییــن تکلیــف مــوارد مــورد اشــاره، از رســیدن 
محمولــه هــای جدیــد خریــداری شــده )بــا قیمــت هــای 
پاییــن( بــه کشــور، بعــد از گذشــت دو مــاه و کارشناســی 
ــدگان و  ــرف کنن ــت مص ــازمان حمای ــط س ــت توس قیم
تولیدکننــدگان بــه صــورت یــک مرحلــه ای انجــام شــود. 

وزیــر کشــور گفــت: در کشــور نیــاز بــه ۹۰ میلیــون هکتــار 
طــرح آبخیــزداری داریــم کــه از ایــن میــزان، طــرح مطالعاتــی 

بــرای ۱۸ میلیــون هکتــار انجــام شــده اســت.
 بــه گــزارش خبرنــگار ایرنــا، احمدرضــا وحیــدی در نشســت 
ســتاد بحــران اســتان کرمــان در رفســنجان افــزود: طــرح هــای 
آبخیــزداری از اولویــت هــای مهــم بــوده و درحفــظ آب و خــاک 
موثــر و مانــع بــروز ســیالب و حرکــت روان آب هــا بــه ســمت 

شــهرها و روســتاها هســتند. 
 وی افــزود: عــالوه بــر آن، طــرح هــای آبخیــزداری بــه حفــظ 
منابــع آب، خــاک و تغذیــه ســفره هــای آب زیرزمینــی بســیار 
کمــک مــی کنــد؛ بنابرایــن آبخیــزداری را بایــد جــدی گرفــت.

 وزیــر کشــور بیــان کــرد: بــرای اجــرای ۱۸ میلیــون هکتــار 
طــرح آبخیــزداری در کشــور ۵۰ هــزار میلیــارد تومــان بودجــه و 
اعتبــار نیــاز اســت، پــس اجــرای طــرح آبخیــزداری در کشــور از 

اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت.
ــب آب از  ــر مکع ــک مت ــال ی ــرای انتق ــرد: ب ــح ک  وی تصری
خلیــج فــارس و دریــای عمــان بــه داخــل کشــور هزینــه ای بالغ 
بــر ۶۰ هــزار تومــان در بــر دارد، از طرفــی میلیاردهــا متر مکعب 
آب در ســطح ملــی بــر اثــر طغیــان رودخانــه هــا و ســیالب ها از 
دســت مــی رود کــه مــی تــوان بــا تقویــت آبخــوان هــا و اجــرای 
طــرح هــای آبخیــزداری ســفره هــای زیرزمینــی را پــر کــرد و 
از بــروز ســیالب هــا و خســارت هــای هنگفــت هــم جلوگیــری 

 . د کر
وحیــدی تاکیــد کــرد: خســارت ســیل هــا بــه بخــش هــای 
مختلــف اعــم از باغــات کشــاورزی، احشــام، وســایل خانگــی و 
غیــره مــی رســد، لــذا اجــرای طــرح هــای آبخیــزاری مــی تواند 
ــش  ــا و کاه ــا و روان آب ه ــیالب ه ــروز س ــری از ب در جلوگی

خســارات ناشــی از ســیل موثــر و ارزشــمند باشــد.
 وحیــدی بــا اشــاره بــه ســخن شــهید حــاج قاســم ســلیمانی 
مبنــی بــر اینکــه در تهدیــدات فرصــت هایــی وجــود دارد که در 
فرصــت هــا نیســت، افــزود: قــدردان تهدیدهــا باشــیم و فرصــت 
هــا را شناســایی کنیــم؛ در اجــرای طــرح هــای آبخیــزداری از 

تمامی ظرفیت ها و شرکت های پشتیبان استفاده کنید.
ــی  ــور ط ــاط کش ــر نق ــیالب در اکث ــت: س ــار داش  وی اظه
ــا  ــد ت ــای کار بودن ــئوالن پ ــرده و مس ــروز ک ــر ب ــای اخی روزه
مشــکالت را برطــرف کننــد و این پــای کار بــودن از خصوصیات 
ــا  نظــام و انقــالب اســالمی اســت کــه همــه از دل و جــان و ب
عمــق احســاس در صحنــه حضــور پیــدا مــی کننــد و ایــن از 
ــه در  ــت ک ــوی اس ــانی و معن ــی، انس ــای اخالق ــتگی ه برجس
کشــورمان مــوج مــی زنــد و هــر جــا مشــکلی ایجــاد شــود همه 

تــا رفــع مشــکل پــای کار مــی آینــد.
 وی بــا بیــان اینکــه قنــوات آســیب دیــده اصــالح و تعمیــر 
مــی شــوند، گفــت: اســکان اضطــراری و موقــت خانوارهایــی که 
از محــل زندگــی شــان تخلیــه شــدند در دســتور کار اســت و 
تعــدادی کانکــس بــرای اســکان موقــت تهیه مــی شــود و هالل 
احمــر نیــز درجهــت اســکان اضطــراری افــراد تمهیــدات الزم را 

داشــته باشــد.
 وی تصریــح کــرد: تأسیســات و زیرســاخت هایــی که توســط 
ســیل خــراب شــدند ســاماندهی و آب، بــرق و گاز بــه ســرعت 
وصــل شــوند و کســانی کــه احشــام و وســایل داخــل منزلشــان 
بــر اثــر ســیالب از بیــن رفتــه اســت نگــران نباشــند چــون از 

طریــق ســتاد اجرایــی فرمــان امــام تأمیــن مــی شــود.
ــم  ــاورزی ه ــات کش ــای باغ ــارت ه ــزود: خس ــدی اف  وحی
ــده و  ــه ش ــرآورد هزین ــران ب ــت بح ــازمان مدیری ــط س توس

ــود. ــی ش ــت م پرداخ
   همچنیــن در این نشســت از ســرهنگ رضا خلیلــی فرمانده 
انتظامــی شهرســتان انــار و ۲ تــن از پرســنل ایــن فرماندهــی به 
دلیــل نجــات جــان ۱۴ نفــر در جریــان ســیل اخیــر بــا اهــدای 

لــوح، تقدیــر بــه عمــل آمد.
 فرمانــده انتظامــی انــار بــه همــراه برخــی پرســنل خــود در 
روز هشــتم مــرداد موفــق شــدند باوجــود تاریکــی شــب، ســیل 
شــدید در ایــن شهرســتان و شــرایط بحرانــی جــان ۱۱ نفــر از 

افــراد گرفتــار در ســیل را بــا حضــور میدانــی نجــات دهنــد.
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قیمت برنج کاهش می یابد

ایران نیازمند ۹۰ میلیون هکتار طرح آبخیزداری استروغن ارزان می شود؟

تفــاوت نــرخ ســوخت در کشــورهای حــوزه خــزر و وزن ســنگین 
ســوختگیری در ســواحل کشــورمان همــواره یکــی از دغدغه هــای 
ســرمایه گــذاران و مالــکان کشــتی هــای بــاری بــوده کــه معتقــد 
هســتند عــالوه بــر افزایــش هزینه حمــل و کاهــش تــوان رقابت در 
برابــر کشــتی های خارجــی، ایــن مســئله منجــر بــه ســوختگیری 

در کشــورهای همســایه و خــروج ارز از کشــور می شــود.
ــی و  ــوزه دریای ــارت در ح ــترش تج ــا، گس ــزارش ایرن ــه گ  ب
همچنیــن ایجــاد کریــدور تجــارت دریایــی بــا توجــه بــه شــرایط 
ــای  ــت ه ــای دول ــه ه ــی از برنام ــواره یک ــران، هم ــای ای جغرافی
ــراه در  ــوده اســت. برخــورداری از ۲ آب متعــدد طــی ایــن ســالها ب
جنــوب و شــمال ایــران و همچنیــن قرارگیــری در مســیر تجــارت 
شــرق بــه غرب)آســیا بــه اروپــا( ویژگــی ممتــازی را بــه کشــورمان 

ــی داده اســت.   ــدور دریای ــگاه کری ــرای بازیگــری در جای ب
توســعه جایــگاه کریــدور دریایــی درکنــار تشــویق تولیدکنندگان 
و بازرگانــان بــرای ورود بــه حــوزه صــادرات باعــث شــد تــا امتیازات 
ــی  ــتی ران ــی کش ــره آن یعن ــن زنجی ــم تری ــرای مه ــددی ب متع
درنظــر گرفتــه شــود. امــا همچنــان یکــی از مهــم تریــن دغدغــه 
ایــن حــوزه چــه در بخــش تجــاری و چــه تفریحــی، بــار ســنگین 
ســوخت و تعمیــرات اســت کــه همــواره بخــش قابــل توجهــی از 

ــد.  ــه را می کاه ــن حیط ــاالن ای ــرمایه گذاران و فع ــوان س ت
بــرای بخــش تعمیــرات و دسترســی بــه تجهیــزات مصرفــی باید 
گفــت کــه تحریــم هــای ظالمانــه، یکجانبــه و بــی منطــق غــرب 
بــه رهبــری آمریــکا آســیب ها و موانــع بســیاری را بــرای صنعــت 
ــگاه  ــه هیچ ــه البت ــت ک ــرده اس ــاد ک ــور ایج ــی کش ــتی ران کش
نتوانســت مانــع از فعالیــت هــای دریایــی مــا باشــد. خوشــبختانه 
طــی ســالهای اخیــر بــا تکیــه بــر تــوان فنــی متخصصــان داخلــی 
و همچنیــن ارتباطــات موثــر بــا کشــورهای پیــرو در ایــن حــوزه 
بخــش عظیمــی از تحریم هــا در حــوزه دریایــی خنثــی یــا بی اثــر 

شــد.  
امــا موضــوع ســوخت و ســنگینی ایــن مســئله گویــا موضوعــی 
متــداوم و دغدغــه ای همیشــگی بــرای حمــل و نقل دریایی کشــور 
بــوده اســت. البتــه طــی یکســال اخیــر دولــت ســیزدهم بــا دنبــال 
کــردن سیاســت توســعه حمــل و نقــل دریایــی گام هــای موثــری 
برداشــت کــه یکــی از بروندادهــای آن اختصــاص ســوخت یارانــه 
ای بــه کشــتی هــای تفریحــی و مســافرتی بــود کــه بــه اعتقــاد 
ــت گردشــگری  ــرای صنع ــازه از را ب برخــی کارشناســان فصــل ت
ــه  ــاه امســال هــم مصوب ــا اینکــه خردادم ــم خواهــد زد. ت ــز رق نی
هیئــت وزیــران بــرای تخصیــص ســوخت یارانــه   ای بــه کشــتی ها، 
شــناورها و قایق هــای تفریحــی و مســافری دارای مجــوز از وزارت 
میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی که در مســیرهای 
داخلــی و بیــن المللــی از مبــدأ یــا بــه مقصــد بنــادر ایــران تــردد 

ــالغ شــد. ــد، اب می کنن
 امــا بــار ســنگین ســوخت بــرای کشــتی هــای تجــاری و بــاری 
هنــوز بــه قــوت خــود باقــی اســت در حالــی که بــه گفته بســیاری 
ــاری و تجــاری بخصــوص در حــوزه  ــدگان کشــتی هــای ب از دارن
خــزر، ســوختگیری در برخــی کشــورهای همســایه ارزانتــر اســت  
کــه ایــن اتفــاق مــی توانــد زمینــه را بــرای دلســردی کشــتی های 
داخلــی و حتــی خارجــی فراهــم کنــد. البتــه ایــن مســئله ای تــازه 
نیســت ولــی بایــد یکبــار بــه ایــن مســئله پرداختــه شــود کــه آیــا 
ســوخت یارانــه ای بــرای حمــل و نقــل دریایــی مــی توانــد موثــر 

باشــد یــا خیــر؟
 نابرابری نرخ سوخت و خرج شدن ارز در کشورهای همسایه 

چنــدی پیــش تعــدادی از مالــکان کشــتی هــای تجــاری داخلی 
طــی جلســه ای در دفتــر خبرگــزاری ایرنــا مرکــز رشــت بــه بیــان 
مشــکالت بخــش خصوصــی فعــال در عرصه حمــل و نقــل دریایی 
پرداختنــد کــه یکــی از ایــن مشــکالت عــدم تخصیــص ســوخت 
ــوری  ــم جمه ــت پرچ ــی و تح ــناورهای داخل ــه ش ــه ای ب یاران

اســالمی ایرانــی متــردد در آبهــای بیــن المللــی بــود. 
علیرضــا محمــدی مدیرعامــل شــرکت پارســا گســتر آبــراه دریــا 
ــا اشــاره بــه گرانــی ســوخت کشــتی در داخــل  در ایــن جلســه ب
کشــور اظهــار داشــت: مالــکان کشــتی امــروزه بــا مشــکل گرانــی 
ســوخت مواجــه انــد اگــر در گذشــته ایــن ســوخت بــه قیمت ســه 
میلیــون تومــان خریــداری مــی شــد امروز بــرای ســوختگیری یک 
کشــتی حــدود ۹۰۰ میلیــون تومــان هزینــه مــی شــود در حــال 
که ســوختگیری در کشــورهای همســایه حــدود ۲۰ درصــد ارزانتر 

اســت. 
 ســنگین بــار ســوخت بــر تــوان حمــل و نقــل خــزر؛ خــروج ارز 

تــا رقابــت ناپذیــری؟
 وی اضافــه کــرد: ۷۰ درصــد کرایــه بــار مالــک ایرانــی در کشــتی 
هــای داخلــی صــرف ســوخت و هزینــه هــای بنــدری می شــود، در 
حالــی کــه در کشــورهای همســایه به کشــتی هــای خود ســوخت 
ــی و ســرمایه  ــرای کشــتی ران ــا مشــوقی ب ــه ای مــی دهــد ت یاران

گــذاران باشــد. 
 محمــدی بــا بیــان اینکــه ۵۰ درصــد کرایــه بــار کشــتی ایرانــی 
بــرای ســوخت هزینــه مــی شــود و ایــن مبلــغ در ســایر کشــورها 
کمتــر از ۳۰ درصــد اســت، تصریــح کــرد : اگــر ســوخت ارزان در 
ــار را کاهــش  ــه ب ــه کرای ــرد می توانیــم هزین ــرار گی ــا ق ــار م اختی
دهیــم. درحــال حاضــر هزینــه هــر بــار صادراتــی ۱۲ تــا ۱۸ دالر ، 
خــودرو ۲۰۰ تــا ۲۵۰ دالر، کانتینــر ۴۰ فــوت  ۴۰۰ تــا ۷۰۰ دالر، 
کانتینــر ۲۰ فــوت ۲۵۰ تــا ۳۰۰ دالر و پالــت حدود ۱۵ دالر اســت.  
 وی همچنیــن بــه موضــوع احتمــال قاچــاق ســوخت در فضــای 
ــبختانه  ــت: خوش ــار داش ــرد و اظه ــاره ک ــه ای اش ــوخت یاران س
بنــادر شــمالی امــکان قاچــاق ســوخت ندارنــد، زیــرا ســوخت در 
کشــورهای حاشــیه خزر ارزان اســت. گرانی ســوخت در کشــورمان 
موجــب مــی شــود مالــکان کشــتی هــای ایرانی بــا ســوخت گیری 

در خــارج از کشــور ارز را از ایــن کشــور خــارج کننــد. 
 وی خواســتار تخصیــص ســوخت یارانــه ای بــرای کشــتی هــای 
ــاس از  ــای مســافری در بندرعب ــزود: کشــتی ه ــری شــد و اف بارب
ســوخت یارانــه ای اســتفاده مــی کننــد از مســئوالن تقاضــا داریــم 
ایــن ســوخت را بــه کشــتی هــای باربــری نیــز تخصیــص دهنــد . 

سوخت یارانه ای، محرکی برای 
سرمایه گذاری و توسعه کشتیرانی در 

دریای خزر

خبر

فرمانــدار بابــل گفــت :۲۱ واحــد تولیــدی و صنعتی این 
شهرســتان در تملــک بانک هــا قــرار داشــتند کــه از ایــن 
تعــداد ۹ واحــد تولیــدی رفــع تملــک و بــه مــدار تولیــد 
بازگشــتند ؛بــا احیــا ایــن واحــد هــا زمینــه اشــتغال  ۲۰۰ 

نفــر فراهــم شــد.
 قاســم عزیــززاده گرجــی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار 
ایرنــا افــزود :تمــام تــالش مــا ایــن اســت کــه در کارگــروه 
تســهیل و رفــع موانــع تولیــد شهرســتان هرچــه ســریعتر 
مشــکل ۱۱ واحــد تولیــدی دیگــر را کــه در تملــک بانــک 
هــا قــرار دارنــد  برطــرف شــود تــا ایــن واحدهــا را بــه مدار 

ــد برگردانیم. تولی
 عزیــز زاده گرجــی بیــان داشــت: اگــر خواهــان رونــق 
تولیــد و اشــتغال پایدار در کشــور هســتیم باید بیشــترین 
ــای  ــکالت واحده ــع مش ــوزه رف ــود را در ح ــز خ تمرک

تولیــدی و صنعتــی قــرار دهیــم و امــروز ایــن رویکــرد  از 
ــل اســت. ــه برنامه هــای محــوری شهرســتان باب جمل

 وی ادامــه داد: درابتــدای فعالیــت دولــت ســیزدهم  از 
ــل در حــوزه ایجــاد  ــری باب ــزار و۳۷۱ نف ــار ه ــد چه تعه
اشــتغال ،چهــار هــزار و ۱۵۷ شــغل در شهرســتان ایجــاد 
شــد کــه ایــن آمــار ۹۶ درصــد تعهــد شهرســتان را محقق 

کــرد.
  فرمانــدار بابــل اظهــار داشــت :دولــت در حوزه اشــتغال 
ــداد و بهزیســتی  ــه ام ــان تحــت پوشــش کمیت مددجوی
نزدیــک بــه ۵۴ میلیــارد تومــان ســرمایه گــذاری کــرده 
اســت کــه ایــن امــر زمینــه اشــتغال  ۹۷۷ نفــر را فراهــم 

کــرد .
 شهرســتان ۵۴۰ هــزار نفــری بابــل حــدود ۴۰۰ واحــد 
تولیــدی و صنعتــی دارد کــه در ســه شــهرک و ســه ناحیه 

صنعتــی فعال اســت.

۹ واحد تولیدی راکد در بابل به مدار 
تولید بازگشت
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یــک عضو هیــات علمی دانشــکده حقوق و علوم سیاســی 
دانشــگاه تهــران بــا بیــان اینکــه در قاچــاق انســان مهم ترین 
ابــزاری کــه بــرای ارتــکاب ایــن جنایــت مــورد اســتفاده قرار 
ــب و  ــق فری ــی از طری مــی گیــرد اغواگــری و جــذب قربان
ــازی در  ــبکه های مج ــت: ش ــت، گف ــای کاذب اس وعده ه
جــذب قربانــی و دســتیابی حداکثــری بــه جامعــه مخاطب 
و تبلیــغ وعده هــای کاذبــی کــه ممکــن اســت عــده ای را 
فریــب دهــد و آنهــا در دام قاچــاق انســانی بینــدازد، بســیار 

کمــک کــرده اســت.  
بــه گــزارش ایســنا، محمدهــادی ذاکــر حســینی عضــو 
هیــات علمــی دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی دانشــگاه 
ــاد و  ــل ابع ــرد تخصصــی بررســی و تحلی ــران در میزگ ته
چالشــهای ملــی، منطقــه ای و بین المللــی قاچاق انســان، با 
اشــاره بــه اینکــه UNODC )دفتــر مقابلــه بــا مــواد و جرم 
ســازمان ملــل متحــد( شــعاری کــه امســال بــرای ســالگرد 
ــا موضــوع »اســتفاده  ــرده ب روز قاچــاق انســان انتخــاب ک
و سوءاســتفاده از فنــاوری« اســت کــه هــم تاثیــر مثبــت و 
هــم منفــی در حــوزه قاچــاق انســان داشــته اســت، گفــت:  
فنــاوری و فضــای مجــازی در حــوزه جرائــم بیــن المللــی 
کارکــردی مشــابهی در موضوع قاچاق انســان داشــته اســت؛ 
یعنــی هــم بــه ارتــکاب و توســعه ارتــکاب جنایــات و جرایم 
بیــن المللــی کمــک کــرده و هــم ابــزاری بــرای مقابلــه بــا 

جنایــات بیــن المللــی بــوده اســت.
 وی ادامــه بــا تاکیــد دوبــاره بــر این کارکــرد دوگانــه افزود: 
بــه طــور مثــال از منظــر تهدیدی کــه نــگاه کنیــم در حوزه 
جرائــم بیــن المللی فضــای مجازی در موضوع نســل کشــی 
و نفــرت پراکنــی بســیار پــر نقــش بــوده اســت؛ نمونــه بــارز 
ــازی و  ــوزه مج ــه ح ــت ک ــد اس ــل رص ــته قاب آن در گذش
فنــاوری بــه شــدت و حــدت امــروز نبــود امــا  رســانه ها در 
ارتــکاب نســل کشــی و جنایــات بیــن المللــی نقش داشــته 
انــد. پرونــده معــروف رســانه  در دادگاه کیفــری بیــن المللی 
ــی و  ــم کــه در آنجــا یــک ایســتگاه رادیوی ــدا« را داری »روان
یــک روزنامــه محلــی نقــش پررنگــی در ارتــکاب یک نســل 
کشــی داشــته اســت و این منتهــی به یــک پرونــده کیفری 
ــر ایســتگاه  ــا مدی می شــود کــه مدیــر مســئول روزنامــه ی
رادیویــی خصوصــی بــه دلیــل ارتــکاب جنایــت تحریــک به 
نســل کشــی محاکمــه می شــوند. در آن پرونــده دادرســان 
گفتنــد جنــگ کلمــات و رســانه مکمــل جنــگ بــا گلوله و 

ــیر است. شمش
 ذاکرحســینی در ادامــه بــا بیــان اینکــه در موضــوع قاچاق 
انســان مهم تریــن ابــزار، اغواگــری و جــذب قربانــی از طریــق 
فریــب و وعده هــای کاذب اســت، گفــت: شــبکه های 
مجــازی در جــذب قربانــی و دســتیابی حداکثــری به جامعه 
ــی کــه ممکــن اســت  ــغ وعده هــای کاذب مخاطــب و تبلی
عــده ای را فریــب دهــد و آنهــا در دام قاچاق انســانی بیندازد، 
بســیار کمــک کــرده انــد؛ لذا بــا توجــه به اینکــه ایــن روزها 
بحــث حقــوق ســایبر و حقوق فضــای مجــازی بســیار مورد 
ــرای  توجــه اســت و هنــوز چنــدان ضابطه منــد نیســت، ب
ــازی  ــه از مصون س ــت ک ــم اس ــیار مه ــان بس عدالت خواه
ــازی  ــه مصون س ــا ن ــد، ام ــت کنن ــازی صحب ــای مج فض
حاکمــان از نقــد؛ بلکــه مصــون ســازی قربانیــان بالقــوه از 
جنایــت. وی افــزود: بایــد فضــای مجــازی ضابطه مند شــود.

 عضــو هیــات علمــی دانشــکده حقــوق دانشــگاه تهــران 
همچنیــن بــا بیــان فرصت هــای ایــن فضــا گفــت:  فضــای 

مجــازی در نظــام عدالــت کیفــری ایــن روزهــا مــورد توجــه 
اســت. اینکــه گوشــی های هوشــمند و فضــای مجــازی بــه 
کشــف جــرم و تحــت تعقیــب قــرار گرفتــن جنایــت کاران 

کمــک کــرده اســت.

ذاکــر حســینی در بخــش دیگری از ســخنان خــود تاکید 
ــر  ــرد: در قاچــاق انســان هــم، فضــای مجــازی عــاوه ب ک
ــه  ــد ب اینکــه یــک تهدیــد اســت، فرصــت اســت و می توان
آگاهــی قربانیــان کمــک کنــد. همانطــور کــه اشــاره شــد 
عمــده ابــزاری کــه مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد فریفتــن 
و اغواگــری اســت کــه می تــوان ایــن دسیســه ها را برمــا و 
قربانیــان را از طریــق آمــوزش مطلــع و به پیشــگیری از وقوع 

قاچــاق انســان کمــک کــرد.
ــه تعریفــی از قاچــاق انســان پرداخــت و  ــه ب  وی در ادام
گفــت: مهم تریــن مرجعــی کــه مفهــوم قاچــاق انســان را 
تعریــف کــرده پروتــکل الحاقــی بــه »کنوانســیون پالرمــو« 
اســت کــه در ارتبــاط بــه قاچــاق انســان بــه ویــژه کــودکان 
پرداختــه اســت. بــا اینکــه دولــت جمهــوری اســامی ایــران 
ــی را  ــکل الحاق ــه پروت ــت و ن ــیون اس ــو کنوانس ــه عض ن
پذیرفتــه، امــا ســال ۸۳ قانــون مبــارزه بــا قاچــاق انســان را 
تصویــب کــرده کــه تا حد زیــادی بــر گرفته از متــن پروتکل 
اســت. در مــاده یــک کــه ایــن قاچــاق را تعریــف می کنــد تا 
حــد زیــادی از تعریــف جهانــی قاچاق انســان تبعیــت کرده 
اســت. در قانــون اینگونــه تعریــف می کنــد که قاچاق انســان 
یعنــی خــارج یــا وارد ســاختن و ترانزیــت مجاز یــا غیرمجاز 
افــراد از مرزهــای کشــور بــا اجبــار و اکــراه یــا تهدیــد یــا بــا 
سوءاســتفاده از موقعیــت یــا سوءاســتفاده از وضعیــت فرد به 

قصــد فحشــا، برداشــت اعضــا و جــوارح و بردگــی و ازدواج.
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه مهمتریــن رکــن در عنصــر مادی 
قاچــاق انســان بــه عنــوان یــک جرم بحــث جابجایی اســت؛ 
ــه  ــکنی دارد ب ــه در آن س ــی ک ــی از محل ــی قربان جابجای
منطقــه ای دیگــر بــا یک ابــزار قهــری، گفــت: در تعریفی که 
در قانــون ایــران شــده، بــه عبــور از مــرز بیــن المللــی یعنــی 
قاچــاق از کشــور بــه کشــوری دیگــر موضوعیــت بخشــیده، 
امــا در تعریــف قاچــاق بیــن المللــی چنیــن نیســت. یعنــی 
ممکــن اســت در درون مرزهــای کشــور هــم قاچــاق انســان 
قابــل تحقق باشــد. مهــم آن جابجایــی اســت و اینکه مقصد 

کجاســت تفاوتــی نمی کنــد.
 وی خاطرنشــان کــرد: در بحــث جرائــم علیــه بشــریت دو 
رفتــار مجرمانــه داریــم؛ اول بحــث انتقــال اجبــاری و دیگری 
بحــث کوچانــدن اجبــاری اســت. انتقــال اجبــاری در درون 
مرزهــای یــک کشــور اســت؛ کســانی که بــه صــورت قانونی 
در منطقــه ای ســاکن هســتند و باالجبــار او را بــه منطقه ای 

دیگــر در آن کشــور میکوچانند.
ــز  ــاری نی ــدن اجب ــه کوچان ــا اشــاره ب  ذاکــر حســینی ب
ــن  ــرز بی ــه م ــی اســت ک ــاری جای ــدن اجب ــت: کوچان گف
المللــی وجــود دارد؛ یعنــی از کشــور بــه کشــوری دیگر کوچ 

شــود.
 ذاکــر حســینی گفــت: نکته ای کــه وجــود دارد و آنچه که 
وجــه تمیــز کوچ اجبــاری و انتقال اجبــاری در قاچاق انســان 
اســت، عنصــر معنوی اســت کــه وجــود دارد. اگــر کوچاندن 
بــه قصــد بهره کشــی و اســتثمار قربانــی باشــد آن را تبدیل 
بــه قاچــاق انســان می کنــد. در بحــث کوچانــدن اجبــاری 
عمــده دلیلــی کــه وجــود دارد پــاک ســازی قومــی اســت. 

امــا قاچاقچــی انســان دنبــال جابجایــی جمعیتــی نیســت. 
ــا او را بهــره  ــی را جابجــا میکنــد ت قاچاقچــی انســان قربان
کشــی بکشــاند. حال اینکه موضوع اســتثمار چیســت چند 
مــورد وجــود دارد؛ مــورد اول بحث اســتثمار جنســی اســت.

ــان  ــان قاچــاق انســان ، زن ــه وی، عمــده قربانی ــه گفت  ب
ــتثمار  ــل اس ــزه و دلی ــن انگی ــان مهمتری ــتند و در زن هس
جنســی  اســت. دومیــن مــورد بحــث کار اجبــاری اســت که 
در میــان مــردان عمــده دلیل برای اســتثمار بحث کار اســت. 
دلیــل دیگــر بــرای اســتثمار ارتــکاب جــرم اســت کــه ایــن 
مهمتریــن دلیــل اســتثمار در قاچــاق کــودکان اســت. دلیل 
دیگــر بحــث فــروش اعضــای بــدن اســت و درصــدی هــم 
ناظــر بــه بحــث ازدواج اجبــاری هســتند. یکــی از ابزارهایــی 
کــه بــه ازدواج اجبــاری ختــم میشــود، بحــث قاچاق انســان 

اســت.

ــن عضــو هیــات علمــی حقــوق دانشــگاه،  ــه ای ــه گفت ب
ــن  ــری بی ــوان کیف ــرا دی ــاری اخی ــوع ازدواج اجب در موض
المللــی ورود پیــدا کــرده اســت. قبــا در بســیاری از محاکم 
میخواســتند ذیــل عنوان بــه بردگــی گرفتن تعریــف کنند، 
ــرم  ــک ج ــاری ی ــه ازدواج اجب ــرد ک ــوان ک ــوان عن ــا دی ام
مســتقل اســت؛ درســت اســت کــه از حیــث مــادی بــه »به 
بردگــی گرفتــن« شــباهت دارد و آزادی را ســلب و کرامــت 
را نقــض میکنــد امــا چــون هــم زناشــویی و هــم مــادری را 
تحمیــل می کنــد و هــم فــرد کارهــای خانگــی را برعهــده 
ــه  ــد از ب ــه میبین ــیب هایی ک ــا و آس ــج ه ــرد و رن می گی
بردگــی گرفتــه شــدن متفــاوت اســت، یــک جرم مســتقلی 
اســت. لــذا ازدواج اجبــاری هــم ایــن روزهــا در کانــون توجــه 

اســت.
ــه  ــه ب ــم اینک ــی رغ ــا عل ــه م ــه اینک ــاره ب ــا اش    وی ب
کنوانســیون های بین المللی نپیوســتیم اما نســخه بومی آن 
را داریــم، بــه قانــون قاچــاق انســان کــه در ســال ۸۳ تصویب 
شــده اســت گفــت: ایــن قانــون بســیار قانــون خوبی اســت. 
برخــی نقــاط قــوت دارد، از جملــه اینکــه به نقــش دولتی ها 
اشــاره کــرده و گفتــه متهــم عــاوه بــر مجــازات مقــرر بــه 
انفصــال از خدمــت نیــز محکــوم مــی شــود. همچنیــن بــه 
ــت.  ــم اس ــیار مه ــه بس ــرده ک ــاره ک ــرکت ها اش ــش ش نق
امــروزه پیونــد بیــن حقــوق بشــر و تجــارت بســیار مطــرح 
شــده اســت. در قاچــاق انســان کنشــگران تجــاری بســیار 
ایفــای نقــش می کننــد ) افــرادی که بــا ظاهرهــای فریبنده 
افــراد را جــذب و بعــد با اهداف اســتثماری قاچــاق میکنند(.

ــاری  ــوع ازدواج اجب ــه موض ــه ب ــینی در ادام ــر حس  ذاک
در قانــون ســال ۸۳ اشــاره کــرد و گفــت: یــک پیشــرفت و 
دســتاورد بســیار مهمــی بــوده اســت کــه ایــن را پذیرفتــه 
اســت بــه طــوری کــه علــی رغــم اینکــه اصطــاح اجبــاری 
را نیــاورده امــا منظــور ایــن اســت کــه پذیرفته ممکن اســت 

قاچــاق بــرای ازدواج هــم صــورت گیــرد.
 بــه اعتقــاد ایــن عضو هیــات علمی دانشــگاه تهــران، ادامه 
داد: البتــه ایــن قانون نقاط منفــی هــم دارد از جمله اینکه به 
کــودکان بــه صــورت خــاص اشــاره نکــرده اســت درصورتــی 
کــه یکــی از قربانیــان اصلی قاچاق انســان، کودکان هســتند. 
همچنیــن در قانــون بــه بحث صاحیت هــای جهانی اشــاره 
نکــرده درحالــی کــه جــا داشــت صاحیت هــای جهانــی را 
بــه رســمیت بشناســد تا بــاب همــکاری هــای بیــن المللی 

در راســتای مقابلــه بــا قاچاق انســان فراهم شــود.

 وی افــزود: تعهــد دیگــر بحــث پیشــگیری اســت. در کنار 
بحــث آمــوزش و آگاهی بخشــی، ریشــه های قاچاق انســان 
را بایــد رصــد کــرد. مهمتریــن عامــل در قاچاق انســان بحث 
اقتصــادی اســت. یعنــی در جامعــه ای کــه اقتصــاد ضعیف و 
بیمــار اســت موج هــای مهاجرتی ایجاد می شــود و بســتری 
اســت کــه افراد سوءاســتفاده بــرای قاچــاق انســان می کنند. 
طبیعتــا یکــی از جنبه های پیشــگیری کان این اســت که 

موضــوع اقتصــادی رصد شــود.  
 بــه گــزارش ایســنا، فاطمــه اشــرفی فعــال حــوزه 
ــن  ــط انجم ــه توس ــرد ک ــن میزگ ــز در ای ــدگان نی پناهن
ــی از  ــتان یک ــرد: افغانس ــان ک ــد، بی ــزار ش ــی« برگ »حام
طوالنی تریــن جنگ هــا و بحران هــا و آشــوبها را پشــت ســر 
ــه عنــوان یکــی از جدی تریــن  گذاشــته و از همیــن روی ب
و بزرگتریــن کشــورهای مهاجرفرســت و پناهنــده فرســت 
ــاط  ــط در ارتب ــه فق ــی ن ــت و از طرف ــرح اس ــا مط در دنی
افغانســتان بلکــه معمــوال کشــورهای بحــران زده یــا بحــران 
خیــز جدی تریــن آسیب هایشــان بــه کشــورهای همســایه 
وارد می شــود و مــوج مهاجرت هــا بــه صــورت پلکانــی بــه 

ــود. ــل می ش ــورها منتق ــایر کش س
 وی ادامــه داد: بــه همین نســبت جمهوری اســامی ایران 
و پاکســتان جزو یکــی از بزرگترین کشــورهای مهاجرپذیر و 
پناهنــده پذیــر در طــول بیــش از چهــار دهــه اخیر هســتند 
و مهاجــرت افغانســتانیها بــه عنــوان مهاجرت مزمــن در دنیا 
شــناخته می شــوند؛ مهاجرینــی کــه در مســیرهای رفــت 
ــرایط  ــان ش ــی ش ــای مهاجرت ــوز جنبه ه ــتی هن و برگش
مشــخصی پیــدا نکــرده و مــا در داخــل ایــران )باتوجــه بــه 
شــرایط سینوســی کــه افغانســتان داشــته( بــا سیاســتها و 

وجــوه مختلــف عملکــردی دولت هــا  روبــرو بودیــم.
 اشــرفی بــا بیــان اینکــه سیاســتهای عمومــی دولت هــا 
بــرای  پذیــرش مهاجریــن اجبــاری و پناهنــدگان و 
ــا ظرفیت هــای داخلــی  پناهنجویــان معمــوال نســبتی را ب
و ظرفیتهــای زیســتی و جمعیتــی پیــدا می کنــد، گفــت: 
قاعدتــا میــزان ارتباطــی که نســبت های پذیــرش جمعیتی 
کشــورها به خــود اختصــاص می دهنــد، ارتباط مســتقیمی 
بــا منابــع طبیعــی، اقتصــادی یــا حتــی ظرفیت هــای خالی 

دارد.
 اشــرفی بــا اشــاره بــه میــزان صــدور ویــزا بــرای افغــان ها 
طی یکســال گذشــته، گفــت: باتوجه به شــرایط افغانســتان، 
»ویزاهــای بــدون بازگشــت« بوده اســت. از تعداد افــرادی هم 
کــه آمدنــد، کمتــر بــه داخــل افغانســتان برگشــتند؛ حتــی 
در شــرایط فعلــی کــه وضعیــت نگــران کننــده شــده و بــا 
حاکمیــت جدیــد افغانســتان، بــه نظــر می رســد با گســیل 
جمعیتهــای مختلف به کشــورهای همســایه، بــه نوعی باید 
درصــدد رفــع موانــع نــژادی یــا مذهبــی پیــش رویــش بود.

ــرد:  ــار ک ــری از ســخنان خــود، اظه  وی در بخــش دیگ
طالبــان در مســیر قــوت بخشــیدن بــه ســیطره و حاکمیت 
ــه هــر  ــان قومــی و مذهبــی مشــخص اســت. ب یــک جری
ــا در  ــه ب ــی اســت ک ــرایط در وضعیت ــن ش ــه ای حــال هم
نظــر گرفتــن تمــام محدودیتهــا، خــود عواملــی اســت کــه 
بــه طــور خواســته یــا ناخواســته روی سیاســتهای مهاجرتی 
و سیاســتهای پناهنــده پذیــری دولتهــا اثرگــذار بوده اســت. 

کمتــر از یــک دهــه فرصت داریــم ایــران در ســیاهچاله جمعیتی 
ــان  ــال زم ــی، ۳۰۰ س ــیاهچاله جمعیت ــروج از س ــرد خ ــرار نگی ق

می بــرد. 
ــا  ــی ب ــر، دانشــگاه نشســت تحلیل ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
موضــوع جمعیــت ایــران؛ خانــواده ایرانــی و فرزندپــروری بــا حضور 
جمعــی از اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران و 
دکتــر دکتــر امیــر حســین بانکی پــور رئیس کمیســیون مشــترک 
ــس شــورای  ــواده مجل ــت از خان ــت و حمای ــی جمعی طــرح جوان

اســامی برگــزار شــد.
 در ابتــدا بانکــی پــور بــا برشــمردن اهمیــت جمعیــت بــرای یک 
کشــور و لــزوم توجــه همــگان بــه مقولــه پیــری جمعیــت اظهــار 
ــران  داشــت هیچیــک از بحران هــای تاریخــی گذشــته و حــال ای
ماننــد جنگ هــا، حملــه مغــول و یــا قحطی هــا نبــوده کــه بعــد از 
گذشــت ۳۰ ســال تمــام نشــده باشــد، بعــد از آن جامعــه ســرجای 
اولــش برگشــته اســت امــا در مــورد بحــران و پیــری جمعیــت این 
ــی از  ــل مقایســه نیســت ول ــی قاب ــا هیــچ بحران طــور نیســت و ب
ــوش و نامحســوس ایجــاد می شــود  ــج و خام ــه تدری ــه ب آنجــا ک
قابــل درک بــرای همــه نیســت و بــه انحــاء مختلــف مــورد نقــد 
عوامانــه قــرار می گیــرد. لــذا بحــران پیــری جمعیــت عمیق تــر از 
هــر بحــران دیگــری اســت و قابــل مقایســه بــا هیــچ بحــران موقت 
ــا تشــدید  ــه در کرون ــم نیســت چــرا ک ــا ه ــد کرون دیگــری مانن
ــرای  ــی ب ــختگیری ها محدودیت های ــتورالعمل ها و س ــرای دس اج

مــردن بــه وجــود آورد.
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه هیچ چــاره ای بــرای خروج از ســیاهچاله 
پیــری جمعیــت وجــود نــدارد تاکیــد کــرد خــروج از بحــران پیری 
جمعیــت ۳۰۰ ســال طــول می کشــد و بــا توجــه بــه اینکــه پنجره 
جمعیتــی نیــز بــر اســاس نیــروی کار تعریــف می شــود نــه افــراد 
در ســنین بــاروری، بنابرایــن تــا حداکثــر شــش ســال دیگــر بــرای 
جبــران ایــن عقــب افتادگــی فرصــت داریــم بنابرایــن بــرای عــدم 
ایجــاد ایــن بحران الگــوی فرزنــدآوری بایســتی از دو فرزنــدی عبور 
و بــه ســه فرزنــدی تغییــر پیــدا کنــد لــذا بــرای ایــن تغییر مســیر 
تــا جمعیــت ۱۸ میلیونــی دهــه شــصتی هــا کــه در ســن زاد و ولد 

هســتند فرصــت جبــران داریم.
 ایــن اســتاد دانشــگاه گفــت پرداختــن بــه حاشــیه ها در مــورد 
جمعیــت فــارغ از نــوع حکومت هــا و دولت هــا و سیاســت منجــر 
بــه فاجعــه جمعیتــی در ایــران خواهــد شــد لــذا انتظــار از نخبگان 
اینســت کــه فــارغ از نگاه هــای عوامانــه و رایــج، عمــق ایــن موضوع 
را درک کــرده و جامعــه را بــه ســمت آگاهــی و ادراک ایــن مســأله 
ــران  ملــی ســوق دهنــد وی ادامــه داد متأســفانه بســیاری از مدی
کشــور هــم درک درســتی از وضعیــت ندارنــد و ایــن ابــر بحــران 
ــا افزایــش مهاجرت هــای  را فهــم نکــرده انــد بــه عنــوان نمونــه ب
خارجــی و داخلــی کــه صــورت می گیــرد ترکیــب جمعیتــی نــژاد 

ایرانــی نیــز دســتخوش تغییــر خواهــد شــد.
 رئیــس کمیســیون مشــترک طــرح جوانــی جمعیــت و حمایــت 
از خانــواده بــا بیــان اینکــه متأســفانه موضــوع تعدیــل جمعیــت در 
ــه ای و اداری ورود  ــا بیم ــا از نظــام آموزشــی ت ــای م ــام نظام ه تم
کــرده بــود اظهــار داشــت طــرح مجلــس شــورای اســامی کــه در 
ایــن رابطــه تصویــب و ابــاغ شــده دارای ۷۳ مــاده و ۲۰۵ حکــم 
اســت کــه در شــورای نگهبــان هــم تأییــد شــده و آئیــن نامه هــای 
آن نیــز ابــاغ شــده اســت، تــا کنــون ۲۰ درصــد ایــن قانــون اجــرا 
ــه  ــرای آن در نظــر گرفت ــی محکــی ب شــده و ضمانت هــای اجرای

شــده اســت.
ــته  ــه دس ــون س ــن قان ــان ای ــرد مخالف ــوان ک ــور عن ــی پ  بانک
ــی  ــی یعن ــم قبل ــه پارادای ــه ب ــروه اول کســانی هســتند ک ــد گ ان
ــا  ــرای آنه ــه ب ــر روی ــد و تغیی ــرده ان ــادت ک ــت ع ــل جمعی تعدی
ســخت اســت، گــروه دوم دشــمنان ایــران قــوی و جــوان هســتند 
کــه بســیار هوشــمندانه از تمــام ابزارهــا بــرای مخالفــت اســتفاده 
کــرده و می کننــد و دســته ســوم کســانی هســتند کــه اجــرای این 
طــرح در تعــارض بــا منافــع مــادی چنــد هــزار میلیاردی آنهاســت 
ــود را  ــت خ ــی مخالف ــی و توجیه ــای علم ــش گزاره ه ــا پوش و ب
ــی ایجــاد  ــع فکــری و عمل ــراز می کننــد و در اجــرای طــرح مان ب
ــات  ــری جلس ــوع غربالگ ــه در موض ــوان نمون ــه عن ــد ب می نماین
ــزار و از نظــرات علمــی و  ــن مربوطــه برگ ــا متخصصی بســیاری ب

ــان در اجــرای ایــن طــرح اســتفاده شــد. عملــی آن
 وی بیــان کــرد در ایــن طــرح ۲۱ مانــع بــرای پیــری جمعیــت 
شناســایی شــده کــه بایســتی رفــع شــوند و بــرای رفــع هرکــدام از 
ایــن موانــع مــواد قانونــی گذاشــته شــده اســت از جمله تســهیات 
ازدواج و افزایــش چنــد برابری وام ازدواج، توســعه مراکز همســریابی 
ــای  ــعه خوابگاه ه ــور، توس ــاوره مح ــور و مش ــواده مح ــی خان قانون
متأهلیــن و نهضــت خوابــگاه ســازی بــرای دانشــجویان، تســهیات 
پرداخــت ۹۰ در صــد هزینــه درمــان نابــاروری، افزایــش ســنواتی 
حــق عائلــه منــدی و حــق تأهــل بطوریکــه در ۵ ســال آینــده ۳۰ 
برابــر مقــدار دریافتــی امســال خواهــد شــد و بســیاری مــوارد دیگر 

کــه در طــرح جوانــی جمعیــت بــه تفصیــل ذکــر شــده اســت
 در ادامــه شــرکت کننــدگان پیرامــون موضوعــات مطــرح شــده 
بــه بیــان پرســش ها و دیدگاه هــای خــود پرداختنــد و کارشــناس 
ــکار  ــاع اف ــزوم فرهنــگ ســازی و اقن ــر ل ــد ب ــا تاکی ــز ب ــو نی مدع
عمومــی توســط نخبــگان بــار دیگــر بــر اهمیــت ایــن مســئله ملی 
تاکیــد نمودنــد و همــگان را بــه درک و توجــه مضاعــف بــه ایــن 

موضــوع فراخواننــد.
ــی  ــت و تعال ــی جمعی ــرح جوان ــه ای از ط ــت خاص ــه پیوس  ب

ــردد.  ــه می گ ــدان ارائ ــتفاده عاقمن ــت اس ــواده جه خان

یک دهه فرصت داریم ایران در 
سیاهچاله جمعیتی قرار نگیرد

گزارش
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ــوان  ــه عن ــی ب ــاد اجتماع ــازمان های مردم نه ــکل ها و س تش
ــاماندهی  ــه س ــت در زمین ــردم و دول ــن م ــط بی ــه واس حلق
ــهری  ــی ش ــرکت بازآفرین ــا ش ــمی ب ــکونتگاه های غیررس س

ــرد. ــد ک ــکاری خواهن هم
 بــه گــزارش ایســنا، در نشســت اخیــر مدیرعامــل شــرکت 
بازآفرینــی شــهری بــا رییــس ســازمان امــور اجتماعــی 
کشــور مقــرر شــده بــه منظــور شــتاب دهی ســاماندهی 
ســکونتگاه های غیررســمی بــا همــکاری ســازمان شــهرداری ها 
ــهری  ــی ش ــرکت بازآفرین ــور و ش ــای وزارت کش و دهیاری ه
ــران، حلقــه واســط بیــن مــردم و دولــت شــکل بگیــرد و و  ای
همچنیــن از ظرفیت هــای ســازمان بهزیســتی و ســازمان فنــی 

ــری شــود. ــز اســتفاده حداکث ــه ای نی و حرف
ــور  ــی کش ــورای اجتماع ــی ش ــت اصل ــج اولوی ــی از پن  یک
ــه موضــوع حاشیه نشــینی اســت، حاشیه نشــینی  رســیدگی ب
ابعــاد مختلفــی دارد کــه آســیب های اجتماعــی یکــی از ابعــاد 
ــن  ــه ای ــی کشــور ب ــورای اجتماع ــی رود و ش ــمار م ــه ش آن ب
مهــم پرداختــه اســت. بــر اســاس ســند ملــی توانمندســازی و 
ســاماندهی ســکونت گاه های غیررســمی همــه دســتگاه ها بایــد 

بــرای ســاماندهی حاشیه نشــینی وارد عمــل شــوند و در جلســه 
شــورای اجتماعــی کشــور چگونگــی همســو شــدن ســتاد ملی 
بازآفرینــی شــهری پایــدار و شــورای اجتماعــی کشــور مــورد 

بحــث و بررســی قــرار گرفــت.
 بنــا بــه گفتــه محمد آئینــیـ  مدیرعامــل شــرکت بازآفرینی 
شــهری ایــران بــا اشــاره بــه این کــه چارچــوب اصلــی کار انجام 
شــده اســت، اظهارکــرد: گفــت و گــو حــول ایــن موضــوع بــود 
کــه چنانچــه قــرار اســت کار بــا نــگاه مردمی ســازی پیــش رود، 
در ســطح محلــه چگونــه بایــد شــروع شــود و نهــاد واســط بین 
ــه تشــکیل شــود، شــرح خدمــات ایــن  مــردم و دولــت چگون
نهــاد و ایــن کــه متخصصــان ایــن حــوزه چــه کســانی بایــد 

باشــند از جملــه محورهــای مــورد بحــث بــود.
ــن  ــن کــه در ای ــان ای ــا بی ــر راه و شهرســازی ب ــاون وزی  مع
ــح  ــه تجربه هــای مختلفــی در کشــور وجــود دارد، تصری زمین
کــرد: تجربه هــای مختلــف از قبیــل نهاد توســعه محله شــرکت 
بازآفرینــی شــهری ایــران، دفاتــر خدمــات نوســازی شــهرداری 
تهــران و دفاتــر تســهیلگری وزارت کشــور تجربه هــای خوبــی 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــیر م ــن مس ــوان در ای ــه می ت ــتند ک هس

 . ند گیر
ــا اســتفاده از  ــرار شــد ب ــن جلســه ق وی تاکیــد کــرد: در ای
ــهرداری ها و  ــازمان ش ــکاری س ــا هم ــده ب ــاد ش ــات ی تجربی
ــی  ــرکت بازآفرین ــور و ش ــی کش ــورای اجتماع ــا، ش دهیاری ه
شــهری ایــران، شــرح خدمــات راهبــردی و چارچوب هــای ایــن 

نهــاد مشــخص شــوند.
 مدیرعامــل شــرکت بازآفرینــی شــهری ایــران افــزود: 
پیشــنهاد مــا ایــن بــود، ایــن نهــاد بایــد بــه شــهرداری ها وصــل 
شــود زیــرا شــهرداری ها بیشــترین نقــش را در محــات دارنــد 
ــی بازآفرینــی  ــران ســتاد مل ــوان دبی ــه عن ــز ب و شــهردارها نی
ــود  ــت بهب ــاز جه ــورد نی ــای م ــد برنامه ه ــدار بای ــهری پای ش
وضعیــت ســکونت گاه های غیررســمی را تهیــه و اجــرا کننــد.

 آئینــی ادامــه داد: هــدف اصلــی ایــن اســت  از ظرفیت هــای 
ایجــاد شــده در گذشــته اســتفاده حداکثــری شــود. همچنیــن 
ــات و  ــده در مح ــناخته ش ــی ش ــای اصل ــد از ظرفیت ه بای
ــد،  ــه را دارن نیــز گروه هــا و نهادهایــی کــه ســابقه کار در محل

اســتفاده کــرد.
ــکاری  ــا هم ــد ب ــرر ش ــه مق ــن جلس ــه وی در ای ــه گفت  ب

ســازمان شــهرداری ها و دهیاری هــای وزارت کشــور و شــرکت 
بازآفرینــی شــهری ایــران، حلقــه واســط بیــن مــردم و دولــت 
شــکل گیــرد و همچنیــن از ظرفیت هــای ســازمان بهزیســتی 
ــه ای نیــز اســتفاده حداکثــری  کشــور و ســازمان فنــی و حرف

شــود.
ــه  ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــازی ب ــر راه و شهرس ــاون وزی  مع
ــاه  ــه کشــور، راه و شهرســازی و تعــاون، کار و رف ســه وزارتخان
ــر  ــی را ب ــی در ســاماندهی حاشیه نشــینی نقــش اصل اجتماع
عهــده دارنــد، عنــوان کــرد: وزارت کشــور حــوزه توانمندســازی 
ــدی  ــوزه کالب ــازی در ح ــده دارد؛ وزارت راه و شهرس ــر عه را ب
ــز  ــی نی ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــد و وزارت تع ــل می کن عم
وظیفــه توانمندســازی اقتصــادی ســاکنان ایــن محــات را بــر 
عهــده دارنــد. در صــورت هماهنگــی کامــل ایــن ســه وزارتخانه 
می تــوان شــاهد بهبــود وضعیــت حاشیه نشــینی و ســاماندهی 

ــیم.  ــمی باش ــکونتگاه های غیررس س

ساماندهی حاشیه نشینان با کمک سازمان های مردم نهاد
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چرا تلویزیون از مجریانش مراقبت نمی کند؟

گفتوگو

ــه  ــان در هم ــودکان و نوجوان ــت: ک ــوزه گف ــناس م ــک کارش ی
جــای دنیــا بیــش از ۵۰ درصــد بازدیدکننــدگان موزه هــا را تشــکیل 
می دهنــد. در ایــران نیــز در دوهــه اخیــر در معرفــی موزه هــا 
ــم در  ــا بپذیری ــم، ام ــودی بوده ای ــد صع ــاهد رش ــودکان ش ــه ک ب
زمینه هایــی ضعیــف هســتیم و همچنــان بــا روش هــای قدیمی تــر 
در موزه هــا بــا بچه هــا رفتــار می کنیــم و در فضــای مجازی ایــی کــه 
کــودک فعــال اســت، حضــور نداریــم. هرچنــد همــه تقصیــر گــردن 

ــت. ــا نیس موزه ه
ـ رییــس اداره مــوزه و موسســه کتابخانــه مــوزه   رضــا دبیری نــژاد 
ـ معتقــد اســت: امــروز حــوزه مــوزه و کــودک نســبت به  ملــی ملــک 
گذشــته در جایــگاه خوبــی قــرار دارد و بایــد بــا رفع نقــاط ضعف این 
حــوزه آن را تقویــت کــرد. او در توضیحات بیشــتر به ایســنا گفــت: در 
دوهــه اخیــر در معرفــی موزه هــا بــه کــودکان شــاهد رشــد صعــودی 
بوده ایــم. قبــل از ایــن، شــرایط بازدیــد کــودکان از موزه هــا خیلــی 
ســخت و تمایــل بــرای ایــن کار پاییــن بــود. بازدیدها خیلی خشــک 
و مدرســه ای انجــام می شــد، امــا امــروز تغییراتــی بــه وجود آمــده که 
موجــب ایــن رشــد شــده اســت. موزه هــا بازدیدهــای کــودکان را بــه 
رســمیت شــناخته اند و پذیرفته انــد در ایــن زمینــه بایــد کار کننــد و 

دیگــر نســبت بــه کــودکان گارد ندارند.
 او بــا اشــاره بــه نقــاط قــوت در حــوزه مــوزه و کــودک، اظهــار کرد: 
تجربه هایــی در حــوزه کــودک اتفــاق افتــاده کــه تبدیــل بــه الگویــی 
ــن تجربه هــا حاصــل دو  ــرای موزه هــای مختلــف شــده اســت. ای ب
ــطه ها،  ــری واس ــال ها یکس ــن س ــه در ای ــت؛ اول این ک ــاق اس اتف
راهنماهــا و تشــکل های خصوصــی تورهــای موزه گــردی کــودکان 
ــد  ــد و در مناســبت ها و ایام هــا خــاص ســعی کرده ان برگــزار کرده ان
ــای  ــی، کارگاه ه ــد قصه گوی ــف مانن ــای مختل ــرای برنامه ه ــا اج ب
ــن  ــد. ای ــوزه و فضــای آن آشــنا کنن ــا م ــودکان را ب آموزشــی و... ک
ــه نوعــی الگوســازی شــده اند و موجــب شــده تورهــای  ــات ب اقدام
موزه گــردی امــروز بیشــتر مختــص کــودکان باشــد تــا بزرگســاالن.

 مــوزه دار اضافــه کــرد: اتفــاق تأثیرگــذار دیگــر، تشــکیل موزه های 
اختصاصــی، ماننــد مــوزه تاریــخ کانــون پــرورش فکــری کــودکان، 

مــوزه عروســک های ملــل، مــوزه ایرانــک، مــوزه خیمه شــب بــازی 
ــودکان  ــردی ک ــرای موزه گ ــی ب ــا نیزالگوی ــن موزه ه ــت. ای و ...  اس
شــده اند. موزه هــای کــودک از ســر عالقــه و توســط افــرادی تشــکیل 
ــن  ــن ای ــد، همچنی ــودک می کنن ــی کار ک ــه تخصص ــده اند ک ش
موزه هــا کارگاه و رویــداد محــور هســتند و برنامه هــای پویاتــری در 
حــوزه کــودک دارنــد. بــه نوعــی اقدامــات ایــن موزه هــای اختصاصی 
کــودک در موزه هــا دیگــر تأثیــر گذاشــته اســت و گاهــی از اقدامــات 

آن هــا الگوبــرداری و تقلیــد می شــود.
  رییــس اداره مــوزه و موسســه کتابخانــه مــوزه ملــی ملــک بــرای 
ــاهد  ــروز ش ــک ام ــوزه مل ــا م ــا و ی ــت: در کاخ موزه ه ــه گف نمون
اقداماتــی در حــوزه کــودک هســتیم. مــا در مــوزه ملــک مجموعــه 
ــاب منتشــر  ــب یــک کت تجربه هایمــان در حــوزه کــودک را در قال
کردیــم. حتــی برای کــودکان خــاص ماننــد نابینایان، اوتیســمی ها و 
... هــم تورهایــی برگــزار کردیــم و همیــن نشــان می دهــد کــه چقدر 

ــم. ــر رفته ای در ایــن زمینــه جلوت
ــن  ــا ای ــن صحبت ه ــن ای ــرد: هــدف از گفت ــان ک ــژاد بی  دبیری ن
نیســت کــه بگویــم مــا در ایــن حــوزه کامــل هســتیم، همیشــه باید 
جلوتــر برویــم، امــا شــیوع کرونــا هــم مــا را کمی عقــب نگه داشــت. 
مدارس بعد از بازگشــایی شــاید درگیر مشــکالتی هســتند کــه موزه 
را در اولویــت قــرار ندهنــد، امــا بایــد بــا حمایت های میــراث فرهنگی 
و شــهرداری شــرایط بازدیدهــای مــدارس از موزه هــا را فراهــم کــرد.

ــوزه و کــودک وجــود دارد،  ــاره مشــکالتی کــه درحــوزه م  او درب
نیــز اظهــار کــرد: بایــد بپذیریــم کــه در زمینه هایــی در ایــن حــوزه 
ــا  ــر در موزه ه ــای قدیمی ت ــا روش ه ــان ب ــف هســتیم. همچن ضعی
ــه  ــن حــوزه ب ــرار اســت در ای ــم و اگــر ق ــار می کنی ــا بچه هــا رفت ب
ــات و روش هــای تأثیرگــذار در حــوزه  ــد ادبی نتیجــه ای برســیم بای
کــودک را دنبــال کنیــم. تولیــد محتــوا در فضــای مجــازی یکــی از 
ایــن روش هاســت، در حــال حاضــر بچه هــا در فضــای مجــازی فعــال 
هســتند، امــا تولیــد محتوایــی مناســب آن هــا در ایــن فضــا نداریــم. 
رســانه ها بــه عنــوان واســطه هایی کــه می تواننــد بــه جریان ســازی 
فرهنگــی کمــک کننــد بــه تولیــد محتــوا بــر اســاس آثــار مــوزه ای 

ــد. ــودکان نمی پردازن ــرای ک ب
ــا بیــان این کــه بایــد در ایــن حــوزه بــه گروه هــای   دبیری نــژاد ب
محــروم و دور از دســترس نیــز فکرکنیــم و اقداماتی بــرای آن ها انجام 
دهیــم، افــزود: طبیعتــا در بخشــی هــم بایــد بــه ایــن بپردازیــم کــه 
ــختی هایی  ــکالت و س ــه مش ــودک چ ــوزه ک ــا در ح ــود موزه ه خ
ــته  ــل داش ــا تمای ــود موزه ه ــاید خ ــن اســت ش ــد؛ مشــکل ای دارن
ــا آنقــدر توانشــان در  ــد، ام باشــند در حــوزه کــودک فعالیــت کنن
ــای خودشــان محــدود شــده اســت  ــع نیازه ــروی انســانی و رف نی
ــت گذاران  ــی سیاس ــد. از طرف ــش ببرن ــد کاری از پی ــه نمی توانن ک
باالدســتی هــم ایــن موضــوع را جــدی نمی گیرنــد و اگــر هــم بــه آن 
بــاور داشــته باشــند در حــد شــعار بــه آن می پردازنــد و نــه برنامــه و 
راهبــرد. اگــر ایــن برنامه هــا بــرای آن هــا جــدی باشــد بایــد الزامــات 
آن ماننــد بودجــه، نیــروی انســانی، کارآمــوز، برنامه ریــزی بــرای بازی 

کــودکان و ایجــاد ابزارهــای آن را فراهــم کننــد.
ــه  ــن بدن ــه بی ــت ک ــن اس ــی در ای ــش اصل ــاد او، چال ــه اعتق  ب
کارشناســی عالقه منــد و مدیرانــی کــه عمدتــا از فضــای بیــرون بــه 
ــاید در  ــدی را ش ــت. عالقه من ــیار اس ــه بس ــد فاصل ــا آمده ان موزه ه
بدنــه کارشناســی ببینیــم، امــا وقتــی پشــتیبانی از آن را در ســطح 
مدیریتــی نداریــم، رغبــت ســطح کارشناســی هــم از بیــن مــی رود. 
در حالی کــه بایــد بپذریــم کــودکان و نوجوانــان در همــه جــای دنیــا 
بیــش از ۵۰ درصــد بازدیدکننــدگان موزه هــا را تشــکیل می دهنــد.

ــای  ــت: موزه ه ــد اس ــن معتق ــوزه همچنی ــناس م ــن کارش  ای
ــر دنبــال می کننــد؛ چــرا کــه  خصوصــی حــوزه کــودک را جدی ت
حیاتشــان بــه ایــن موضــوع معطــوف اســت. موزه هــای دولتــی، امــا 
چــون درآمدشــان از جــای دیگــری تأمیــن می شــود و مدیریتشــان 
احســاس نمی کننــد بایــد بــه ایــن حــوزه بپــردازد، کمتــر رغبــت و 

ــود. ــده می ش ــا دی ــردی در آن ه ــه موزه گ ــه ب عالق
ــرات را  ــام تقصی ــوان تم ــی نمی ت ــزود: از طرف ــوزه دار اف ــن م  ای
گــردن موزه هــا انداخــت، بخشــی از ایــن کار بایــد برعهــده مربیــان 
تخصصــی در نهادهــای آموزشــی ماننــد مــدارس باشــد کــه بیشــتر 
ــرای  ــند. ب ــا را می شناس ــد و بیشــتر آن ه ــروکار دارن ــا س ــا بچه ه ب

آمــوزش مربی هــا و معلمــان هــم الزم اســت اقــدام بیــن ســازمانی 
اتفــاق بیفتــد، یعنــی ابتــدا مربیــان را آمــوزش و بــا موزه هــا آشــتی 
دهیــم تــا یــاد بگیرنــد چــه درکــی از موزه هــا بایــد وجــود داشــته 
باشــد، قطعــا در مرحلــه بعــدی خودشــان مشــوق حضــور کــودکان 
در موزه هــا می شــوند. همچنیــن بایــد ایــن تورهــا را بــرای مدیــران 

ــم. ــزار کنی ــم برگ ــرورش ه آموزش وپ
 دبیری نــژاد بــا اشــاره بــه نقــش والدیــن در حــوزه مــوزه و کــودک، 
اظهــار کــرد: ایــن اقدامــات بایــد بــرای والدیــن هم انجــام شــود، برای 
مثــال تورهــای مشــترک کــودک و والــد و یا تــور اختصاصــی والدین 
ــادر و  ــردی م ــای موزه گ ــا توره ــال ۹۸ م ــل از س ــود. قب ــزار ش برگ
فرزنــد داشــتیم، طبیعتــا چنیــن اقداماتــی در ایــن حــوزه تأتیرگــذار 

است.
ــوزه  ــای م ــه فعالیت ه ــش ب ــری از صحبت های  او در بخــش دیگ
ملــی ملــک در حــوزه کــودکان اشــاره کــرد و گفــت: در مجموعــه 
ملــک از هشــت، نــه ســال پیــش »در بــاغ قصه هــا« را آغــاز کردیــم، 
ــودکان را در  ــازی ک ــای ب ــا توره ــم و ب ــی را طراحــی کردی بازی های
مــوزه همراهــی می کردیــم، همچنیــن عروســک هایی ســاختیم که 
ــودکان باشــیم، در حــال حاضــر  ــن عروســک ها راهنمــای ک ــا ای ب
ــم. قبــال فکــر  ــرای کــودکان داری در ســالن های مــوزه پازل هایــی ب
می کردیــم بایــد فضــای اختصاصــی بــرای کــودکان ایجاد کنیــم، اما 
االن بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه بایــد در همــه ســالن ها و موزه هــا 

شــرایط کار بــا کــودکان و جذابیــت بــرای کــودکان ایجــاد کنیــم.
 دبیری نــژاد بیــان کــرد: نکتــه آخــر ایــن اســت کــه در زمان هــای 
مناســبتی، خیلــی بیشــتر بــه تورهــای کــودکان پرداخته می شــود، 
ولــی واقعیــت این اســت که مســأله مــا خــارج از آن مناسبت هاســت 
ماننــد تابســتان ها کــه مــدارس تعطیــل اســت. بایــد فکــر کنیــم در 
ــم. هچنیــن  ــه موزه هــا جــذب کنی ــا را ب ــه بچه ه ــام چگون ــن ای ای
بــرای پویایــی و جــذب کــودکان نیــاز بــه حمایــت جــدی از ســمت 
سیاســت گذران باالدســتی داریــم و واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن کار 
تــک حــوزه ای نیســت و اقدامــی بیــن ســازمانی اســت تــا بــه نتیجه 

برسد. 

چنــدی پیــش ویدیویــی در فضــای مجــازی منتشــر شــد کــه 
ــی  ــت و حواش ــی داش ــوس بی آرت ــه دو زن در اتوب ــان از مجادل نش
متعــددی را ایجــاد کــرد. امــا اکنــون ویدیــو دیگــری از صحبت هــای 
زنــی کــه در آن ماجــرا بــه او تذکــر حجــاب داده شــد، در راســتای 

تاییــد اشــتباه خــود در تلویزیــون منتشــر شــد.
ــد لســانی    ــا محم ــی داشــتیم ب ــن راســتا صحبت ــن همی  در ای
ــی آنچــه  ــر، یعن ــن ام ــه او در بررســی ای ــانه ای   ک پژوهشــگر رس
پخــش اعترافــات تلویزیونــی گفتــه می شــود، از نظــر رســانه ای بــه 
ایســنا توضیــح داد: ابتــدا بایــد بــه کارکردهــای رســانه ای این محتوا 
بپردازیــم کــه از دیــد تولیدکننــده چه مزایایی بــرای آن متصــور بوده 
کــه بــه ســمت آن رفتــه اســت. اصــوال ارزش گــذاری، هنجارســازی و 
نهایتــا نمادســازی بــرای تولیدکننــده مهــم بــوده که ســعی کــرده از 
ابــزار رســانه بهــره ببــرد و در کشــاکش جنــگ روایــت هــا، روایــت 
مخالفــی از پیــام اولیــه کــه همــان فیلــم درون بــی آر تی اســت ارائه 

دهــد.  
ایــن پژوهشــگر رســانه ای ادامــه داد: تولیدکننــده فیلــم بــا هزینــه 
فایــده کــردن ایــن کارکردهــا نهایتــا بــه جمــع بنــدی رســیده کــه 
بایــد ایــن پیــام تولیــد شــود و بــا ســوژه هــای اصلــی بــه صــورت 
ــده را در یــک  ــه معــروف و تذکرگیرن رو در رو مواجــه شــود. آمــر ب

گفت وگــو کنــار هــم تصویــر مــی کنــد تــا نشــان دهــد جامعــه از 
هــم جــدا نیســت؛ هــر چنــد اختــالف نظــر داشــته باشــند. امــا نفر 
ســومی کــه از آن دو فیلــم گرفتــه و بــرای یــک عامل خارج از کشــور 
ارســال کــرده را از آنهــا جــدا کــرده و در قالــب یک اعتــراف تلویزیونی 
تــک شــات بــه تصویــر مــی کشــد تــا بــار حقوقــی و قضایــی ارتباط 
گرفتــن بــا پــروژه بگیــر دولــت آمریــکا و دالل رســانه ای را متذکــر 

شــود. 
 تولیدکننــده عمال کارکــرد اول را همــان روایت داســتان می بیند؛ 
یعنــی فیلــم اولیــه دارای زوایــای پنهــان یــا تفســیر نادرســتی بــوده 
کــه در تبــادل محتــوای شــبکه اجتماعــی از واقعیــت فاصلــه گرفته 
و دگرگونــه روایــت شــده اســت؛ پــس بایــد در تصحیــح ذهنیــت 
مخاطبــان ورود کــرد. دســتگیره اصلــی روایــت مجعــول و نادرســت 
همــان گازگرفتــن اســت کــه در فضــای شــبکه بــه داســتان اضافــه 
شــده بــود. کارکــرد دوم بــه موضــوع کنتــرل احساســات و ترمیــم 
شــکاف اجتماعــی برمی گــرد. بایــد از فضــای احساســی بــه فضــای 
تعقــل وارد شــد و از انــگ زنــی و برچســب زنی فاصله گرفت. شــاهد 
بودیــم کــه بــا برچســب هایــی مثــل دراکــوال! ســعی در تحقیــر آمر 
بــه معــروف بــر پایــه دروغ گاز گرفتــن داشــتند کــه از اســاس وجــود 
خارجــی نداشــت. دو ســوژه اصلــی، وقتــی از فضای تشــدید هیجانی 

بــه فضــای تعقــل آمدنــد و از بیــرون بــه رفتار خودشــان نــگاه کردند 
هــر دو بخشــی از رفتــار خــود را کــه اشــتباه بــود پذیرفتنــد. 

 لســانی ادامــه داد: کارکــرد ســوم، کنتــرل جریــان اجتماعی اســت 
کــه در مقابــل قانون حجاب و عفاف مشــغول کنشــگری رســانه ای و 
قبــح شــکنی اســت. تأکید کنم کــه ما به عنــوان آنالیــزور و تحلیلگر 
فضای رســانه ای، مهمتریــن کارکردهای متصور بــرای تولیدکننده را 
ایــن ســه کارکــرد مــی دانیــم امــا ســوال اصلــی ایــن اســت کــه آیــا 
واقعــا ایــن هــا اتفــاق مــی افتــد و منجــر بــه نتیجــه می شــود یــا به 

ضدکارکــرد تبدیــل می شــود؟
   او ادامــه می دهــد: اینهــا وارد موضــوع خوانــش مخالف می شــوند 
کــه یــک گونــه مقاومــت در برابــر پذیــرش روایــت ارائه شــده اســت 
و روایــت را راحــت نمی پذیرنــد؛ گرچــه کــه ایــن تولیــد رســانه ای رو 
بــه جلــو بــوده؛ چــون اعتــراف همیشــه یــا رو بــه دوربیــن بــوده یــا 
در حضــور یــک مجــری بــوده ولــی در ایــن تولیــد اخیــر، گفت وگــو 
اســت و در قالــب مرســوم اعتــراف نیســت. ایــن دو خانــم نشســته اند 
و بــا هــم صحبــت می کننــد ولــی آن کســی کــه خوانــش مخالــف 
ــت و  ــو رف ــت و گ ــد گف ــاس می کن ــازی دارد، احس ــت مج و زیس
برگشــتی نیســت، ســرد اســت و یــک قــدرت پنهــان در آن نمایــان 

ست.  ا

محمــد لســانی ادامــه داد: یکــی از روش هایی که می شــد اســتفاده 
کــرد، روایــت شــخص ســوم بــود و ممکن بــود داســتان را یــک راوی 
بیــان کنــد تــا از آن فضــای ســرد و خشــک خــارج شــود. بــه نظــرم 
ــاق  ــک اتف ــه ی ــی راجــع ب ــت منطق ــم نشســتن و صحب ــار ه کن
دردنــاک، هدفــش پاســخگو کــردن فــرد در قبــال رفتارش اســت که 
اگــر جایــی بــا قانــون و حتــی اخــالق در تضــاد اســت، فــرد خــودش 
بــه تمیــز و تشــخیص برســد. وقتــی ایــن محصــول را می بینیــم، 
مشــاهده می کنیــم کــه بــرای طیفــی از مخاطب هــا کارکــرد دارد اما 
بــرای طیفــی کــه خوانــش متفاوتــی دارنــد، قابــل پذیرش نیســت. 

ایــن کارشــناس ســواد رســانه ای در پایــان می گویــد: ویدیــو اولیــه 
در فضــای مجــازی منتشــر شــد و بایــد ویدیــوی دوم هــم در همــان 
بســتر منتشــر می شــد و مــی مانــد ولی پخــش آن در بســتر رســانه 
رســمی بــه اتفــاق اولیــه ضریــب می دهــد؛ چون بســتر ویدیــوی اول 
رســانه های داخلــی نبــود و رســانه های خارجــی بــود و جــواب بــه آن 
در رســانه های داخلــی گویــا بــه تاثیــر گــذاری رســانه های خارجــی 
صحــه گذاشــته کــه نقــض غــرض اســت و بایــد تأمــل بیشــتری در 

ایــن خصــوص انجام شــود.  

همه تقصیرها گردن موزه ها نیست

آیا پخش اعتراف تلویزیونی اثربخش است؟

جدول سودوکوجدول سودوکو
جــدول ســودوکو یــک بــازی و ســرگرمی جالــب و جــذاب مــی باشــد جــدول ســودوکو از یــک جــدول ۸1 خانــه تشــکیل شــده اســت ، هــر جدول از ۹ ســطر و۹  ســتون تشــکیل شــده اســت . همین جــدول خود نیــز به ۹ 

بخــش تقســیم شــده کــه هــر بخــش یــک بســته ۹ تایــی را شــامل  میشــود. درون ایــن بســته هــا را بایــد بــا اعــداد یــک تــا ۹ پــر کنید امــا مجاز نمی باشــید کــه در هر ســطر یــا ســتون از اعــداد تکــراری اســتفاده کنید .

               

ــوم  ــکده عل ــام دانش ــتاد تم ــاد و اس ــی اقتص ــرای تخصص دکت
اقتصــادی دانشــگاه مازنــدران گفــت: جهاد دانشــگاهی مــی تواند با 
هماهنگی دانشــگاه ها در گســترش شــرکت هــای دانش بنیــان در 
زمینــه هــای مورد نیــاز همانند کشــاورزی، شــیالت، گردشــگری و 

صنایــع پــاک فعالیــت و اررزش افــزوده قابــل توجهی نیز در اســتان 
ــاد کند. ایج

 احمــد جعفــری صمیمــی در گفــت و گــو بــا ایســنا، بــا بیــان 
اینکــه جهــاد دانشــگاهی یکــی از نهادهــای علمی نقالبی اســت که 
از چنــد ســال بعــد از پیروزی انقالب اســالمی شــکل گرفــت، اظهار 
کــرد: ایــن نهــاد فعالیــت هــای بســیار متنوعــی خصوصــا در زمینه 
هــای علمــی، انجــام پــروژه هــای مختلــف تحقیقاتــی، انتشــارات 
ــا مراکــز مختلفــی کــه در دانشــگاه هــا  کتــاب داشــته اســت و ب
تاســیس کــرده بــود توانســت خدمات خوبــی در کنار فعالیت ســایر 

نهادهــا هماننــد وزارت علــوم در اختیــار دانشــگاهیان قــرار دهد. 
عضــو هیئت علمــی دانشــگاه مازنــدران، افــراد مشــغول در جهاد 
دانشــگاهی افــرادی انقالبــی و جهادی معرفــی کرد و افــزود: فعالیت 
هــای متنوعــی کــه جهــاد دانشــگاهی مازنــدران دارد شــامل بخش 
هــای مختلــف در زمینــه هــای اقتصــادی اســت کــه مــی تــوان به 
طــرح هــای تولیــدی بــرای پــرورش دام و طیــور در طــرح معــروف 
چپکــرود در قائمشــهر اشــاره کــرد کــه یکــی از طــرح هــای بســیار 

ــود. مهم ب
 وی برنامــه ریــزی دقیــق را ضامــن اجــرای درســت طــرح هــا 

عنــوان کــرد و گفــت: در آن زمــان طــرح هایــی کــه اجــرا شــد بــا 
مشــکالتی مواجــه شــد و اگــر ایــن فعالیت های گســترده بــا برنامه 
ریــزی دقیقــی همــراه باشــد مــی توانــد بــه وضعیــت اقتصــادی 
کشــور در کنــار وضعیــت و شــرایط علمــی کمــک کنــد خصوصــا 
ــی  نیروهایــی کــه در جهــاد هســتند نیروهایــی جهــادی و انقالب
هســتند و مــی تواننــد بــا توجــه بــه نیــاز کشــور و شــرایطی کــه 

وجــود دارد حداکثــر اســتفاده را بــه مــردم برســانند.
 اســتاد گــروه اقتصــاد دانشــگاه مازنــدران تصریــح کــرد: جهــاد 
دانشــگاهی در حــال حاضــر فعالیــت هــای خوبــی دارد امــا نیــاز 
اســت تــا ســاماندهی بهتــری صــورت گیــرد و بــا ســایر دســتگاه ها 
نیــز هماهنــگ باشــند و در کنــار آن کارهــای مــوازی انجــام نشــود.

ــه شــعار امســال از ســوی مقــام معظــم  ــا اشــاره ب  جعفــری ب
رهبــری بــه عنــوان ســال تولیــد دانــش بنیــان و اشــتغال آفریــن 
گفــت: ایــن شــعار ترکیبــی از دانش اســت و دانــش نیز در دانشــگاه 
ــی از  ــگاهی یک ــاد دانش ــر جه ــارت دیگ ــه عب ــود دارد و ب ــا وج ه
مهمتریــن نهادهــا در کنــار دانشــگاه بــرای گســترش شــرکت های 
دانــش بنیــان اســت کــه  جهــاد دانشــگاهی نیروهــای خوبــی را در 

ایــن زمینــه جــذب کــرده اســت.

ــاد دانشــگاهی  ــه جه ــی ک ــرد: در صورت ــدواری ک ــراز امی  وی اب
زمینــه فعالیــت شــرکت هــای دانــش بنیــان را گســترش دهــد به 
خوبــی مــی تواند مشــکالت اقتصــاد کالن کشــور را برطــرف کنند.

ــوم  ــکده عل ــام دانش ــتاد تم ــاد و اس ــی اقتص ــرای تخصص  دکت
اقتصــادی دانشــگاه مازنــدران خاطرنشــان کــرد: جهــاد دانشــگاهی 
ــا هماهنگــی  کــه در اکثــر دانشــگاه هــا شــعبه دارد مــی توانــد ب
دانشــگاه هــا در گســترش شــرکت هــای دانــش بنیــان در زمینــه 
هــای مــورد نیــاز همانند کشــاورزی، شــیالت، گردشــگری و صنایع 
پــاک فعالیــت و اررزش افــزوده قابــل توجهــی نیــز در اســتان ایجاد 

 . کند
جعفــری ادامــه داد: یکی از مشــکالت شــرکت هــای دانش بنیان 
و خصوصــا نهادهایــی هماننــد جهــاد دانشــگاهی ایــن اســت کــه 
تبلیغــات آنهــا کــم اســت و بســیاری از مــردم اطالعــی از فعالیــت 

هــای جهــاد دانشــگاهی ندارنــد.
 وی تاکیــد کــرد: جهــاد دانشــگاهی بایــد دســتاوردهای خــود را 
در اختیــار مــردم قــرار دهــد تــا مــردم مطلع شــوند همچنیــن باید 

نیروهایــی کــه بتوانــد بــه جهــاد کمــک کنــد جــذب کند.

لزوم همکاری جهاد دانشگاهی با شرکت های دانش بنیان در جهت توسعه 
ــی،  ــرا و گویندگ ــه اج ــی در عرص ــتاره های تلویزیون ــی س ــول ناگهان اف
ــه ای  ــن نیســت؛ روی ــده و دور از ذه ــی غافلگیرکنن ــر موضوع ــاال دیگ ح
اســت کــه در ســال های اخیــر بــر اثــر تکــرار مکــررات، قابــل پیــش بینــی 
ــرای مخاطــب و فعــاالن ایــن حــوزه پرســش برانگیــز و  امــا همچنــان ب

آزاردهنــده اســت. 
 بــه گــزارش ایســنا، از مجــری بــه عنــوان ویتریــن تلویزیــون یــاد مــی 
ــر  ــد نظ ــوای م ــا محت ــب ب ــت و متناس ــر درس ــن اگ ــن ویتری ــود؛ ای ش
چیدمــان شــده باشــد، برنامــه را بــه اوج مــی بــرد، مخاطــب را تــا انتهــا 
پــای گیرنــده نگــه مــی دارد و فرآینــد انتقــال پیــام به درســتی شــکل می 
گیــرد. بــه همــان میــزان اگــر در انتخــاب افــراد اشــتباه و کــج ســلیقگی 
صــورت گیــرد، مخاطــب در همــان اولیــن برخوردهــا بــا مجــری، برنامــه 
ــال را تغییــر مــی دهــد و دیگــر هــم ســراغی از آن  را پــس مــی زد، کان

نمــی گیــرد. 
 برنامه هــای گفــت وگــو محــور شــبکه های مختلــف ســیما، بخــش مهم 
و حجیمــی از کنداکتــور تلویزیــون را بــه خــود اختصــاص داده انــد. ایــن 
ــه یــک یــا چنــد مجــری نیــاز  برنامه هــا در هــر حــوزه ای کــه باشــند، ب
دارنــد تــا ســکان و نبــض برنامــه را بــه دســت بگیرنــد، گفــت وگوهــا بــا 
مهمــان هــا را هدایــت کننــد و در مواقــع ضــروری خصوصــا در برنامه های 

زنــده واکنــش درســت و بــه موقعــی از خــود نشــان دهنــد.
 و البتــه چنیــن ســرمایه ای بــرای هــر شــبکه تلویزیونی ســاده و آســان 
بــه دســت نمــی آیــد. گاه ســال هــا صبــوری، آمــوزش و صــرف ســرمایه 
الزم اســت تــا شــبکه ای بــه یــک مجــری کاربلــد و محبــوب دســت یابــد 
و آن وقــت، تــازه زمــان بهــره منــدی تلویزیــون از ســتاره ای اســت کــه در 

ســپهر رســانه ای بــه مخاطــب معرفــی کــرده اســت.
ــان شــهرت و  ــه آنچن ــا، ب ــه ه ــرار حضــور در برنام ــا تک  مجــری  گاه ب
محبوبیتــی دســت پیــدا مــی کنــد کــه بســیاری از بازیگــران بــا ســال ها 
بــازی در فیلــم و ســریال های مخاطــب پســند هــم بــه گــرد پایــش نمــی 
رســند. برخــی از مجری هــا حتــی قابلیــت آن را داشــته اند کــه بــه یکــی از 
بِرندهــای تلویزیونــی بــدل شــوند و به لحــاظ توان همــراه کــردن مخاطب، 

امضــای یــک برنامــه خــاص باشــند.
 نگاهــی بــه مجری هایــی کــه در دو دهــه اخیــر بــه مخاطــب تلویزیــون 
معرفــی شــده اند، ثابــت می کنــد کــه تلویزیــون در شناســایی و معرفــی 
ایــن افــراد، عملکــرد نســبتا قابــل قبولــی داشــته و توانســته کاری کنــد 
کــه مخاطــب بــه خاطــر یــک مجــری پیگیــر برنامه هــا باشــد. امــا اینکــه 
تلویزیــون در نگهــداری و مدیریــت ســتاره هایی کــه در دل خــود متولــد 
کــرده، چقــدر موفــق بــوده، موضوعــی اســت کــه بــا نگاهــی به سرنوشــت 
ــر  ــای اخی ــه ه ــای ده ــا و گوینده ه ــهورترین مجری ه ــن از مش ــد ت چن

تلویزیــون می تــوان بــه راحتــی و بــه صراحــت بــه آن پاســخ داد.
 عــادل فردوســی پــور، علــی درســتکار، نجــم الدیــن شــریعتی، احســان 
کرمــی، رضــا رشــیدپور، محمدرضــا شــهیدی فــرد، محمــود شــهریاری، 
ســونیا پوریامیــن، آزاده نامــداری، عبدالرضــا امیراحمــدی، نجمــه جودکی، 

صبــا راد، فــرزاد حســنی، فــرزاد جمشــیدی و ...
ــای  ــن از مجری ه ــد ت ــد، چن ــر گذراندی ــاال از نظ ــه در ب ــامی ک  اس
تلویزیــون در دو دهــه اخیــر بوده انــد کــه هــر کــدام در حیطــه تخصصــی 
خــود، برنامه هــای پرمخاطبــی را اجــرا کردنــد. افــرادی کــه بــا هزینــه و 
زمانــی کــه تلویزیــون برایشــان صــرف کــرد و آنتنــی کــه در اختیارشــان 
گذاشــت، رشــد کردنــد و قــد کشــیدند. امــا در حال حاضــر از میان اســامی 
بــاال چنــد نفــر را بــه صــورت مســتمر و فعــال در تلویزیــون می بینیــد؟

ــد  ــه خــود ندیده ان ــگ اجــرا را ب ــراد مدت هاســت رن ــن اف  برخــی از ای
ــک مســابقه  ــرای ی ــن اج ــگاه در حی ــن اســت گه ــر ممک و برخــی دیگ
تلویزیونــی یــا اجــرای یــک برنامــه مناســبتی، بــه چشــمتان بخورنــد امــا 

بســیار کــم فــروغ تــر از قبــل.
 تصــور کنیــد روزی نهالــی کوچــک را در باغچه تــان می کاریــد. ســال ها 
زمــان می گذاریــد تــا نهــال رفتــه رفتــه بــزرگ شــود و بــه ثمــر بنشــیند. 
بــرای مراقبــت از نهــال  هزینــه می کنیــد، آبیــاری می کنیــد، ســم پاشــی 
می کنیــد و همــه این هــا بــه ایــن امیــد اســت کــه نهــال شــما درختــی 
پُربــار شــود کــه از قِبلــش ســودی عایدتــان شــود تــا پــس از صــرف آن 
هزینه هــا از ماحصــل کار خــود بهــره ببریــد. امــا درســت وقتــی کــه نهــال 
درختــی پربــار اســت و بــه بــار نشســته، بــه محــض دیــدن یــک آفــت یــا 
ــوی  ــال جل ــا اص ــد ت ــع می کنی ــه قط ــت را از ریش ــرگ زرد، درخ ــک ب ی

ــمتان نباشد! چش
 ایــن درســت اتفاقــی اســت کــه بــرای برخــی از مجری هــای تلویزیــون 
در ایــن ســالها رقــم خــورده اســت. بــا سیاســت رفتــاری »یــا آنطــور کــه 
ــا اصــال نبــاش« در ســال های اخیــر صداوســیما  ــاش، ی ــا می گوییــم ب م
چهــره هــای متعــددی را در عرصــه اجــرا و البتــه دیگــر عرصه ها از دســت 

داده اســت.
ــری  ــظ مج ــرای حف ــا ب ــانه های دنی ــه رس ــت ک ــی اس ــن در حال  ای
ــدی  ــالش رون ــن ت ــد و ای ــالش می کنن ــکان ت ــا ســر حــد ام هایشــان ت
ــه گاه  ــی را ک ــد پیام ــی توانن ــه م ــع رســانه اســت؛ چراک در جهــت مناف
بــا صــرف مبالغــی هنگفــت در قالــب فیلــم و ســریال بــه مخاطــب خــود 
منتقــل کننــد، بــه واســطه یــک فــردـ  مجــریـ  در عــرض چنــد ثانیــه به 
بهتریــن و تاثیرگذارتریــن شــکل ممکــن ارائــه دهنــد. اینگونــه اســت کــه 
مجــری ای مثــل لــری کینــگ، ســال ها یــک برنامــه را در شــبکه ســی ان 
ان اجــرا مــی کنــد یــا اپــرا وینفــری ۲۵ ســال یــک برنامــه را اجــرا کــرده و 

ــود. ــی می ش ــای تلویزیون ــتاره گفت وگوه س
 موضــوع تنهــا کنــار گذاشــتن مجری هــای جــوان و تــازه به بار نشســته 
نیســت، کنــار گذاشــتن مجــری هــای بازنشســته و باســابقه نیــز معضــل 
دیگــری اســت کــه برخــی از جملــه محمدرضــا حیاتــیـ  گوینده باســابقه 
تلویزیــون ـ بــه آن اشــاره کرده انــد. حیاتــی در ایــن خصــوص بــه ایســنا 
گفتــه اســت: »متاســفانه در حــال حاضــر بازنشســته ها را بــه ســازمان راه 
نمی دهنــد. بازنشســته ها اگــر بخواهنــد دیــداری بــا همکارانشــان داشــته 
باشــند، اجــازه ندارنــد وارد محــل ســازمان صداوســیما شــوند و کارت هــای 

ــاز نمی کنــد.« بازنشســتگی گیت هــا )درهــای ورودی( را ب
 سرنوشــت تلــخ پشــت درهــای بســته مانــدن پــس از ســال هــا تجربــه 
کاری، ایــن روزهــا گریبــان بســیاری از گوینــده هــا و مجریــان تلویزیونــی 
ــا  ــون مــی توانســت ب ــی اســت کــه تلویزی ــن در حال را گرفتــه اســت. ای
مدیریــت کارآمــد و دلســوزانه تــر )حداقــل بــرای زمــان و هزینــه ای کــه 
خــوِد رســانه صــرف کــرده اســت( بســیاری از ایــن افــراد را مقابــل دوربین 

هــای خــود در قــاب تصویــر داشــته باشــد.
ــا ایــن همــه، پیمــان جبلــی کــه کمتــر از دو مــاه دیگــر وارد یــک   ب
ــدا  ــی شــود، از همــان ابت ــر ســازمان صداوســیما م ســالگی ریاســتش ب
بازگشــت باتجربــه هــا را وعده داده اســت. او گفتــه اســت، »از ضوابط حرفه 
ای و قانونــی رســانه ملــی اســت کــه از تمــام ظرفیــت هــا و قــدرت آنتــن 
بــرای جلــب اعتمــاد و نظــر مخاطــب اســتفاده کنــد و هیچگونــه ظرفیتی 

را نبایــد نادیــده بگیــرد.« 
رییــس ســازمان صداوســیما در اظهــار نظــری دیگــر هــم تاکیــد کــرده 
اســت: »تمــام ظرفیــت هــای انســانی کــه در قالب هــای مختلــف هنرمند 
ــون  ــای تلویزی ــرمایه ه ــه س ــد هم ــل تولی ــری و ... عوام ــردان، مج کارگ
ــرد  ــن نحــو ممکــن اســتفاده ک ــه بهتری ــد ب ــدام بای هســتند و از هــر ک
کــه ایــن پــازل زیبــا شــکل بگیــرد. هیــچ ظرفیتــی را در دوره جدیــدی 
نمــی گذاریــم هــدر بــرود از همــه ظرفیــت هــا در حــد امــکان بهــره منــد 
خواهیــم شــد. تمــام عزیــزان مــا و ســرمایه هــای انســانی مــا بــرای مــا 
عزیــز و محتــرم هســتند و جایشــان در رســانه ملــی همیشــه بــاز خواهــد 
ــا چــه  ــره ه ــا چه ــاط ب ــد در ارتب ــی جدی ــه در دوره تحول ــا اینک ــود ام ب
خواهیــم کــرد، امیدواریــم ان شــاءاهلل بتوانیــم صیانــت بهتــری از چهــره 

هــا انجــام دهیــم.« 
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محققــان بــرای حفــظ ســامت کلیــه هــا، مصــرف 
رنگیــن کمانــی از میــوه هــا و ســبزیجات را توصیــه می 

. کنند
 بــه گــزارش خبرنــگار مهــر بــه نقــل از هلــث الیــن، 
دکتــر »شــیرین پورافشــار«، متخصــص تغذیــه در 
دانشــگاه ویرجینیــا، مــی گویــد: »مصــرف بیشــتر میوه 
هــا و ســبزیجات بــه شــدت بــا ســامت مرتبــط اســت. 
ــه بیمــاری  ــی کــه مــی بینیــم بیمــاران مبتــا ب زمان
مزمــن کلیــه کمتــر میــوه و ســبزیجات مصــرف مــی 
ــرات کلــی ســامتی شــان هســتیم.  کننــد، نگــران اث
ــاران  ــه بیم ــه ای ب ــای تغذی ــه ه ــه توصی ــگام ارائ هن
مبتــا بــه بیمــاری مزمــن کلیــه، ماننــد توصیــه هایــی 
بــرای کاهــش مصــرف پتاســیم، بایــد مراقــب باشــیم 
کــه بــی جهــت از مصــرف میــوه و ســبزیجات ســالم 

جلوگیــری نکنیــم.«
 محققــان دریافتنــد کــه بیــن ســال های ۱۹۸۸ 
ــه  ــا ب ــخ دهندگان مبت ــد از پاس ــا ۱۹۹۴، ۵۲ درص ت
ــبزیجات  ــوه و س ــرف می ــه، مص ــن کلی ــاری مزم بیم

ــود. ــم ب شــان ک
از  درصــد  و ۲۰۱۰، ۴۶  بیــن ســال های ۲۰۰۳   
ــه، در  ــه بیمــاری مزمــن کلی پاســخ دهندگان مبتــا ب
مقایســه بــا ۴۱ درصــد از افــراد دیگــر، مصــرف کمــی از 

میــوه و ســبزیجات داشــتند. 
و بیــن ســال های ۲۰۱۱ تــا ۲۰۱۸، ۴۸ درصــد از 
ــه،  ــن کلی ــاری مزم ــه بیم ــا ب ــخ دهندگان مبت پاس

ــتند. ــی داش ــرف کم ــوی مص الگ
ــاری  ــرل و پیشــگیری از بیم ــز کنت ــه مرک ــه گفت  ب
هــای ایــاالت متحــده، بیمــاری مزمــن کلیــوی زمانــی 
اتفــاق مــی افتــد کــه کلیــه هــا قــادر بــه دفــع مــواد 
زائــد از خــون فــرد نیســتند. ایــن وضعیــت مــی توانــد 
منجــر بــه فشــار خــون بــاال، بیمــاری قلبــی و ســکته 
ــه بیمــاری  ــی کــه ب ــه بیماران ــات ب شــود.  گاهــی اوق
ــه  ــی شــود ک ــه م ــا هســتند گفت ــه مبت ــن کلی مزم
مصــرف پتاســیم را کاهــش دهنــد، مــاده معدنــی کــه 
معمــوالً در میــوه هــا و ســبزیجات یافــت مــی شــود.

ــات  ــه، مطالع ــن مطالع ــندگان ای ــه نویس ــه گفت  ب
بیشــتری بــرای تعییــن اینکــه آیــا مصــرف کــم میــوه 
و ســبزیجات علــت یــا نتیجــه بیمــاری مزمــن کلیــه 
اســت یــا عوامــل دیگــری در آن دخیــل هســتند، مورد 

نیــاز اســت.
ــات  ــه مطالع ــد ک ــان گفتن ــن، محقق ــر ای ــاوه ب  ع
ــوه و  ــرف می ــن مص ــاط بی ــرای درک ارتب ــتری ب بیش
ســبزیجات و بیمــاری مزمــن کلیــه مــورد نیــاز اســت.

 محققــان امیدوارنــد از طریــق ایــن مطالعــه و 
ــاران  ــالم و بیم ــراد س ــد اف ــابه، بتوانن ــات مش مطالع
ــه بیمــاری مزمــن کلیــوی را تشــویق کننــد  مبتــا ب
ــدن  ــا گنجان ــا و ســبزیجات ب ــوه ه ــا در مصــرف می ت
انــواع و مقادیــر بیشــتر میــوه هــا و ســبزیجات فــرآوری 
نشــده یــا کــم فــرآوری شــده در زندگــی روزمــره خــود 

ــد نظــر کننــد.  تجدی

یــک مطالعــه جدیــد نشــان مــی دهد کــه کاهــش در حس 
بویایــی افــراد می توانــد از دســت دادن عملکرد ذهنــی آنها را 
پیــش بینی کند و هشــداری در مــورد تغییرات ســاختاری در 

مغــز کــه در بیمــاری آلزایمر مهم هســتند باشــد.
ــت،  ــن ن ــل از مدیس ــه نق ــر ب ــگار مه ــزارش خ برن ــه گ  ب
دکتــر »جایانــت پینتــو«، سرپرســت تیــم تحقیق از دانشــگاه 
ــه  ــد ک ــان می ده ــه نش ــن مطالع ــد: »ای ــیکاگو، می گوی ش
کاهــش ســریع حــس بویایــی نشــان دهنده بســیار خوبــی از 
ــی از  ــق خاص ــاختاری در مناط ــور س ــت به ط ــه در نهای آنچ

ــت.« ــد، اس ــز رخ می ده مغ
 اینکــه بیــن حــس بویایــی و زوال عقــل ارتباط وجــود دارد، 
ــه خاطرنشــان  ــدی نیســت. نویســندگان مطالع ــه جدی یافت
ــر  ــاری آلزایم ــه در بیم ــی ک ــا و گره های ــه پاک ه ــد ک کردن
اتفــاق می افتنــد، قبــل از اینکــه در ســایر قســمت های مغــز 

ظاهــر شــوند، اغلــب در نواحــی مرتبــط بــا بویایــی و حافظــه 
مغــز ظاهــر می شــوند.

 بــرای ایــن مطالعــه، محققــان تــاش کردنــد تــا ببیننــد 
آیــا می تــوان تغییراتــی را در مغــز شناســایی کــرد کــه بــا از 
دســت دادن بویایــی و عملکــرد ذهنــی یــا شــناختی در طول 

زمــان مرتبــط اســت یــا خیــر.
 بــه گفتــه محققــان، افــرادی کــه حــس بویایــی شــأن بــه 
ســرعت در حــال کاهــش اســت در طــول زمــان در شــرایط 
ــد و بیشــتر احتمــال دارد کــه مشــکات  ــرار دارن ــری ق بدت

مغــزی و حتــی آلزایمــر داشــته باشــند.
 تیــم تحقیقاتــی از داده هــای مربــوط بــه ۵۱۵ ســالمند از 
پــروژه حافظــه و پیــری دانشــگاه راش شــیکاگو اســتفاده کرد.

 محققــان ســاالنه داوطلبــان را از نظــر توانایی در شناســایی 
بوهــای خــاص، عملکــرد ذهنــی و عائــم زوال عقــل آزمایش 

 MRI ــکن ــز اس ــدگان نی ــرکت کنن ــی از ش ــد. برخ کردن
دریافــت کردنــد.

 تیــم مطالعــه دریافتنــد کــه کاهــش ســریع حــس بویایــی 
ــری را  ــاده خاکســتری کمت ــادی، حجــم م در طــول دوره ع
ــی  ــه پیش بین ــی و حافظ ــا بویای ــط ب ــز مرتب ــی مغ در نواح
می کنــد. همچنیــن عملکــرد ذهنــی بدتــر و خطــر ابتــاء بــه 

زوال عقــل را در ایــن افــراد مســن پیــش بینــی کــرد.
 ایــن تیــم توضیــح داد کــه ایــن خطــر مشــابه وجــود ژن 
APOE-e۴ بــود کــه در حــال حاضــر یــک عامــل خطــر 

ژنتیکــی شــناخته شــده بــرای ابتــاء بــه آلزایمــر اســت.
 محققــان همچنیــن دریافتنــد که ایــن تغییرات بیشــتر در 
نواحــی بویایــی اولیــه از جملــه آمیگــدال و قشــر آنتورینــال 
قابــل توجــه اســت. ایــن ناحیــه ورودی اصلــی بــه هیپوکامپ 

اســت کــه مــکان مهمــی در بیمــاری آلزایمــر اســت.

ــا توانســتیم نشــان دهیــم کــه حجــم  ــو گفــت: »م  پینت
ــا  ــی و مرتبــط ب و شــکل مــاده خاکســتری در نواحــی بویای
حافظــه مغــز افــرادی کــه دچــار کاهش ســریع حــس بویایی 
هســتند، در مقایســه بــا افــرادی کــه کاهــش بویایــی شــأن 

شــدید نبــود، کمتــر اســت.« 
ــود را در  ــه خ ــد مطالع ــا بای ــزود: »م ــه اف ــو در ادام پینت
ــر  ــورد آلزایم ــه در م ــری ک ــل خط ــه عوام ــوب هم چارچ
ــی و ورزش انجــام  ــم غذای ــرات رژی ــه تأثی ــم، از جمل می دانی
دهیــم. حــس بویایــی و تغییــر در حــس بویایــی بایــد یکــی 
از مؤلفه هــای مهــم در زمینــه مجموعــه ای از عوامــل باشــد 
ــر  ــری تأثی ــامت و پی ــز در س ــر مغ ــا ب ــاد م ــه اعتق ــه ب ک

می گــذارد.« 

یــک متخصــص رادیوتراپــی و آنکولــوژی گفــت: اســتفاده 
ــه  ــا ب ــاران مبت ــان بیم ــی در درم ــای رادیوتراپ از روش ه
ــه  ــود ک ــد ب ــده خواه ــز و کمــک کنن ــی جای ســرطان، زمان

ــد. ــوارض آن باش ــش از ع ــی آن بی ــود درمان س
 بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، حمیدرضــا دهقــان 
ــای  ــرطان ها و روش ه ــیوع س ــه ش ــاره ب ــا اش ــادی، ب منش
درمانــی مــورد اســتفاده بــرای بیمــاران ســرطانی بــه خصوص 
اســتفاده از رادیوتراپــی، اظهــار داشــت: اســتفاده از روش هــای 
ــه ســرطان، زمانــی  رادیوتراپــی در درمــان بیمــاران مبتــا ب
جایــز خواهــد بــود کــه ســود درمانــی آن بیــش از عــوارض 
ــر  ــان باشــد، در غی ــان درم ــده در زم و خطــرات ایجــاد کنن
ایــن صــورت می بایســت از تکنیک هــای جدیــد و روش هــای 

جایگزیــن و دارای عارضــه کمتــر در بیمــاران اســتفاده شــود.
 ایــن متخصــص رادیوتراپــی بــا نــام بــردن از ۲ روش درمان 
ــی  ــر و رادیوتراپ ــی درمانگ ــای رادیوتراپ ــه نام ه ــی ب رادیوتراپ
کمــک کننــده در بیمــاران ســرطانی، گفــت: در روش 
رادیوتراپــی درمانگــر کــه باعــث ریشــه کــن کــردن بیمــاری 
می شــود، نحــوه درمــان می توانــد بــه تنهایــی توســط 
ــای  ــا روش ه ــراه ب ــواردی هم ــا در م ــد و ی ــی باش رادیوتراپ
درمانــی همچــون شــیمی درمانــی و عمــل جراحــی صــورت 

ــرد. پذی
 وی ادامــه داد: اســتفاده از روش رادیوتراپــی کمــک کننــده 
ــه کیفیــت زندگــی بیمــار اســت و در  در حقیقــت کمــک ب
ریشــه کــن کــردن بیمــاری تأثیــری نخواهــد داشــت و بــرای 

اســتفاده از ایــن روش بایــد اطمینــان حاصــل کــرد کــه بیمار 
حداقــل ۶ هفتــه طــول عمــر خواهــد داشــت و در بیمــاران 
کمتــر از ۶ هفتــه دارای طــول عمــر بــه هیــچ عنــوان کمــک 
کننــده نخواهــد بــود و اســتفاده از رادیوتراپــی در ایــن افــراد 

ــود. پیشــنهاد نمی ش
 دهقــان منشــادی بــا بیــان ایــن موضــوع کــه در مــواردی 
کــه آســیب های ناشــی از درمــان رادیوتراپــی بیشــتر از 
ــود،  ــتفاده ش ــن روش اس ــد از ای ــد نبای ــودمندی آن باش س
افــزود: در مــوارد ســطح پاییــن بیمــاری و در زمــان درمان هــا 
در ایــن ســطح، تعییــن اســتفاده از رادیوتراپی بعد از ســنجش 
ــتفاده از  ــوارض اس ــه ع ــان نســبت ب ــودن درم ــودمند ب و س
رادیوتراپــی خواهــد بــود، بــه عنــوان مثــال در کانســر رحــم 

کــه در مراحــل اولیــه تشــخیص و جراحــی انجــام شــده دیگر 
نیــاز بــه اســتفاده از رادیوتراپــی نخواهــد بود.

ــا  ــان ایــران ب  عضــو هیئــت مدیــره انجمــن آنکولــوژی زن
ــرای  ــد ب ــی می توان ــه رادیوتراپ ــواردی ک ــر م ــه دیگ اشــاره ب
درمــان ســودمند نباشــد، اضافــه کــرد: در مواقعــی کــه حجم 
ــی  ــاال باشــد اســتفاده از رادیوتراپ و گســتره تومــور بســیار ب
ســود زیــادی در پــی نخواهــد داشــت کــه در اینگونــه مــوارد 
ــه  ــی توصی ــتفاده از جراح ــدا اس ــان ابت ــر درم ــر بهت و تأثی
می شــود کــه بعــد از آن رادیوتراپــی می توانــد کمــک کننــده 

باشــد. 

ــم  ــاال ه ــا ح ــیوع کرون ــم از ش ــال و نی ــت دو س ــا گذش ب
شــناخت از بیمــاری کامل تــر شــده اســت و هــم بــه دنبــال 
ــری از  ــرس کمت ــراد ت ــر اف ــیون، اکث ــترش واکسیناس گس
بیمــاری دارنــد؛ هرچنــد کــه بایــد بدانیم واکســن بــه تنهایی 
نمی توانــد جلــوی گســترش ویــروس و انتقــال آن را بگیــرد 
و اصــل مهــم دیگــر بــرای عــدم ابتــا بــه بیمــاری، رعایــت 

اصــول بهداشــت فــردی و خــود مراقبتــی اســت.
 بــه گــزارش ایســنا، ایــن روزهــا و در میانــه مــوج هفتــم 
کرونــا هرچنــد برخــاف تابســتان ســال قبــل دیگــر خبــری 
ــا  ــی نیســت؛ ام ــه رقم ــر س ــرگ و می ــاال و م ــای ب از ابتاه
ــاد  ــز زی ــن بیمــاری نی ــه دلیــل ای ــر ب ــک نف ــوت ی حتــی ف
اســت؛ زیــرا دیدیــم کــه بــا رعایــت نــکات بهداشــتی و تزریق 
ــا  ــدون مــرگ ناشــی از کرون ــی ب ــم روزهای واکســن می توانی
ــروس  ــه وی ــم ک ــال می دانی ــن ح ــم. در عی ــه کنی را تجرب

هوشــمند کرونــا هــم از پــا ننشســته و هــر چنــد وقــت یکبار 
بــا جهشــی جدیــد کــه بعضــا قــدرت ســرایت پذیــری باالیی 
ــاری و  ــی از بیم ــروز موج های ــبب ب ــد س ــم دارد می توان ه

افزایــش مبتایــان شــود.
 اصــول خودمراقبتــی بــرای جلوگیــری از انتشــار بیمــاری 

کوویــد-۱۹ چیســت؟
ــر وزارت  ــای واگی ــت بیماری ه ــر مدیری ــام دفت ــر اع بناب

بهداشــت:
ــون  ــا آب و صاب ــل ب ــب و کام ــور مرت ــه ط ــت ها را ب   دس
بشــویید یــا بــا محلول هــای ضدعفونی کننــده حــاوی الــکل 

تمیــز کنیــد.
 از فــردی کــه ســرفه یــا عطســه می کنــد، یــا دارای عائــم 

بیمــاری اســت حداقــل یــک تــا ۲ متــر فاصلــه بگیرید.
   بــه چشــم ها، دهــان و بینی تــان دســت نزنیــد. بــا لمــس 

چشــم ها، دهــان و بینــی بــا دســت های آلــوده، ویــروس بــه 
آنهــا منتقــل شــده، از طریــق ایــن نواحــی به بــدن شــما وارد 

ــد شــما را بیمــار کنــد. می شــود و می توان
  مطمئــن شــوید کــه هــم شــما و هــم اطرافیانتــان 
ــد. بهداشــت تنفســی  ــت می کنی بهداشــت تنفســی را رعای
بــه معنــای پوشــاندن دهــان و بینــی بــا آرنــج خــم شــده یــا 
دســتمال کاغــذی در هنگام عطســه و ســرفه اســت. بافاصله 
بعــد از ســرفه و عطســه، دســتمال کاغــذی خــود را بــه طــور 

صحیــح دور بیاندازیــد.
  اگــر احســاس بیمــاری می کنیــد در خانــه بمانید و ســعی 
ــن  ــات و اماک ــات و جلس ــکان در اجتماع ــد ام ــا ح ــد ت کنی

عمومــی نرویــد.
ــه ســختی نفــس    اگــر تــب داریــد، ســرفه می کنیــد و ب

ــه پزشــک مراجعــه کنیــد. می کشــید، ســریعا ب

  به توصیه های مسئولین بهداشت عمل کنید.

 در صــورت امــکان از ســفر بــه مناطقــی که آلودگــی آن باال 

اســت خــودداری کنیــد؛ به خصــوص اگــر ســالمند هســتید یا 

دیابــت، ناراحتــی قلبــی یــا کلیــوی یــا بیماری هــای زمینه ای 

ــن دارید. مزم

   در صــورت بیمــاری، در هنــگام مانــدن در منــزل فاصلــه 

خــود بــا دیگــران را رعایــت کنیــد.

 اگــر بیمــار هســتید و خــارج از خانــه کار ضــروری داریــد 

و بــرای تأمیــن موادغذایــی نیــاز اســت خریــد برویــد یــا قــرار 

ــان را بیــاورد، حتمــا  اســت فــرد دیگــری اقــام مــورد نیازت

ماســک بزنیــد تــا دیگــران را بیمــار نکنیــد. 

پرستارانی که تعدیل شدند به کار 
بازمی گردند

از بین رفتن سریع حس بویایی عالمت اولیه بیماری آلزایمر

بیماران مبتال به سرطان چه زمانی رادیوتراپی انجام دهند

چگونه به کرونا مبتال نشویم؟

ــا  ــن کــه در رابطــه ب ــا اعــام ای رئیــس کل ســازمان نظــام پرســتاری ب
پرســتاران ۸۹ روزه، طرحی هــا و تمدیــد طرحی هــا و پرســتارانی کــه 
ــن  ــس روی ای ــت: در مجل ــم؛ گف ــی داری ــای خوب ــدند خبره ــل ش تعدی
مباحــث کار شــده و ان شــاءاهلل ایــن پرســتاران مشــمول قانــون شــده و بــه 
ــر ۵۲ هــزار اســتخدامی اســت کــه در  ــد کــه ایــن عــاوه ب کار برمی گردن

ــد. ــه ش ــوز آن گرفت ــش مج ــال های پی س
ــازمان از  ــن س ــن ای ــی و معاونی ــد میرزابیگ ــنا، محم ــزارش ایس ــه گ  ب
دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات درمانی اســتان البــرز بازدید کردنــد و در 
ادامــه نشســتی بــا حضور شــهرام صیــادی رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی و 
خدمــات درمانــی اســتان البــرز، مدیــران پرســتاری ایــن دانشــگاه و اعضــای 

هئیــت مدیــره نظــام پرســتاری کــرج برگــزار شــد.
 میرزابیگــی بــا بیــان این کــه از ۳۰۰شــهید جامعــه ســامت، ۱۶۰ نفــر 
پرســتار بودنــد؛ اظهــار کــرد: بــرای پرســتارانی کــه در خــط مقــدم دفــاع از 
ســامت مــردم حضــور دارنــد آرزوی ســامت دارم. اســتان البــرز جایــگاه 
ــران  ــک ای ــت ی ــود گف ــت و می ش ــاع داش ــن دف ــژه ای در ای ــاص و وی خ
ــتاران  ــود پرس ــن وج ــا ای ــه ب ــه ک ــای گرفت ــرز ج ــتان الب ــک در اس کوچ

توانســتند بــه خوبــی عمــل کننــد.
ــه  ــات ســازمان نظــام پرســتاری ب ــون و کلی ــزود: از ســال ۷۹ قان  وی اف
تصویــب مجلــس رســید و در ســال ۸۱ انتخابــات ســازمان برگــزار شــد و 
االن کــه دوره پنجــم ســازمان نظــام پرســتاری اســت در ۱۴۵ شــهر کشــور 
هیئــت مدیره هــای ۹ نفــره دارد؛ همچنیــن شــورای عالــی ۳۰ نفــره ای دارد 
و هــر چهــار ســال یــک بــار، انتخابــات ســازمان برگــزار می شــود کــه ایــن 
مســائل مربــوط به بخــش حرفــه ای، صنفــی، مقــررات و انتظامــات حرفه ای 

اســت.
 میرزابیگــی ادامــه داد: بخــش اجرایــی پرســتاری را نیــز داریــم کــه در 
راس آن معاونــت پرســتاری و در ادامــه مدیــران پرســتاری هســتند کــه در 
۲۴ ســاعت شــبانه روز ۱۶ ســاعت را بــه طــور مســتقل و بــا ۱۴ هــزار مدیــر 
ــا دو الیــن پشــتیبانی و پزشــکان تعامــل  کار می کننــد و ۸ ســاعت نیــز ب

دارنــد.
 رئیــس ســازمان نظــام پرســتاری بــا اشــاره به بخش آموزشــی پرســتاری 
نیــز تصریــح کــرد: در رأس آمــوزش پرســتاری، بورد پرســتاری وجــود دارد و 
در ادامــه حــدود ۱۹۵ دانشــکده پرســتاری و ۶۰ هــزار دانشــجوی پرســتاری 
وجــود دارد کــه از مقطــع کارشناســی تــا دکتــرا در حــال تحصیل هســتند. 
ــل  ــردم، نظــام ســامت، فع ــت م ــار اولوی ــا چه ــا ب ــرد: م ــد ک  وی تأکی
ــام  ــتیم. تم ــال هس ــه فع ــتاران، در جامع ــتاری و پرس ــای پرس مراقبت ه

ــت. ــردم اس ــت م ــا اولوی ــامت و ب ــام س ــت نظ ــز در خدم ــات نی اقدام
 میرزابیگــی گفــت: مــن بارهــا در زمــان تصویــب معاونــت پرســتاری در 
نهــاد ریاســت جمهــوری ایــن نکتــه را متذکــر می شــدم کــه فعــل درمــان 
ــت  ــت در معاون ــل بهداش ــود دارد؛ فع ــه وج ــان وزارتخان ــت درم در معاون
ــزات  ــت آموزشــی و بحــث دارو و تجهی بهداشــت، فعــل آمــوزش در معاون
ــای ســامت  ــی مراقبت ه ــا متول ــت دارو وجــود دارد؛ ام پزشــکی در معاون
ــطوح اول و  ــام س ــتان ها و در تم ــه، بیمارس ــطح جامع ــردم در س ــرای م ب
ــم پرســتاری و  ــه عل ــل ب دوم و ســوم، چــه کســی اســت؟ پرســتاری عام
صاحــب مراقبت هــای پرســتاری از مرحلــه ارتقــای ســامت و پیشــگیری از 

ــی اســت. ــان و بازتوان ــا درم ــا ت بیماری ه
 وی ادامــه داد: معاونــت پرســتاری نیــز در وزارت بهداشــت متولــی 
ــوی  ــه س ــا ب ــت. م ــتاری اس ــر پرس ــزار مدی ــت ۱۴ ه ــات و مدیری اجرایی
حرفــه ای شــدن در حــال حرکــت هســتیم و یــک نظــام حرفــه ای داریــم. 
یــک کارشــناس علــوم سیاســی یــا ادبیــات چهــار ســال در دانشــگاه درس 
ــا چهــار ســال درس خوانــدن  می خوانــد امــا یــک کارشــناس پرســتاری ب
نمی توانــد عملیــات پرســتاری انجــام دهــد بلکــه دانــش و مهــارت و دانایــی 
ــه بیمــار  ــد ب ــا پرســتار بتوان ــا یکدیگــر همــراه شــوند ت ــد ب ــی بای و توانای

خدمــت دهــد.
ــا  ــی در کارآموزی ه ــگاه ها و توانای ــی در دانش ــزود: دانای ــی اف  میرزابیگ
ــتانداردهای  ــاس اس ــر اس ــتاری ب ــام پرس ــازمان نظ ــرد و س ــکل می گی ش
ــت. از  ــور اس ــد و رگوالت ــام می ده ــی را انج ــای قانون ــی، نظارت ه خدمت
میــان ۵۰ تــا ۶۰ وظیفــه ای کــه برعهــده ســازمان نظــام پرســتاری اســت 
ــون ذکــر شــده نیــز یکــی، پیگیــری مطالبــات پرســتاران اســت.  و در قان
 رئیــس ســازمان نظــام پرســتاری بــا بیــان اینکــه ۲۲۰ هــزار نفــر عضــو 
شــماره دار ســازمان هســتند؛ بیــان داشــت: تــاش می کنیــم اقداماتــی مثل 
ــه ششــم  ــون برنام ــاده ۷۵ قان ــره وری، م ــای به ــون ارتق ــذاری، قان تعرفه گ
ــم.  ــازی کنی ــذاری و بسترس ــر( و ... را ریل گ ــتاری جامعه نگ ــعه )پرس توس
االن مهمتریــن بحثــی کــه داریــم تعرفه گــذاری خدمــات پرســتاری اســت 
کــه پیــش از تصویــب در دولــت، چنــد مرحلــه شــامل منبع یابــی، تعریــف 
کا، تعریــف ارزش نســبی و بازتوزیــع را داشــت کــه آیین نامه هــای مرتبــط 
ــا  ــز دســتورالعمل ســازماندهی HIS ه ــب شــد و االن نی ــت تصوی در دول
ابــاغ شــده و دســتورالعمل بازتوزیــع نیــز تــا هفتــه آینــده ابــاغ می شــود.

 بــه گفتــه رئیــس ســازمان نظــام پرســتاری، قانــون تعرفــه گــذاری بــه 
صــورت میانگیــن ۱۰ درصــد بــه درآمــد بیمارســتان ها اضافــه خواهــد کــرد 

و پرســتاران نیــز افزایــش بهره منــدی خواهنــد داشــت.
ــا و  ــتاران ۸۹ روزه، طرحی ه ــا پرس ــه در رابطــه ب ــن ک ــام ای ــا اع  وی ب
تمدیــد طرحی هــا و پرســتارانی کــه تعدیــل شــدند خبرهــای خوبــی داریم؛ 
ــن  ــن مباحــث کار شــده و ان شــاءاهلل ای ــح کــرد: در مجلــس روی ای تصری
پرســتاران مشــمول قانــون شــده و بــه کار برمی گردنــد کــه ایــن عــاوه بــر 
۵۲ هــزار اســتخدامی اســت کــه در ســال های پیــش مجــوز آن گرفته شــد.

 میرزابیگــی در ادامــه بــا بیــان اینکــه از نظر مطالبــات کشــوری خاطرتان 
آســوده باشــد؛ تأکیــد کــرد: اگــر مــا در ســازمان نظــام پرســتاری مطلبــی 
ــری  ــا حصــول نتیجــه آن را پیگی ــم ت ــده می دهی ــم و وع ــان می کنی را بی
می کنیــم و هــر آنچــه از وزارت بهداشــت عبــور می کنــد و بــه دســتگاه های 
دیگــر مــی رود ســقف زمانــی اش بیــش از یــک مــاه نیســت و بــه ســرعت 

نتیجــه مطالبــات حاصــل می شــود.
 وی دربــاره پیگیــری فــوق العــاده خــاص نیــز گفــت: آنچــه وزارتخانــه بــه 
ســازمان برنامــه منتقــل کــرده، تبدیــل بــه ســنگ بزرگــی شــده که نشــانه 
نــزدن اســت. یــک لیســت چنــد هــزار نفــری ارائــه کرده انــد کــه بــه هــر 
نفــر بایــد ۹ میلیــون تومــان حقــوق اضافــه شــود کــه قطعا شــدنی نیســت؛ 
ــا روش هــای دیگــر  ــم کــه ب ــم و ســعی می کنی ــان پیگیری ــا همچن ــا م ام

بتــوان ایــن مطالبــه را محقــق کــرد. 
 میرزابیگــی بــا بیــان اینکــه بــرای اســتخدام پرســتاران اخبــار خوبــی در 
راه اســت؛ گفــت: بــرای تبدیــل وضعیــت و اســتخدام شــرکتی ها، فعــاالن 
ــا  ــتیم و ت ــری هس ــال پیگی ــتاران ۸۹ روزه  و ... در ح ــا، پرس ــام کرون در ای
ســال دیگــر مشــکات پرســتاران در زمینــه اســتخدامی حــل خواهد شــد و 

ان شــاهلل بحــث بیــکاری را در پرســتاری نخواهیــم داشــت. 
 بنابــر اعــام روابــط عمومــی ســازمان نظــام پرســتاری، تعرفــه خدمــات 
پرســتاری بــه ایســتگاه آخــر رســیده اســت و چهــار آیین نامــه بایــد تدویــن 
ــرای  ــناد، اج ــه اس ــیدگی ب ــتورالعمل HIS، رس ــامل دس ــه ش ــد ک می ش
تعرفه هــا و آیین نامــه بازتوزیــع بــود. مبــدأ پرداخــت تعرفــه از اول دی مــاه 

ســال۱۴۰۰ خواهــد بــود.

خبر

میوه و سبزیجات بیشتری بخورید تا 
کلیه های سالم داشته باشید

یــک مطالعــه جدیــد نشــان مــی دهد کــه بیمــاری آبله 
میمــون در حــال گســترش در سراســر جهــان عائمــی را 
نشــان مــی دهــد کــه بســیار متفــاوت از مــوارد مشــاهده 

شــده در شــیوع قبلــی اســت.
 بــه گــزارش خبرنــگار مهــر بــه نقــل از هلــث دی نیــوز، 
طبــق گــزارش جدیــد محققــان، ایــن عائــم منحصــر بــه 
فــرد شــامل درد در ناحیــه مقعــد، تــورم آلــت تناســلی، 

ضایعــات پراکنــده و تــورم لــوزه هــا اســت.
یافته هــا  ایــن  »درک  دادنــد:  توضیــح  محققــان   
پیامدهــای عمــده ای بــرای ردیابــی تمــاس، توصیه هــای 
بهداشــت عمومــی، و اقدامــات کنترل عفونت و جداســازی 

ــد داشــت.«  ــداوم خواه م
بــرای ایــن مطالعــه، محققــان ۱۹۷ مــورد تاییــد شــده 
آبلــه میمــون را در یــک مرکــز بیمــاری هــای عفونــی در 

لنــدن بیــن مــاه مــه و ژوئیــه ۲۰۲۲ ارزیابــی کردنــد.
ــا  ــاً ب ــون، عمدت ــه میم ــه آبل ــا ب ــاران مبت ــه بیم  هم
ضایعــات در ناحیــه تناســلی یــا نزدیــک مقعــد مراجعــه 
ــه جــز یــک  ــد. همــه مــوارد مــرد بودنــد و همــه ب کردن
نفــر مردانــی بودنــد کــه بــا مــردان دیگــر رابطــه جنســی 

داشــتند.
 اکثــر بیمــاران )۸۶%( عائــم سیســتمیک ماننــد تــب 

)۶۲%(، تــورم غــدد لنفــاوی )۵۸%( و درد عضانی )%۳۲( 
ــزارش کردند. را گ

 برخــاف گزارش هــای قبلــی کــه نشــان مــی داد 
ــت،  ــتی اس ــات پوس ــر ضایع ــدم ب ــی مق ــن عائم چنی
محققــان بریتانیایــی دریافتنــد کــه ۳۸ درصــد از بیمــاران 
قبــل از بــروز عائــم سیســتمیک، ضایعــات شــان پدیــدار 

ــات شــدند. ــار ضایع ــط دچ شــد و ۱۴ درصــد فق
 در مجمــوع ۷۱ بیمــار درد مقعــدی، ۳۳ نفــر گلــودرد و 
۳۱ نفــر آلــت تناســلی متــورم داشــتند، در حالــی کــه ۲۷ 
بیمــار ضایعــات دهانــی، ۲۲ بیمــار ضایعــات پراکنــده و ۹ 

نفر لــوزه متــورم داشــتند.
 محققــان خاطرنشــان کردنــد کــه ضایعــات پراکنــده و 
لــوزه هــای متــورم قبــاً بــه عنــوان عائــم معمــول آبلــه 

میمــون شــناخته نشــده بودنــد.
 بــه گفتــه محققــان، در مجمــوع، ۱۰ درصــد از بیمــاران 
ایــن مطالعــه بــرای کنتــرل عائم کــه اغلــب درد مقعدی 
ــتری  ــتان بس ــت، در بیمارس ــلی اس ــت تناس ــورم آل و ت

شــدند. 
محققــان دریافتنــد کــه بیــش از یــک ســوم )۳۶%( از 

شــرکت کننــدگان مبتــا بــه HIV هــم بودنــد. 

یــک مطالعــه جدید نشــان مــی دهــد هورمــون درمانی 
ــتات  ــرطان پروس ــرای س ــج ب ــی رای ــه درمان ــک گزین ی
اســت، امــا ممکــن اســت خطــر مــرگ ناشــی از بیمــاری 

قلبــی را بــه ویــژه در مــردان مســن افزایــش دهــد.
 بــه گــزارش خبرنــگار مهــر بــه نقــل از مدیســن نــت، 
هورمــون درمانــی یــا درمــان محرومیــت از آنــدروژن، یک 
ــه ســرطان  ــی اســت کــه ب ــرای بیماران ــی ب ــان اصل درم
پروســتات موضعــی پرخطــر یــا ســرطان پیشــرفته همراه 

بــا متاســتاز مبتــا هســتند.
 بــرای ایــن مطالعــه، محققــان از داده هــای ثبــت 
ســرطان کشــور لیتوانــی بــرای بیمــاران ۴۰ تــا ۷۹ ســاله 
کــه بیــن ســال های ۲۰۱۲ تــا ۲۰۱۶ مبتــا بــه ســرطان 
پروســتات تشــخیص داده شــده بودنــد، اســتفاده کردنــد.

 حــدود ۳۸۰۰ مــرد داروهــای کاهــش دهنــده هورمون 
دریافــت کردنــد و بیــش از ۹۵۰۰ نفــر ایــن دارو را دریافت 
نکردنــد. در یــک پیگیــری تقریبــاً پنــج ســاله، محققــان 
مــرگ کلــی ناشــی از بیمــاری قلبــی و ســکته را بررســی 

کردند. 
ــی از  ــرگ ناش ــر م ــری خط ــش دو براب ــه افزای ــا ب آنه
ــون  ــه هورم ــی ک ــی در مردان ــی عروق ــای قلب بیماری ه

درمانــی داشــتند، پــی بردند. آنهــا همچنیــن دریافتند که 
خطــر مــرگ ناشــی از بیمــاری قلبــی از ســال دوم بــه بعد 

پــس از تشــخیص بیشــتر اســت.
 بــر اســاس ایــن مطالعــه، افــرادی کــه ۷۰ تــا ۷۹ ســال 
ــه  ــرار گرفت ــی ق ــون درمان ســن داشــتند و تحــت هورم
بودنــد، تقریبــاً پنــج برابــر بیشــتر در معرض خطــر بودند.

ــرگ ناشــی از  ــه ۴۲ درصــد خطــر م ــق ب ــم تحقی  تی
ســکته مغــزی و ۷۰ درصــد خطر مــرگ ناشــی از بیماری 
ــی  ــون درمان ــه هورم ــی ک ــب در مردان ــر قل ــروق کرون ع

داشــتند، پــی بــرد. 
»جاســتیناس جونوســاس«، نویســنده اصلــی تحقیــق 
از مؤسســه ملــی ســرطان در لیتوانــی، گفــت: »ســرطان 
پروســتات معمــوالً در مــردان مســن تر، بــاالی ۶۵ ســال 
ــا  ــیاری از آنه ــود و بس ــخیص داده می ش ــتر تش ــا بیش ی
ــه بیماری هــای قلبــی عروقــی تشــخیص  قبــاً مبتــا ب

شــده اند.« داده 
ــه  ــد ک ــان می ده ــج نش ــد: »نتای ــاس می گوی  جونوس
ــد بیمــاران مســن ســرطان پروســتات را از  پزشــکان بای
نظــر بیمــاری قلبــی و عوامــل خطــر مرتبــط غربالگــری 

کننــد.« 

شیوع فعلی آبله میمون با عالئم متفاوتی 
همراه است

درمان سرطان پروستات با افزایش بروز مشکالت 
قلبی مرتبط است
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 دبیــر فدراســیون وزنه بــرداری گفــت: حضــور بــزرگان و 
قهرمانــان در کنــار تیم هــای ملــی، اعتبــاری بــرای وزنه بــرداری 
و بــه نوعــی بِرنــد ورزش ایــران در جهــان هســتند و بــا رایزنــی و 
ــرای  ــد ب ــی، می توانن دیپلماســی ورزشــی در مســابقات بین الملل

ایــن رشــته موثــر واقــع شــوند.
 بــه گــزارش ایرنــا، تغییــر و تحــوالت فدراســیون وزنه بــرداری 
ــده  ــه آین ــبت ب ــان نس ــیاری از کارشناس ــا بس ــده ت ــب ش موج
ــان و  ــان جه ــور قهرمان ــرا حض ــند زی ــدوار باش ــته امی ــن رش ای
ــب  ــی موج ــای مل ــیون و تیم ه ــن فدراس ــک در راس ای المپی
ــن  ــادی از پیشکســوتان ای ــا شــاهد بازگشــت شــمار زی شــده ت
رشــته بــه فدراســیون باشــیم. حســین مقامــی سرپرســت 
ــه  ــر و تحــوالت ب ــن تغیی ــرداری از ای ــیون وزنه ب ــری فدراس دبی
عنــوان یــک شــوک روحــی و روانــی در وزنه بــرداری ایــران یــاد 
کــرد. وی گفــت: تفکــر جــوان فدراســیون موجــب انگیــزه تیــم  
ــم کســب  ــن شــوک ه ــان شــد و نتیجــه ای ــان و نوجوان نوجوان
عنــوان نایــب قهرمانــی وزنه بــرداری آســیا بــا کمتریــن اختــاف 

ــود. ممکــن ب
 متــن کامــل گفــت و گــوی خبرنــگار ورزشــی ایرنــا بــا دبیــر 

ــم: ــر می خوانی ــیون را در زی فدراس
ــت ۱۱  ــاه توانس ــک م ــر از ی ــد در کمت ــی جدی ــم مدیریت  تی
ــیون  ــه فدراس ــد. برنام ــزام کن ــتان اع ــه ازبکس ــردار را ب وزنه ب

ــود؟ ــزام چــه ب ــن اع ــرای ای ب
 تغییــر تحــوالت مدیریتــی در فدراســیون زمانــی انجــام 
ــان و  ــی نوجوان ــابقات قهرمان ــا مس ــاه ت ــدود یک م ــه ح ــد ک ش
جوانــان آســیا در تاشــکند ازبکســتان زمــان باقــی مانــده بــود. در 
ــاه تیــم مدیریتــی توانســت زمینــه حضــور ۱۱  ــن مــدت کوت ای
ــر  ــن در کمت ــد. همچنی ــم کن ــتان فراه ــردار را در ازبکس وزنه ب
ــای  ــی در برنامه ه ــول آنچنان ــر و تح ــال تغیی ــاه احتم از یک م
آماده ســازی تیــم وجــود نداشــت امــا بــا تدبیــر ســجاد 
ــی،  ــان مل ــایر قهرمان ــیون و س ــت فدراس ــیروانی سرپرس انوش
تیــم بــا یــک شــوک روانــی و انگیــزه مضاعــف، راهــی مســابقات 
ــی  ــه کادر فن ــای پای ــن در راس تیم ه ــد. همچنی ــتان ش ازبکس
جدیــد انتخــاب شــدند. اعــزام تیــم نوجوانــان و جوانــان بــا هدف 
ــاس  ــن اس ــر همی ــود و ب ــازی ب ــی و امتی ــکوی تیم ــب س کس
موضــوع کیفی گرایــی و مرغوبیــت مــدال در اولویــت قــرار 
گرفــت. همچنیــن ۲ مــدال آور المپیــک )ســلیمی و انوشــیروانی( 
ــزام شــدند کــه خــود موجــب  ــه تاشــکند اع ــم ب ــه همــراه تی ب

ــد. ــی ش ــان و جوانان ــرای نوجوان ــزه ب انگی
ــه  ــت ب ــردار می توانس ــد وزنه ب ــردن چن ــه ک ــا اضاف ــر ی  تغیی

ــن کار انجــام نشــد؟ ــران منجــر شــود. چــرا ای ــی ای قهرمان
ــزام  ــت اع ــوردی اس ــرادی و رک ــته انف ــک رش ــرداری ی  وزنه ب
ــرنگ ترین  ــب خوش ــت کس ــه اولوی ــد ک ــه ای باش ــه گون ــد ب بای
ــد  ــب کن ــدال را کس ــن م ــکار بهتری ــر ورزش ــد. اگ ــدال باش م
می توانــد در امتیــاز تیمــی هــم کمــک کنــد. در مســابقات بزرگ 
ماننــد المپیــک هــم تمرکــز بــر روی مــدال انفــرادی اســت. اگــر 
ــه ســکو تیمــی باشــد ایــن کار راحــت انجــام  هــدف رســیدن ب
ــیون  ــد. فدراس ــام می ش ــن کار انج ــز ای ــته نی ــود در گذش می ش
ــه راحتــی  ــردار دیگــر ب ــا ۲ وزنه ب ــک ی ــزام ی ــا اع می توانســت ب
ــود.  ــاز ب ــک امتی ــا ی ــاف تنه ــد. اخت ــور کن ــتان عب از ازبکس
ــرداران  ــزه وزنه ب ــدال، انگی ــه م ــیدن ب ــاس رس ــزام براس ــا اع ام
ــکند  ــکنی در تاش ــاهد رکوردش ــی ش ــرد و حت ــر ک ــد براب را چن
ــا  ــرد در ورزش دنی ــک راهب ــه ی ــی ب ــون کیفی گرای ــم. اکن بودی
ــرد  ــن راهب ــا همی ــن ب ــد چی ــورهایی مانن ــده و کش ــل ش تبدی

ــرد. ــو کســب ک ــن نتیجــه ممکــن را در المپیــک توکی بهتری
 چــرا بــا وجــود آنکــه مســابقات در ۲ بخــش دختران و پســران 

برگــزار شــد ایــران در بخــش دختــران نماینده ای نداشــت؟
ــی  ــی مدیریت ــش از جابجای ــابقات پی ــه مس ــزام ب ــت اع  لیس
ــی در  ــود و نامــی از دختــران ایران در فدراســیون بســته شــده ب
ــور در  ــرای حض ــرات ب ــام نف ــان ثبت ن ــت. زم ــود نداش آن وج
ــان  ــه پای ــیا ب ــان آس ــان و جوان ــی نوجوان ــابقه های قهرمان مس
ــه زودی  ــم. ب ــام دهی ــتیم کاری انج ــود و نمی توانس ــیده ب رس
برنامــه اعــزام دختــران ایرانــی بــه مســابقات بین المللــی تدویــن 
می شــود. نخســتین مســابقه آنــان نیــز مشــخص شــده و هشــت 
ــتگی  ــای همبس ــه بازی ه ــران ب ــن ای ــران پوالدی ــر از دخت نف
ــار  ــد. در کن ــد ش ــزام خواهن ــه اع ــامی در ترکی ــورهای اس کش

ــد داشــت. ــی حضــور خواهن ــان داخل ــران مربی ــن دخت ای
 در بخش مردان چند نفر اعزام می شوند؟ 

  یکــی از مهمتریــن کارهایــی کــه فدراســیون بایــد در دســتور 
کار قــرار دهــد انتخــاب مربــی خارجــی بــرای دختــران اســت در 

ایــن زمینــه چــه اقداماتــی انجــام شــده اســت؟
 الزمــه پیشــرفت وزنه بــرداری زنــان اســتفاده از دانــش 
ــا  ــم ام ــران داری ــی در بخــش دخت ــی بوم ــا مربیان روز اســت. م
ــان در کنــار یــک  ــد آن ــد بای ــه الزم را کســب نکردن هنــوز تجرب
ــتور  ــم در دس ــن مه ــد. ای ــت کنن ــی فعالی ــزرگ خارج ــی ب مرب
ــه  ــی ب ــان بوم ــا مربی ــران ب ــه دخت ــت. البت ــیون اس کار فدراس
ــیا  ــی آس ــامی و قهرمان ــورهای اس ــتگی کش ــای همبس بازی ه
اعــزام خواهنــد شــد و بعــد از آن تصمیــم الزم بــرای اســتخدام 
ــن مشــکات  ــی خارجــی گرفتــه می شــود. یکــی از مهمتری مرب
حضــور مربــی خارجــی تامیــن بودجــه ارزی اســت. بــرای ایــن 
کار بایــد تدابیــری در دســتور کار قــرار گیــرد و بــا کمــک 
وزارت ورزش و کمیتــه ملــی المپیــک ایــن مهــم تحقــق خواهــد 
پذیرفــت. مدیــران فدراســیون نیــز برنامــه مدونــی بــرای جــذب 
حامیــان مالــی دارنــد. فدراســیون از همــه رده هــای ســنی 
دختــران حمایــت خواهــد کــرد و برنامه هایــی کــه بــرای 
ــش  ــرد در بخ ــرار می گی ــتور کار ق ــردان در دس ــرداری م وزنه ب

ــل اجــرا اســت. ــز قاب ــان نی زن
گزینشــی های  آغــاز  کلمبیــا   ۲۰۲۲ جهانــی  مســابقات   
ــی  ــان مل ــرای قهرمان ــه ای ب ــه برنام ــود چ ــد ب ــک خواه المپی

ــد؟ داری
ــته های  ــا در دس ــت و م ــخص اس ــردان مش ــم م ــف تی  تکلی
ــد  ــک خواهن ــدال المپی ــرای م ــه ب ــم ک ــی داری ــف مدعیان مختل
جنگیــد. در بخــش دختــران نیــز برنامــه ویــژه ای بــرای کســب 
ــای  ــرد بهترین ه ــم ک ــاش خواهی ــم و ت ــک داری ســهمیه المپی
ایــن رشــته در بیــن دختــران بــه مســابقات گزینشــی المپیــک 
ــران  ــی دخت ــیون از توانای ــوند. فدراس ــزام ش ــس اع ۲۰۲۴ پاری
ــن  ــال اولی ــه دنب ــه ب ــرد بلک ــد ک ــی نخواه ــی چشم پوش ایران

ــت. ــک اس ــرداری در المپی ــران وزنه ب ــور دخت حض

مدال آوران المپیک ِبرنِد وزنه برداری 
ایران هستند

گفت و گو 

کارشــناس فوتبــال بــا بیــان اینکــه یکــی از دالیــل 
ــای  ــف ه ــی ضع ــم مل ــده در تی ــود آم ــی بوج حواش
ســرمربی اســت گفــت: فدراســیون فوتبــال بایــد بتواند 
ــم دور  ــن تی ــات را از ای ــده اختاف ــی مان ــان باق در زم

کنــد.
ــر در  ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــری در گفتگ ــداهلل اکب  ی
خصــوص شــرایط تیــم ملــی و بازگشــت دوبــاره 
ــام  ــان در ج ــی پوش ــت مل ــت هدای ــکوچیچ جه اس
جهانــی گفــت: تــا جــام جهانــی فرصــت زیــادی باقــی 
نمانــده همــه تیم هــا شــکل واقعــی خــود را پیــدا کرده 
و آمــاده آخریــن فیفــادی هســتند تــا بتواننــد از ایــن 
فرصــت باقــی مانده نهایــت اســتفاده را ببرند. امیــدوارم 
مــا هــم اختافــات را کنــار گذاشــته و خــود را آمــاده 
حضــور در جــام جهانــی کنیــم تــا اعتبــار فوتبالمــان 

نســبت بــه گذشــته بیشــتر شــود.
 کارشــناس فوتبــال در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه 

شــما چــه راهــکاری را مــد نظــر داریــد کــه تیــم ملــی 
از شــرایط ســخت و حواشــی بیــرون بیاید گفــت: نقش 
فدراســیون فوتبــال در ایــن چنــد مــاه باقــی مانــده تــا 
جــام جهانــی کلیــدی اســت. تحــت هــر شــرایطی چه 
انتقــاد کنیــم و چــه نکنیــم اســکوچیچ ســرمربی تیــم 
ملــی ماســت. فدراســیون بایــد تمــام قــد از ســرمربی 
حمایــت کنــد. اجــازه ندهــد بازیکنــان علیــه او موضــع 
گیــری کننــد، اختــاف را از بیــن نفــرات تیــم ملــی از 
بیــن ببــرد تــا بحــث دو دســتگی و یــا باندبــازی در تیم 
ملــی بوجــود نیایــد. همــه عاقــه منــدان بــه فوتبــال 
ــه  ــی دوخت ــم مل ــه ســاق های اعضــای تی چشــمان ب
ــا، حاشــیه ها از  ــد اختاف ه ــن بای شــده اســت. بنابرای
بیــن رفتــه، دوســتی ها جــای آن را بگیــرد تــا فوتبــال 

کشــورمان بتوانــد در جــام جهانــی خــوش بدرخشــد.
 وی در مــورد انتخابــات فدراســیون فوتبــال و تأییــد 
صاحیــت تنهــا ســه نفــر از اعضا گفــت: برایــم عجیب 

ــا زده  ــال م ــه فوتب ــدی ب ــه ب ــه ضرب ــی ک ــت کس اس
ــم پشــت  ــه. نمــی دان ــا دیگــران ن ــد می شــود ام تأیی
پــرده چــه اتفاقاتــی می گــذرد کــه بایــد امتحــان پــس 
ــی  ــه صندل ــاره چشــم ب ــوزه شــده ها دوب ــا و رف داده ه
ریاســت فدراســیون فوتبــال داشــته باشــند. فــردی که 
بــه ایــن پســت دســت پیــدا می کنــد بایــد مدیریــت 
فوتبــال را بشناســند. از رفیــق بــازی، باندبــازی و جبهه 
درســت کــردن علیــه دیگــران پرهیــز کنــد. تمرکــزش 

بــر روی موفقیــت فوتبــال کشــورمان باشــد.
ــد از  ــا بع ــرد: م ــان ک ــال خاطرنش ــناس فوتب  کارش
جــام جهانــی، جــام ملت هــای آســیا را در پیــش 
داریــم. سالهاســت کــه در ایــن تورنمنــت بــزرگ آســیا 
بــه قهرمانــی دســت پیــدا نکردیــم. بنابراین الزم اســت 
کســی کــه رئیــس فدراســیون می شــود یــک برنامــه 
ریــزی دقیــق بــرای قهرمانــی در ایــن تورنمنــت بزرگ 
داشــته باشــد و در مجمــوع تــاش کنــد تــا فوتبــال ما 

به فوتبال اروپا نزدیک تر شود.
 اکبــری در پایــان و در خصــوص قرعــه کشــی لیــگ 
ــم  ــه دوازده ۲۲ و جــدال ســنتی ســرخابی ها در هفت
گفــت: حســاس ترین زمــان لیــگ بــرای عاقــه منــدان 
ــت و برگشــت اســتقال و  ــای رف ــال، بازی ه ــه فوتب ب
پرســپولیس اســت. هفتــه دوازدهــم یــک هفته بســیار 
خــوب بــرای ایــن بــازی اســت. تیم هــا بــه طــور کامــل 
ــک اســت و  ــم نزدی ــه ه ــا ب ــد، امتیازه ــاده ان ــا افت ج
نتیجــه ایــن دیــدار می توانــد در قهرمانــی نیــم فصــل 
هــم تأثیرگــذار باشــد. در مجمــوع امیدوارم شــاهد یک 
لیــگ خــوب و پویا باشــیم و درســت برعکس ســالهای 
گذشــته کــه ســتاره در لیــگ ندیدیــم امســال شــاهد 
ســتاره های زیــادی باشــیم تــا هــواداران هــم از لیــگ 

امســال لــذت بیشــتری ببرنــد. 

 نتایــج تحقیقــات جدیــد نشــان داده بی ثباتــی 
میکروبــی در روده می توانــد عملکــرد ورزشــکاران نخبه 
اســتقامتی را مختــل کنــد و رژیم هــای کوتاه مــدت بــا 
پروتئیــن بــاال بــا ایــن نــوع عــدم تعــادل مرتبط اســت.

 بــه گــزارش مدیــکال اکســپرس، محققــان از 
ــا عملکــرد و ســامت روده گروهــی از  سراســر بریتانی
دونده هــای اســتقامتی همســان و ورزیــده را تجزیــه و 
تحلیــل کردنــد تــا تاثیــر رژیم هــای غذایــی پرپروتئین 

ــاال را بررســی کننــد. ــا کربوهیــدرات ب و ب
ــه از  ــق نشــان داد در کســانی ک ــن تحقی ــج ای  نتای
رژیــم غذایــی بــا پروتئیــن بــاال پیــروی می کننــد، ایــن 
رژیــم غذایی منجــر به اختــال در پایــداری میکروبیوم 
ــا کاهــش ۲۳.۳  ــر همچنیــن ب ــن ام روده می شــود. ای
درصــدی در عملکــرد آزمایــش زمانــی)در ورزش هــای 
مختلــف آزمایــش ســرعت فــردی یــک شــرکت کننده 

در یــک مســافت تعییــن شــده( همــراه بــود.

ــراد  ــن اف ــل نشــان داد در ای ــه و تحلی ــج تجزی  نتای
تنــوع و ترکیــب تغییــر یافتــه فاژئــوم روده بــه میــزان 
قابــل  توجهــی کاهــش یافتــه اســت. همچنین ســطوح 
ــای  ــا و بخش ه ــی از ویروس ه ــواع خاص ــری از ان باالت
کــه  شــرکت کنندگانی  و  دارد  وجــود  باکتریایــی 
میکروبیــوم روده شــان پایدارتــر بــود، در آزمایش هــای 

زمانــی بهتــر عمــل کردنــد.
ــه شــیوه های  ــراد مختلــف را ب ــوازن روده اف  عــدم ت
متفاوتــی تحــت تاثیــر قــرار می دهــد و می توانــد خــود 
را بــا عائــم حــاد ماننــد درد شــکم یــا حالــت تهــوع 
نشــان دهــد. از آنجایــی کــه بیــن روده و مغــز رابطــه 
متقابــل وجــود دارد، محققــان پیشــنهاد می کننــد این 

یافتــه می توانــد مهــم باشــد.
 کســانی کــه از یــک رژیــم غذایــی پــر کربوهیــدرات 
ــه  ــی را ب ــش زمان ــرد آزمای ــد، عملک ــروی می کنن پی

ــند. ــود می بخش ــد بهب ــزان ۶.۵ درص می

 دکتــر جاســتین رابرتــز، دانشــیار بهداشــت و 
 )ARU(تغذیــه ورزشــی در دانشــگاه آنگلیــا راســکین
انگلســتان و یکــی از محققــان ایــن تحقیــق، می گویــد: 
نتایــج نشــان می دهــد عملکــرد ورزشــی  ایــن 
ممکــن اســت بــا ثبــات میکروبــی روده مرتبــط باشــد. 
ورزشــکارانی کــه جوامع میکروبــی پایدارتری داشــتند، 
ــه  طــور مــداوم در هــر مداخلــه غذایــی در مقایســه  ب
بــا آنانــی کــه میکروبیوتــای روده ناپایدارتــری داشــتند، 

بهتریــن عملکــرد را ثبــت کردنــد.
 رابرتــز بیــان کــرد: در حالــی کــه نمی توانیــم 
مطمئــن باشــیم کــه میــزان بــاالی پروتئیــن در بــدن 
بــه  طــور کامــل مســئول کاهــش قابــل  توجــه عملکرد 
ــه   ــه ب ــی اســت، مشــخص شــد ک ــای زمان آزمایش ه
طــور حتــم تغییراتــی در میکروبیــوم روده بــه  دنبــال 
ــاال  ــن ب ــا پروتئی ــدت ب ــی کوتاه م ــم غذای ــک رژی ی
ــرد  ــا عملک ــد ب ــر می رس ــه  نظ ــه ب ــته ک ــود داش وج

مرتبط است. 
ــم  ــک رژی ــروی از ی ــد پی ــج نشــان می ده ــن نتای ای
ــق  ــت از طری ــن اس ــاال ممک ــن ب ــا پروتئی ــی ب غذای
الگــوی میکروبــی تغییــر یافتــه بــر روده تاثیــر منفــی 
بگــذارد؛ در حالــی کــه مصــرف کربوهیــدرات بــاال بــه  
ــا  ــبزیجات ب ــات و س ــواع غ ــاوی ان ــال ح ــوان مث عن

ــط اســت. ــی روده بیشــتر مرتب ــات میکروب ثب
ــرل  ــی کنت ــه  خوب ــی ب ــای غذای ــزود: رژیم ه  وی اف
ــود؛ بنابرایــن مــا تصــور  ــه  دقــت متعــادل ب شــده و ب
ــث  ــن باع ــود پروتئی ــه خ ــت ک ــد اس ــم بعی می کنی
کاهــش عملکــرد شــود. در عــوض معتقدیــم ممکــن 
ــری  ــر نفوذپذی ــوم روده ب ــرات در میکروبی اســت تغیی
روده یــا جــذب مــواد مغــذی یــا پیام هــای بیــن روده و 
مغــز تاثیــر بگــذارد و بــر تــاش درک شــده و در نتیجه 

عملکــرد اثــر کنــد.

ــا  ــو ب ــت و گ ــنبه در گف ــری روز یکش ــروز ایم به
خبرنــگار ایرنــا اظهارداشــت: درســال تحصیلــی جــاری 
درســا ودیعــی و عطیــه غامــی از دانشــجویان گنبــد 
در مســابقات منطقــه ای کاراتــه دختــران بــه میزبانــی 
ــز  ــره و برن ــدال نق ــب م ــه ترتی ــدران ب ــگاه مازن دانش

ــد. کســب کردن
ــم  ــری یکــی از اعضــای تی ــزود: ســوگند امی  وی اف
ــز  ــی نی ــن مرکــز آمــوزش عال ۲ نفــره دانشــجویان ای
در ســال تحصیلــی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰ کــه بــه مســابقات 
منطقــه ای بدمینتــون دانشــجویان دختــر بــه میزبانــی 
دانشــگاه بهشــهر اعــزام شــده بــود، موفــق بــه مــدال 

نقــره انفــرادی شــد. 
ایمــری اضافــه کــرد: کســب ۲ مــدال طــا توســط 
تیــم دوومیدانی دختران دانشــگاه گنبــدکاووس اعزامی 
به مســابقات منطقــه ای به میزبانــی دانشــگاه مازندران، 

کســب یــک مــدال طــا توســط ســیدمحمد موســوی 
در رشــته تنیــس روی میــز و کســب یــک مــدال نقــره 
توســط مهناز قرنجیــک در مــاده ۸۰۰ متــر دوومیدانی 
اعزامــی بــه پانزدهمیــن دوره المپیــاد فرهنگــی و 
ــگاه  ــی دانش ــه میزبان ــور ب ــجویان کش ــی دانش ورزش
تبریــز از دیگــر افتخــارات دانشــجویان ورزشــکار ایــن 
مرکــز آمــوزش عالــی درســال تحصیلــی جــاری اســت.

ــی دانشــگاه گنبــدکاووس   رییــس اداره تربیــت بدن
ادامــه داد: ســه دانشــجوی ایــن مرکــز آمــوزش عالــی 
ــزاده« در وزن ۹۰ کیلوگــرم  بنام هــای »علیرضــا پهلوان
عضــو تیــم ملی آلیــش و »محمدمهــدی و محمدهادی 
لکزایــی فــرد« عضــو تیــم ملــی بســتکبال رده جوانــان 
ــابقات  ــورمان در مس ــش کش ــم آلی ــه تی ــتند ک هس

قرقیزســتان موفــق بــه کســب مقــام ســوم شــد.
 هشــت مــدال طــا، نقــره و برنز رهــاورد دانشــجویان 

گنبدی از مســابقات ورزشــی 
 تیم سه نفره کوهنوری دانشگاه گنبدکاووس

ــگاه  ــوری دانش ــم کوهن ــود تی ــن از صع وی همچنی
دولتــی گنبــد بــه قلــه آرارات کشــور ترکیه خبــر داد و 
گفــت: تیــم ســه نفــره دانشــجویی ایــن مرکــز آموزش 
عالــی موفــق شــدند روز جمعــه هفــت مردادمــاه جاری 
ــود و  ــری آرارات صع ــزار و ۱۶۵ مت ــج ه ــه پن ــه قل ب
پرچــم جمهــوری اســامی و ایــن دانشــگاه را بــر فــراز 

ایــن قلــه مرتفــع بــه اهتــزاز درآورنــد.
 ایمــری افــزود: تیــم ســه نفــر ایــن مرکــز آمــوزش 
عالــی بنام هــای »مســعود قــره جانلــو، مهــدی ارجمند 
ــتین  ــدند، نخس ــق ش ــو« موف ــی ل ــی مصطف و یحی
صعــود بــه یــک قلــه بــرون مــرزی و بیــن  المللــی را به 

نــام خــود ثبــت کننــد.
دانشــگاه  کوهنــوردی  تیــم  وی،  گفتــه  بــه   

گنبــدکاووس پیــش از ایــن توانســته بــود بــه برخــی 
ــد و  ــه »دماون ــع داخــل کشــور از جمل ــای مرتف قله ه
ســبان« صعــود کنــد کــه بــا فتــح قلــه آرارات ترکیه، 
ــات  ــه ســایر ارتفاع ــود ب ــرای صع ــه را ب ــات اولی مقدم

ــد. ــم کردن ــی فراه بین الملل
 کــوه آرارات واقــع در قســمت شــمال شــرق 
ــاع دارد  ــر ارتف ــزار و ۱۶۵ مت ــج ه ــه، پن ــور ترکی کش
کــه نخســتین صعــود بــه ایــن قلــه مرتفــع در ســال 
۱۸۲۹ توســط »فردریــچ پــاروت« اهــل روســیه انجــام 
شــد ضمــن اینکــه بهتریــن زمــان صعــود بــه ایــن قله 

فصــل تابســتان اســت.
ــدکاووس دارای  ــگاه گنب ــا، دانش ــزارش ایرن ــه گ  ب
۷۴ رشــته در پنــج مقطــع تحصیلــی، پنــج دانشــکده، 
افــزون بــر ســه هــزار و ۶۰۰ دانشــجو و بیــش از ۱۴۰ 

عضــو هیــات علمــی اســت. 

راهکار خروج تیم ملی فوتبال از مشکالت داخلی

عملکرد بهتر ورزشکاران با روده پایدار

هشت مدال طال، نقره و برنز رهاورد دانشجویان گنبدی از مسابقات ورزشی
رییس اداره تربیت بدنی دانشگاه دولتی گنبدکاووس گفت که دانشجویان دختر و پسر این مرکز آموزش عالی طی سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰ در مسابقات 

منطقه ای، کشوری و برون مرزی موفق به کسب سه مدال طا، سه نقره و ۲ برنز شدند.

ســرمربی تیــم فوتســال ســن ایــچ ســاوه گفــت: در بــازی 
ســنگین وپرفشــار هفتــه پنجم لیــگ برترفوتســال باشــگاه ها 
برابــر تیــم کاتریــن آمــل پیــروزی ارزشــمندی کســب کردیم 

و بــرای صدرنشــین بــه ایــن پیــروزی نیــاز داشــتیم.
ــش  ــر ۲ تیم ــروزی ۳ ب ــس از پی ــوری پ ــین صب  محس
ســن ایــچ ســاوه در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر افــزود: بــازی 
ــم  ــه تی ــه خصــوص آنک ــود ب ــاً ســنگین وپرفشــاری ب کام
قنــد کاتریــن آمــل در نیمــه دوم مســابقه فشــار زیــادی بــه 

ــود. ــرده ب ــا وارد ک ــم م ــان تی بازیکن
 وی ادامــه داد: هرچنــد بــازی بــا تســاوی عادالنــه بــود، امــا 
خوشــحال هســتیم کــه پیــروزی و۳ امتیــاز مســابقه ازآن تیم 

ســن ایــچ ســاوه شــد.
 ســرمربی تیــم ســن ایــچ ســاوه بــا اشــاره بــه اینکــه تیم ما 
درنیمــه نخســت مســابقه عملکرد بهتــری داشــت و به همین 
علــت بــا یــک گل پیــروزی بــه رختکــن رفتــه بــود، اضافــه 
کــرد، درنیمــه دوم، تیــم کاتریــن آمــل انصافاً عملکــرد خوبی 
داشــت و بهتــر ازمــا بــازی کــرد وتــا دقایــق پایانــی مســابقه 

هــم بــا مــا درنتیجــه بــازی نیــز مســاوی بــود.
 صبــوری ادامــه داد: تیــم کاتریــن آمــل در ایــن مســابقه 
ــت و در  ــی اس ــل احترام ــوب وقاب ــم خ ــه تی ــان داد ک نش
ــن  ــرای گفت ــادی ب ــای زی ــاً حرف ه ــده واقع ــای آین بازی ه

ــت.  ــد داش خواه
وی افــزود: درنهایــت توانســتیم در دقیقــه آخــر مســابقه، 
بــا یــک غافلگیــری کامــل صاحــب گل برتــری شــویم و مــزد 

ــم. ــز گرفتی ــان را نی ــای خودم زحمت ه
ــًا  ــوا، کام ــرجی ه ــرایط ش ــد ش ــت: هرچن ــوری گف  صب
ســختی را بــرای بازیکنــان مــا ایجــاد کــرده بــود، امــا بچه هــا 
ــا پیــروزی وکســب ۳ امتیــاز  ــوان مضاعفــی گذاشــتند و ب ت

باعث حفظ صدرنشینی سن ایچ ساوه درجدول شدند.
ــل  ــش فص ــات و اردوی پی ــد تمرین ــوص رون  وی در خص
ــه اینکــه میانگیــن ســنی تیــم  ــا توجــه ب تیمــش گفــت: ب
ــه  ــاز ب ــم، نی ــار داری ــی را در اختی ــم جوان ــده و تی ــن آم پایی
ــر  ــات را زودت ــذا تمرین هماهنگی هــای بیشــتر وجــود دارد ل
آغــاز کــرده و یــک اردوی چهــار روزه در جزیــره کیــش برپــا 
ــام داده  ــات را انج ــوب تمرین ــیار خ ــان بس ــم. بازیکن کردی
ــن  ــوه تمری ــون از نح ــا کن ــد و ت ــل می کنن ــار را تحم و فش
تیــم راضــی هســتیم و طبــق برنامــه ریــزی کــه داشــتیم، تــا 
قبــل از شــروع لیــگ حداقــل چهــار بــازی تدارکاتــی خــوب 

خواهیــم داشــت. 
صبــوری بــا اشــاره بــه عملکــرد باشــگاه در نقــل و انتقاالت 
گفــت: باشــگاه سیاســت کلــی خــودش را همیشــه داشــته و 
بــا توجــه بــه تعامــل و فاکتورهایــی کــه بــرای جــذب بازیکن 
ــم و  ــیده ای ــود رس ــته های خ ــه خواس ــاً ب ــتیم، تقریب داش
بازیکنــان خوبــی چــه از بعــد فنــی و چــه بــه لحــاظ اخاقــی 
جــذب تیــم شــدند و چنــد بازیکــن مســتعد از پایه هــا هــم به 

تیــم بزرگســاالن اضافــه شــده انــد.
 ســرمربی تیــم فوتســال ســن ایــچ ســاوه گفــت: باتوجــه 
ــرار  ــه اینکــه ســن ایچ همیشــه در نیمــه باالیــی جــدول ق ب
ــم  ــا ک ــود ام ــاال خواهــد ب ــواداران ب ــاً انتظــار ه داشــته قطع
کــردن میانگیــن ســنی تیــم و فرصــت دادن بــه جوانــان یک 
بهایــی خواهــد داشــت و بیشــتر هدفمــان این فصل، داشــتن 
یــک تیــم باانگیــزه و پرتــاش خواهــد بــود تــا بتوانیــم یــک 
نســلی را معرفــی کنیــم کــه چندســال آینــده بــا توجــه بــه 
پتانســیل خــوب شــهر ســاوه، بــرای ســن ایچ پشــتوانه ســازی 

انجــام شــد. 

نیازمند برتری برابر تیم کاترین آمل بودیم
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خبر

ــه گــزارش جویبــار، رضــا پورفــالح اظهــار کــرد:  ب
از ابتــدای امســال تاکنــون هفــت هــزار و 100 
ــا،  ــالیکوبی ه ــامل ش ــی ش ــدی و توزیع ــد تولی واح
کارخانجــات لبنــی، واحدهــای فروشــگاهی و نانوایــی 
در شهرســتان ســاری مــورد بازرســی و پایــش قــرار 

ــت. گرف
 مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان ســاری اضافــه 
کــرد: در ایــن بازدیــد هــا، یــک هــزار و 478 واحــد 

تذکــر شــفاهی دریافــت کردنــد و متعهــد شــدند تــا 
مــوارد مطــرح شــده را رفــع کننــد.

ــی  ــد صنف ــه داد: 668 واح ــؤول ادام ــن مس    ای
ــی 352  ــه ارزش ریال ــده ب ــا تشــکیل پرون متخلــف ب
میلیــارد و 25 میلیــون ریــال بــرای یک هــزار و 331 
مــورد تخلــف بــه تعزیــرات حکومتــی معرفــی شــدند.

واحــد هــای  تخلفــات  بیشــترین  افــزود:   وی 
و  تقلــب  فروشــی،  کــم  گرانفروشــی،  متخلــف 

ــتورالعمل  ــه دس ــی ب ــی توجه ــت، ب ــدم درج قیم ع
بهداشــتی و صــادر نکــردن فاکتــور بــود.

در  می تواننــد  مــردم  کــرد:  خاطرنشــان  وی   
صــورت مشــاهده هرگونــه تخلــف گرانفروشــی، کــم 
فروشــی، درج نکــردن قیمــت و عــدم صــدور فاکتــور 
ــت  ــی مدیری ــارت و بازرس ــد نظ ــه واح ــب را ب مرات
ــماره  ــا ش ــاری و ی ــتان س ــاورزی شهرس ــاد کش جه

ــد.  ــرح کنن 124 مط

ــدران  ــور ایثارگــران مازن ــاد شــهید و ام ــرکل بنی مدی
خواســتار فعــال شــدن کارگــروه  هــای آمــوزش در حوزه 
ترویــج فرهنــگ ایثــار و شــهادت شــد و گفــت: بــا ایــن 
اقــدام موضوعــات مهــم در زمینــه آموزشــی کــه قابلیت 

اجرایــی دارنــد به کارگیــری خواهنــد شــد.
 بــه گــزارش جویبــار، ســعید کهــن ســال در جلســه 
ســتاد اجرایــی شــاهد و ایثارگــر، اظهــار کــرد: مــدارس 
شــاهد و ایثارگــر بــه دلیــل جایگاهــی کــه دارنــد یــک 
مدرســه خــاص و ویــزه ای هســتند، همچنیــن نظــارت 
ــر تمامــی امــور مــدارس شــاهد و ایثارگــر یــک امــر  ب

ضــروری اســت.
وی بــه شناســایی اســتعداد هــای علمــی موجــود در 
ــد در  ــزود: هزینه هــا بای ــن مــدارس اشــاره کــرد و اف ای
ــر  ــا منج ــد ت ــوزش باش ــی آم ــت بخش ــتای کیفی راس
ــدارس  ــایر م ــرای س ــود و ب ــی ش ــه اجتماع ــه فناوران ب

الگونمایــی کنــد.
کهــن ســال در ادامــه بیــان کــرد: هــر چقــدر مــدارس 
شــاهد بیشــتر بدرخشــند، اســتعدادها و بــارش علمــی 
ــد  ــدف بای ــه ه ــیدن ب ــرای رس ــود، ب ــکوفا می ش ش
ــم، در ایــن  ــواده  هــا ببری مهــارت  آمــوزی را در دل خان
ــا  ــم ت ــکیل دهی ــی را تش ــروه  های ــد کارگ ــه بای رابط

ــروز پیــدا کنــد. توانمنــدی  هــا ب
ــدران  ــور ایثارگــران مازن ــاد شــهید و ام ــرکل بنی مدی
ــن  ــزوم اســتفاده از ظرفیــت  هــای مجمــع خیری ــر ل ب
بــرای ارتقــاء بخشــی مــدارس و ســطح علمــی دانــش 

آمــوزان شــاهد و ایثارگــر تاکیــد و عنــوان کــرد: کارهای 
ــاهد و  ــدارس ش ــی در م ــی و علم ــی، پژوهش تحقیقات

ایثارگــر نهادینــه شــود.
ایــن مســئول اذعــان داشــت: انتظــار مــا ایــن اســت 
کارگــروه  هــای آمــوزش در حــوزه ترویــج فرهنــگ ایثار 
ــه در  ــم ک ــات مه ــا موضوع ــوند ت ــال ش و شــهادت فع
زمینــه آموزشــی قابلیــت اجرایــی دارنــد بــه کار گرفتــه 

شــوند و
مــدارس شــاهد و ایثارگــر بایــد الگــوی ســایر مــدارس 

باشند.
همچنیــن مدیــر کل آمــوزش و پــرورش مازنــدران در 
ایــن جلســه گفــت: مــدارس شــاهد و ایثارگــر در زمینه 
المپیــاد هــای علمــی، فرهنگــی، ورزشــی و غیــره بایــد 
ــالمی و  ــئونات اس ــاب، ش ــوع حج ــند، موض ــو باش الگ

شــأنیت ایــن مــدارس بایــد حفــظ شــود.
کمالــی خاطرنشــان کــرد: کارکردهــای دینــی و 
ــت شــده  فرهنگــی در مــدارس شــاهد و ایثارگــر تقوی
ــای  ــم ه ــد تصمی ــی بای ــوای آموزش ــه محت و در زمین

ــود. ــه ش ــت گرفت درس
ــام  ــت ن ــد ثب ــزارش از فرآین ــه گ ــت ارائ ــی اس گفتن
دانــش  آمــوزان شــاهد و ایثارگــر، اســتمرار ادامــه 
تحصیــل ایــن عزیــزان، تصمیم گیــری در خصــوص حد 
نصــاب نمــره علمــی دانــش آمــوزان شــاهد و ایثارگــر 
از جملــه موضوعاتــی بــوده کــه در ایــن جلســه مــورد 

ــت.  ــرار گرف بحــث و بررســی ق

بــه گــزارش جویبــار، حمیدرضــا هراســانی، مســئول ســازمان بســیج 
هنرمنــدان اســتان مازنــدران  بــا بیــان اینکــه ایــن جشــنواره بــا رویکــرد 
ویــژه بــه تنــوع شــکلی و موضوعــی و توجــه بــر انــواع گونه هــای درام 
ــاب  ــزود: بازت ــود اف ــی  ش ــزار م ــوری برگ ــتانی و کش ــه اس در دو مرحل
هنرمندانــه فعالیت هــای بســیج در امور اجتماعــی و اقتصــادی، فرهنگی 
و هنــری ،توجــه و اهتمــام ویــژه بــر اهمیــت خانــواده و فرهنــگ و ســنن 
بومــی ، رویکــرد متفــاوت بــر گونه هــای درام مخصوصــاً نــگاه و رویکــرد

 ویــژه بــر گونــه ی کمدی،معرفی هنرمندانه چهره های شــاخص بســیج 
در عرصه هــای علمــی، سیاســی و فرهنگــی بــا رویکــرد برجسته ســازی 
عناصــر موثــر اســتانی، پرتــره نگاری شــهدای شــاخص اســتان بــه عنوان 
الگــو و اســوه و معرفــی هنرمندانــه توســط هنــر فاخــر نمایــش از اولویت 

هــای موضوعــی ایــن دوره از جشــنواره می باشــد.

  وی بــا اشــاره بــه بخش هــای ایــن جشــنواره افــزود: بخــش نمایــش 
صحنــه  ای و نمایــش خیابانــی از بخش هــای اســتانی جشــنواره و بخــش 
ــه ی کشــوری جشــنواره برگــزار مــی  نمایشنامه نویســی نیــز در مرحل
گــردد. عالقه منــدان در بخــش نمایشنامه  نویســی تــا اول مهرمــاه 

فرصــت دارنــد آثــار خــود را بــه دبیرخانــه مرکــزی ارســال کننــد.
 وی مهلــت ارســال متــن در بخــش اســتانی ایــن جشــنواره را تــا پایان 
مــرداد مــاه اعــالم کــرد و افــزود: متقاضیــان باید 3 نســخه از نمایشــنامه 
مــورد نظــر را تــا تاریــخ ذکــر شــده بــه دبیرخانــه جشــنواره مســتقر در 
ســازمان بســیج هنرمنــدان اســتان یــا  کانون هــای بســیج هنرمنــدان 

شهرســتان ها تحویــل دهنــد.
ــاز  ــاه  آغ ــه ی دوم مهرم ــا ده ــی نمایش ه ــزود: بازبین ــانی اف  هراس
می شــود و نمایش هــای منتخــب هفتــه ی اول آبــان مــاه جهــت 
شــناخت برگزیــدگان جشــنواره بــا هــم بــه رقابــت مــی پردازنــد و در 
نهایــت دو نمایــش در بخــش صحنــه ای و دو نمایــش در بخش خیابانی 
بــه عنــوان برگزیــده اســتان بــه جشــنواره کشــوری معرفــی مــی گردند.

 وی بیــان کــرد: عالقه منــدان بــرای دریافــت فرم شــرکت در جشــنواره 
ــر  ــدان سراس ــای بســیج هنرمن ــه  کانون ه ــد ب ــار می توانن ــال آث و ارس
اســتان مراجعــه کــرده و بــرای کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره تلفن  
دبیرخانــه ســازمان 01133367079 یا شــماره همــراه 09397232391   

ــاس بگیرند. تم
ــدران خاطرنشــان   مســئول ســازمان بســیج هنرمنــدان اســتان مازن
کــرد: دبیرخانــه ســیزدهمین جشــنواره اســتانی تئاتــر بســیج مازنــدران 
)ســودای عشــق( اواســط خردادمــاه بــا انتصــاب ســید حســین ســاداتی 
بــه عنــوان دبیــر جشــنواره آغــاز بــه کار کــرد و هفتــه اول آبــان 1401 با 
برگــزاری مرحلــه ی اســتانی ، و آذرمــاه جــاری نیــز بــا برگــزاری مرحلــه 

ی کشــوری بــه کار خــود پایــان خواهــد داد.

ــه ســاری  ــی منطق ــای نفت ــرآورده ه ــی پخــش ف ــر شــرکت مل مدی
گفــت : بــا تــالش شــبانه روزی کارکنــان مرکــز ســوختگیری هواپیمایی 
منطقــه ســاری ، عملیــات ســوخت رســانی بــه نــاوگان هوایــی زائریــن 

حــج تمتــع 1401 بــا موفقیــت انجــام شــد.
بــه گــزارش جویبــار ، ســبحان رجــب پــور مدیــر شــرکت ملــی پخش 
ــرآورده هــای نفتــی منطقــه ســاری ، بیــان کــرد : ســوخت رســانی  ف
بــه نــاوگان هوایــی فــرودگاه بیــن المللــی دشــت نــاز ســاری بــه منظــور 
اعــزام زائریــن بــه مکــه معظمــه بــه صــورت شــبانه روزی و با پشــتیبانی 
فنــی، تدارکاتــی و لجســتیکی شــرکت ملــی پخش فــرآورده هــای نفتی 
منطقــه ســاری بــه بهتریــن  نحــوه ممکــن انجــام شــد و در مجمــوع بــا 

12 پــرواز رفــت و برگشــت بــه پایــان رســید.
 ســبحان رجــب پــور اظهــار کــرد : تعــداد پروازهــای حجــاج در مرحله 
رفــت  بــه مقصــد مدینــه بــا 6 پــرواز انجــام شــد و در مرحلــه برگشــت 
نیــز بــا همیــن تعــداد پــرواز ، حجــاج را از مدینه به ســاری بــاز گرداندند 

کــه در مجمــوع 1514 نفــر زائــر جابجا شــد .
 ســبحان رجــب پــور  از رونــد ســوخت رســانی ایمــن بــه پروازهــا در 
فــرودگاه بیــن المللــی ســاری ابــراز خرســندی نمــوده و ادامــه داد : بــا 
توجــه بــه 12 پــرواز انجــام شــده در مرحلــه رفــت و برگشــت حــدود 
530 هــزار لیتــر ســوخت بــه هواپیماهــای زائریــن حــج تمتــع امســال 

تحویــل شــد . 

ــوش کــه »ســلین«  ــان ِدت ــی فردین ــر لوی ــا اث ــاب دســته ی دلقک ه کت
نــام مســتعار اوســت می باشــد. نویســنده ای فرانســوی کــه اولیــن کتــاب 
خــود را در ســن 38 ســالگی منتشــر کــرد و بالفاصلــه بــا انتشــار کتابــش 
تمــام جامعــه ی ادبــی را انگشــت بــه دهــان کــرد. اولیــن اثــر ســلین ســفر 

بــه انتهــای شــب بــود. 
ــه ای نوشــته  ــاب دســته ی دلقک هــا خــود ســلین مقدم ــدای کت در ابت
اســت کــه در آن همــه خواننــدگان کتابــش را بــه صبــور بــودن دعــوت 
می کنــد و از آن هــا می خواهــد زود قضــاوت نکننــد. همان طــور کــه 
گفتــه شــد ســفر بــه انتهــای شــب اولیــن رمــان ســلین بــود، امــا منتقدان 
ــه  ــی ک ــد، منتقدان ــرش می دانن ــن اث ــطی او را بهتری ــرگ قس ــان م رم
زمانــی مــرگ قســطی را بــه شــدت کوبیــده بودنــد. ســلین در ایــن مــورد 

می نویســد 

اینفوگرافیک

حمله تمام عیار تلویزیون به فضای مجازی!کاریکاتور

دسته ی دلقک هامعرفی کتاب

خبر

خبر

ــا  ــکا ب ــروگاه شهیدســلیمي ن واحــد ســه بخــار نی
ظرفیــت 440 مــگاوات پــس از انجــام تعمیــرات 
غیرمترقبــه به شــبکه سراســری برق کشــور پیوســت.

   سرپرســت معاونــت تعمیــرات شــرکت مدیریــت 
ــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: درپــي  ــکا ب تولیــد بــرق ن
افزایــش نشــتی آب بویلــر و بوجــود آمــدن اشــکال در 
پمــپ آب دریــا بــا هماهنگــی مرکــز کنتــرل شــبکه 
بــرق کشــور، واحــد ســه بخــار بــه منظــور بررســی و 

رفــع اشــکاالت از مــدار تولیــد خــارج شــد.
   عبدالرحمــن معافــی گفــت: نظــر بــه نیــاز شــبکه 
بــرق کشــور، همــکاران فعالیتهــاي تعمیراتــي مــورد 
نیــاز را بــه ســرعت آغــاز کردنــد کــه درکوتــاه تریــن 
زمــان ممکــن، یــک عــدد لولــه در رهیــت 2 تعویــض 
و یــک عــدد لولــه در بخــش پنجــره ای ســقف بویلــر 
ترمیــم شــد و بــه صــورت همزمــان ولو)شــیرصنعتی( 
ــو ساکشــن  ــم، وال ــا تنظی ــو آب دری ــای ول ــه ه و وزن
تعمیــر، 4 عــدد از لولــه هــای گاز ورودی بــه بویلر قبل 
و بعــد فلکســیبل ترمیــم و هیترهای شــماره 2 و 4 نیز 
نشــت یابــی شــد. در ادامــه پمــپ آب دریــا تعویــض 
شــد و ایــن واحــد پــس از  34 ســاعت تالش مــداوم و 

شــبانه روزی همــکاران بــه مــدار تولید پیوســت. 
ــد  ــت تولی ــا ظرفی ــکا ب ــلیمی ن ــروگاه شهیدس   نی
2214 مــگاوات بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن نیروگاه 
هــای کشــور، بیــش از 4 درصــد بــرق کشــور را تامین 

مــی کنــد.

واحد سه بخار نیروگاه نکا پس از 
انجام تعمیرات غیرمترقبه وارد 

 مدار تولید شد

بازگشت 5 هکتار زمین کشاورزی کالردشت به چرخ تولید

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

ضرورت فعال شدن کارگروه  های آموزش در حوزه 
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

 مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان  از برگزاری 
 سیزدهمین جشنواره استانی تئاتر بسیج در این استان خبر داد 

530 هزار لیتر سوخت به پروازهای حج تمتع تحویل شد
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