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مدیرعامل صنایع چوب و کاغذ مازندران :

تحویل حدود ۳ هزار تن کاغذ از مازندران 
برای چاپ کتاب درسی به آموزش و پرورش

روزانهم

صفحه4
اعتیاد زنان و دختران، آسیبی پیچیده به کانون خانواده استاندارد کاالهای صادراتی و وارداتی مورد رصد دائمی است

سرپرست مرکز ملی تایید صالحیت ایران گفت : استاندارد و نشان استاندارد کاالها باید جایگاه خود را در 
صادرات واردات بدست آورد تا بتوانیم به وضعیت خوبی در این زمینه برسیم.

رئیس اداره حمل و نقل مسافر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران عنوان کرد: از 
ابتدای سال تاکنون جابه جایی یک میلیون و ۴۸۸ هزار و ۲۳۷ مسافر در استان انجام شد که در مقایسه با 

مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد افزایش داشته است.

 بیشترین تعداد مرگ  ناشی از ابتال به کرونا در مازندران از ابتدای سال جاری تا کنون در ۲۴ 
ساعت گذشته با فوت پنج بیمار مبتال به کرونا رقم خورد و تعداد قربانیان کرونا طی ۱۰ روز مرداد 

در این استان به ۱۹ نفر رسید.

جابه جایی ۱.۵ میلیون مسافر با ناوگان حمل ونقل عمومی مازندران

فعالیت خزنده اومیکرون در مازندران 

نمایش خانگی چه گناهی کرده 
که اینگونه برایش تصمیم

صفحه 2

مـازندران و سیـل در یک نگاه
2

3

6
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 بــارش شــدید باران ســامانه موســوم بــه »مونســون« از عصر 
پنجشــنبه در مازنــدران بــه اوج رســید و مناطــق مختلــف را 
درگیــر کــرد کــه ایــن بارشــها درســاعت 3 بامــداد روز جمعــه 
ــر شــدت درمناطــق مختلــف  ــر اث مــورخ 07 مــرداد 1401 ب
اســتان از جملــه درشهرســتان چالــوس موجــب جــاری شــدن 

ســیالب دربرخــی ازروســتاهای ایــن شهرســتان شــد.
  بــه گــزارش جویبــار ، نمینــی مدیــر بنیــاد مســکن انقــالب 
ــت از  ــاد وکالردش ــرزن آب ــوس ، م ــتان چال ــالمی شهرس اس
ــوی  ــزوالت ج ــارش ن ــدت ب ــر ش ــیل براث ــدن س ــاری ش ج

ــر داد. ــتان خب ــن شهرس ــتاهای ای دربرخــی روس
  نمینــی مدیــر بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی شهرســتان 
ــارش و  ــر شــدت ب ــوس دراینخصــوص اظهارداشــت: براث چال
متعاقــب آن جــاری شــدن ســیل در بامــداد روز جمعــه مــورخ 
ــوس از  07 مــرداد 1401برخــی ازروســتاهای شهرســتان چال
جمله واســپول وچهارباغ،پوالد کوســر،پوالدکوه،گیجان،دلیر،ال

یت،فشــکور،ناتر،بیجده نــو وخارص  با بیشــترین خســارت وارد 
شــده گــزارش شــده اســت.

  وی بابیــان اینکــه براســاس گزارشــات دریافتــی روســتاهای 
ــای  ــا وراه ه ــوق بیشــترین خســارات را دربخــش جــاده ه ف
ارتباطــی ، پــل هــا وابنیــه هــای روســتایی را متحمــل شــدند 

افــزود: بــا توجــه بــه تمــاس فرمانــداری بــا مدیر بنیاد مســکن 
انقــالب اســالمی شهرســتان مبنی بــر وقــوع ســیل , در همان 
لحظــات اولیــه همــکاران بنیــاد مســکن شهرســتان واکیــپ 
ــکن  ــاد مس ــرکل بنی ــی مدی ــا هماهنگ ــارت ب ــی خس بررس
ــه محــل وقــوع حادثــه جهــت عملیــات شناســایی  اســتان ب

و..اعــزام شــدند.
  نمینــی گفــت :  بــا توجــه  بــه  اینکــه  بیشــترین خســارت 
وارده بــه جــاده هــا ارتباطــی ،  پــل هــا  و ابنیــه های روســتایی 
بــوده بــا اعــزام 5 دســتگاه تجهیــزات ســنگین شــامل کامیون 
و برنامــه ریــزی وتقســیم کارشناســان در مناطق حادثــه  دیده 
, کاربازدیــد وکارشناســی تعیین میزان خســارتها در بخشــهای 

مختلــف آغازوجهــت اقدامات بعــدی ادامــه دارد.
ــور  ــاون ام ــژاد مع ــی ن ــدس قل ــان حضورمهن ــا بی   وی ب
ــه اتفــاق ســایر همــکاران در  بازســازی ومســکن روســتایی ب
جلســه مدیریــت بحــران شهرســتان کــه بــا حضــور اســتاندار، 
ــد  ــتانی برگزارش ــران شهرس ــایر مدی ــن ، فرمانداروس معاونی

ــرد:  ــوان ک عن
ــن  ــتان برای ــاد مســکن شهرس ــه بنی ــالش مجموع ــام ت تم
اســت کار کارشناســی وســایر اقدامــات اولیــه درمناطــق 
ــرد.  ــام پذی ــان انج ــن زم ــده در کوتاهتری ــده ش ــارت دی خس

مدیــر شــرکت ملــی پخــش فــرآورده هــای نفتــی منطقــه 
ــز  ــان مرک ــبانه روزی کارکن ــالش ش ــا ت ــت : ب ــاری گف س
ســوختگیری هواپیمایــی منطقــه ســاری ، عملیــات ســوخت 
ــا  ــع 1401 ب ــج تمت ــن ح ــی زائری ــاوگان هوای ــه ن ــانی ب رس

ــت انجــام شــد. موفقی
ــه گــزارش جویبــار ، ســبحان رجــب پــور مدیــر شــرکت  ب
ملــی پخــش فــرآورده هــای نفتــی منطقــه ســاری ، بیــان کرد 
: ســوخت رســانی بــه نــاوگان هوایــی فــرودگاه بیــن المللــی 
دشــت نــاز ســاری بــه منظــور اعــزام زائریــن بــه مکــه معظمه 
ــا پشــتیبانی فنــی، تدارکاتــی و  ــه صــورت شــبانه روزی و ب ب
لجســتیکی شــرکت ملــی پخــش فــرآورده های نفتــی منطقه 
ســاری بــه بهتریــن  نحــوه ممکــن انجــام شــد و در مجمــوع با 

12 پــرواز رفــت و برگشــت بــه پایــان رســید.
 ســبحان رجــب پــور اظهــار کــرد : تعــداد پروازهــای حجــاج 
در مرحلــه رفــت  بــه مقصــد مدینــه بــا 6 پــرواز انجــام شــد و 
در مرحلــه برگشــت نیــز بــا همیــن تعــداد پــرواز ، حجــاج را از 
مدینــه بــه ســاری بــاز گرداندنــد کــه در مجمــوع 1514 نفــر 

زائــر جابجــا شــد .

ــه  ــد ســوخت رســانی ایمــن ب ــور  از رون  ســبحان رجــب پ
ــندی  ــراز خرس ــاری اب ــی س ــن الملل ــرودگاه بی ــا در ف پروازه
ــا توجــه بــه 12 پــرواز انجــام شــده در  نمــوده و ادامــه داد : ب
مرحلــه رفــت و برگشــت حــدود 530 هــزار لیتــر ســوخت بــه 

هواپیماهــای زائریــن حــج تمتــع امســال تحویــل شــد . 

ســومین جلســه ســتاد اقتصــادي اســتان بــه ریاســت حجت 
ــتاد،  ــاء س ــتري و اعض ــس کل دادگس ــري رئی ــالم اکب االس
بمنظــور پیگیــري سیاســتهاي حمایــت حقوقــي و قضایــي از 

واحدهــاي تولیــدي برگــزار شــد.
 بــه گــزارش جویبــار، حجت االســالم اکبــري در این جلســه 
بــا بیــان اینکــه نــگاه بــه تولیــد بایــد حمایتــی باشــد گفــت: 
سیاســت دســتگاه قضایــی اســتان، حمایــت حقوقــی، قضایــی 
و قانونــی از تولیدکنندگانــی اســت کــه همــه همــت خــود را 
در مســیر گــردش چــرخ اقتصــاد کشــور معطــوف کــرده انــد.

ــار داشــت:  ــدران اظه  رئیــس کل دادگســتري اســتان مازن
ــس  ــری و رئی ــم رهب ــام معظ ــدات مق ــه تأکی ــه ب ــا توج ب
قــوه قضائیــه مبنــی بــر حمایــت از تولیــد و دانــش بنیانهــا، 
دادگســتری اســتان بــا همــه تــوان خــود در رفــع مشــکالت 
تولیدکننــدگان اقدامــات و همآهنگیهــای الزم را صــورت مــی 

دهــد. 
مدیرعامــل شــرکت شــهرکهاي صنعتــي مازنــدران نیــز در 
ایــن جلســه گفــت: کمــك بــه تولیدکننــدگان در جهــت حل 

مشــکالت حقوقــي و قضایــي، از ضروریــات جلســات اقتصــاد 
ــت  ــي و تقوی ــاد دلگرم ــه ایج ــه ب ــوده ک ــتان ب ــی اس مقاومت

کارآیــي بخــش صنعــت خواهــد انجامیــد.
 امینــي بــا بیــان اینکــه فضــاي امــن در رونــد تولیــد بســیار 
تأثیرگــذار اســت تصریــح کــرد: بخــش صنعــت بــا دســتیابي 
بــه فنــاوري دانــش بنیــان مــي توانــد کیفیــت تولیــد را ارتقــاء 
بخشــیده و بــازار داخلــي و خارجــي را تحــت تأثیــر قــرار دهــد 
و حمایــت قضایــي، بــه ایجــاد امنیــت و آرامــش رونــد تولیــد 

کمــك شــایاني خواهــد نمــود.
 گفتنــي اســت، ســومین جلســه ســتاد اقتصــاد مقاومتــی 
ــه  ــتان و کلی ــتری اس ــس کل دادگس ــور رئی ــا حض ــتان ب اس
اعضــاء ســتاد برگــزار شــد و 4 واحــد تولیــدی در ایــن جلســه 
بــه بیــان اختالفــات و مشــکالت حقوقــي خــود پرداختنــد و 
درخصــوص چگونگــی رفــع مشــکالت آنــان بحــث و تبــادل 
نظــر صــورت گرفــت و جهــت رفــع موانــع و ســهولت در کار 
ایــن واحدهــا، دســتورات الزم از ســوی رئیــس ســتاد اقتصــاد 

مقاومتــی اســتان صــادر گردیــد. 

از انسداد راه ها و خسارات ... بر اثرجاری شدن 
 سیل در مازندران

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری :

۵۳0 هزار لیتر سوخت به پروازهای حج تمتع تحویل شد

حمایت قضایي، به ایجاد امنیت و آرامش روند تولید کمک
 شایاني خواهد نمود

صفحه ۳



2 چهار شنبه 12مرداد 1401دنیای خبر
سال بیست و چهارم

شماره 2265

براســاس اعــام وزارت جهــاد کشــاورزی تولیــد برنــج در ســالجاری بــا 
افزایــش ۲۰ درصــدی مواجــه اســت و بــا توجــه بــه لغــو ممنوعیــت فصلی 
انتظــار مــی رود کــه قیمــت برنــج در مــاه هــای آینــده بــا کاهــش مواجــه 

. شد با
 بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، براســاس اعــام وزارت جهــاد کشــاورزی 
ــا  ــا افزایــش ۲۰ درصــدی مواجــه اســت و ب ــج در ســالجاری ب تولیــد برن
توجــه بــه لغــو ممنوعیــت فصلــی انتظــار مــی رود کــه قیمــت برنــج در 
ماه هــای آینــده بــا کاهــش مواجــه باشــد. ایــن در حالــی اســت کــه ســال 
ــی واردات و  ــد، اعمــال ممنوعیــت فصل ــه دلیــل کاهــش تولی گذشــته ب
ــن حــوزه ایجــاد  ــج تنش هــای جــدی در ای ــازار برن ــت در ب ــت دول دخال

شــد و قیمــت برنــج ایرانــی بــه بــاالی ۱۰۰ هــزار تومــان رســید.
 ایــن افزایــش قیمــت تــا جایــی پیش رفت کــه بســیاری از کارشناســان 
ــد و از سیاســت های  ــر دادن ــوار خب ــفره خان ــی از س ــج ایران از حــذف برن
دولــت در ایــن زمینــه بــه شــدت انتقــاد کردنــد، بــا اینحــال در ســالجاری 
عــاوه بــر اینکــه دولــت تدبیــر مناســبی دربــاره لغــو ممنوعیــت فصلــی 
داشــته بــا افزایــش تولیــد نیــز مواجــه هســتیم کــه می توانــد تأثیــر خوبی 

در بــازار مصــرف داشــته باشــد.
ــاورزی  ــاد کش ــج وزارت جه ــرح برن ــری ط ــراً مج ــاس اخی ــن اس  برای
گفتــه: پیش بینــی می شــود تولیــد برنــج امســال در شــالیزارهای کشــور 
۲۰ درصــد افزایــش یابــد و از دو میلیــون و ۴۰۰ هــزار تــن در کشــت اول، 

ــر رود. ــون فرات دوم و پــرورش رت
 شــایگان ادیبــی اضافــه کــرده اســت: در ســال های معمولــی وضعیــت 
کشــت و کار برنــج در کشــور بــه گونــه ای اســت کــه حــدود دو میلیــون 
تــن برنــج ســفید تولیــد می شــود کــه امســال بــه علــت کاهــش قیمــت 
کودهــای شــیمیایی بویــژه کودهــای فســفاته و پتاســه، مصــرف متــوازن 
ــت  ــرح کش ــالیکاران از ط ــتقبال ش ــج، اس ــت برن ــا در زراع ــن کوده ای
قــراردادی و کشــت ارقــام پرمحصــول شــاهد افزایــش کشــت و برداشــت 

مکانیــزه ایــن محصــول هســتیم.
 در همیــن راســتا، مجیــد حســنی مقدم معــاون دفتــر بازرگانــی داخلی 
وزارت جهــاد کشــاورزی بــا حضــور در برنامــه میــز اقتصــاد بــا اشــاره بــه 
نیــاز کشــور بــه برنــج گفــت: بــه طــور متوســط ماهیانــه بــه حــدود ۲۵۰ 
هــزار تــن برنــج نیــاز داریــم کــه نزدیــک بــه دوســوم آن از طریــق تولیــد 
ــزار  ــدود ۹۰ ه ــوم )ح ــن( و یک س ــزار ت ــا ۱۶۵ ه ــدود ۱۶۰ ت داخــل )ح

ــق واردات تأمیــن می شــود. ــن( از طری ت
ــی  ــا نزول ــه وارد فصــل برداشــت شــدیم قیمت ه ــل ک ــه قب  از دو هفت

اســت 
وی بــا بیــان اینکــه برنــج تولیــد داخــل ســال گذشــته بــا نرخ مناســبی 
قیمت گــذاری شــده بــود، افــزود: هــر چــه از فصــل برداشــت برنــج فاصلــه 
می گیریــم، حجــم موجــودی برنــج کاهــش می یابــد و طبیعتــاً بــه دلیــل 

آنکــه عرضــه کاهــش می یابــد، قیمت هــا افزایــش پیــدا می کنــد.
 حســنی مقــدم بــا بیــان اینکــه برنــج مرغــوب داخلــی جایگزین نــدارد، 
تصریــح کــرد: برنــج داخلــی و برنــج خارجــی دو بــازار متفــاوت و مکمــل 

ــتند.  هم هس
ــت: از دو  ــاد کشــاورزی گف ــی وزارت جه ــی داخل ــر بازرگان ــاون دفت مع
ــی اســت و  هفتــه قبــل کــه وارد فصــل برداشــت شــدیم قیمت هــا نزول
ــه نرخ هــای مناســب  ــد ادامــه دار باشــد و قیمت هــا ب امیدواریــم ایــن رون

و متعادلــی برســد.
ــه  ــم ب ــج، تصمی ــی واردات برن ــت فصل ــو ممنوعی ــن، لغ ــر ای ــاوه ب  ع
ــاد  ــه اعتق ــرده و ب ــاذ ک ــاورزی اتخ ــاد کش ــه وزارت جه ــوده ک ــی ب موقع
ــدن  ــادل ش ــل و متع ــازار داخ ــم ب ــزایی در تنظی ــر بس ــان تأثی کارشناس

ــت. ــد داش ــا خواه قیمت ه
ــی خارجــی شــرکت  ــاون بازرگان ــی، مع ــر طالب ــتا امی ــن راس  در همی
بازرگانــی دولتــی گفتــه اســت: بــا توجــه بــه تصمیــم ســتاد تنظیــم بــازار 
مبنــی بــر لغــو ممنوعیــت چهــار ماهــه واردات برنــج، پیش بینــی می شــود 

زمینــه بــرای کاهــش قیمــت ایــن محصــول پرمصــرف فراهــم شــود. 
لغو ممنوعیت فصلی اقدام خوب و به موقع دولت 

همچنیــن مســیح کشــاورز، دبیر انجمــن واردکننــدگان برنــج در گفتگو 
ــج  ــی واردات برن ــت فصل ــو ممنوعی ــه لغ ــاره ب ــا اش ــر ب ــگار مه ــا خبرن ب
گفــت: ایــن اتفــاق خوبــی اســت کــه از تکــرار تجربــه تلــخ ســال گذشــته 
جلوگیــری می کنــد چــرا کــه اگــر مجــدداً ممنوعیــت فصلــی واردات وضع 
می شــد، دیگــر قیمــت برنــج ایرانــی قابــل کنتــرل نبــود و ســربه فلــک 

می کشــید.
 وی همچنیــن بــا اشــاره بــه ســیل زاهــدان، افــزود: تمــام دســتگاه های 
ــه  ــا ایــن برنج هــا ســریع تر ب ــا مــا همــکاری الزم را داشــتند ت مربوطــه ب
انبارهــای دیگــری منتقــل و آســیب کمتــری بــه محموله هــای برنــج وارد 

شــود. 
کشــاورز بــا اشــاره بــه اینکــه در حــوزه واردات کاالهــای اساســی بایــد 
ــیوه ای  ــن ش ــت: ای ــود، گف ــام ش ــفارش آن انج ــت س ــد ثب کاال وارد و بع
اســت کــه دولــت در ســالهای اخیــر دنبــال می کنــد تــا مطمئــن شــود 
ارز بــه کاالهایــی داده می شــود کــه وارد کشــور شــده انــد. در ایــن راســتا 
ــه اصــاح و  ــاز ب ــه وارد کشــور شــده برخــی نی ــای برنجــی ک محموله ه
ویرایــش ثبــت ســفارش دارنــد و بــرای برخــی نیــز بایــد ثبــت ســفارش 

جدیــد ایجــاد شــود. 
وی توضیــح داد: متأســفانه در شــرایطی کــه واردکنندگان می خواســتند 
اقــدام بــه ویرایــش و یــا ایجــاد ثبــت ســفارش ها کننــد متوجــه شــدند که 
در ســامانه جامــع تجــارت از ســوی وزارت صمــت بــرای آنــان محدودیتــی 
ــاله  ــرد دو س ــقف عملک ــن س ــه میانگی ــورت ک ــن ص ــده بدی ــاد ش ایج
ــن اســاس بســیاری از  ــه و برای ــرار گرفت ــی ق واردکننــدگان مــاک ارزیاب
ــده در  ــه ثبــت ســفارش و ترخیــص برنج هــای مان ــادر ب واردکننــدگان ق

ــتند. گمرکات نیس
 قیمت برنج خارجی ۱۵ تا ۲۰ درصد ارزان می شود 

ــدگان  ــه واردکنن ــاورزی ب ــاد کش ــه وزارت جه ــان اینک ــا بی ــاورز ب کش
اعــام کــرده کــه موافــق ایــن محدودیــت نبــوده و وزارت صمــت چنیــن 
کاری را انجــام داده اســت، گفــت: بــا اینحــال وزیــر جهــاد کشــاورزی در 
جلســه ســتاد تنظیــم بــازار بــا معافیــت روغــن و شــکر از ایــن محدودیــت 
موافقــت کــرده امــا دربــاره برنــج اقدامــی انجــام نــداده کــه این با ســخنان 

مســئوالن وزارت جهــاد تناقــض دارد.
 وی بــا بیــان اینکــه قبــل از ایــن واردات براســاس رتبــه و اعتبار ســنجی 
واردکننــدگان انجــام می گرفــت، افــزود: ایــن سیاســت های دوگانــه عمــًا 

منجــر بــه توقــف واردات شــده و تجــار را باتکلیــف نگه داشــته اســت.
ــج  ــال حاضــر در فصــل برداشــت برن ــه در ح ــان اینک ــا بی  کشــاورز ب
ــا ۲۰  ــش ۱۵ ت ــه کاه ــر ب ــج منج ــت: واردات برن ــتیم، گف ــی هس خارج
درصــدی قیمــت برنج هــای خارجــی خواهــد شــد و ایــن بــه نفــع مصــرف 
ــوان  ــن کاال، ت ــی بیــش از حــد ای ــه دلیــل گران ــی اســت کــه ب کنندگان
تأمیــن آن را نداشــتند بنابرایــن از دولــت انتظــار مــی رود محدودیت هــای 
ایجــاد شــده بــرای تجــار را ســریع تر رفــع کنــد تــا آنهــا بتواننــد برنج هــای 

وارداتــی را ترخیــص و وارد بــازار کننــد.
 بــا توجــه بــه ایــن مســائل، از دولــت انتظــار مــی رود بــا رفــع 
محدودیت هــای ایجــاد شــده بــرای تجــار، رونــد واردات برنــج بــه کشــور 
ــه  ــا آرامــش پیــش بینــی شــده هــر چــه ســریع تر ب را تســهیل کنــد ت
بــازار ایــن کاال برســد و مــردم بــار دیگــر بتواننــد عطــر برنــج ایرانــی را در 

ــد.  ــس کنن ــود ح ــفره های خ س
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ــر  ــه ب ــی ک ــر مصیبت های ــار دیگ ــر ســیل و ب ــار دیگ ب
مــردم مازنــدران وارد شــد، ۶ فوتــی و ۱۲ مصــدوم تنهــا در 
عــرض دو روز بــارش شــدید بــاران. موضوعــی کــه باعــث 
شــد بــار دیگــر چرایــی وقــوع ایــن حــوادث غمگیــن بــر 

ــد. ــا بیفت ســر زبان ه
ــاله  ــر س ــته، ه ــال های گذش ــدران، در س ــا مازن  تقریب
شــاهد چنیــن خســارت ها و مصیبت هایــی اســت و 
ــرای  ــان نتوانســته راه حــل درســتی ب مســئوالن همچن

ــد. ــب بیابن ــن مصائ ــوع ای پیشــگیری از وق
ــت  ــدران، از آن دس ــه مازن ــت ک ــی اس ــن در حال  ای
اســتان هایی اســت کــه ۷ هــزار کیلومتــر رودخانــه در آن 
قــرار دارد و تقریبــا ۵۰۰ کیلومتــر آن درون شــهرها اســت، 
موضوعــی کــه نیازمنــد بررســی دقیــق و برنامه ریــزی بــه 
موقــوع و صحیــح بــرای جلوگیــری از هرگونــه احتمــاالت 

اســت.
ــیل،  ــوع س ــس از وق ــواره پ ــنا، هم ــزارش ایس ــه گ  ب
ــن  ــران، ضم ــتاد بح ــه س ــکیل جلس ــا تش ــئوالن ب مس
ــان  ــکل در هم ــع مش ــه رف ــدام ب ــوع، اق ــی موض بررس
ــا کار پــس از روزهــای  روزهــای اولیــه می کننــد و تقریب
نخســت بــرای همیشــه تــا وقــوع ســیل بعــدی تعطیــل 

می شــود.
 موضوعاتــی چــون، توجــه بــه حــوزه آبخیــزداری 
و دیواره ســازی رودخانه هــا بــه ویــژه در روســتاهای 
باالدســت، نظارت بــرای برداشــت مصالــح آزاد و آورده های 
رودخانه هــا، تخصیــص ردیــف اعتبــاری مشــخص بــرای 
پیشــگیری از خســارات ســیل در مازنــدران، بــی توجهــی 
قــوای ســه گانه بــه ویــژه قــوه قضائیــه در برخــورد 
ــم  ــاز در حرائ ــازهای غیرمج ــاخت و س ــان س ــا متخلف ب
رودخانــه، برخــورد الزم بــا دهیارانــی کــه بــدون ضوابــط 
ــه  ــم رودخان ــی حری ــروش اراض ــه ف ــدام ب ــد، اق و قواع
ــه نظــارت  ــه وظیف ــن مســئوالنی ک ــد و همچنی می کنن
بــر آنهــا را بــر عهــده دارنــد، از مباحــث اصلــی اســت کــه 
هــر ســاله بــه آن، پــس از وقــوع ســیل اشــاره می شــود و 

ــاد مــی رود. ــرای همیشــه از ی ســپس، ب
 سیل در مازندران و تکرار مکررات 

بــه عنــوان مثــال، احمد حســین زادگان اســتاندار ســابق 
ــس از  ــه پ ــدران در جلســه شــورای اداری اســتان ک مازن
ــال ۱۳۹۹ تشــکیل  ــدران در س ــرب مازن ــیل غ ــوع س وق
شــد، بــر نظــارت بــرای برداشــت مصالــح آزاد و آورده هــای 
رودخانه هــای غــرب مازنــدران تاکیــد کــرد و گفــت: بایــد 
بــا اســتفاده از تــوان بخــش خصوصــی و با نظارت بیشــتر، 

نســبت بــه ســاماندهی رودخانه هــا اقــدام کــرد.
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 همچنیــن ســید امیرحســینی جو فرمانــدار ســابق 
تنکابــن نیــز در ایــن جلســه بــا اشــاره به خســارت فــراوان 

ســیل، بــر لــزوم توجــه بــه آبخیــزداری بــرای پیشــگیری 
ــار در حــوزه  ــن اعتب ــزود: تامی ــد کــرد و اف از ســیل تاکی
ــوری  ــاز ف ــرب اســتان نی ــای غ ــزداری در رودخانه ه آبخی
و ضــروری اســت و بایــد بــه ایــن مقولــه حیاتــی توجــه 

شــود.
 ضعف مازندران در پیشگیری از وقوع سیل

 بــه گــزارش ایســنا، از ســوی دیگــر، کارشناســان 
ــا توجــه بــه اینکــه مدیریــت بحــران شــامل  معتقدنــد ب
ــه  ــس از حادث ــازی پ ــگیری و بازس ــی، پیش ــش بین پی
اســت بایــد گفــت ایــن اســتان آمادگــی مطلوبــی در برابــر 
حــوادث طبیعــی نــدارد، یکــی از دالیــل عــدم  آمادگی در 
حــوزه پیشــگیری، نبــود ارتبــاط خوب بیــن پیمانــکاران و 

ــت.  ــی اس ــتگاه های اجرای دس
 بــر اســاس عقیــده کارشناســان، پیمانــکاران بــه دلیــل 
معوقــات بانکــی و مشــکاتی کــه دســتگاه هــای اجرایــی 
بــرای آن هــا ایجــاد کــرده انــد دچــار بی اعتمــادی شــدند. 
ــک  ــاد ی ــرای ایج ــی در گام اول ب ــای اجرای ــتگاه ه دس
آمادگــی مطلــوب بایــد اعتمــاد بخــش خصوصــی را جلب 

 . کنند
ــا  ــی ب ــای اجرای ــتگاه ه ــی دس ــر، تمام ــوی دیگ  از س
پیمانکارانــی قــرارداد بســته اند تــا در صــورت بــروز 
ــی  ــا برخ ــوند ام ــت ش ــا حمای ــب آن ه ــوادث از جان ح
ــر اســاس منافــع خــود حرکــت می کننــد.  ــکاران ب پیمان
همیــن امــر ســبب شــده تــا دســتگاه های اجرایــی 
ظرفیــت، توانمنــدی و تجربیات مناســبی بــرای جلوگیری 
از وقــوع خســارات در حــوادث طبیعــی نداشــته باشــند. 
ــرا  ــوند؛ چ ــا می ش ــه سیل آس ــی ک  بارش های

و چگونــه؟
ــت  ــل ماهی ــه دلی ــدران ب ــد مازن ــان معتقدن  کارشناس
ــروز ســیل آســیب  ــر ب ــی خــود همــواره در براب توپوگراف
ــد از  ــش از ۷۵ درص ــن بی ــت، همچنی ــوده اس ــر ب پذی
ــد و  ــش از ۱۰ درص ــیب بی ــتان دارای ش ــای اس زمین ه
حــدود ۴۰ درصــد دارای شــیب بــاالی ۵۰ درصــد اســت 
یعنــی ســطح زمین هــای پســت و جلگــه ای اســتان کــه 
حــدود ۲۳ درصــد از زمیــن هــای آنــرا شــامل مــی شــود، 

پاییــن اســت.
 بــه عقیــده آنهــا، بارندگــی بــا ســرعت نســبتا باالیــی 
ــه  ــود، ب ــی ش ــرازیر م ــه س ــوی جلگ ــه س ــات ب از ارتفاع
ــه  ــق جلگ ــی مناط ــن در برخ ــطح زمی ــه س ــل اینک دلی
ای پاییــن تــر از ســطح دریــا اســت بنابرایــن حجــم آب 
اضافــی حاصــل از ســیاب ها بــه ســختی بــه دریــا تخلیــه 
می شــود و مــدت زمــان بیشــتری در ایــن مناطــق پســت 

باقــی مــی مانــد.
 آزیتــا امیــری کارشــناس مطالعات اداره کل هواشناســی 
مازنــدران، در ایــن خصــوص چنــدی پیش به ایســنا گفته 

بــود، ایــن امــر نــه تنهــا از دخالــت هــای ناشــیانه انســان 
نشــأت مــی گیــرد بلکــه شــرایط تغییــر اقلیــم نیــز خارج 
از محــدوده دخالــت بشــری بــه افزایــش این پدیــده دامن 
مــی زنــد کــه وقــوع بــارش هــای ســیل آســا و بی ســابقه 

از جملــه پیامدهای آن اســت.
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ــا  ــا ب ــح کــرد: ســاخت و ســاز غیرمجــاز و ی  وی تصری
مجوزهــای بــدون مطالعــه دقیــق در حاشــیه رودخانــه ها 
یکــی از مهــم تریــن دالیــل بــروز خرابــی هــای ویرانگر به 
هنــگام طغیــان رودخانــه هــا اســت، در واقــع رودخانــه ها 
بایــد بــرای مواقعــی کــه دبــی یــا حجــم آب افزایــش مــی 
یابــد فضــای کافــی جهــت هدایــت آب اضافــی در اختیــار 

ــته باشند. داش
ــدران،   کارشــناس مطالعــات اداره کل هواشناســی مازن
ــت ســیاب های  ــر اســاس مدیری ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب ب
ــر الیروبــی رودخانه هــا، بایــد برخــی از  شــهری، عــاوه ب
ــی و  ــه ریســک ایجــاد مســیر فرع مناطــق در مســیر ک
ــد توســط ســازه هایی  تخریــب زمین هــای مجــاور را دارن
ــوند،  ــازی ش ــاوم س ــد مق ــیل بن ــای س ــد دیواره ه مانن
تاکیــد کــرد: دســت انــدازی و تجــاوز بــه منابــع طبیعــی 
مازنــدران از جملــه چــرای بی رویــه دام بیــش از ظرفیــت 
مراتــع باالدســت باعــث از بیــن رفتــن پوشــش گیاهــی 

ــود. ــع می ش مرات
 امیــری اضافــه کــرد: وجــود دوره هــای طوالنــی 
خشکســالی و کــم بارشــی در مناطــق کوهســتانی اســتان 
منجــر بــه خشــک شــدن خــاک ایــن نواحی شــده اســت 
ــش  ــش پوش ــه کاه ــل از جمل ــایر عوام ــا س ــراه ب و هم
گیاهــی منجــر بــه سســت شــدن خــاک و عــدم مقاومــت 
آن در برابــر بارندگــی هــا مــی شــود کــه احتمــال بــروز 

ســیل و رانــش زمیــن را افزایــش مــی دهــد.

ــوع  ــد در وق ــان معتقدن ــزارش ایســنا، کارشناس ــه گ  ب
ــا  ــه م ــت ک ــی اس ــی، بای ــل اصل ــر عام ــیل های اخی س
ــح  ــم، واض ــا آورده ای ــاک حوضه ه ــر خ ــر س ــان ها ب انس
ــی  ــم و جنگل تراش ــا را از بین برده ای ــه جنگل ه ــت ک اس
در شــمال ایــران رخ داده اســت. هنــور هــم ماشــین های 
بزرگــی کــه در حــال حمــل درختــان بریــده جنگل هــای 

ــود. شــمال هســتند؛ مشــاهده می ش
حــوزه  کارشــناس  بنی حبیــب  ابراهیــم  محمــد   
ــو  ــران در گفت وگ ــگاه ته ــتاد دانش ــی آب و اس مهندس
بــا ایســنا، چنــدی پیــش گفتــه بــود کــه، دقــت داشــته 
باشــیم کــه خــاک جنــگل ُسســت اســت و اگر درختــان را 
بُِبریــم و جنــگل را تخریــب کنیــم، مقاومــت خــاک از بین 
ــر شــیب لغــزش  ــای پ ــی در دامنه ه ــه راحت ــی رود و ب م
پیــدا می کنــد و وارد رودخانه هــا می شــود در نتیجــه 
ایــن فرآینــد، غلظــت رســوبات رودخانه هــا بــاال مــی رود و 
ایــن وضعیــت مقدمــه مصیبت هــای بــزرگ اســت، چــون 
حجــم ســیاب بیشــتر می شــود و ضریــب زبــری جریــان 
آب بــاال مــی رود و عمــق جریان و پهنه ســیاب را بیشــتر 

می کنــد.
ــئوالن  ــد مس ــر می رس ــه نظ ــنا، ب ــزارش ایس ــر گ  ب
ســه قــوه کشــور، بایــد یکبــار بــرای همیشــه، بــا در نظــر 
ــا  ــه ب ــیل ک ــم س ــوع مه ــب موض ــی جوان ــن تمام گرفت
ــد و  ــری کنن ــاط دارد، تصمیم گی ــردم در ارتب ــی م زندگ
بــدون کوچکتریــن اغمــاض، بــا تمامــی مســببان حادثــه 

ــرد. ــورت بگی ــی ص ــورد الزم و کاف برخ
ــان  ــان، نش ــوی کارشناس ــده از س ــرح ش ــل مط  دالی
می دهــد هــر ســه قــوه، در ایــن زمینــه بــه انــدازه 
ــزی  ــه ری ــک برنام ــا ی ــد و ب ــش دارن ــان، نق مسئولیتش
صحیــح و اصولــی، می تــوان از وقــوع ایــن حــوادث بســیار 

ــرد. ــگیری ک ــن پیش غمگی

گزارش
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نماینــده ولــی فقیــه در مازنــدران خواســتار لغــو 
ممنوعیــت برخــی خودروهــای دارای کیفیــت و مرغــوب 
ــی  ــاهد ورود برخ ــفانه ش ــت: متاس ــد و گف ــی ش خارج

ــتیم. ــور هس ــه کش ــی ب ــای غیرکیف کااله
 بــه گــزارش خبرنــگار مهر، آیــت اهلل محمدباقر محمدی 
ــا  ــدران ب ــا مســئوالن اســتاندارد مازن ــدار ب الئینــی در دی
اظهــار اینکــه اســتاندارد بــا ســرمایه اجتماعی مهــم به نام 
اعتمــاد عمومــی ســروکار دارد، گفــت: ضعیــف کارکــردن 

اســتاندارد ســبب بــی اعتمــادی مــردم می شــود.

ــه  ــدن نســبت ب ــاد ش ــی اعتم ــه ب ــان اینک ــا بی  وی ب
مــارک اســتاندارد بــه آن معنــا اســت کــه اجنــاس داخلی 
از چشــم خریــداران می افتــد، گفــت: بایــد از مهــر 
ــدون جهــت در  اســتاندارد صیانــت کــرد و نبایــد آن را ب

ــرد. ــه کار ب ــی ب کاالی
 وی بــا اشــاره بــه تولیــد برخــی کاالهــای بــی کیفیــت 
خواســتار برخــورد بــا مقصــران در تولیــد آن شــد و گفت: 
مــردم صاحبــان حق هســتند و متأســفانه اعتبــار و اعتماد 

از بیــن رفــت.

 نماینــده ولــی فقیــه در مازنــدران گفــت: برخــی مواقــع 
اجنــاس و کاالی ایرانــی از خــارج برگشــت داده می شــود 
درحالــی کــه شــاهد ورود اجنــاس بــی کیفیــت در داخــل 
هســتیم و مســئوالن اســتاندارد بایــد نظــارت کافــی بــر 

کیفیــت تولیدات داشــته باشــند. 
ــراد  ــد از اف ــن کــه بای ــد برای ــا تاکی ــی ب ــت اهلل الئین آی
دینــدار و بــی حاشــیه در مدیریت هــا بهــره گرفــت، گفت: 
مدیــران بایــد اســتانداردهای اخاقــی، رفتــاری و دینــی 

داشــته باشــند. 

ــت واردات  ــه ممنوعی ــا اشــاره ب ــه ســاری ب ــام جمع ام
ــفانه دو  ــت: متأس ــور گف ــه کش ــی ب ــای خارج خودروه
شــرکت بــازار خــودرو را در دســت گرفتنــد و بایــد مصوبه 
دولــت مبنــی بــر واردات خــودرو تــا ســقف معیــن انجــام 

شــود.
 وی بــا انتقــاد از افزایــش بــی رویــه قیمــت خــودرو در 
ــف  ــتگاه های مختل ــتاندارد و دس ــد: اس ــادآور ش ــازار ی ب
اجــازه واردات خودروهــای بــا کیفیــت و ارزان خارجــی را 
صــادر کننــد تــا ســبب رقابــت پذیــری در داخــل شــود.

سرپرســت مرکــز ملــی تاییــد صاحیــت ایــران گفــت : 
اســتاندارد و نشــان اســتاندارد کاالهــا بایــد جایگاه 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 معارفــه مدیــر کل جدیــد اســتاندارد مازنــدران کــه 
ــتاندارد  ــازمان اس ــزود : در س ــد ، اف ــزار ش ــاری برگ در س
بدنبــال ایــن هســتیم کــه در حد قابــل توجــه ای از کیفی 

ســازی محصــوالت و کاالهــا برســیم .
ــی  ــد در عرصــه بیــن الملل ــن کــه بای ــان ای ــا بی  وی ب

ــی برســد ،گفــت :  ــگاه خوب ــه جای ــی ب و بازارهــای جهان
اســتاندارد ســازی و کیفــی ســازی کاالهــای ایرانی ســبب 

مقبولیــت در بازارهــای جهانــی مــی شــود.  
 سرپرســت مرکــز ملــی تاییــد صاحیــت مازنــدران از 
نشــان اســتاندارد بــه عنــوان ســفیر اعتبــار بخشــی کاالها 
در بخــش هــای مختلــف نــام بــرد و گفــت : برای رســیدن 
بــه جایــگاه مــورد نظــر بایــد موضــوع تشــریفاتی بــودن را 
کنــار بگذاریــم تــا بتوانیــم عرصــه عرضــه کاالهــا در دیگر 

کشــورها را بدســت آوریــم.
ــات  ــی کــه مقبولیــت کاالهــا و خدم ــزود : زمان  وی اف
ــرای مشــتریان فراهــم شــود باعــث تکــرار اســتفاده از  ب
آنهــا مــی شــود و بدیــن طریــق مشــتریان در کشــورها را 

ــم آورد . بدســت خواهی
 بــه گفتــه هاشــمی مرکــز ملــی تاییــد صاحیــت ایران 
ناظــر نیازهــای اســتان اســت و درخواســت شــرکت های 
بازرســی و آزمایشــگاهها را بــه ســرعت پیگیری مــی کند.

وی عضویــت اســتاندارد ایــران را در مجامــع بیــن المللی 
بســیار حائــز اهمیــت توصیــف کــرد و گفــت : بــا عضویت 
ــی  ــن الملل ــار بخشــی بی ــع اعتب ــن مجام ســازمان در ای

ایجــاد مــی کنــد.
 سرپرســت مرکــز ملــی تاییــد صاحیــت ایــران تاکیــد 
ــی  جهشــی در  ــن اســت در دوره تحول ــار ای ــرد : انتظ ک
اداره کل اســتاندار مازنــدران رخ دهــد و رویکــرد تحولــی 
اتفــاق بیفتــد .ایــن  حــرف آرمانــی نیســت ، بــا تغیبــر در 
ــن تحــول را ایجــاد  ــوان ای ــی ت ــا م ــا و فراینده رویکرده

کــرد. 
 اســتاندارد کاالهــای صادراتــی  و وارداتــی مــورد رصــد 

دائمــی اســت
 بهــره گیــری از تجریبــات در اجــرای رونــد اســتاندارد 

ســازی
ــه  ــا اشــاره ب ــدران ب ــد اســتاندارد مازن ــر کل جدی  مدی
اینکــه ایــن ســازمان عهــده دار وظیفــه خطیــری اســت ، 
گفــت : ایــن ســازمان بــه عنــوان نماینده مــردم  به شــمار 
مــی رود و بــا توجــه بــه گســتره بــاالی حــوزه فعالیت می 
بایســت از تمــام ظرفیــت کارشناســان بــرای ایــن منظــور 

ــتفاده شود.  اس
 محمــد ماعلــی پــور افــزود : بــرای رســیدن بــه ایــن 
ــا  ــم ت ــی کنی ــتفاده م ــته اس ــات گذش ــور از تجربی منظ
بتوانیــم بــه نتایــج مــورد نظــر در زمینــه کیفــی ســازی 

کاالهــا دســت یابیــم .
 وی ادامــه داد : در ایــن مســیر اداره کل اســتاندارد 
ــاد  ــه اقتص ــتی از جمل ــای باالدس ــت ه ــدران سیاس مازن
مقاومتــی و صنعــت آمایــش اســتان را مدنظــر قــرار مــی 
دهــد تــا بتوانــد زمینــه ســاز ظهــور و بــروز اســتعدادها در 

ایــن عرصــه باشــد .
ــی  ــر مردم ــدران ب ــتاندارد مازن ــد اس ــر کل جدی  مدی
ــارت  ــوزه نظ ــتاندارد در ح ــه اس ــوط ب ــور مرب ــازی ام س
تاکیــد کــرد و گفــت : مردمــی ســازی بایــد صــورت گیرد 
کــه مشــارکت و نظــارت مــردم را در نظــارت هــا شــاهد 

باشــیم .

ــت  ــی کیفی ــر بررس ــن ناظ ــی ، بزرگ تری ــکار عموم اف
کاالهــا 

 مدیــر کل ســرمایه گــذاری اســتانداری مازنــدران نیــز 
بــا اشــاره بــه نقــش و اهمیــت نشــان اســتاندارد در معرفی 
کاالهــای بــا کیفیــت در جامعــه گفــت : با معرفــی واحدها 
و مجموعــه هایــی کــه اســتانداردهای الزم  را رعایــت مــی 
کننــد مــی توانیــم افــکار عمومــی را بــه ســمت مطالبــه 

کیفیــت از محصــوالت ســوق دهیــم . 
ســید رحیــم بخشــی افــزود : معرفــی واحدهــای 
ــردم و  ــه م ــود ک ــی ش ــث م ــه باع ــتاندارد در جامع اس
جامعــه بــه ســمت آنهــا یعنــی بــه ســمت کاالهــای بــا 
ــد . ــدا کنن ــوق پی ــتاندارد س ــان اس ــت و دارای نش کیفی

ــد  ــی نمــی توانن ــای دولت ــه داد :  دســتگاه ه  وی ادام
ناظــر بــر کیفیــت محصــوالت و کاالهــا باشــند و در ایــن 
زمینــه مــردم مــی توانــد بهتریــن و مهمتریــن ناظــر در 

ایــن زمینــه باشــند .
 مدیــر کل ســرمایه گذاری اســتانداری مازنــدران گفت : 
همانطــور کــه افــکار عمومــی بزرگتریــن ناظر بــر کیفیت 
ــن  ــد ای ــی شــوند ،بای ــا محســوب م محصــوالت و کااله

پشــتوانه را بــا اعتباربخشــی الزم اســتفاده نماییــم .
 در ایــن مراســم از عبــاس رحیمــی سرپرســت ســابق 
اداره کل اســتاندارد مازنــدران قدردانــی و محمــد ماعلــی 

پــور بــه عنــوان مدیــر کل جدیــد اســتان معرفــی شــد.
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رئیــس اداره حمــل و نقــل مســافر اداره کل راهــداری و حمــل 
و نقــل جــاده ای اســتان مازنــدران عنــوان کــرد: از ابتــدای ســال 
تاکنــون جابه جایــی یــک میلیــون و ۴۸۸ هــزار و ۲۳۷ مســافر 
در اســتان انجــام شــد کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال 

گذشــته ۱۴ درصــد افزایــش داشــته اســت.
 عیســی خادمــی در جمــع خبرنــگاران بــا اعــام خبــر فــوق 
ــب حــدود  ــی مســافر در قال ــزان جابجای ــن می ــرد: ای ــار ک اظه
۲۶۳ هــزار ســفر انجــام شــد کــه نســبت بــه مدت مشــابه ســال 
ــاهد  ــث ش ــن حی ــه از ای ــود ک ــفر ب ــزار س ــا ۳۰۹ ه ــته ب گذش

کاهــش ۱۴ درصــدی ســفرها هســتیم.
 وی تصریــح کــرد: توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه 
افزایــش تعــداد مســافرین و کاهــش ســفر در ایــن بــازه زمانــی 
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل بدلیــل کاهــش محدودیت 
ــت  ــغال ظرفی ــش اش ــتی و افزای ــای بهداش ــکل ه ــای پروت ه

صندلــی نــاوگان عمومــی بــوده اســت.

 رئیــس اداره حمــل و نقــل مســافر اداره کل راهــداری و حمــل 
و نقــل جــاده ای اســتان افــزود: از ایــن تعــداد مســافر ۵۴۹ هــزار 
ــا وســیله نقلیــه اتوبــوس، ۳۲۶ هــزار و ۶۹۲ نفــر  و ۸۸۱ نفــر ب
بــا مینــی بــوس و ۶۱۱ هــزار و ۶۶۴ نفــر نیــز از طریــق نــاوگان 

ســواری جــا بــه جــا شــده انــد.
 خادمــی ادامــه داد: قبــل از صــدور بلیــط در پیشــخوان فروش 
بلیــط، وضعیــت کرونــای مســافر را از طریــق ارســال کدملــی بــه 
ســامانه ســروا )ســازمان فنــی اطاعــات ایــران( اســتعام مــی 

شــود.
 وی بــا بیــان اینکــه فعالیــت غیرمجاز ســایت ها و اپلیکیشــن 
هــای اینترنتــی درون شــهری ماننــد اســنپ و تبســی و غیــره در 
بخــش حمــل و نقــل بیــن شــهری موجب بــروز مشــکاتی برای 
ــاوگان  ــردد از ن ــه می گ ــزود: توصی ــت، اف ــده اس ــان ش هموطن
حمــل و نقــل عمومــی کــه دارای مزیــت هــای فراوانــی همچون 
امنیت ســفر، نــاوگان دارای شناســنامه و کارت هوشــمند، ایمنی 

ســفر و راننــدگان حرفــه ای و غیــره هســتند بــرای جلوگیــری از 
هرگونــه مشــکل اســتفاده نمایند.

 خادمــی ضمــن اعــام ایــن مطلب بــر ضــرورت رعایــت کامل 
ــد کــرد و  ــی مســافر تاکی ــکل هــای بهداشــتی در جابجای پروت
افــزود: سیاســت ایــن اداره کل، حمــل ایمن مســافران اســت و در 
ایــن راســتا نظــارت مضاعفــی بــر نحــوه عملکــرد شــرکت هــا و 

نــاوگان عمومــی انجــام مــی شــود.
ــی  ــه جای ــا ب ــش ج ــرد: در بخ ــان ک ــه خاطرنش  وی در ادام
مســافر اقدامــات خوبــی انجــام شــده اســت، بــه گونــه ای کــه 
ــم از  ــافران اع ــه مس ــات ب ــیاری از خدم ــر بس ــال حاض در ح
فــروش بلیــت بــر بســتر وب بــه ارائــه مــی گــردد و لــزوم ارتقای 
خدمــات بــا توجــه بــه مطالبــات مســافران از ضروریــات ادامــه 

فعالیــت در ایــن بخــش اســت.
 رئیــس اداره حمــل و نقــل مســافر اداره کل راهــداری و حمــل 
ــل  ــتم حمل ونق ــت: در سیس ــدران گف ــاده ای مازن ــل ج و نق

زمینــی، شــرکت های مســافربری و راننــدگان اتوبــوس و خدمــه 
ســفر در قبــال مســافران خــود مســئولیت هایی دارنــد و موظــف 

بــه رعایــت قوانیــن و مقــررات حمــل و نقــل هســتند.
 خادمــی بــا بیــان اینکــه در مازنــدران ۱۹۳ شــرکت حمــل و 
نقلــی در بخــش مســافر دارای پروانــه فعالیــت و فعــال هســتند، 
افــزود: مســافران می تواننــد هرگونــه انتقــاد و شــکایت خــود را 
ــا راننــدگان حــوزه حمــل و نقــل  از پایانه هــای مســافربری و ی
مســافر و شــرکت هــای مســافربری و تاخیــر در مبــدا و حیــن 
ســفر بیــن شــهری را از طریــق ســامانه ۱۴۱ بــه ایــن اداره کل 
اطــاع دهنــد تــا مــورد پیگیــری قــرار گیــرد و در صــورت لــزوم 
ــا  ــه تخلــف شــرکتی، راننــدگان ی در کمیســیون های مربــوط ب

مالــک وســیله نقلیــه رســیدگی گــردد.

رئیــس اداره حمــل و نقــل مســافر اداره کل راهــداری و حمــل 
و نقــل جــاده ای اســتان مازنــدران عنــوان کــرد: از ابتــدای ســال 
تاکنــون جابه جایــی یــک میلیــون و ۴۸۸ هــزار و ۲۳۷ مســافر 
در اســتان انجــام شــد کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال 

گذشــته ۱۴ درصــد افزایــش داشــته اســت.
 عیســی خادمــی در جمــع خبرنــگاران بــا اعــام خبــر فــوق 
ــب حــدود  ــی مســافر در قال ــزان جابجای ــن می ــرد: ای ــار ک اظه
۲۶۳ هــزار ســفر انجــام شــد کــه نســبت بــه مدت مشــابه ســال 
ــاهد  ــث ش ــن حی ــه از ای ــود ک ــفر ب ــزار س ــا ۳۰۹ ه ــته ب گذش

کاهــش ۱۴ درصــدی ســفرها هســتیم.
 وی تصریــح کــرد: توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه 
افزایــش تعــداد مســافرین و کاهــش ســفر در ایــن بــازه زمانــی 
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل بدلیــل کاهــش محدودیت 
ــت  ــغال ظرفی ــش اش ــتی و افزای ــای بهداش ــکل ه ــای پروت ه

صندلــی نــاوگان عمومــی بــوده اســت.

 رئیــس اداره حمــل و نقــل مســافر اداره کل راهــداری و حمــل 
و نقــل جــاده ای اســتان افــزود: از ایــن تعــداد مســافر ۵۴۹ هــزار 
ــا وســیله نقلیــه اتوبــوس، ۳۲۶ هــزار و ۶۹۲ نفــر  و ۸۸۱ نفــر ب
بــا مینــی بــوس و ۶۱۱ هــزار و ۶۶۴ نفــر نیــز از طریــق نــاوگان 

ســواری جــا بــه جــا شــده انــد.
 خادمــی ادامــه داد: قبــل از صــدور بلیــط در پیشــخوان فروش 
بلیــط، وضعیــت کرونــای مســافر را از طریــق ارســال کدملــی بــه 
ســامانه ســروا )ســازمان فنــی اطاعــات ایــران( اســتعام مــی 

شــود.
 وی بــا بیــان اینکــه فعالیــت غیرمجاز ســایت ها و اپلیکیشــن 
هــای اینترنتــی درون شــهری ماننــد اســنپ و تبســی و غیــره در 
بخــش حمــل و نقــل بیــن شــهری موجب بــروز مشــکاتی برای 
ــاوگان  ــردد از ن ــه می گ ــزود: توصی ــت، اف ــده اس ــان ش هموطن
حمــل و نقــل عمومــی کــه دارای مزیــت هــای فراوانــی همچون 
امنیت ســفر، نــاوگان دارای شناســنامه و کارت هوشــمند، ایمنی 

ســفر و راننــدگان حرفــه ای و غیــره هســتند بــرای جلوگیــری از 
هرگونــه مشــکل اســتفاده نمایند.

 خادمــی ضمــن اعــام ایــن مطلب بــر ضــرورت رعایــت کامل 
ــد کــرد و  ــی مســافر تاکی ــکل هــای بهداشــتی در جابجای پروت
افــزود: سیاســت ایــن اداره کل، حمــل ایمن مســافران اســت و در 
ایــن راســتا نظــارت مضاعفــی بــر نحــوه عملکــرد شــرکت هــا و 

نــاوگان عمومــی انجــام مــی شــود.
ــی  ــه جای ــا ب ــش ج ــرد: در بخ ــان ک ــه خاطرنش  وی در ادام
مســافر اقدامــات خوبــی انجــام شــده اســت، بــه گونــه ای کــه 
ــم از  ــافران اع ــه مس ــات ب ــیاری از خدم ــر بس ــال حاض در ح
فــروش بلیــت بــر بســتر وب بــه ارائــه مــی گــردد و لــزوم ارتقای 
خدمــات بــا توجــه بــه مطالبــات مســافران از ضروریــات ادامــه 

فعالیــت در ایــن بخــش اســت.
 رئیــس اداره حمــل و نقــل مســافر اداره کل راهــداری و حمــل 
ــل  ــتم حمل ونق ــت: در سیس ــدران گف ــاده ای مازن ــل ج و نق

زمینــی، شــرکت های مســافربری و راننــدگان اتوبــوس و خدمــه 
ســفر در قبــال مســافران خــود مســئولیت هایی دارنــد و موظــف 

بــه رعایــت قوانیــن و مقــررات حمــل و نقــل هســتند.
 خادمــی بــا بیــان اینکــه در مازنــدران ۱۹۳ شــرکت حمــل و 
نقلــی در بخــش مســافر دارای پروانــه فعالیــت و فعــال هســتند، 
افــزود: مســافران می تواننــد هرگونــه انتقــاد و شــکایت خــود را 
ــا راننــدگان حــوزه حمــل و نقــل  از پایانه هــای مســافربری و ی
مســافر و شــرکت هــای مســافربری و تاخیــر در مبــدا و حیــن 
ســفر بیــن شــهری را از طریــق ســامانه ۱۴۱ بــه ایــن اداره کل 
اطــاع دهنــد تــا مــورد پیگیــری قــرار گیــرد و در صــورت لــزوم 
ــا  ــه تخلــف شــرکتی، راننــدگان ی در کمیســیون های مربــوط ب

مالــک وســیله نقلیــه رســیدگی گــردد.

سرپرســت معاونــت راهــداری اداره کل راهــداری و 
حمــل و نقــل جــاده ای اســتان مازنــدران اظهــار داشــت 
: همزمــان بــا فروکــش کــردن ســیاب چنــد روزه اخیــر 
در اســتان و بــر اســاس بــرآورد اولیــه حجــم خســارت بــه 
محورهــای روســتایی و ابنیــه فنــی شهرســتان چالــوس 

بســیار باالســت.
ــژاد  ــد ن ــن محم ــر محس ــار ، دکت ــزارش جویب ــه گ ب
تصریــح کــرد: راهــداران اداره کل بــا تجهیــزات راهــداری 
، بافاصلــه پــس از وقــوع ســیل در محــل حــوادث حضور 

داشــتند.
 وی خاطــر نشــان ســاخت: ایــن اداره کل بــا تجهیــزات 
ــپ در  ــا ۴ اکی ــیل ب ــاز س ــان آغ ــداری از هم ــل راه کام

محــل حــوادث حضــور شــده و تحت هر شــرایطی مســیر 
رابــرای تــردد کابــران جــاده ای مهیــا نمــوده اســت .

 دکتــر محمدنــژاد در خصــوص محورهــای حادثــه دیده 
روســتایی شهرســتان چالــوس اظهــار داشــت : بیشــترین 
ــر ،  ــن_ دلی ــای روســتایی دزب خســارت وارده در محوره
ــا  ــه در حــال حاضــر ب ــوده ک ــر ب ــر _ نات ــوران ، طوی انگ
اســتقرار اکیــپ هــای راهــداری ، محورهــای مذکــور در 

حــال پاکســازی و بازگشــایی هســتند.
 سرپرســت معاونــت راهــداری اداره کل راهــداری و 
حمــل و نقــل جــاده ای مازنــدران گفــت: تــاش و حضــور 
بــه موقــع راهــداران بــرای بازگشــایی و ایمــن ســازی راه 
هــای مواصاتــی بــا توجــه بــه حجــم بــاالی کار ســتودنی 

اســت.
ــه محورهــای   وی درخاتمــه میــزان خســارات اولیــه ب
ارتباطــی ایــن اســتان را در پــی بــارش های اخیــر و جاری 
شــدن ســیل و طغیــان رودخانــه هــا بالــغ بر۱۱۰۰میلیارد 

تومــان اعــام کــرد.
 گفتنــی اســت مســافرین و راننــدگان محتــرم می توانند 
جهــت آگاهــی از آخریــن وضعیــت راههــا ، انســدادها یــا 
ــه  ــوی ب ــرایط ج ــردد و ش ــی ت ــای احتمال محدودیت ه
ــن  ــا تلف ــا ب ــوده و ی ــه نم ــایت ir.۱۴۱.www مراجع س

گویــای ۱۴۱ تمــاس حاصــل فرماینــد. 

هفتمیــن جلســه کارگــروه مدیریــت مصــرف صنایــع 
اســتان گلســتان، بــا حضور معاونین شــرکت بــرق منطقه 
ای مازنــدران و گلســتان، شــرکت توزیــع بــرق گلســتان، 
نماینــدگان اســتانداری، ســازمان صمــت و شــهرک هــای 

ــه  ــزی ب ــه ری ــا هــدف برنام صنعتــی اســتان گلســتان ب
منظــور مدیریــت پیــک بــار بــا اولویــت همــکاری صنایع، 
جهــت گــذر از پیــک بــار ۱۴۰۱ در ســاختمان ســتادی 

شــرکت توزیــع بــرق اســتان گلســتان برگــزار شــد. 

دنیای خبر3 چهارشنبه 12مرداد 1401 
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جابه جایی ۱.۵ میلیون مسافر با ناوگان حمل ونقل عمومی مازندران

استاندارد کاالهای صادراتی و وارداتی مورد رصد دائمی است

سرپرست معاونت راهداری مازندران :

سیل به جاده های روستایی چالوس خسارت 
زیادی وارد کرد

هفتمین جلسه کارگروه مدیریت مصرف 
صنایع استان گلستان

مازنــدران بــه دلیــل برخــورداری از پتانســیل هــای طبیعــی و انســانی از 
ظرفیــت باالیــی بــرای ایجــاد اشــتغال بــه ویــژه در زمینــه مشــاغل خانگی 
روســتایی و شــهری برخــوردار اســت، کارآفرینــان و تولیدکننــدگان ایــن 
بخــش هــای کوچــک اقتصــادی معتقدنــد بــا حمایت هــای واقعــی قادرند 

زمینــه ســاز توســعه اقتصادی اســتان باشــند.
 نگاهــی عمیــق بــه شــعار ســال گویــای ایــن مســئله اســت کــه تولیــد 
در گــرو تکیــه بــر دانــش بــه روز اســت، تولیــدی دانــش محــور کــه بتوانــد 
اشــتغالزایی را محــور خــود قــرار دهــد؛ بایــد توجــه داشــت اشــتغالزایی اگر 
ــد بخــش بزرگــی از مشــکات بیــکاری را  چــه در حــوزه کان مــی توان
حــل و فصــل کنــد امــا مدتهاســت در جهــان و کمتــر زمانی اســت کــه در 
ایــران توجهــی جــدی بــه حــوزه مشــاغل خــرد و ایجــاد کســب و کارهای 

فــردی شــده اســت.
 ظهــور و گســترش مشــاغل نوپا)اســتارتاپ( مبتنــی بــر دانــش و ایــده 
پــردازی فــردی و گروهــی و بــا محوریــت کســب و کارهــای انفــرادی بــا 
وجــود شــرایط منحصــر بــه فــرد جهانــی و وقــوع بحران هــای چــون کرونا 
ــا بحــران هــای جــدی مواجــه کــرد و  کــه اقتصــاد و مشــاغل کان را ب
همچنیــن وجــود مزیــت هــای چــون ارزان بــودن، بهره گیــری از نیــروی 
خــاق و پویــای بخــش جــوان جامعــه باعث گســترش رو بــه افزایــش این 

دســت مشــاغل شــده اســت.
 رویکــردی کــه در ایــران بســیار جــوان و نوپاســت و تــا ایجــاد شــبکه 
ای موفــق و بــازده از کســب و کارهــای فــردی، راه دوری در پیــش رو دارد 
بــا ایــن حــال توجــه جــدی بــه صاحبــان مشــاغل خــرد و دغدغــه هــای و 
نقدهــا و پیشــنهادات آنــان مــی توانــد در مســیر بهبــود و توســعه مشــاغل 
خــرد بســیار راهگشــا باشــد. مســائلی کــه در گفتگوی پیــش رو بــا ۲ تن از 

کارآفرینــان مطــرح و مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. 
 شــبنم فتــاح پــور، کارآفریــن در حــوزه مشــاغل خانگــی بــا اشــاره بــه 
ســهم مشــاغل خانگــی و کســب کارهــای فــردی در توســعه اقتصــادی 
بیــان کــرد: کســب و کارهــای کوچــک نیــاز بــه ســرمایه انــدک و مــکان 
هایــی کوچــک بــه جهــت رشــد دارنــد و در ایــن برهــه از زمــان کــه بــه 
ــرار  ــرای ام ــوار ب ــازار سرپرســتان خان ــی ب ــت نوســان قیمت هــا و گران عل
معــاش دچــار چالــش هــای اقتصــادی بســیاری هســتند مشــاغل خانگــی 

مــی تواننــد تاثیــری زیــادی بــر پایــداری خانــواده هــا ایفــا کننــد.
 فتــاح پــور ادامــه داد: مازنــدران بــه دلیــل داشــتن آب و هــوای مناســب 
و زمیــن هــای مرغــوب پتانســیل فراوانــی در حــوزه کشــاورزی، دامــداری، 
پــروزش آبزیــان و تولیــد محصوالتــی چــون برنــج و مرکبــات  دارد، تولیــد 
محصــوالت ارگانیــک و نیــروی کار موجــود در روســتاهای مازنــدران، بــه 
کارگیــری امکانــات فــراوان و صنایــع تبدیلــی، ایجــاد تفرجگاه هــا در قالب 
ــن  ــرار گرفت ــم ق ــث کناره ــی در اســتان باع ــی و خانوادگ مشــاغل خانگ
خانــواده هــا و رونــق بخشــیدن بــه کســب و کار آنهــا می شــود کــه ایــن 
شــرایط مــی توانــد بــا حمایت دولــت و توســعه کســب و کارهــای کوچک 
و تبدیــل مشــاغل فصلــی بــه دائمــی در اقتصاد کشــور نقش آفرین باشــد.

 وی در پایــان بــا بیــان اینکــه عــاوه بــر توجه بــه ایجاد مشــاغل خانگی 
بایــد در فضــای بحــران زده اقتصــادی فکــری بــه حــال رونــق بخشــی و 
آمــوزش تکنیــک هــای فــروش و ایجــاد خاقیــت فــروش در بــازار شــود 
عنــوان کــرد: مشــاغل خانگــی نــه تنهــا در حــوزه اقتصــاد مملکــت تاثیــر 
بــه ســزایی دارد بلکــه در حــوزه دوام و پایــدار خانــواده هــا نیــز بســیار موثر 
اســت چــرا کــه همــه اعضــای خانــواده در کنــار هــم بــرای ایجــاد یــک 
شــغل و دوام و ارتقــا و رونــق آن تــاش مــی کننــد و رونــق در کســب و 
کار باعــث رشــد معیشــت، ایجــاد همدلــی بیــن اعضــای خانــواده اســت و 
خانــواده هــا بــرای رســیدن بــه درآمــد باالتــر همــواره بــا قــدرت و اعتمــاد 

بیشــتری شــروع بــه فعالیــت مــی کننــد.
 مشاغل خانگی خط مقدم و راهگشای توسعه اقتصادی

 مونــا نقی لپاســری، تولیدکننــده لبــاس هــای بومــی و محلــی نیــز بــا 
بیــان اینکــه ظرفیــت و پتانســیل باالیــی بــرای ایجــاد اشــتغال در حــوزه 
مشــاغل خانگــی وجــود دارد و ایــن حــوزه اگــر مــورد حمایــت جــدی قرار 
گیــرد، در توســعه مــی توانــد بســیار اثرگــذار باشــد عنــوان کــرد: طــرح 
توســعه مشــاغل خانگــی آن طــور کــه بایــد و شــاید مــورد حمایــت قــرار 
نمی گیــرد و بــرای توســعه در ایــن بخــش نیــاز بــه هــم افزایــی و همراهی 

ــی اســت. ــتگاه های اجرای دس
ــا کســب تجربــه و  ــا بیــان اینکــه در طــول ســال هــا فعالیــت ب  وی ب
دانــش کافــی در ایــن حــوزه اگــر حمایــت واقعــی  صــورت مــی گرفــت 
ــزود:  ــم اف ــاد کن ــتغال ایج ــز اش ــر نی ــر دیگ ــرای ۶ نف ــتم ب ــی توانس م
ــیاری  ــکات بس ــا مش ــهیات ب ــت تس ــرای دریاف ــی ب ــان خانگ کارآفرین
مواجــه هســتند، مــن نیــز طــی ایــن همــه ســال کــه بــه همــراه مــادرم 
مشــغول فعالیــت بــودم فقــط توانســتیم ۲ فقــره تســهیات بانکــی آن هم 
از طریــق همــکاری بــا میــراث فرهنگــی دریافــت کنیــم کــه بــرای مــن با 
ایــن حجــم از لبــاس دپــو شــده و بــا توجــه بــه چنــد برابــر شــدن قیمــت 

مــواد اولیــه، نتوانســتم اســتفاده موثــری از تســهیات داشــته باشــم.
 ایــن تولیدکننــده جــوان، افــزود: عــاوه بــر ایــن توزیــع منابــع هــم در 
بخــش مشــاغل خانگــی عادالنــه نیســت، اگــر واقعــا منابــع مالــی تعریــف 
شــده در کشــور بــه صــورت عادالنــه و بــدون دســت های پشــت پــرده در 
اختیــار افــراد فعــال قــرار گیــرد ضمــن ایجــاد اشــتغال بــازار بــه بالندگــی 

ــد. ــب می رس مناس
 لپاســری بــا اشــاره بــه ناموفــق بــودن بســیاری از هنرمنــدان در ســایر 
رشــته هــای هنــری در بازاریابــی و فــروش محصــوالت خــود یــادآور شــد: 
حمایــت از فعــاالت خانگــی نبایــد منــوط بــه پرداخــت تســهیات باشــد و 
فعــاالن ایــن بخــش در بازاریابــی هــم نیــاز بــه حمایــت هــای موثــر دارند، 
اگرچــه حمایــت هایــی صــورت مــی گیــرد اما حمایــت هــا کافی و مــداوم 
نیســت و بایــد مــداوم و هدفمنــد باشــد، بــه عنــوان مثــال تســهیل حضور 
هنرمنــدان در نمایشــگاه هــای موقــت و دائمــی عرضــه کاال بــه گونــه ای 
کــه بتواننــد شــغل و هنرشــان را بــه خوبــی معرفــی کننــد از جملــه ایــن 

مــوارد اســت. 
 ایــن فعــال حــوزه اشــتغال خانگــی بــا اشــاره بــه رشــد فضــای مجــازی 
کــه زمینــه بســیار خوبــی بــرای عرضــه محصــوالت خانگــی فراهم کــرده، 
افــزود: برگــزاری دوره هــای آموزشــی حضــور در بازارهــای مجــازی و ارائــه 
تســهیات ارزان قیمــت بــرای ایجــاد فروشــگاه هــای مجــازی مــی توانــد 

بســیار مفید باشــد. 

مشاغل خانگی خط مقدم و راهگشای 
توسعه اقتصادی

خبر

مدیرعامــل صنایــع چــوب و کاغــذ مازنــدران گفــت: از 
ــذ  ــن کاغ ــزار و ۸۰۰ ت ــون ۲ ه ــال تاکن ــاه امس ۳۱ تیرم
بــرای چــاپ کتــاب درســی بــه وزارت آمــوزش و پــرورش 

تحویــل داده شــد.
 بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از ســاری، امیــد 
ــل  ــه در هت ــگاران ک ــل از خبرن ــن تجلی ــژاد در آئی نیک ن
ــای  ــی از تاش ه ــن قدردان ــد ضم ــزار ش ــاالردره برگ س
ایــن قشــر فرهیختــه و زحمتکش انعــکاس اخبــار مبتنی 
بــر واقعیــت، امیدآفرینــی، ایجــاد نشــاط همــراه بــا آرامش 

ــرد. ــوان ک ــانه ها عن ــف رس را از وظای
ــعه  ــرفت و توس ــی در پیش ــن اصل ــانه ها را رک  وی رس
ــش و  ــر پوش ــت: اگ ــت و گف ــور دانس ــه کش ــه جانب هم
انعــکاس اخبــار رســانه ها نباشــد خدمــات و دســتاوردهای 
ــذ  ــوب و کاغ ــع چ ــرکت صنای ــد تولیدی)ش ــن واح ای

ــد. ــدا نمی کن ــی پی ــی و خارج ــود عین ــدران( نم مازن
 نیک نــژاد افــزود: در شــرایطی کــه وضعیت معیشــتی و 
اقتصــادی مــردم بــه واســطه تحریم هــا و بایــای طبیعــی 
ــار واقعیــت  دچــار مشــکل شــده اســت؛ رســانه ها در کن
نــگاری همــراه بــا امیدآفرینــی جامعه را به ســمت نشــاط 

ــد. ســوق می دهن
 *هویت بخشی به صنایع چوب و کاغذ

 مدیرعامــل شــرکت صنایــع چــوب و کاغــذ مازنــدران 
هویــت بخشــیدن بــه ایــن مجموعــه تولیــدی را از 
اولویت هــای دوران مدیریتــی خــود دانســت و گفــت: 
تــاش کردیــم تــا صنایــع چــوب و کاغــذ مازنــدران بــه 
مزیــت اصلــی خــود برگــردد؛ باتوجه بــه اینکــه ۲ میلیون 
تــن کاغــذ مــورد نیــاز کشــور اســت ۷۰۰ هــزار تــن کاغذ 
در کشــور تولیــد می شــود ۸۰ هــزار تــن از کاغذ کشــور را 

ــد. ــدران تامیــن می کن ــع چــوب و کاغــذ مازن صنای
ــع  ــه صنای ــر ب ــه اگ ــد براینک ــا تاکی ــؤول ب ــن مس   ای

ــور از  ــود کش ــت داده ش ــدران اهمی ــذ مازن ــوب و کاغ چ
ــه راه  ــرد: هزین ــح ک ــود، تصری ــد می ش ــود آن بهره من س
انــدازی بخــش تولید کاغــذ و تحریــر نیازمند اعتبــار ۶۰۰ 

ــون دالری اســت. میلی
ــر در  ــژاد تولیــد کاغــذ چــاپ و تحری ــه گفتــه نیک ن  ب
کشــور کار آســانی نیســت؛ امــا با توجــه به ســختی کار در 
ایــن واحــد تولیــدی، وقتــی کاغــذ تولیــد شــده بــه تهیــه 

ــاب درســی می رســد لذت بخــش اســت. کت
ــوز  ــون دانش آم ــی ۱۴ میلی ــاب درس ــت: کت  وی گف
کشــور در ســال تحصیلــی ۱۴۰۲-۱۴۰۳  از کاغذ تولیدی 
ــد.  ــاپ می رس ــه چ ــدران ب ــذ مازن ــوب و کاغ ــع چ صنای
ــدران امســال ۷۰ هــزار تــن  صنایــع چــوب و کاغــذ مازن
ــاب  ــد کت ــرای تولی ــور را ب ــر  کش ــاپ و تحری ــذ چ کاغ

ــد. ــن می کن ــی تامی درس
ــع چــوب و کاغــذ  ــه اظهــارات مدیرعامــل صنای ــا ب  بن
ــزار و ۸۰۰  ــون ۲ ه ــاه امســال تاکن ــدران از ۳۱ تیرم مازن
تــن کاغــذ بــرای چــاپ کتــاب درســی بــه وزارت آمــوزش 

و پــرورش تحویــل داده شــد.
 *مشکل برق و خسارت 1۸0 میلیارد تومانی

 ایــن مســؤول مشــکل بــرق را چالــش اصلــی در صنعت 
کاغذســازی دانســت و گفــت: بــرای کاهــش مصــرف بــرق 
در تابســتان امســال یــک خــط تولیــد در صنایــع چــوب و 

کاغــذ مازنــدران ۵۰ روز تعطیل شــده اســت.
 نیک نــژاد ضــرر ناشــی از قطــع بــرق یــک خــط تولیــد 
ــر۱۸۰  ــغ ب ــدران را بال ــذ مازن ــوب و کاغ ــع چ در صنای
ــزان  ــن می ــران ای ــه جب ــرد ک ــوان ک ــان عن ــارد توم میلی

ــود. ــد ب ــکل خواه ــارت مش خس
ــق  ــرای رون ــان اینکــه واحدهــای تولیــدی ب ــا بی  وی ب
ــت  ــد، گف ــتفاده می کنن ــی اس ــهیات بانک ــد از تس تولی
کــه، صنایــع چــوب و کاغــذ مازنــدران تنها واحــد تولیدی 
ــال  ــا در ح ــرد؛ ام ــی دراز نک ــتش را جای ــه دس ــت ک اس

پرداخت بدهی های گذشته هستیم.
مدیرعامــل صنایــع چــوب و کاغذ مازنــدران رســانه ها را 
در انتشــار خبرهــای امیدآفرین در کشــور ســهیم دانســت 
و گفــت: صــادرات ۲۵ هــزار تــن کاغــذ بــه کشــور عــراق 
ــرداری چــوب از  ــی اتفــاق افتــاد کــه طــرح بهره ب در حال

جنــگل را نداریــم.
 بــه گفتــه نیک نــژاد امســال ۳۰ هــزار تــن کاغــذ تحریر 

بــرای مصــرف کتاب درســی تولیــد و تحویل داده شــد.
ــزار  ــذ ۱۴ ه ــد کاغ ــال ۱۳۹۳ تولی ــزود: در س  وی اف
ــن  ــزار ت ــه ۳۰ ه ــد ب ــال ۱۳۹۷ تولی ــن و در س و ۸۰۰ ت

ــود.  ــیده ب رس
مدیرعامــل صنایــع چــوب و کاغــذ مازنــدران در حمایت 
از رســانه های مکتــوب اســتان قــول مســاعد جهــت 
تامیــن ۱۰ تــن کاغــذ روزنامــه و نشــریات را بــا تخفیــف 
ــه مــدت دو مــاه بــه صــورت رایــگان را  ۵۰ درصــدی و ب

داد.
ــا دادن 20  ــاردی ب ــی 6۳ میلی ــت بده  *پرداخ

هزار متر مکعب چوب
ایــن مســؤول بــه بدهــکاری ۶۳ میلیــارد تومانــی 
ســازمان جنگل هــا بــه صنایــع چــوب و کاغــذ مازنــدران 
اشــاره کــرد و یــادآور شــد: در آخریــن پیگیری هــا مقــرر 
شــد ۲۰ هــزار متــر مکعــب چــوب بــه مــا تحویــل دهنــد.

ــه در  ــوط ب ــوب( را من ــواد اولیه)چ ــن م ــژاد تامی نیک ن
اختیــار گذاشــتن زمیــن توســط منابــع طبیعــی و امــور 
ــن  ــوی ای ــوب از س ــت چ ــه زارع ــی و روی آوردن ب اراض
ــا  ــم ب ــی داری ــت: آمادگ ــت و گف ــدی دانس ــد تولی واح
کاشــت نهــال و برداشــت ۳ تــا ۵ ســاله مــواد اولیــه مــورد 

نیــاز را تامیــن کنیــم.
ــذ  ــوب و کاغ ــع چ ــرکت صنای ــه ش ــان اینک ــا بی وی ب
ــر  ــزار و   ۳۰۰ نف ــرای ه ــتغال آفرینی ب ــا اش ــدران ب مازن
تنهــا تولیــد کننــده کاغــذ صنعتــی در خاورمیانــه و کاغذ 
ــی  ــرد: برخ ــار ک ــت، اظه ــور اس ــر در کش ــاپ و تحری چ
رقبــای مــا شــرکت های خصوصــی هســتند کــه بــا ۱۵۰ 

ــد. ــود می کنن ــوب را ناب ــازار چ ــا واردات ب ــروی کار ب نی

تحویل حدود ۳ هزار تن کاغذ از 
مازندران برای چاپ کتاب درسی به 

آموزش و پرورش
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 اعتیــاد کوچــک و بزرگ نمی شناســد کمر همت را بســته 
تــا درگیــری خانواده هــا بــا ایــن آســیب اجتماعــی را شــاهد 
باشــد، ایــن بــار نوجوانــان و جوانــان بــه ویژه دختــران طعمه 
ایــن هیــوالی مرگبــار و پرمخاطــره شــده اند و کانــون گــرم 

خانواده هــا را نشــانه گرفتــه اســت.
 بــه گــزارش گــروه جامعــه ایرنا، آســیب اعتیــاد اگرچه این 
روزهــا رنــگ دیگــری گرفتــه و برخــی نوجوانــان و جوانــان 
نیــز بــا ایــن بــای بــزرگ درگیــر شــده اند امــا زمانــی کــه 
صحبــت از اعتیــاد بانــوان و دختــران بــه میان می آید شــاید 
بــه ایــن موضــوع تــا حــدودی نــگاه متفاوت تــر شــود چــون 
زنــان و دختــران و موضــوع مــادری و کانــون گرم خانــواده در 
هــم تنیــده می شــود و مســاله از هــم پاشــیدن خانواده هــا 
بــه دلیــل معتــاد شــدن مــادر خانــواده مطــرح خواهد شــد.

ــرون  ــه بی ــه ک ــت از خان ــر اس ــدود ۱۵ عص ــاعت ح  س
ــی  ــر جوان ــر و پس ــه دخت ــوی خان ــکوی جل ــم س می آی
کنــار هــم نشســته اند، زمانــی کــه صــدای بــاز شــدن در را 
می شــنوند نیــم خیــز می شــوند و هنگامی کــه پایــم را روی 
ســکو می گــذارم بــا لحنــی آرام معــذرت خواهــی می کننــد 

ــوند. ــد می ش ــکو بلن و از روی س
 چیــزی کــه توجــه مــن را جلب می کند ســیگاری اســت 
کــه در دســت ایــن دو اســت و بــه دیگــری بــرای پــک زدن 
پــاس می دهنــد، در زمانــه ای کــه کرونــا حتــی ارتباطــات را 
از خانواده هــا گرفتــه اســت امــا اینگونــه ســیگار میــان ایــن 
ــن  ــه ای ــتم ک ــود، نمی دانس ــت می ش ــه دس ــت ب دو دس
روزهــا جوانــان با چیزی شــبیه ســیگار حشــیش استنشــاق 
می کننــد امــا وقتــی از یــک پزشــک و درمانگــر اعتیــاد ایــن 
موضــوع را جویــا شــدم، بســیار نگــران شــدم چــرا کــه گفت 

جوانــان ایــن شــیوه را مدت هاســت انجــام می دهنــد.
 شــاید هیچــگاه نبایــد بگذاریــم ایــن روزهــای تلــخ دوباره 
تکــرار شــود چــون آســیب اعتیــاد چنــان کانــون خانواده هــا 
را نابــود می کنــد کــه ممکــن اســت اگــر اراده ای در وجــود 
ــا  ــد ت ــته باش ــود نداش ــاد وج ــرک اعتی ــرای ت ــان ب جوان
ســال های ســال عــذاب بــرای خانــواده و دوســتان بــه همراه 

داشــته باشــد. 
موضــوع دیگــری کــه در خیابــان توجــه ام را جلــب کــرد 
دختــر ۱۴ یــا ۱۵ ســاله کــه هــر روز در ســاعتی خــاص در 
گوشــه ای از کوچــه ای خلــوت چنان ســیگار بــر روی لبانش 
می گذاشــت کــه انــگار سال هاســت کــه ســیگار می کشــد، 
اینهــا هــم آســیبی اســت کــه جوانــان را درگیــر خــود کرده 
اســت اعتیــاد هــزاران مشــکل بــه همــراه دارد امــا وقتــی از 
نوجوانــی یــا جوانــی ایــن موضوع جدی گرفته نشــود شــاید 

در آینــده مشــکات آن دوچنــدان شــود.
 وجــود چهــار میلیــون و 400 هــزار نفــر مصــرف 

کننــده موادمخــدر در کشــور
 حمیــد صرامی مدیرکل ســابق دفتر تحقیقــات و آموزش 
ســتاد مبــارزه با موادمخــدر می گوید: چهــار میلیــون و ۴۰۰ 
هــزار نفــر مصرف کننــده مســتمر و غیرمســتمر در کشــور 
وجــود دارد کــه بــا بُعــد خانــوار آنــان، حــدود ۱۵ میلیون نفر 
از جمعیــت کشــور بــه صــورت روزمره دغدغــه و نگرانــی در 

عرصــه موادمخــدر دارند. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در عرصــه پیشــگیری نیــز بایــد 
بــه الگــوی ترکیبــی مصــرف مــواد، زنانه شــدن اعتیــاد، ورود 
افــراد بــا تحصیــات متفاوت بــه چرخه مصــرف مــواد توجه 
کــرد، افــزود: عواملــی همچون تفریــح، جلب توجــه، اختال 
افســردگی و اضطــراب، اختــال خــواب، اختــاالت جنســی 
از جملــه عوامــل مصــرف مــواد در جمعیــت عمومی کشــور 
اســت کــه در عرصــه پیشــگیری باید بــرای هــر کــدام از این 

عوامــل برنامه ریــزی هوشــمندانه کــرد.
 چهــار میلیــون و ۴۰۰ هــزار نفــر مصرف کننده مســتمر و 
غیرمســتمر در کشــور وجــود دارد کــه بــا بُعــد خانــوار آنــان، 
ــه صــورت  ــت کشــور ب ــر از جمعی ــون نف حــدود ۱۵ میلی
روزمــره دغدغــه و نگرانــی در عرصــه موادمخــدر دارندایــن 
پژوهشــگر اعتیاد، شــیوع مصــرف مــواد در نوجوانــان در دهه 

۸۰ را نیــم درصــد و در دهــه ۹۰ بــه ۲.۱ درصــد برشــمرد و 
عواملــی همچــون لذت طلبــی افراطــی، تفریــح، اباحــه گری 
ــای  ــف مهارت ه ــن، ضع ــارت والدی ــدم نظ ــواده، ع در خان
ــورد  ــش در م ــف دان ــاب آوری و ضع ــدم ت ــی، ع خودکنترل
عــوارض و تبعــات مصــرف مــواد را از جملــه موارد جــدی در 

افزایــش شــیوع مصــرف مــواد در نوجوانــان برشــمرد.
 صرامــی گفــت: وضعیــت شــیوع مصــرف مــواد در جوانان 
در دهــه ۸۰ یــک درصــد بود کــه در دهــه ۹۰ بــه ۴.۷ درصد 
رســید و دالیــل آن در نگــرش مثبــت بــه مــواد، اضطــراب، 
پرخاشــگری، عــزت نفــس پاییــن و ضعف اطاعات نســبت 

بــه عــوارض مصــرف مــواد بوده اســت.
 وی ادامــه داد: در جمعیــت کارگــری، نــرخ شــیوع مصرف 
مــواد ۲۲ درصــد اســت و عواملــی همچــون کار ســنگین، 
ســختی شــغل، مشــکات خانوادگــی، تفریــح و مشــکات 
اختــاالت خــواب از جملــه عوامــل مؤثــر در مصــرف مــواد 

در ایــن قشــر اســت.
 اعتیــاد زنــان و دختــران، آســیبی پیچیــده بــه 

کانــون خانــواده
 افزایش مصرف مواد مخدر در ایران در دهه ۷۰ تا ۹۰

صرامــی افــزود: قبــل از انقــاب اســامی در ایــران، وجــود 
بیــش از یک میلیــون و ۳۰۰ هــزار نفر معتــاد و روند افزایش 
شــیوع مصــرف مــواد در دهــه ۱۳۵۰ داللت بــر وجود معضل 
دیرینــه در کشــور داشــت. طبــق نتایج تحقیقــات، ایــران در 
دهــه ۶۰ بــا کاهــش شــیوع مصــرف مــواد مواجــه بــود، امــا 
از دهــه ۷۰ تــا ۹۰ افزایــش شــیوع مصرف مــواد در کشــور را 
بایــد غفلــت از توســعه فرهنگــی، اجتماعــی، ضعــف کارکرد 
خــرده نظام هــای فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی، تقویــت 
ــم  ــی از تهاج ــی ناش ــای فرهنگ ــط و فریب ه ــای غل باوره
اجتماعــی دشــمن، مهاجرت هــا و حاشیه نشــینی، ضعــف 
مهارت هــای زیســتن، چگونــه زیســتن، بــا هــم زیســتن در 
ــرد  ــت از رویک ــه غفل ــر از هم ــان و مهم ت ــان و جوان نوجوان

پیشــگیری از مصــرف مــواد بیــان کــرد.
 به آسیب های اجتماعی بیشتر توجه شود

 سیدحســن موســوی چلــک رئیــس انجمــن مــددکاران 
ــی  ــیب های اجتماع ــاله آس ــاره مس ــران درب ــی ای اجتماع
می گویــد:  امــروز شــاهد شــرایطی در کشــور هســتیم کــه 
ایجــاب می کنــد بــه آســیب های اجتماعــی توجه بیشــتری 
شــود. از جملــه ایــن شــرایط می تــوان بــه تنوع آســیب های 
اجتماعــی، کاهــش ســن افــراد در معــرض آســیب و آســیب 
ــی،  ــای اجتماع ــیب ه ــار آس ــد آم ــی، رش ــده اجتماع دی
ــای  ــی از فضاه ــی ناش ــای اجتماع ــیب ه ــترش آس گس
مجــازی و تکنولــوژی، جلوتــر بــودن آســیب هــای اجتماعی 
از برنامــه هــا، فراگیــر نبــودن برنامه هــای اجرایی در کشــور، 
غالــب بــودن رویکردهــای سیاســی - امنیتــی نســبت بــه 
ــه مســایل  ــی ب ــدم توجــه کاف ــی و ع آســیب های اجتماع
اجتماعــی در کنــار مســایل اقتصادی و سیاســی اشــاره کرد.

ــن  ــور در ای ــت کش ــر وضعی ــی ب ــرد: تامل ــد ک  وی تاکی
حــوزه نشــان می دهــد کــه وضعیــت جامعــه ایــران در حوزه 
اجتماعــی در  حالت بی تعادلی قــرار دارد. گســتردگی، رواج و 
تعــدد آســیب های اجتماعــی باعــث شــده تــا علیرغــم ایــن 
کــه دســتگاه هــای مســئول تمام تــاش خــود را انجــام می 
دهنــد، امــا روز بــه روز بــر تعــداد و وســعت و پیچیدگــی و 
ــه  ــذا ادام ــزوده شــود. ل ــی اف تراکــم آســیب هــای اجتماع
وضعیــت فعلــی، وضعیــت نگــران کننــده ای را بــرای نظــام 
ایجــاد کــرده کــه مســتعد ایجــاد بحــران هــا و آشــوب های 

اجتماعــی خواهــد بــود.
  آســیب های اجتماعــی همچــون اعتیــاد و 

ــور ــرای کش ــدی ب ــدر تهدی موادمخ
 موســوی چلــک  ادامــه داد: ایــن بــاور وجــود دارد کــه در 
نتیجــه  گســترش آســیب هــای اجتماعــی در کشــور  هــم  
ــد  ــر خواهن ــه از آن تاثی ــم  جامع ــواده و ه ــم خان ــرد،  ه ف
پذیرفــت و  هزینــه هــای این گســترش را خواهنــد پرداخت. 
تاملــی بــر برخــی از  آمارهــای رســمی ارایــه شــده توســط 

ــای طــاق، موادمخــدر  ــط کشــور در حوزه ه مراجــع ذیرب
ــی،  ــه خودکش ــدام ب ــی، اق ــاوی خانوادگ ــردان، دع و روانگ
خشــونت های اجتماعــی، خشــونت های خانگــی، گرایــش 
بــه مصــرف مشــروبات الکلــی، فــرار از منــزل و آســیب های 
اجتماعــی ناشــی از  گســترش فضــای مجــازی گویــای این 
موضــوع هســتند کــه آســیب هــای اجتماعــی تهدیــدی 
جــدی بــرای کشــور محســوب مــی شــوند کــه بــه نظــر 
می رســد ایــن تهدیــد در نهایــت امنیــت اجتماعــی و حتــی 

امنیــت ملــی مــا را تهدیــد جــدی خواهــد کــرد.
ــای  ــیب ه ــترش آس ــه گس ــرا ک ــرد: چ ــه ک  وی اضاف
اجتماعــی نیروی انســانی جامعــه را که مهمتریــن مولفه در 
توســعه هر کشــور محســوب مــی شــود را نابــود خواهدکرد 
و در ایــن شــرایط شــاهد کاهــش مولفــه مهــم دیگــر بــرای 
توســعه هســتیم کــه از آن بــه عنــوان  ســرمایه اجتماعــی 
یــاد مــی شــود. بــدون شــک جامعــه ای کــه در آن نیــروی 
انســانی ســالم و کارآمــد و قانــون مــدار کــم باشــد و اعتمــاد 
اجتماعــی و مشــارکت اجتماعــی هم پایین باشــد ســامت 
اجتماعــی هــم مناســب نخواهــد بــود و مــی تــوان گفــت 
کــه تحــت تاثیــر ایــن شــرایط، کیفیــت زندگــی مــردم نیز 
مناســب نخواهــد بود و در نتیجــه مــردم در آن جامعه »بهتر 

زیســتن« را تجربــه نخواهنــد کــرد.
 رئیــس انجمــن مــددکاران اجتماعــی ایــران اضافــه کــرد: 
بــا توجــه بــه اینکــه ایــن شــرایط را قبــول کردیــم کــه در 
ایــن حــوزه عقــب هســتیم وخــوب کار نکردیم و اینکــه باید 
زمینــه هــا و رویکــرد هــای اجتماعــی را تقویــت کنیــم، این 
خــود یعنــی پذیــرش ایــن نکتــه کــه بــا زور و اجبــار نمــی 
تــوان آســیب هــای اجتماعــی را کنترل  کــرد و کاهــش داد 
کــه اگــر می توانســتیم بــا این رویکــرد قهری کنتــرل کنیم 
ایــن وضعیــت را کــه در حــال حاضــر داریــم و همــه نگــران 
تنــوع و تعــدد آســیب هــای اجتماعــی و کاهــش ســن افراد 

در گیــر آســیب هــای اجتماعــی  هســتند، شــاهد نبودیم.
 سن اعتیاد در کشور ۲۴ سال 

اســکندر مومنــی دبیــرکل ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر 
بــا بیــان اینکــه میانگیــن ســن اعتیــاد در ایــران، ۲۴ ســال 
و چنــد مــاه اســت و ایــن ســن اعتیــاد در دنیــا، ۱۹ ســال 
اســت، گفــت : نــرخ شــیوع اعتیــاد در جمعیت فعال کشــور 

پنــج درصــد اســت. 
وی خاطرنشــان کــرد: همچنیــن نــرخ شــیوع اعتیــاد در 
ــرخ  ــن ن ــج درصــد اســت و ای ــال کشــور، پن ــت فع جمعی
در دنیــا بــاالی ۷ درصــد اســت، اگرچــه وجــود یــک معتــاد 
هــم در ایــران زیبنــده نیســت امــا اگــر اقدامــات جمهــوری 
اســامی ایــران نبــود، وضعیــت اعتیاد بــدی را شــاهد بودیم.

 نــرخ شــیوع اعتیــاد در جمعیت فعال کشــور پنــج درصد 
اســتمومنی نــرخ شــیوع اعتیــاد در حــوزه دانش آمــوزی را ۲ 
درصــد خوانــد و گفــت: ایــن نــرخ در آمریــکا، ۱۷ درصــد و 
در برخــی کشــورها نیــز ۲۰ درصــد اســت کــه رقــم باالیــی 
اســت. در همــه ابعــاد اگــر بخواهیم شــاخص را تعیین کنیم، 
وضعیــت جمهــوری اســامی ایــران بــا بســیاری از کشــورها 

ــادی دارد. فاصله زی
ــیب  ــای دارای آس ــه خانواده ه ــوزش ب ــه آم ــال ارائ  دنب

اجتماعــی هســتیم 
ــواده ریاســت  ــان و خان ــور زن ــاون ام ــی مع انســیه خزعل
ــگار  ــا خبرن ــاره در گفــت و گــو ب جمهــوری نیــز در ایــن ب
حــوزه زنــان و خانــواده ایرنــا در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه 
ــه بیشــتر شــده،  ــی  در جامع ــون آســیب های اجتماع اکن
ســن اعتیــاد خیلــی پاییــن آمــده اســت و دخترانــی کــه به 
ــای  ــه برنامه ه ــت چ ــن معاون ــد، ای موادمخــدر روی آورده ان
بــرای کمــک بــه ایــن موضــوع دارد، اظهــار داشــت: یکــی از 
کارهایــی کــه در ایــن زمینــه می خواهیــم به وســیله خیران 
انجــام دهیــم ایــن اســت کــه بــا آمــوزش و تحــت پوشــش 
ــن  ــار ای ــا دچ ــوی از آنه ــه عض ــی ک ــراردادن خانواده های ق
آســیب ها هســتند و یــا خــود خانــواده دچــار ایــن آســیب 

شــده اســت بتوانیــم فرزنــدان آنهــا را حفــظ کنیــم.

 وی تصریــح کــرد: تمــام تــاش ایــن اســت کــه اقداماتــی 
ــا ارائــه آموزش هــای الزم فرزنــدان ایــن  انجــام شــود کــه ب
خانواده هــا بــه ســمت مســاله اعتیــاد کشــیده نشــوند، البته 
اکثــر ایــن افــراد در محلــه هایــی هســتند کــه این مشــکل 
در آنجــا شــیوع پیــدا مــی کنــد و الزمــه آن ایــن اســت کــه 

خــود بانــوان از آســیب بیشــتر جلوگیــری کنند.
ــر را در  ــر همدیگ ــوان بهت ــت: بان ــد اس ــی معتق  خزعل
ــد  ــا بیشــتر  بتوانن ــد ت ــف درک می کنن مســیرهای مختل
در زمینــه حــل آســیب های اجتماعــی پشــتیبانی کننــد و 
مســایل تربیتــی آنهــا را عهــده دار شــوند روی همیــن اصــل 
یکــی از برنامــه هــای مــا تنظیــم شــده اســت که به وســیله 
نیروهــای مردمــی ایــن آمــوزش هــا را بــه خانواده هــا داشــته 

باشیم.
 مصــرف گل در جامعــه بــه شــدت افزایــش یافتــه اســت 
صفاتیــان تحلیل گــر اعتیــاد نیــز در گفــت و گو بــا خبرنگار 
ایرنــا اظهــار داشــت: براســاس آمــار و اطاعــات موجود بیش 
از چهــار میلیــون مصرف کننــده مســتقیم و غیرمســتقیم 
موادمخــدر در کشــور داریــم، یعنــی ۱۵ میلیــون نفــر و یک 

ششــم کشــور درگیــر گرفتــاری موادمخدر هســتند.

ــه شــدت  ــه ب ــان اینکــه مصــرف گل در جامع ــا بی وی ب
ــرف در  ــن مص ــرد: ای ــح ک ــت، تصری ــه اس ــش یافت افزای
ــدارس  ــت و در م ــاهده اس ــل مش ــران قاب ــای ته پارک ه
ــده می شــود. ــی دی ــه خوب ــن موضــوع ب ــز ای ــی نی راهنمای

صفاتیــان بــا بیــان اینکــه وقتــی معــاون وزیــر آمــوزش و 
پــرورش اعــام می کنــد کــه ســن اعتیــاد باالرفتــه اســت، 
تصریــح کــرد: نمی تــوان ایــن را پذیرفــت چــون وقتــی مادر 
دانش آمــوزان بســیاری از ایــن مســایل را در پارک هــا و 
خیابان هــا مشــاهده می کننــد چگونــه بایــد ایــن موضــوع 
ــر مبنــای یــک کار  ــا اعــام ایــن آمــار ب را قبــول کــرد. آی
تحقیقاتی و براســاس کدام کار پژوهشــی اســت که از ســوی 

ــر اعــام می شــود. ــاون وزی مع
 ایــن تحلیلگــر ادامــه داد: جــوان یــا نوجوانی که از ســنین 
پاییــن گل یــا حشــیش اســتفاده می کنــد ۱۰ ســال دیگــر 
ــی  ــد در جای ــد، نمی توان ــکیل ده ــواده تش ــد خان نمی توان
مشــغل بــه کار شــود و یک شــخصیت ضــد اجتماعــی پیدا 

می کنــد وقابــل درمــان هــم نخواهــد بــود.
 وی بــا بیــان اینکــه موضوعــات اجتماعی همه زنجیــره وار 
بــه هــم وصل هســتند و ریشــه همه ایــن موضوعــات اعتیاد 
اســت، اظهــار داشــت: با گــران شــدن موادمخدر، فــرد معتاد 
مجبــور اســت به ســمت مــواد ارزان تــر و ناخالــص و تزریق و 
مصــرف مــواد روان گردان هــا بــرود و در نهایــت مجبــور بــه 
جــرم بــرای تامیــن موادمخــدر موردنیــاز خــود می شــود که 
بــه همیــن منظــور باید چــاره ای اساســی بــرای ایــن موضوع 

اندیشید.
 صفاتیــان ادامــه داد: موادمخــدر ســاالنه نزدیــک بــه ۲۰۰ 
هــزار میلیــارد تومــان بــه اقتصاد کشــور ضربــه می زنــد باید 
پرســید کــه مســئوالن کشــوری وقتــی موادمخــدر روزانــه 
حــدود ۵۰۰ میلیــارد تومــان در بخــش درمــان، بهداشــت، 
مقابلــه و دیگــر بخش هــا، بــه کشــور ضربــه زده اســت چــه 
ــه  ــه ب ــا اعتیــاد ایــن همــه ضرب ــد انجــام دهــد ت کاری بای

کشــور وارد نکنــد.
ــژه اعتیــاد  ــه وی ــه هــر حــال آســیب های اجتماعــی ب  ب
موجــب ضربــه بزرگــی بــه کانــون گــرم خانواده هــا می شــود 
چــرا کــه وقتــی بانــوان درگیــر ایــن آســیب شــوند هــزاران 
مشــکل از جملــه ازهــم پاشــیدگی خانواده هــا، طــاق و از 
هــم گسســتن ارتباطــات خانوادگــی می شــود پــس بنیــاد 
بگذاریــم اعتیــاد بیشــتر از ایــن زنانــه شــود اگرچــه افزایــش 
اعتیــاد در مــردان آســیب های بیشــتری بــه همــراه دارد امــا 
اگــر بــه گونــه ای برنامه ریــزی شــود کــه اعتیــاد ایــن همــه 
ــری را خواهــد  ــد نقــش موثرت ــه جامعــه وارد نکن ــه ب ضرب

داشــت.

ــل  ــر و محصــول عوام ــی کتمــان ناپذی دستفروشــی نمــودی از واقعیت
متعــددی ماننــد اوضــاع نامناســب معیشــت و ضعــف مدیریــت شــهری 

اســت.
 خبرگــزاری مهــر، گــروه اســتان ها- فاطمــه ملــک پــور: دستفروشــی 
شــاید  در وهلــه اول شــغل پایــداری بــه نظــر نرســد ولــی وارد بطــن ماجرا 
کــه می شــوی چیــزی بــه غیــر از واقعیــت جامعــه را در خــود جــای نــداده 

ست. ا
 مقولــه دستفروشــی تصویــری آشــنا از یــک واقعیــت اجتماعــی بــرای 
شــهروندان تبریــزی اســت. بــرای مثــال کل پیــاده راه تربیــت در ســاعاتی 
از روز پــر می شــود از دستفروشــان کــه تقریبــاً همــه چیــز می فروشــند. 
ــدف  ــز شــهر، ه ــم در مرک ــز را آن ه ــره تبری ــه چه منظــره ای زشــت ک

گرفتــه اســت.
 معضلــی کــه ســال هاســت مســئوالن چــاره ای بــرای حــل آن 
نمی یابنــد. بــه ســراغ یکــی از دستفروشــان کــه بســاطی از روســری ها و 
شــال هــای رنگارنــگ بــر روی زمیــن پهن کــرده اســت مــی روم و از وی در 

خصــوص اوضــاع و احــوال کارش مــی پرســم.
 کارت شناسایی دستفروشی ندارم

ــب روزی  ــال کس ــه دنب ــد: ب ــورد کارش می گوی ــینی در م ــا حس  رض
حــال صبــح از خانــه خــارج می شــوم و تــا پاســی از شــب اینجــا هســتم 

ولــی ایــن روزهــا خریــد مــردم کاهــش یافتــه اســت.
 وی در خصــوص مشــکات کارش و طــرح ســاماندهی دســت فروشــان 
می افــزود: مــن نــان آور خانــواده هســتم و کار دیگــری بــه جــز ایــن کار 
ــی  ــد ول ــت می کردن ــی اذی ــوران شــهرداری خیل ــل مأم ــد نیســتم اوای بل
اکنــون کــه کمی شــناخته شــده هســتیم تــا حــدودی کاری با بســاطمان 

ندارند.
 وی ادامــه می دهــد: در ســامانه اینترنتــی ثبــت نــام کــرده ام ولــی کارت 

شناســایی دستفروشــی ندارم.
 حســینی می گویــد: محلــی را بــرای انتقال دستفروشــان تعییــن کردند 
ولــی کار مــا گــذری اســت و اگــر آنجــا برویــم مشــتریانمان را از دســت 

می دهیــم بــرای همیــن اینجــا بســاط پهــن می کنیــم.
  کاهــش درآمــد بــا انتقــال بــه محــل تعییــن شــده از ســوی 

شهرداری
 علــی عبــادی دســتفروش دیگــری اســت کــه در یکــی از شــلوغ ترین 
چهارراه هــای تبریــز بســاط پهــن می کنــد وی در مــورد کارش می گویــد: 
حــدود ۱۰ ســال اســت کــه دستفروشــی می کنــم و مأمــوران شــهرداری 
مــن را می شناســند و دیگــر کاری بــا مــن ندارنــد البتــه ایــن را هــم بگویم 
کــه چنــد ســال پیش بــه خاطــر ایــن کار زندان هــم رفتــه ام ولــی در حال 

حاضــر بــه دستفروشــان تــازه وارد اجــازه کار نمی دهنــد.
ــری از  ــرای جلوگی ــان ب ــاماندهی دستفروش ــرح س ــورد ط  از وی در م
ــورد تراکنش هــای  ــن م ــاده روهــا مــی پرســم کــه در ای ســدمعبر در پی
ــی  ــد: جای ــروز دســتگاه کارتخــوان خــود را نشــان می دهــد و می افزای ام
را در داخــل کوچــه بــرای فعالیــت دستفروشــان تعییــن کردنــد ولــی من، 
پــدر دو کــودک هســتم کــه در خانــه چشــم بــه راهــم هســتند از صبــح 
تــا حــاال کــه نزدیــک شــب اســت تنهــا دو مــورد فــروش داشــتم اینجــا در 
چهــارراه کســی چیــزی نمی خــرد اگــر بــه محــل تعیین شــده شــهرداری 

برویــم مــردم بــرای خریــد آنجــا نمــی آینــد.
ــه فروشــگاه ها حــدود   عبــادی ادامــه می دهــد: جنــس مــن نســبت ب
۱۵ درصــد ارزان تــر اســت ولــی بــا ایــن وجود بــه دلیــل شــرایط اقتصادی، 
خریــد مــردم بــه انــدازه ای کاهــش یافتــه کــه مــا نیــز تــوان ادامــه زندگی 

در پایین تریــن ســطح را نداریــم.
 وی بــا بیــان اینکــه در ســامانه دستفروشــان ثبــت نــام کــرده اســت، 
ــوان  ــتگاه کارت خ ــه از دس ــل اینک ــه دلی ــر ب ــال حاض ــد: در ح می گوی
ــات کســر می شــود. ــا مالی ــش از م ــر تراکن ــرای ه ــم ب اســتفاده می کنی

 توان اجاره مکانی برای فروش اجناسم را ندارم 
ــم نیــز دختــری اســت کــه کنــار پیــاده رو بســاط پهــن کــرده و  مری
خــودش نیــز در کنــار بســاطش در حــال مطالعــه اســت مریــم در مــورد 
شــرایط کارش می گویــد: مدتــی اســت کــه ایــن کار شــروع کــرده ام کار 

مشــکلی اســت ولــی ایــن بســاط بــرای گــذران زندگــی اســت. 
وی می افزایــد: اجنــاس مــن کار دســت اســت و بــه نوعــی کار هنــری 
ــتقبال  ــردم اس ــر نمی ک ــروع کارم فک ــدای ش ــود در ابت ــوب می ش محس
ــری  ــه کار هن ــی زود متوج ــردم خیل ــی م ــوم ول ــم ش ــی از اجناس خوب

می شــوند.
 مریــم ادامــه می دهــد: حکاکــی بــر روی شیشــه کار ســختی اســت و 

بــرای اینکــه کار هنــری اســت در اینجــا فــروش خوبــی دارم.
ــروش  ــرای ف ــی ب ــاره مکان ــوان اج ــر ت ــال حاض ــد: در ح  وی می گوی
اجناســم را نــدارم در ایــن زمینــه راه هــای زیــادی را بــرای فــروش امتحــان 
کــردم معمــوالً مغــازه داران، اجنــاس را خیلــی ارزان از مــن مــی خرنــد و 
بــه قیمــت گــران بــه مشــتری می فروشــند کــه در ایــن صــورت ســودی 
بــرای مــن باقــی نمی مانــد و در نهایــت مجبــور بــه پهــن کــردن بســاط 

در پیــاده رو شــده ام.
  ضرورت ساماندهی دستفروشان تبریز

ــاره  ــا اش ــز ب ــهر تبری ــامی ش ــورای اس ــو ش ــه عض ــن زمین  در همی
ــوص  ــد: در خص ــد می کن ــان تاکی ــاماندهی دستفروش ــرورت س ــر ض ب
ســاماندهی دستفروشــان بایــد تصمیماتــی اتخــاذ شــود و حتمــاً بازارچه ی 

ــد. ــوالن اختصــاص یاب ــرای معل ــی ب محل
 یاســین بجانــی بــه برخــی از مشــکات موجــود در شــهر تبریــز اشــاره 
ــرای  ــی ب ــای محل ــاد بازارچه ه ــور ایج ــه منظ ــد: ب ــد و می افزای می کن
بانوانــی کــه صنایع دســتی تولیــد می کننــد، بایــد اقداماتــی انجــام شــود. 
ــن  ــت طــرح چندی ــن وضعی ــرای اطــاع از آخری ــه ب ــن زمین  در همی
ســاله ســاماندهی دستفروشــان بــا شــهردار تبریــز تمــاس می گیــرم ولــی 

ــد. ــا پاســخ نمی ده ــاس و پیام ه ــه تم ــز ب ــهردار تبری ش
ــا جــواد صدیقــی معــاون محیــط  ــن موضــوع ب ــه پیگیــری ای  در ادام
ــه وی  ــرم ک ــاس می گی ــز تم ــهردار تبری ــهری ش ــات ش ــت و خدم زیس
ــن و ســاماندهی مشــاغل شــهری  ــل ســازمان میادی ــر عام ــی مدی مطلب
شــهرداری تبریــز را بــه عنــوان مســئول طــرح ســاماندهی دستفروشــان 

ــد. ــی می کن معرف
 ســعید مطلبــی مدیــر عامــل ســازمان میادیــن و ســاماندهی مشــاغل 
شــهری شــهرداری تبریــز در گفتگویــی می گویــد: درســت اســت کــه مــا 
نیــز متولــی ایــن موضــوع هســتیم ولــی اطاعــات کامــل ایــن طــرح در 
اختیــار علیرضــا اســکویی، مدیــرکل پیشــگیری و رفــع تخلفــات شــهری 

شــهرداری تبریــز اســت.
 بــا اســکویی تمــاس می گیــرم ولــی بعــد از چنــد روز بــا وجــود معرفــی، 

بــه تمــاس و پیام هــا پاســخ نمی دهــد.
 آنچــه مســلم اســت ایــن اســت کــه دستفروشــی چهــره زیبایی نــدارد و 
هــر کجــا کــه پــا گــذارد مشــکات و نازیبایی هــای نیــز بــه همــراه خواهد 
داشــت ولــی از هــر طــرف کــه بــه ایــن موضــوع نــگاه کنیــم در نهایــت 
ــان  ــن می ــن وضعیــت می شــود. در ای مجموعــه ای از خاءهــا مســبب ای
در شــهری کــه مســئولی پاســخگوی وضعیــت موجــود نیســت نمی تــوان 

انتظــاری بــه تغییــر داشــت.

بساطی برای گذران زندگی

گزارش

اعتیاد زنان و دختران، آسیبی پیچیده به کانون خانواده



فرهنگ و هنر5 چهارشنبه 12مرداد 1400
سال بیست و چهارم
شماره 2265

شاعرانی که به دنبال گرفتن اشک از 
جمعیت هستند

گفتوگو

»خوانــش یــک خبــر بــد ایــن نیــاز وســواس گونه را توصیف 
می کنــد کــه هنــگام تــرس به دنبــال یافتــن پاســخ هســتیم. 
مــا از لحاظ زیســتی بــه ایــن کار تمایــل داریــم. روزنامه نگاری 
تــا انــدازه ای بــا این تمایــل بازی می کنــد و تیترهــا و خبرهای 
تحریک آمیــز مخاطــب را جــذب می کنــد؛ چراکــه تــرس و 

اضطــرار را فــرا می خواند.«)ماهنامــه »مدیریــت ارتباطــات«(
ــت  ــه »مدیری ــماره ١٤٦ ماهنام ــنا، ش ــزارش ایس ــه گ  ب
ــد و اضطــراب«  ــاره »خبــر ب ــا پرونده هایــی درب ارتباطــات« ب
و »روابــط عمومــی آکادمیــک« بــه مدیرمســئولی امیرعبــاس 

ــی منتشــر شــد. ــی ورامین ــور و ســردبیری عل تقی پ
 شــماره تیرمــاه ایــن مجلــه بــا بررســی پرونــده ویــژه »خبر 
بــد و اضطــراب« بــه یافتــن پاســخی بــرای چرایــی جذابیــت 
ــور  ــه و حض ــده دوم تاریخچ ــت و در پرون ــد اس ــای ب خبره
»روابــط عمومــی آکادمیــک« را مــورد بررســی قرار داده اســت.

 خوانــش یــک خبــر بــد ایــن نیــاز وســواس گونه را توصیف 
می کنــد کــه هنــگام تــرس به دنبــال یافتــن پاســخ هســتیم. 

مــا از لحاظ زیســتی بــه ایــن کار تمایــل داریــم. روزنامه نگاری 
ــا و  ــد و تیتره ــازی می کن ــل ب ــن تمای ــا ای ــدازه ای ب ــا ان ت
خبرهــای تحریک آمیــز مخاطــب را جــذب می کنــد؛ چراکــه 
تــرس و اضطــرار را فــرا می خوانــد. ایــن حــس وجــود دارد کــه 
اگــر مــن آخریــن خبرهــا را بدانــم،  بهتــر می توانــم از خــود 
و خانــواده ام محافظــت کنــم، امــا بــه نظــر می رســد کــه در 
روزگار نــو بایــد رفتــار خــود را تغییــر دهیــم؛ وگرنــه اضطراب 
خبــر بدخوانــی مــا را نابــود خواهــد کــرد. در شــماره جدیــد 
ماهنامــه مدیریــت بــه ایــن موضــوع پرداختــه  شــده کــه چرا 
خبــر بــد جذاب اســت؟ چــه تأثیــرات روانــی بــر انســان دارد؟ 
آیــا جهــان بــه انــدازه ای کــه مــا در اخبــار می شــنویم، تیــره  و 

تــار اســت؟
ــگاری،  ــات و روزنامه ن ــتادان ارتباط ــده از اس ــن پرون  در ای
محمدمهــدی فرقانــی، علی اکبر قاضــی زاده، فریــدون صدیقی 
و مجیــد رضاییــان پرســیده  شــده کــه چــرا خبــر بــد ارزش 
خبــری دارد؟ بــا بیــژن عبدالکریمــی و صالح نجفی خبــر بد را 

از منظر فلســفی بررســی شــده و ســهیل رحیمی و مصطفی 
ســلیمانی ســراغ ابعــاد روان شــناختی خبــر بــد رفته انــد. زهرا 
اجــاق، پژوهشــگر ارتباطــات و محســن محمــودی از دیگــر 

نویســندگان ایــن پرونده هســتند.
 عمــر »آمــوزش دانشــگاهی« روابــط عمومــی از تأســیس 
ــر  ــی کمت ــازمان های ایران ــی« در س ــط عموم ــد رواب »واح
ــا  ــم، ام ــیار ک ــعه آن بس ــوالت و توس ــرعت تح ــت و س اس
باالخــره روابــط عمومــی به عنــوان یــک حرفــه و تخصــص در 
دانشــگاه های ایــران چنــان اهمیتــی پیــدا کــرد کــه مقطــع 
کارشناســی آن بــرای اول بــار در دانشــگاه عالمــه طباطبایــی 
دایــر شــود. کمــی دیــر اســت؛ در  روزهایــی کــه دانشــگاه ها 
از رونــق افتــاده. دانشــگاه های ایــران هــم بیشــتر. امــا بــه نظــر 
روابــط عمومــی آکادمیــک همچنــان ضــرورت دارد؛ چراکه ما 
ســنتی در روابــط عمومــی نداریــم و یکســره مصرف کننــده 
هســتیم. بــا عنایت بــه ایــن اتفــاق پرونــده ای دربــاره راه اندازی 
کارشناســی ارشــد رشــته روابــط عمومــی در دانشــگاه عالمــه 

ــت ارتباطــات  ــه مدیری ــر ماهنام ــی در شــماره اخی طباطبای
منتشــر شــده اســت.

 بــا حســینعلی افخمــی، اســتاد روابــط عمومــی دانشــگاه 
ــاره  ــن رشــته درب عالمــه و بنیان گــذار کارشناســی ارشــد ای
ضــرورت توجــه آکادمیــک صحبــت شــده و علیرضــا 
عبداللهی نــژاد، رضــا صابــری و منصــور ســاعی کــه هــر ســه 
ــی  ــط عموم ــات و رواب ــال ارتباط ــدرس و فع ــگر، م پژوهش
ــد. ــم  زده ان ــده قل ــن پرون ــاق در ای ــن اتف ــاره ای هســتند، درب

 صاحب امتیــاز این ماهنامه، مؤسســه مطبوعاتــی دایره رنگی 
ایــده آل اســت، مدیرمســئول: امیرعبــاس تقی پــور، ســردبیر: 
علــی ورامینــی، تحریریــه شــامل حســن نمکدوســت تهرانی، 
مســعود شاه حســینی، محســن آزموده، آرمین هاشــمی، ســبا 
حیدرخانــی، فرانــک کالنتــری و محســن محمــودی، مدیــر 
اجرایــی و هماهنگــی: بهنــام تقی پــور، طــراح جلــد: جلیــل 

نوربخــش و گرافیــک: نگار آشــتیانی هســتند. 

رییس ســازمان ســینمایی در جریــان بازدیــد از پلتفرم های 
شــبکه نمایــش خانگــی در حالیکــه در ماه هــای اخیــر چالش 
ــاره مجوزهــای ســریال ها و  ــان ســاترا و وزارت ارشــاد درب می
ــار  ــت، اظه ــوده اس ــای داغ ب ــزو خبره ــان ج برنامه های ش
امیــدواری کــرده اســت کــه« بــه زودی بــا جلســات همفکری 
و تعامــل دکتــر اســماعیلی وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســالمی و 
دکتــر جبلــی رئیــس رســانه ملــی و ســایر مراجــع ذیصــالح، 

تکلیــف پلتفرم هــا روشــن شــود.«
ــازمان  ــس س ــی رئی ــد خزاع ــنا، محم ــزارش ایس ــه گ  ب
ــاون توســعه  ــنا مع ــادر آش ــراه ق ــه هم ــینمایی کشــور ب س
فنــاوری و مطالعــات ســازمان، یــزدان عشــیری مشــاور رئیس 
ســازمان و مدیــر کل روابــط عمومــی و کامــران ملکی مشــاور 
ــته )۹  ــینمایی روز گذش ــازمان س ــس س ــاف رئی ــور اصن ام
مــرداد مــاه( بــا حضــور در دفاتــر پلتفرم هــای فیلیمو، نمــاوا و 
فیلم نــت از بخش هــای مختلــف ایــن ســامانه ها بازدیــد کــرد.

ــش  ــه چال ــاده اســت ک ــاق افت ــی اتف ــدار در حال ــن دی  ای
ــه اوج  ســاترا و شــبکه نمایــش خانگــی در ماه هــای اخیــر ب
خــود رســیده اســت و امــروز ١۰ مــرداد مــاه، شــورای مرکــزی 
کانــون کارگردانــان ســینمای ایــران در نامــه ای بــه رییــس 
ســازمان ســینمایی از محمــد خزاعــی خواســته اســت تــا در 
ــر ســنگ اندازی ها در حــوزه  دوران ســخت اقتصــادی در براب

تولیــدات شــبکه نمایــش خانگــی تدبیــری بیاندیشــد.
ــازمان  ــی س ــط عموم ــه رواب ــدی ک ــر بازدی ــه خب  در ادام
ــدار  ــره کــرده، آمــده اســت کــه در ایــن دی ســینمایی مخاب
ــا محمدمهــدی شــکوری مقــدم مدیــر آپــارات و فیلیمــو،  ب
محمــد حســن شــانه ســاز  زاده مدیــر عامــل نمــاوا، مهــدی 
یزدانــی مدیــر نمــاوا، علــی ســرتیپی مدیــر ســامانه فیلم نــت 

و محمدرضا صابری ســخنگوی انجمن ســینماداران، پیرامون 
مشــکالت، چالش هــا و انتظــارات ایــن حــوزه بحــث و 

گفتگوهایــی صــورت گرفــت.
ــذاری آن  ــزان تاثیرگ ــا و می ــت پلتفرم ه ــر اهمی ــد ب  تاکی
بــر موضــوع اشــتغال، رونــق تولیــد آثــار تصویــری و صنعــت 
ســریال ســازی، امنیــت ســرمایه گــذاری و کارکــرد تفریحــی  
ــه و اشــتغال  ــا و جامع ــرای خانواده ه ــار ب ــن آث ســرگرمی ای
ــه صــورت مســتقیم و حــدود ۷ هــزار  بیــش از هــزار نفــر ب
نفــر بــه صــورت غیرمســتقیم و در قالــب پروژه هــا، تاثیــر این 
صنعــت در کاهــش مخاطــب برنامه هــای ماهــواره ای و لــزوم 
اعتمــاد بــه ایــن ســامانه ها بــه مثابــه کمپانی هــای تولیــدی، 
از جملــه محورهــای مطــرح شــده از ســوی مدیــران پلتفرم ها 
در بازدیــد رئیــس ســازمان ســینمایی کشــور از این ســامانه ها 
بــوده اســت. همچنیــن مدیــران پلتفرم هــا، از رئیس ســازمان 
ســینمایی بــرای اعتمــاد بــه پلتفرم هــا در صنعــت تصویــر، 
درخواســت کردنــد وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی نســبت 
بــه صــدور مجــوز محصــوالت ویدیویی بــه منظور هــم افزایی 

بــه ایــن ظرفیــت مســاعدت و حمایــت کنــد.
ــد: در  ــوان کردن ــا عن ــران پلتفرم ه ــد، مدی ــن بازدی  در ای
ــا پلتفرم هــا گــره خــورده  شــرایط امــروز، اقتصــاد ســینما ب
و بایــد ابهامــات و بالتکلیفی هــای ایــن حــوزه حــل و فصــل 
شــود تــا رونــق و امنیت مضاعفــی در ایــن عرصه ایجاد شــود.

 در ادامــه ایــن دیدارهــا، رئیــس ســازمان ســینمایی 
کشــور، بــا اشــاره بــه اهمیــت پلتفرم هــا در دنیــای معاصــر و 
نیــاز جامعــه بــه آن، بــر لــزوم همگرایــی و اســتفاده از همــه 
ظرفیت هــای صنعــت تصویــر تاکیــد کــرد و افــزود: فعالیــت 
شــبکه های نمایــش خانگــی بــه افزایــش ظرفیــت اشــتغال و 

فضــای فرهنگــی کشــور کمــک می کنــد. وزارت فرهنــگ و 
ارشــاد اســالمی در راســتای توســعه و ایجــاد بازارهــای جدیــد 
نیــز اقداماتــی انجــام داده اســت امــا در حــال حاضــر بیــش 
از همیشــه بــه ایجــاد نهضــت تولیــد و محتــوا نیــاز داریــم. 
جامعــه ایــران دارای بخش گســترده ای از نیروهای انســانی در 
زمینــه صنعــت تصویر اســت. فــارغ التحصیــالن دانشــگاه ها، 
ــان آموزشــگاه ها و  ــی حــوزه ســینما، هنرجوی ــاالن تجرب فع
مراکــز ســینمای جــوان و عالقمنــدان به ایــن حــوزه از جمله 
ظرفیــت بالقــوه مــا اســت کــه قطعــا بــا تقویــت فرآیندهــای 
محتوایــی شــاهد تحــوالت چشــمگیر در این زمینــه خواهیم 

بــود. 
خزاعــی ادامــه داد: ظرفیــت پلتفرم هــا در ایجــاد نشــاط و 
ســرگرمی، اشــتغال و رونــق کســب و کار فعــاالن ســینمایی 
کامــال ملمــوس اســت. پلتفرم ها یکــی از اجــزای مهم صنعت 
تصویــر بــه شــمار می آینــد و قطعــا بایــد توجــه جــدی ای بــه 
ایــن صنعــت داخلــی و تولیــدات ملــی و بومــی آن صــورت 
گیــرد. البتــه، در خصــوص محتــوای محصــوالت آن دغدغه ها 
و مالحظاتــی وجــود دارد کــه بایــد مرتفــع شــود چرا کــه این 
حساســیت ها و دغدغه هــا اهمیــت و کارکردهــای مهــم ایــن 

بخــش را نشــان می دهــد.
 رئیــس ســازمان ســینمایی کشــور عنــوان کــرد: در حــال 
حاضــر در کشــورهای همســایه از محصــوالت نمایش خانگی 
ــش  ــه و بخ ــکل گرفت ــی ش ــاد محکم ــا اقتص و  وی  او دی ه
بزرگــی از کشــورهای منطقــه، بــازار مصــرف آن ها محســوب 
ــا توجــه بــه نیــروی انســانی کیفــی و  می شــوند. مــا نیــز، ب
ــر و سریال ســازی  خــالق و ظرفیــت توســعه صنعــت تصوی
خــود می توانیــم در ایــن رقابــت منطقــه ای، حضــور 

ــیم. ــته باش ــری داش جدی ت
ــگاه »وی او  ــه جای ــه ب ــت توج ــرورت و اهمی ــی، ض  خزاع
دی«هــا و تاثیــرات آنهــا در جامعه امروز را محســوس دانســت 
و افــزود: بــا رشــد تکنولوژی هــای نویــن اساســا ســبد مصرف 
خانــوار دســتخوش تغییــرات قــرار گرفتــه اســت. حتــی در 
ــد، وی او دی هــا باعــث کاهــش  گزارشــی کــه اشــاره کردی
گرایــش مخاطــب بــه ماهواره هــا شــده اند و مــا بــه درســتی 
ــت و  ــازی درس ــوا س ــا محت ــت ب ــن ظرفی ــم از ای می توانی
هدفمنــد، ضمــن حفظ وجوه ســرگرم کننــده و تفریحــی، به 

کارکردهــای فرهنگــی و اجتماعــی آن نیــز فکــر کنیــم.
 وی اســتفاده از پلتفرم هــا را ضرورت رونق ســینما و صنعت 
تصویــر خوانــد و ادامــه داد: در دوران کرونــا این صنعت در خالء 
ســالن های ســینمایی تــا حدی پاســخگوی نیــاز جامعــه بوده 
اســت. جهــان امــروز بــا ظهــور فناوری هــای نویــن در صنعت 
تصویــر و گســترش آن در جامعــه، بــا انبوهــی از تولیــدات و 
محتــوا مواجــه اســت درحالیکــه امــکان محدودســازی نیــز 
وجــود نــدارد. الزم اســت بــا رویکــرد تنظیم گــری و نظارتــی 

بــه ارتقــای کیفیت محتــوا فکــر کنیم.
خزاعــی افــرود: در صــورت اهمیــت پیــدا کــردن پلتفرم هــا 
و امــکان دسترســی راحت تــر مــردم بــه فیلم هــا و ســریال ها 
و تولیــدات ایرانــی، عمــال رغبــت مــردم از دیــدن فیلم هــای 
خارجــی و یــا رفتــن بــه ســراغ ماهواره هــا کمتــر خواهد شــد.

 رییــس ســازمان ســینمایی در پایان اظهــار امیــدواری کرد، 
بــه زودی بــا جلســات همفکــری و تعامــل دکتــر اســماعیلی 
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و دکتــر جبلی رئیس رســانه 
ــا روشــن  ــی و ســایر مراجــع ذیصــالح تکلیــف پلتفرم ه مل

شــود. 

چرا خبر بد برایمان جذاب است؟

تکلیف پلتفرم های شبکه خانگی بزودی روشن می شود؟

جدول سودوکوجدول سودوکو
جــدول ســودوکو یــک بــازی و ســرگرمی جالــب و جــذاب مــی باشــد جــدول ســودوکو از یــک جــدول 8١ 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 .

               

بازیگــر فیلــم ســینمایی »آژانــس شیشــه ای« گفــت: ســاترا بــه 
جــای اینکــه بــه کمــک تولیــد در ســینما و نمایــش خانگــی بیاید 
در حــال تعطیــل کــردن آن اســت و ســوال اساســی ایــن اســت که 

نمایــش خانگــی چــه گناهــی کــرده اســت کــه بایــد ایــن گونــه 
برایــش تصمیــم بگیرنــد؟

ــا  ــا ب ــگار ســینمایی ایرن ــا خبرن ــو ب ــان در گفت وگ  رضــا کیانی
گالیــه از شــرایطی کــه اخیــرا از ســوی ســازمان تنظیــم مقــررات 
رســانه های صــوت و تصویــر فراگیــر )ســاترا( اعــالم شــده اســت، 
گفــت: فیلم هــا و ســریال ها بــه واســطه تصمیمــات ســاترا در حــال 
تعطیلــی هســتند و ایــن اقدامــات جز بی کار کــردن بخشــی از بدنه 
ســینما تاثیــر دیگــری نــدارد. حــاال ســوالم ایــن اســت کــه آیــا این 
بیــکاری فایــده ای هــم دارد؟ آن هــم در زمانــی کــه دغدغــه همــه 

ایجــاد کار در کشــور اســت. 
ــال  ــاترا در ح ــات س ــطه تصمیم ــه واس ــریال ها ب ــا و س فیلم ه
تعطیلــی هســتند و ایــن اقدامــات جز بی کار کــردن بخشــی از بدنه 

ســینما تاثیــر دیگری نــدارد
ــوی )ســید ضیاءالدیــن  ــی کاله پهل  بازیگــر مجموعــه تلویزیون
ــود  ــا وج ــی ب ــش خانگ ــرد: نمای ــد ک دری ١۳8۳-١۳۹١( تاکی
ســخت گیری های بعضــا بی دلیــل ســاترا در حــال تعطیــل شــدن 
ــتان  ــا دوس ــم. لطف ــام بدهی ــه انج ــم ک ــادی نداری اســت و کار زی

توضیــح بدهنــد ســینما چــه گناهــی کــرده کــه بایــد ایــن گونــه 
برایــش تصمیــم بگیرنــد؟

 تئاتر »پدر« شهریور روی صحنه می رود
 بازیگــر فیلــم ســینمایی فــرش بــاد )کمــال تبریــزی ١۳8١( در 
پاســخ بــه ایــن پرســش کــه ایــن روزها مشــغول چــه کاری اســت، 
بیــان کــرد: در حــال حاضــر مشــغول تمریــن تئاتــری هســتم کــه 

قــرار اســت شــهریورماه روی صحنــه بیایــد.
 وی در توضیــح مضمــون ایــن تئاتــر گفــت: نمایشــنامه ای بــا 
عنــوان پــدر اســت کــه دوســال پیــش توســط نویســنده اش بــه 
فیلــم تبدیــل شــد و در اســکار هــم چنــد جایــزه گرفــت )پــدر یــا 
The Father یک فیلم درام فرانسوی-انگلیســی به نویســندگی 
ــد و  ــر ش ــال ۲۰۲۰ منتش ــه در س ــر ک ــان زل ــی فلوری و کارگردان
ــدر  ــام پ ــه ن ــر اســاس نمایشــنامه ســال ۲۰١۲ ب ــه آن ب فیلمنام
ســاخته شده اســت؛ این فیلــم در نــود و ســومین دوره جوایز اســکار 
در شــش بخــش نامــزد دریافــت ایــن جایــزه شــد کــه دو جایــزه 
اســکار بهتریــن فیلم نامه اقتباســی و بهتریــن بازیگر نقــش اول مرد 

بــرای )آنتونــی هاپکینــز( را بــه دســت آورد(.

 بازیگــر فیلــم ســینمایی کیمیــا )احمدرضــا درویــش ١۳۷۳( در 
پاســخ بــه ایــن پرســش کــه تمرینــات ایــن نمایــش چــه مــدت 
زمانــی طــول کشــیده اســت، گفــت: ۹ مــاه اســت کــه درگیــر ایــن 

نمایــش هســتیم و هــر روز تمریــن مــی کنیــم.
  نقش من در »آهو« مثل همیشه دیوانه وار است

 بازیگر فیلم ســینمایی آهو )هوشــنگ گلمکانی ١۳۹۹( در پاسخ 
بــه ایــن پرســش کــه فیلــم آهــو چــه مضمونــی دارد، گفــت: مــن 
تدویــن شــدۀ ایــن فیلــم را ندیــده ام و بــه همیــن دلیــل نمی توانــم 
در مــورد آن اظهــار نظــر کنــم چــرا کــه نمی دانــم به صــورت نهایی 
چگونــه از آب و گل درآمــده اســت؛ ضمــن ایــن کــه ایــن فیلــم بــه 
دلیــل حساســیت های کارگردانــش چندیــن و چندبار تدوین شــده 

است.
ــت: نقــش  ــم هــم گف ــن فیل ــاره نقــش خــودش در ای  وی درب
خــودم از همــان نقش هــای دیوانــه ماننــدی اســت کــه همیشــه 
بــازی می کنــم و البتــه نقشــی اســت کــه تاکنــون بــازی نکــرده ام؛ 
امــا نمــی توانــم بیــش از ایــن در مــورد آن چیــزی بگویــم تــا زمانی 

کــه فیلــم بیــرون نیامــده اســت.

نمایش خانگی چه گناهی کرده که اینگونه برایش تصمیم 

ــعر  ــی« در ش ــب جهان ــت از »مخاط ــه غفل ــماعیلی ک ــا اس رض
عاشــورایی را جفایــی بــزرگ بــه واقعــۀ عاشــورا می دانــد، از 
شــاعرانی می گویــد کــه بیشــتر بــه دنبــال تحریــک احساســات و 

ــت هســتند. ــن اشــک از جمعی گرفت
ــی« در شــعر  ــت از »مخاطــب جهان ــه غفل  رضــا اســماعیلی ک
عاشــورایی را جفایــی بــزرگ بــه واقعــۀ عاشــورا می دانــد، از 
شــاعرانی می گویــد کــه بیشــتر بــه دنبــال تحریــک احساســات و 

ــت هســتند. ــن اشــک از جمعی گرفت
ــا عنــوان »شــعر عاشــورایی و   ایــن شــاعر در یادداشــتی کــه ب
مخاطــب جهانــی« در اختیــار ایســنا قــرار داده، بــه ایــن موضــوع 
پرداختــه و نوشــته اســت: »پیــش از ایــن در یادداشــتی بــا عنــوان 
»از شــعر عاشــورا تــا شــعر عاشــورایی« بــا اشــاره بــه شــعر معــروف 
ــا  ــم و هشــتم هجــری ب ــرن هفت ــی« از شــاعران ق »ســیف فرغان
مطلــع »ای قــوم دریــن عــزا بگرییــد/ بــر کشــته کربــال بگرییــد« 
ــوه  ــن وج ــورا«، در تبیی ــعر عاش ــرای »ش ــی ب ــوان مصداق ــه عن ب

ــودم: تمایز»شــعر عاشــورا« و »شــعر عاشــورایی«  گفتــه ب
ــا  ــه صرف ــورا« ک ــعر عاش ــالف »ش ــر خ ــورایی« ب ــعر عاش  »ش
لهجــه ای »ســوگ محــور« و شــاکله ای »مرثیــه بنیــاد« دارد، و بــه 
ــع و  ــه فجی ــک حادث ــه چشــم ی ــا ب ــام حســینی تنه ــال و قی کرب
دلخــراش کــه تنهــا بایــد بــر کشــتگان آن گریســت و ســوگواری 
کــرد نــگاه می کنــد، شــعری »موضــع منــد«، »مســتند«، »معرفت 
ــل  ــای اصی ــر آموزه ه ــی ب ــی«، و مبتن ــی، تحلیل محــور«، »تبیین
دینــی، معــارف توحیــدی و فرهنــگ عاشــورایی اســت. آمیــزه ای 
ــود  ــب خ ــه مخاط ــه ب ــان« ک ــه« و »عرف ــوگ« و »حماس از »س
»بصیــرت« می دهــد و جــان و جهانــش را بــا فرهنــگ و حقیقــت 
عاشــورا پیونــد می زنــد. در »شــعر عاشــورایی«، شــاعر بــه کربــال و 
قیــام حســینی  بــه چشــم یــک »واقعــه« حماســی، عبرت آمــوز و 
بصیرت افــزا کــه مقدمــۀ قیامــت و رســتاخیز اســت نــگاه می کنــد. 
واقعــۀ ســترگ و شــگفتی کــه پیــش و بیــش از گریســتن، بایــد 
ــت و  ــت و از درک و دریاف ــرت گرف ــت«، از آن عب ــر آن »نگریس ب

ــرد.  ــدا ک ــرت پی ــاز آن بصی ــای انسان س ــی پیام ه بازخوان
اکنــون نیــز بــا تاکیــد مجــدد بــر این دقیقــه، بایــد به نکتــه مهم 
دیگــری اشــاره کنــم کــه در شــعر عاشــورایی و بــه طــور کلــی در 

شــعر دینــی و آیینــی مــا مــورد غفلــت قــرار گرفتــه اســت. 
 نکتــه مغفول مانــده و فراموش شــده در حــوزۀ شــعر عاشــورایی 
روزگار مــا، بی مهــری و بی اعتنایــی بــه »مخاطــب جهانــی« اســت. 
شــعر عاشــورایی در روز و روزگار مــا، متاعــی اســت کــه کــه صرفــاً 
بــرای مصــرف داخلــی تولیــد می شــود و خروجــی مناســبی نــدارد. 
درســت مثــل جزیــره ای کــه امکانــات محــدود آن فقــط نیازهــای 
ــا  ســاکنان جزیــره را تامیــن می کنــد و کانال هــای ارتباطــی آن ب

جهــان - حتــی جهــان اســالم - قطــع اســت.  
ــه  ــورا، ب ــعر عاش ــان ش ــرۀ مخاطب ــی، دای ــه اغراق ــی هیچ گون  ب
ــیع -  ــل تش ــه اه ــط ب ــواردی فق ــفانه در م ــلمانان - و متاس مس
محــدود می شــود. بــه ایــن معنــا کــه خوانــش ایــن شــعر حتــی 

ــدارد!  ــه ای ن ــز جاذب ــرای اهــل تســنن نی ب
 علــت ایــن امــر محــدود بــودن افــق دیــد و خالصــه کــردن دایرۀ 
مخاطبــان »شــعر عاشــورا« بــه اهــل تشــیع اســت. در ایــن شــعر، 
شــاعر فقــط بــا هم مذهبــان و هم مســلکان خویــش بــه گفتمــان 
ــد،  ــش خودی ان ــه همــه مخاطبان ــرض ک ــن ف ــا ای ــردازد، و ب می پ
ضرورتــی بــه توضیــح واضحــات -  معرفــی اباعبــداهلل )ع( و تبییــن 
ــن  ــه ای ــد. ب ــورا - نمی بین ــام عاش ــی قی ــداف متعال ــفه و اه فلس
معنــا کــه شــاعر بــه مجالــس عــزاداری امــام حســین )ع( تنهــا بــه 
چشــم یــک دورهمــی مذهبــی بــرای کســب ثــواب و گرفتــن برات 
شــفاعت نــگاه مــی کنــد، از همیــن رو بــزرگ تریــن رســالت خــود 
را در ســرودن شــعر عاشــورایی، تحریــک احساســات مخاطــب مــی 

ند. دا
ــه اصــل مســئله )تبییــن  ــه جــای پرداختــن ب  از همیــن رو، ب
شــخصیت امــام و اهــداف قیــام(، بــا اســتناد بــه روایــات و احادیــث 
ــن  ــات و گرفت ــک احساس ــال تحری ــه دنب ــتر ب ــوگ محور، بیش س
اشــک از جمعیــت اســت. و ایــن امــر کامــال بدیهــی اســت. چنــان 
کــه هیــچ مداحــی نیــز بــرای شــرکت کنندگان در مجلــس ترحیم، 
ــه  ــن دقیق ــر ای ــون ب ــردازد. چ ــا نمی پ ــی متوف ــان بیوگراف ــه بی ب
ــس، در شــمار  ــه شــرکت کنندگان در مجل ــه هم ــف اســت ک واق

خویشــاوندان نســبی و ســببی متوفــا هســتند.
 در شــعر عاشــورا نیــز پاســخ بــه ایــن ســوال کــه »امــام عاشــورا 
کــه بــود و بــرای چــه قیــام کــرد؟« بــرای کســانی کــه هم قبلــه 
و هم قبیله انــد، چنــدان ضرورتــی نــدارد. از همیــن رو شــاعر 
عاشــورا، فقــط و فقــط در مســیر »گریســتن« بــر ایــن مصیبــت 
گام برمــی دارد، و تالشــی بــرای گشــودن چشــم مخاطــب خویــش 
بــرای »نگریســتن« بــه وجــوه معنــوی، حماســی و عرفانــی ایــن 

ــد. ــه نمی کن حماس
 در شــعر عاشــورایی اصیــل اما، شــاعر افــق دید خود را گســترش 
می دهــد و بنــا را بــر ایــن می گــذارد کــه بــرای مخاطبــی ســخن 
می گویــد کــه هیــچ شــناختی از امــام عاشــورا و قیــام کربال نــدارد. 
اســتاد ســیدمهدی شــجاعی نیــز در کتاب ارزشــمند »خــون خدا« 

در این مســیر خجســته گام برداشــته اســت.  
شــجاعی در کتــاب »خــون خــدا« کــه تفســیر و ترجمــۀ 
هنرمندانــۀ »زیــارت عاشورا«ســت، بــا فــرض این کــه کتاب خــود را 
بــرای مخاطبانــی می نویســد کــه ممکــن اســت تاکنــون حتــی نام 
مبــارک امــام حســین را نشــنیده باشــند، بــه روایــت پرده به پــرده 
ایــن مینیاتــور بــا شــکوه الهــی و بازخوانــی آن چــه در عاشــورا بــر 
ــرازی  ــردازد. او در ف ــادارش گذشــته اســت، می پ ــاران وف ــام و ی ام
از مقدمــه ای کــه بــر ایــن کتــاب نگاشــته اســت، چنیــن می گویــد:

  شــما کــه از ســوگواری و عــزاداری هرســاله جماعتــی از مــردم 
جهــان بــه حــق تعّجــب می کنیــد.

ــگ  ــی هماهن ــا راهپیمای ــته جمعی ی ــارت دس ــه از زی ــما ک  ش
چنــد میلیــون نفــر در یــک تاریــخ )اربعیــن( و در یــک مســیر و 
یــک جهــت، دچــار ســوال و ابهــام و اســتفهام و اعجــاب و شــگفتی 
ــا و درســت اســت. ــالً به ج ــه کام ــی ک می شــوید؛ ســوال و اعجاب

 آن کســی کــه رفتــه و رفتنــش جهانــی را به ســوگ نشــانده، که 
بــوده و چــه محبوبیــت عمیــق و گســترده و بی نظیــری در میــان 
مــردم مختلــف بــا فرهنگ هــا و ملّیت هــای متفــاوت داشــته کــه 

تعزیتــی این چنیــن را بــه یــادگار گذاشــته؟ 
این سوالی به جا و طبیعی و پرسیدنی است...«

ــعر  ــوزه ش ــده در ح ــی مغفول مان ــع و ضرورت ــن کاری بدی  و ای
ــزوای شــعر و شــاعران  ــه ان ــان دادن ب ــرای پای ــه ب عاشوراســت ک
عاشــورایی و جــذب مخاطبــان جهانــی بــه آن نیــاز داریــم. این کــه 

بگوییــم: »امــام حســین کــه بــود؟ چــه کــرد؟ 
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یــک مطالعــه جدیــد بــزرگ نشــان می دهــد 
ســالمندانی کــه مکمل هــای ویتامیــن D را بــرای 
ــری از  ــود و جلوگی ــتخوان های خ ــامت اس ــود س بهب
ــول  ــت و پ ــد، فقــط وق شکســتگی ها مصــرف می کنن

ــد. ــف می کنن ــود را تل خ
ــث دی  ــل از هل ــه نق ــر ب ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ  ب
نیــوز، دکتــر »مریــل لبــاف«، سرپرســت تیــم تحقیــق 
از بیمارســتان زنــان و بریگهــام در بوســتون، می گویــد: 
»مــا دریافتیــم کــه مکمــل ویتامیــن D باعــث کاهــش 

ــدگان نمی شــود.« شکســتگی در شــرکت کنن
 در ایــن مطالعــه، بیــش از ۲۵۰۰۰ ســالمند بــه 
ــا دارونمــا  طــور تصادفــی ۲۰۰۰ واحــد ویتامیــن D ی
مصــرف کردنــد و ســپس بــه طــور متوســط بــه مــدت 
پنــج ســال تحــت نظــر قــرار گرفتنــد. میانگیــن ســنی 

ــود. شــرکت کننــدگان ۶۷ ســال ب
 در طــول دوره مطالعــه، نزدیک به ۲۰۰۰ شکســتگی 
ــده  ــرکت کنن ــش از ۱۵۰۰ ش ــن بی ــتخوان در بی اس
ــرف  ــد مص ــر می رس ــه نظ ــال، ب ــن ح ــا ای رخ داد. ب
ویتامیــن D هیــچ تأثیــری بــر اینکــه چــه کســی دچار 

شکســتگی شــده و چــه کســی نشــده، نداشــته اســت.
 لبــاف گفــت: »تصــور می شــد ویتامیــن D بــه بهبــود 
ســامت اســتخوان کمــک می کنــد زیــرا بــرای جــذب 

کلســیم بدن شــما ضــروری اســت.«
ــن  ــی، ویتامی ــزود: »از نظــر مکانیک ــه اف  وی در ادام
D ممکــن اســت از ســامت اســتخوان حمایــت کند و 
معدنــی شــدن اســتخوان را بهبــود بخشــد، زیــرا جذب 
کلســیم را افزایــش می دهــد و ۹۹ درصــد کلســیم در 

ــره می شــود.« اســتخوان ذخی
ــی از  ــن، برخ ــر ای ــاوه ب ــرد: »ع  وی خاطرنشــان ک
بیماری هــای اســتخوانی ماننــد راشیتیســم بــا کمبــود 

شــدید ویتامیــن D در افــراد مرتبــط اســت.«
ــی را  ــن D کاف ــردم ویتامی ــر م ــت: »اکث ــاف گف  لب
ــت  ــود دریاف ــت خ ــق پوس ــی از طری ــور طبیع ــه ط ب
می کننــد، کــه بــا قرارگیــری در معــرض نــور خورشــید 

ــود.« ــد می ش تولی
 ایــن مــاده همچنیــن در شــیر، تخــم مــرغ و غــات 
حــاوی ویتامیــن D و همچنیــن در ماهی هایــی ماننــد 

ســالمون، قــزل آال و تــن یافــت می شــود. 

تحقیقــات جدیــد نشــان مــی دهــد چــرت زدن و همچنین 
خــواب زیــاد یــا کــم یــا داشــتن الگوهــای خــواب نامناســب، 
ــه بیمــاری هــای قلبــی  ــه نظــر مــی رســد خطــر ابتــا ب ب

عروقــی را در افــراد مســن افزایــش مــی دهــد.
 بــه گــزارش خبرنــگار مهــر به نقــل از هلــث دی نیــوز، این 
مطالعــه بــه شــواهد حاکــی از اهمیــت خــواب برای ســامتی 
می افزایــد. انجمــن قلــب آمریــکا اخیــراً مــدت زمان خــواب را 
بــه لیســت خــود در مــورد عوامــل ســامت و ســبک زندگــی 
ــن  ــت. ای ــرده اس ــه ک ــروق اضاف ــب و ع ــامت قل ــرای س ب
انجمــن می گویــد بزرگســاالن بایــد بــه طــور متوســط ۷ تــا 

۹ ســاعت در شــب بخوابنــد. 
»ویلــی زو«، محقــق ارشــد از مرکــز تحقیقــات پیــری در 
بخــش نوروبیولــوژی مؤسســه کارولینســکا در ســوئد، گفــت: 
ــی در  ــی عروق ــامت قلب ــظ س ــرای حف ــوب ب ــواب خ »خ
ــردم را  ــا م ــت. م ــروری اس ــن تر ض ــراد مس ــاالن و اف میانس
ــد و از  ــاعت بخوابن ــا ۹ س ــن ۷ ت ــه بی ــم ک ــویق می کنی تش

ــد.« ــاد خــودداری کنن ــا زی ــرر ی چــرت زدن مک
 تحقیقــات قبلــی نشــان داده اســت کــه بدخوابــی و کــم 

خوابــی ممکــن اســت افــراد را در معــرض خطر بیشــتر طیف 
وســیعی از بیماری هــا و شــرایط مزمــن قــرار دهــد کــه بــر 
ســامت قلــب و مغــز تأثیــر می گذارنــد. ایــن شــرایط شــامل 
بیماری هــای قلبــی عروقــی، زوال عقــل، دیابــت، فشــار خــون 

بــاال و چاقــی اســت.
 مطالعــات قبلــی مــدت زمــان خــواب نشــان می دهــد کــه 
خــواب زیــاد یــا خیلــی کــم هــر دو ممکن اســت خطــر ابتاء 
بــه بیماری هــای قلبــی عروقــی را افزایــش دهنــد. امــا اینکــه 

چــرت زدن خــوب اســت یــا بــد مشــخص نبوده اســت.
ــواب ۱۲,۲۶۸  ــای خ ــان الگوه ــد، محقق ــه جدی  در مطالع
ــه و  ــوئد تجزی ــای س ــت دوقلوه ــر ثب ــال را در دفت بزرگس
ــه  ــه ب ــدگان در شــروع مطالع ــد. شــرکت کنن ــل کردن تحلی
ــوادث  ــابقه ح ــتند و س ــن داش ــال س ــط ۷۰ س ــور متوس ط

ــتند. ــدی ای نداش ــی ج ــی عروق قلب
 بــرای جمــع آوری داده هــا در مــورد مــدت خــواب شــبانه؛ 
ــه  ــی ک ــی در طــول روز؛ میزان ــه؛ خــواب آلودگ چــرت روزان
ــا ســحرخیز می دانســتند؛ و  ــده دار ی ــا خــود را شــب زن آنه
ــی، از  ــی خواب ــم اختــاالت خــواب، ماننــد خروپــف و ب عائ

ــا ۱۸ ســال  پرسشــنامه اســتفاده شــد. شــرکت کننــدگان ت
ــا آنهــا دچــار  ــا بررســی کننــد کــه آی ــد ت تحــت نظــر بودن
مشــکات قلبــی عروقــی از جملــه بیمــاری قلبــی و ســکته 

شــده انــد یــا خیــر.
 افــرادی کــه گــزارش کردنــد هر شــب بیــن ۷ تا ۹ ســاعت 
می خوابنــد، کمتریــن احتمــال ابتــاء بــه بیماری هــای 
قلبــی عروقــی را داشــتند کــه ایــن یافتــه بــا تحقیقــات قبلی 
مطابقــت دارد. در مقایســه بــا آن گــروه، کســانی کــه کمتــر 
ــد، ۱۴  ــزارش داده بودن از هفــت ســاعت خــواب شــبانه را گ
درصــد بیشــتر در معــرض ابتــاء بــه بیمــاری قلبــی عروقــی 
بودنــد و کســانی کــه بیــش از ۱۰ ســاعت می خوابیدنــد، ۱۰ 
درصــد بیشــتر در معــرض ابتــاء بــه بیمــاری قلبــی عروقــی 

بودند. 
در مقایســه بــا افــرادی کــه می گفتنــد هرگــز چــرت روزانه 
ــه بیماری هــای قلبــی عروقــی در  ــد، احتمــال ابتــاء ب ندارن
ــد  ــد، ۱۱ درص ــرت می زدن ــه چ ــا ۳۰ دقیق ــه ت ــرادی ک اف
ــول  ــه ط ــش از ۳۰ دقیق ــرت زدن بی ــر چ ــود. اگ ــتر ب بیش

ــد. ــش می یاب ــد افزای ــر ۲۳ درص ــن خط بکشــد، ای

ــرادی کــه الگوهــای خــواب نامناســب  ــی، اف ــه طــور کل ب
یــا ســایر مشــکات خــواب از جملــه بــی خوابــی، خروپــف 
شــدید، خــواب زیــاد یــا کــم، خــواب آلودگــی مکــرر در طول 
ــد  ــد ۲۲ درص ــزارش کردن ــودن را گ ــده دارب ــب زن روز و ش

بیشــتر در معــرض خطــر بودنــد.
 شــرکت کنندگانی کــه کمتــر از ۷ ســاعت در شــب 
می خوابیدنــد و بیــش از ۳۰ دقیقــه در روز چــرت می زدنــد، 
ــی را  ــی عروق ــای قلب ــه بیماری ه ــاء ب ــر ابت ــن خط باالتری
داشــتند؛ ۴۷ درصــد بیشــتر از کســانی کــه خــواب بهینــه و 

ــتند. ــدون چــرت زدن داش ب
 زو گفــت: »حتــی اگــر خــواب در طــول شــب کــم شــود، 
ــود.  ــه نمی ش ــول روز توصی ــد در ط ــش از ح ــرت زدن بی چ
ــا  ــد، بایــد ب اگــر افــراد دائمــاً در خــواب کافــی مشــکل دارن
یــک متخصــص مراقبت هــای بهداشــتی مشــورت کننــد تــا 

علــت آن را دریابنــد.« 

مطالعــات نشــان مــی دهــد قرارگیــری کــودکان در معرض 
طبیعــت موجــب تقویــت ریــه هــای کوچک شــان می شــود.

ــت،  ــن ن ــل از مدیس ــه نق ــر ب ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ  ب
ــای  ــرض فض ــودکان در مع ــن ک ــرار گرفت ــه ق ــی ک محققان
ســبز را مــورد مطالعــه قــرار دادنــد، دریافتنــد کســانی کــه 
در ۱۰ ســال اول زندگــی در نزدیکــی خانه هــای خــود 
پوشــش گیاهی داشــتند، نســبت بــه افــرادی کــه در نزدیکی 
ــه  ــرد ری ــش عملک ــد، در آزمای ــی نمی کردن ــت زندگ طبیع

ــری داشــتند. عملکــرد بهت
ــدا«، سرپرســت تیــم تحقیــق از   »دیوگــو کــی روش آلمی
ــا نشــان  ــات م ــد: »تحقیق ــال، می گوی ــو پرتغ دانشــگاه پورت
ــی زندگــی سرســبزتر  می دهــد کــه هرچــه محیــط پیرامون

باشــد بهتــر اســت.«
ــاً  ــه تقریب ــرد ری ــان عملک ــه، محقق ــن مطالع ــرای ای  ب
ــدازه  ــا اســتفاده از دســتگاهی ان ۳۳۰۰ کــودک پرتغالــی را ب
ــک  ــه ی ــی را ک ــدار هوای ــر مق ــه حداکث ــد ک ــری کردن گی
ــن نفــس ممکــن  ــن عمیق تری ــس از گرفت ــد پ ــرد می توان ف
ــد  ــش می توان ــن آزمای ــرد. ای ــری ک ــدازه گی ــد، ان ــازدم کن ب
ــه  ــد و ب ــدر خــوب کار می کنن ــا چق ــه ریه ه نشــان دهــد ک

ــد. ــک می کن ــم کم ــد آس ــی مانن ــخیص بیماری های تش
ــواره ای  ــه های ماه ــا و نقش ــن از داده ه ــان همچنی  محقق
بــرای ســنجش میــزان پوشــش گیاهــی نزدیــک بــه 
خانه هــای کــودکان اســتفاده کردنــد بــه عنــوان مثــال، فاصله 
تــا نزدیک تریــن پــارک، بــاغ یــا فضــای ســبز عمومــی. آنهــا 

ایــن داده هــا را از زمــان تولــد و همچنیــن زمانــی کــه بچه هــا 
ــد. ــد بررســی کردن ۴، ۷ و ۱۰ ســاله بودن

 ایــن مطالعــه نشــان داد کودکانــی کــه محیــط اطرافشــان 
ــل  ــل نق ــه دلی ــأن ب ــالگی ش ــا ۱۰ س ــد ت ــان تول ــن زم بی
مــکان یــا تغییراتــی در محله هایشــان، سرســبزتر شــده بــود، 

عملکــرد ریــه ای بهتــری داشــتند.
ــی ماننــد فعالیــت  ــا عوامل ــزود: »م  کــی روش در ادامــه اف
بدنــی و آلودگــی هــوا را بررســی کردیــم، امــا ارتبــاط بیــن 
ــی  ــه فضــای ســبز، حت ــر شــدن ب ــه و نزدیک ت عملکــرد ری
پــس از اینکــه ایــن مــوارد را در نظــر گرفتیــم، باقــی مانــد. 
همچنیــن ممکــن اســت نزدیک شــدن بــه طبیعت اســترس 
ــد ســامت جســمی را بهبــود  را کاهــش دهــد، کــه می توان

ــوم  ــر میکروبی ــی ب ــر مثبت ــت تأثی ــن اس ــا ممک ــد، ی بخش
ــد.« ــته باش ــودکان داش ک

 تیــم تحقیــق همچنیــن زندگــی در کنــار فضایــی کــه بــه 
عنــوان »فضــای آبــی« شــناخته می شــود، ماننــد رودخانه هــا 
یــا دریاهــا را مطالعــه کردنــد. آنهــا هیــچ ارتباطــی با ســامت 

ریــه کــودکان پیــدا نکردند.
 کــی روش گفــت: »نقــل مــکان بــه مناطــق ســبزتر ممکن 
اســت یکــی از راهبردهــا بــرای بهبــود عملکــرد ریه کــودکان 

باشد.« 
محققــان قصــد دارنــد بــه بررســی نقــش فضاهــای ســبز و 
آبــی در ســایر زمینه هــای ســامت کــودکان ادامــه دهنــد. 

بــر اســاس یــک کارآزمایــی بالینــی در مقیــاس کوچــک، 
ــا  ــن« ب ــج »متفورمی ــت رای ــی رســد داروی دیاب ــه نظــر م ب
معکــوس کــردن مقاومــت بــه انســولین بیمــاران، بــه درمــان 

اختــال دوقطبــی کمــک مــی کنــد.
 بــه گــزارش خبرنــگار مهــر بــه نقــل از مدیســن نــت، دکتر 
»ســینتیا کالکیــن«، محقــق ارشــد از دانشــگاه دالهوســی در 
هالیفاکــس کانــادا، گفــت: »بیمــاران دوقطبــی کــه بــه داروی 
متفورمیــن پاســخ دادنــد، بــا کاهــش مقاومــت بــه انســولین، 

اختــال خلقــی شــأن بهبــود یافــت.«
ــم  ــه شش ــل هفت ــود را در اوای ــن بهب ــا ای ــت: »م  او گف
مطالعــه مشــاهده کردیــم. هفتــه ۱۴ نقطــه پایانــی مطالعــه 
ــا  ــه ی ــود یافت ــی بهب ــل توجه ــور قاب ــه ط ــاران ب ــود و بیم ب

در بهبــودی باقــی ماندنــد. ســپس مــا آنهــا را تــا ۲۶ هفتــه 
پیگیــری کردیــم و ایــن بیمــاران هنــوز خــوب مانــده بودند.«

ــد و  ــط کب ــز توس ــد گلوک ــش تولی ــا کاه ــن ب  متفورمی
ــت  ــه درمــان دیاب ــه انســولین ب ــدن ب افزایــش حساســیت ب

نــوع ۲ کمــک می کنــد.
ــد از  ــش از ۵۰ درص ــه بی ــت ک ــان داده اس ــات نش  مطالع
افــراد مبتــا بــه اختــال دوقطبــی مقاومــت بــه انســولین نیز 

دارنــد.
ــم های  ــه مکانیس ــتر ب ــد بیش ــا بای ــت: »م ــن گف  کالکی
زمینــه ای فکــر کنیــم و بیمــاران را صرفــاً از گــردن بــه بــاال 
ــه در  ــار و آنچ ــت بیم ــد کل وضعی ــا بای ــم. م ــان نکنی درم
کنــار بیمــاری روانــی آنهــا در حــال رخ دادن اســت بررســی 

کنیــم، زیــرا بــه نظــر می رســد همــه اینهــا بــه هــم مرتبــط 
 » هستند.

ــن نیســت کــه متفورمیــن  ــه کلیــدی ای ــزود: »نکت وی اف
ــه  ــادی ب ــن اعتق ــرا م ــت، زی ــردگی اس ــک داروی ضدافس ی
ایــن موضــوع نــدارم. کلیــد معکــوس کــردن ایــن مکانیســم 
ــه انســولین اســت.« ناهنجــار، معکــوس کــردن مقاومــت ب

 محققــان معتقدنــد مقاومــت بــه انســولین ممکــن اســت 
ــز را از  ــان خــون در مغ ــی مغــزی کــه جری ــرای ســد خون ب
جریــان خــون در بقیــه بــدن جــدا می کنــد و باعــث اختــال 
دوقطبــی می شــود یــا بــر آن اثــر می گــذارد، تأثیــر بگــذارد. 

فعالیت خزنده اومیکرون در 
مازندران؛

افزایش خطر بیماری های قلبی در سالمندانی که چرت می زنند

زندگی نزدیکی طبیعت موجب تقویت سالمت ریه کودکان می شود

زندگی نزدیکی طبیعت موجب تقویت سالمت ریه کودکان می شود

 بیشــترین تعــداد مــرگ  ناشــی از ابتــا بــه کرونــا در مازنــدران از ابتــدای 
ســال جــاری تــا کنــون در ۲۴ ســاعت گذشــته بــا فــوت پنــج بیمــار مبتــا 
بــه کرونــا رقــم خــورد و تعــداد قربانیــان کرونــا طــی ۱۰ روز مــرداد در ایــن 

اســتان بــه ۱۹ نفــر رســید.
 بــه گــزارش ایرنــا، موج هفتــم کرونــا در مازنــدران آرام و آهســته و خزنده 
بــه فعالیــت خــود ادامــه می دهــد. پــس از ســه مــاه آرامــش کامــل کرونایی 
در مازنــدران و گذرانــدن روزهــای متمــادی بــدون مــرگ ناشــی از کرونــا، 
حــاال هشــت روز پیاپــی اســت کــه ویــروس تــاج دار در ایــن اســتان قربانــی 

ــرد.  می گی
ســال ۱۴۰۱ بــرای مازنــدران بــا رونــد کاهشــی آمارهــای کرونایــی آغــاز 
شــد. فروردیــن امســال ۱۲ روز بــدون مــرگ کرونایــی در مازنــدران ثبــت 
شــد و مجمــوع تعــداد قربانیــان کرونــا در بیمارســتان های مازنــدران ۲۸ نفر 
بــود. ایــن آمارهــا نخســتین مــاه ســده پانزدهــم خورشــیدی را بــه آرام ترین 

مــاه مازنــدران از ابتــدای شــیوع کرونــا در اســفند ۱۳۹۸ تبدیــل کــرد.
  رونــد آرام و باثبــات کرونایــی مازنــدران در ماه هــای اردیبهشــت، خــرداد 
ــاه اردیبهشــت ۲۹  ــه طوری کــه در م ــر از فروردیــن شــد. ب و تیــر پررنگ ت
روز بــدون مــرگ ثبــت شــد و دو نفــر در مازنــدران بــر اثــر ابتــا بــه کرونــا 
جــان باختنــد. ایــن آمــار در ســومین مــاه ســال کمتــر هــم شــد؛ ۳۰ روز 
بــدون مــرگ و یــک فــوت ناشــی از کرونــا، رویــای بازگشــت بــه دوران بدون 

کرونــا را در تصــورات مازندرانی هــا شــکل داد.
  مــاه تیــر هــم شــرایطی تقریبــا مشــابه بــا اردیبهشــت و خــرداد داشــت؛ 
۲۷ روز بــدون مــرگ و ۶ فــوت ناشــی از کرونــا در ایــن مــاه ثبــت شــد. امــا 
آغــاز رونــد افزایشــی آمارهــای کرونایــی در ایــن مــاه و شــکل گیری مــوج 
هفتــم کرونــا، دوبــاره رنــگ قرمــز کرونایــی را بــه مازنــدران بازگردانــد تــا در 
پنجمیــن مــاه ســال نــوار روزهــای مســتمر و پیاپــی بــدون مــرگ کرونایــی 

بــه طــور کامــل پــاره شــود.
 پایان روزهای پیاپی بدون مرگ کرونایی 

مــرداد بــرای مازنــدران بــا روزهــای بــدون مــرگ کرونایــی آغــاز شــد. امــا 
ــرای دو روز اول مــاه تکــرار شــد و از ســوم مــرداد، در  ــن اتفــاق فقــط ب ای
ــدران ثبــت شــد.  ــی در بیمارســتان های مازن هــر شــبانه روز مــرگ کرونای
طبــق آمارهــای دو دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران و بابــل از یکــم مــرداد 
تــا ظهــر روز دوشــنبه -۱۰ مــرداد- مجموعــا ۱۹ نفــر در بیمارســتان های 
ــا جــان باختنــد کــه پنــج مــورد از ایــن  ــر اثــر ابتــا بــه کرون مازنــدران ب
ــم  ــر روز ۱۰ رداد رق ــه ظه ــی ب ــی، در ۲۴ ســاعت منته ــای کرونای مرگ ه

خــورد.
 مــرگ پنــج بیمــار مبتــا بــه کرونــا در مازنــدران طــی یــک شــبانه روز 
در حالــی رقــم خــورده کــه از ۲۵ اســفند تــا ۹ مــرداد، یعنــی در ۱۳۸ روز 
گذشــته تعــداد مرگ هــای روزانــه کرونایــی مازنــدران از ۴ نفــر فراتــر نرفتــه 
ــه ظهــر روز ۱۰ مــرداد،  ــه عبارتــی دیگــر در ۲۴ ســاعت منتهــی ب ــود. ب ب
بیشــترین تعــداد مرگ هــای کرونایــی مازنــدران طــی یــک شــبانه روز ثبــت 

شــد.
ــرداد امســال  ــدران در م ــی مازن ــار مرگ هــای کرونای ــه مقایســه آم  البت
نســبت بــه مــرداد ســیاه ۱۴۰۰ طبیعتــا شــرایط ایــن اســتان را بســیار آرام 
و عــادی نشــان می دهــد. از یکــم تــا ۱۰ مــرداد پارســال ۱۶۲ مــرگ ناشــی 
از کرونــا در بیمارســتان های مازنــدران ثبــت شــده بــود و اکنــون در همــان 
ــازه زمانــی مشــابه تعــداد مجمــوع مرگ هــای کرونایــی اســتان ۱۹ نفــر  ب
ــدران ۲۴  ــرداد ۱۴۰۰ در مازن ــی روز ۱۰ م ــای کرونای ــار مرگ ه ــت. آم اس
نفــر بــود و اکنــون تعــداد جان باختــگان در همــان روز از ســال جــاری پنــج 

نفــر اســت.
  در نــگاه نخســت شــاید ایــن مقایســه آمــاری نشــان بدهــد کــه مازندران 
وضعیــت آرام و باثباتــی از نظــر شــیوع کرونــا دارد و در فاصلــه بســیار زیادی 
از روزهــای تلــخ و ســیاه مــرداد ۱۴۰۰ قــرار گرفتــه اســت. امــا ایــن آمــار 
ــداد مســافران  ــاه محــرم و حضــور پرتع ــد در آســتانه تعطیــات م می توان
در ایــن اســتان و برپایــی تجمعــات عــزاداری، هشــداری بــرای همــه اقشــار 

باشــد تــا پروتکل هــای بهداشــتی ابــاغ شــده را جــدی بگیرنــد.
 ضرورت توجه به پروتکل های بهداشتی 

بــه گفتــه دکتــر عبــاس علیپور معــاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی 
مازنــدران، در شــرایط فعلــی کــه مــاه محــرم بــا ایــام مــوج هفتــم کرونــا 
همزمــان شــده رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی بیشــتر از هــر زمــان دیگــر 
ضــروری اســت، چــرا کــه هرگونــه غفلــت از رعایــت ایــن نــکات می توانــد 

آمــار ابتــا بــه کرونــا را افزایــش دهــد.
ــد  ــام بای ــن ای ــتی در ای ــای بهداش ــه پروتکل ه ــر این ک ــد ب ــا تأکی  وی ب
بــه طــور جــدی مــورد توجــه قــرار گیــرد، گفــت: هنــگام برگــزاری مراســم 
عــزاداری در محیــط فضاهــای بســته اماکــن مذهبــی ضمــن این کــه تهویــه 
ــا ظرفیــت کمتــری افــراد در  هــوا بایــد انجــام شــود، ضــرورت دارد کــه ب
ایــن مکان هــا حضــور داشــته باشــند تــا از ایــن طریــق فاصلــه اجتماعــی 

رعایــت شــود.
 طبــق پروتکل هــای ابــاغ شــده نیــز مــدت برگــزاری مراســم عــزاداری 
ــور  ــرا حض ــد. زی ــد باش ــاعت بای ــا ۲ س ــه ت ــته ۹۰ دقیق ــای بس در فضاه
طوالنی مــدت افــراد در یــک محیــط بســته احتمــال ابتــا بــه بیمــاری را 
ــاوه  ــز ع ــگ قرم ــا رن ــن در شــهرهای ب ــد .همچنی ــش ده ــد افزای می توان
ــت مــدت زمــان حضــور در مــکان سربســته، توصیــه شــده کــه  ــر رعای ب
اماکــن بــا ۵۰ درصــد ظرفیــت پذیــرای عــزاداران باشــند. بنــا بــر توصیــه 
دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران ضروری اســت کــه اطعام دهی در مراســم 
عــزاداری بــه صــورت بیرون بــر و پــس از پایــان مراســم باشــد تــا دیگــر نیــاز 

ــد. نباشــد کــه افــراد در محیط هــای بســته غــذا بخورن
ــا مســؤول تشــکل های دینــی اداره کل تبلیغــات  ــم صادق نی  ســید کری
ــزاری  ــه برگ ــوط ب ــاغ دســتورالعمل های مرب ــز از اب ــدران نی اســامی مازن
مجالــس عــزاداری بــه هیئــات مذهبی خبــر داد و گفــت: دســتورالعمل های 
ــرم از  ــاه مح ــی در م ــات مذهب ــتی در هیئ ــای بهداش ــت پروتکل ه رعای
ســوی دانشــگاه علــوم پزشــکی بــه اداره کل تبلیغــات اســامی ابــاغ شــد و 
مفــاد ایــن دســتورالعمل ها طــی ســه مرحلــه بــه شهرســتان ها و شــورای 
ــر  ــال حاض ــت .در ح ــده اس ــاغ ش ــتان ها اب ــی شهرس ــای مذهب هیات ه
همــه هیات هــای مذهبــی مازنــدران از دســتورالعمل های کرونایــی در ایــام 

محــرم اطــاع دارنــد و می بایســت بــه ایــن دســتورات عمــل کننــد.
ــای وزارت بهداشــت، هشــت  ــن ارزیابی ه ــق آخری ــال حاضــر طب  در ح
شهرســتان مازنــدران در وضعیــت قرمــز و ۶ شهرســتان در وضعیــت نارنجی 
کرونایــی قــرار دارنــد. همچنیــن طبــق آخریــن آمارهــای دو دانشــگاه علــوم 
پزشــکی مازنــدران نیــز تعــداد مجمــوع بستری شــدگان کرونایــی اســتان 
۴۲۷ نفــر اســت کــه ۸۹ نفــر از ایــن بیمــاران در بخــش مراقبت هــای ویــژه 

مراکــز درمانــی مازنــدران بتســری و تحــت درمــان هســتند. 

خبر

مکمل های ویتامین D در کمک به 
استخوان ها بی فایده هستند

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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ــای  ــک، انتقاده ــان و المپی ــدوی جه ــار تکوان ــره پرافتخ چه
ــدو و  ــیون تکوان ــس فدراس ــاعی ریی ــادی س ــه ه ــدی را علی تن
بیــژن مقانلــو ســرمربی تیــم ملــی مطــرح کــرد و گفــت: عملکــرد 

ــود. ــر از ســاعی ب ــی بهت پوالدگــر خیل
ــک  ــره المپی ــد، نق ــری معتم ــد باق ــزارش ایســنا، محم ــه گ  ب
۲۰۱۲ لنــدن، طــا و نقــره جهــان ۲۰۰۹ و ۲۰۱۱، طــای بــازی 
هــای آســیایی ۲۰۱۰ و ۲ طــا، یــک نقــره و یــک برنــز آســیا را 
در کارنامــه خــود دارد؛ چهــره ای پرافتخــار و عنــوان دار از نســل 
ــن  ــدی تری ــر ج ــال حاض ــه در ح ــران ک ــدوی ای ــی تکوان طای
ــدو  ــیون تکوان ــاعی در راس فدراس ــادی س ــرد ه ــد عملک منتق

اســت. 
ــادی  ــای زی ــز انتقاده ــته نی ــد در دوره گذش ــر چن ــد ه معتم
ــا  ــدو داشــت ام ــه پوالدگــر رییــس ســابق فدراســیون تکوان علی
ــیار  ــرد بس ــه عملک ــه ب ــا توج ــت ب ــد اس ــر معتق ــال حاض در ح
ضعیــف هــادی ســاعی، پوالدگــر مدیریتــی بــه مراتــب قویتــر از 

ســاعی داشــته اســت. 
او ضمــن انتقــاد شــدید از عملکــرد بیــژن مقانلــو ســرمربی تیم 
ملــی تکوانــدو پــس از ناکامــی در رقابــت هــای قهرمانــی آســیا، 
مــی گویــد بهتریــن گزینــه بــرای ســرمربیگری تیــم ملــی کســی 
نیســت جــز رضــا مهماندوســت کــه بارهــا توانایــی بــاالی خــود 
را بــا کســب نتایــج درخشــان در تیــم هــای مختلــف بــه اثبــات 

رســانده اســت.
 او عــدم شــناخت از بازیکنــان تیــم ملــی بواســطه دوری 
ــو  ــژن مقانل ــف بی ــه ضع ــن نقط ــدو را مهمتری ــاله از تکوان ۶ س
مــی دانــد و معتقــد اســت، ســاعی بــه دلیــل رفاقــت بــا برخــی 
ــر  ــرایطی، ه ــر ش ــت ه ــراد را تح ــن اف ــد ای ــان می خواه مربی

ــد. ــظ کن ــدو، حف ــن تکوان ــن رفت ــت از بی ــه قیم ــد ب چن
ــا حضــور  ــان و المپیــک ب ــدوی جه ــر افتخــار تکوان ــره پ  چه
ــیرین دوران  ــخ و ش ــات تل ــاره اتفاق ــنا، درب ــزاری ایس در خبرگ
قهرمانــی خــود، دالیــل اختــاف بــا پوالدگــر، مقانلــو و ســاعی و 
وضعیــت حــال حاضــر تکوانــدوی ایــران صحبــت کــرد کــه ایــن 

ــد: ــه می خوانی ــه را در ادام مصاحب
ــه مــدال     *در 16 ســالگی در آســیایی بزرگســاالن ب

برنــز رســیدم
 تقریبــا از ۱۶ ســالگی در حالــی کــه در رده نوجوانــان بــودم، 
ــان  ــار در زم ــتین ب ــدم و نخس ــاالن ش ــی بزرگس ــم مل وارد تی
ســرمربیگری اســتاد ذوالقــدر و مربیگــری اســتاد مهماندوســت 
در وزن ۵۴- کیلوگــرم بزرگســاالن بــه رقابت هــای قهرمانــی 
ــا کســب  آســیا اعــزام شــدم و بــه مــدال برنــز آســیا رســیدم. ب
ــواب  ــتم ج ــاالن توانس ــه در رده بزرگس ــن تجرب ــدال در اولی م
اعتمــاد کادر فنــی تیــم ملــی را بدهــم. پــس از آن در مســابقات 
ــان  ــا پای ــوع ت ــدم و در مجم ــدال ش ــب م ــم صاح ــان ه نوجوان
فعالیتــم، ۱۵ ســال بــه صــورت مــداوم عضــو تیــم ملــی بــودم. 
هــر ســال بــه هــر مســابقه ای کــه رفتــم خــدا را شــکر دســت 

ــم. ــدال گرفت ــر بازگشــتم و م پ
ــقوط  ــیبی س ــدو در سراش ــنا: تکوان ــد در ایس ــری معتم  باق
ــم ــکر می کن ــدا را ش ــم خ ــدادن تابعیت ــر ن ــرای تغیی ــت/ ب اس
 *مهماندوســت بیشــترین نقــش را در موفقیــت هــای 

مــن داشــت
 پــدرم تــا مقطعــی کــه وارد تیــم ملــی شــدم از مــن حمایــت 
ــش  ــا حواس ــی ام ــت مال ــای حمای ــه معن ــه ب ــا ن ــرد ام ــی ک م
ــر  ــل باالت ــه مراح ــه ب ــد ک ــروم. بع ــت را ب ــه راه درس ــود ک ب
رســیدم مربیــان زیــادی در موفقیــت مــن تاثیرگــذار بودنــد امــا 
ــن  ــه م ــا ب ــه واقع ــود ک ــت ب ــای مهماندوس ــر آق ــه مهمت از هم
ــا اعتمــاد او  ــان بــودم ب اعتقــاد داشــت. زمانی کــه در رده نوجوان
بــه تیــم ملــی بزرگســاالن آمــدم. قبــل از حضــور در تیــم ملــی 
ــر خــاف االن ســطح  ــان ب در مســابقات جــام فجــر کــه آن زم
ــای مطــرح خارجــی  ــی از چهره ه ــی داشــت و خیل ــی باالی کیف
بــه ایــران مــی آمدنــد بــه مــدال نقــره رســیدم. آن زمــان نفــرات 
ــی  ــام فجــر م ــرای ج ــی ب ــای اروپای ــم ه ــا تی ــره و ی مطــرح ک
ــد و مثــل االن نبــود کــه کیفیــت نداشــته باشــد. مــن در  آمدن
آن مســابقات توانســتم ۲ یــا ۳ بازیکــن مطــرح دنیــا را شکســت 
ــی،  ــدر، کریم ــان ذوالق ــل آقای ــادی مث ــاتید زی ــا اس ــم . ب بده
ــم  ــدن ه ــه در لن ــکری ک ــرز عس ــو و فریب ــت، مقانل مهماندوس
ــه مــدال نقــره المپیــک رســیدم، اســتاد  ــود و ب او مربــی مــن ب
خلیفــه و خیلــی هــای دیگــر کار کــردم و خــدا را شــکر جــواب 

ــج خــوب دادم. ــا کســب نتای اعتمــاد همــه را ب
 * در دوره ای قصد داشتم تکواندو را کنار بگذارم

ــد کــه همیشــه  ــواده ام بودن ــدرم و خان ــی مــن پ  مشــوق اصل
بــا هــول دادن مــن بــه ســمت جلــو باعــث شــدند هیچوقــت بــه 
عقــب نــروم. بارهــا در اردوهــای تیــم ملــی خســته مــی شــدم و 
حتــی قصــد داشــتم تکوانــدو را بــرای همیشــه کنــار بگــذارم امــا 
ــم  ــه راه ــدند ب ــث ش ــان باع ــا تشویق هایش ــتند و ب ــا نگذاش آنه
ادامــه بدهــم. االن هــم بــه خانواده هــا همیشــه می گویــم نقــش 

شــما بــرای موفقیــت بچه هایتــان خیلــی مهــم اســت.
ــع  ــا وض ــهری ه ــوب ش ــه جن ــل هم ــم مث ــا ه  *م

ــتیم ــی نداش ــی خوب مال
 بــر خــاف اینکــه خیلــی هــا فکــر مــی کننــد بچــه شــهر ری 
ــود. بچــه جنــوب  ــاد ب ــح آب هســتم بایــد بگویــم محلــه مــا صال
تهــران هســتم و مثــل اکثــر بچــه هــای جنــوب شــهر که از قشــر 
ــادی نداشــت.  ــف زی ــم تعری ــا ه ــی م ــد وضــع مال ــف بودن ضعی
پــدرم بازنشســته اورژانــس تهــران و مــادرم خانــه دار بــود. مــن 
ــدو  ــواده وارد تکوان ــت خان ــاد و حمای ــای زی ــا ســختی ه ــم ب ه
شــدم و روزهــای دشــواری را بــرای رســیدن بــه موفقیــت پشــت 

ســر گذاشــتم.
 *در اولیــن حضــورم در مســابقات جهانــی بــه مــدال 

طــا رســیدم
ــس  ــم. پ ــدال گرفت ــادی م ــای زی ــابقات و تورنمنت ه  در مس
ــره آســیا در ســال هــای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۴، در ســال  ــز و نق از برن
ــد از  ــال بع ــا در آن س ــم م ــدم و تی ــیا ش ــان آس ۲۰۰۸ قهرم
ــرای  ــی جهــان ب ــان آســیا شــد. بعــد در قهرمان ۳۶ ســال قهرم
ــرم  ــارک در وزن ۶۸- کیلوگ ــی ۲۰۰۹ دانم ــار در جهان ــن ب اولی
بــه میــدان رفتــم و تنهــا طایــی تیــم در ایــن مســابقات بــودم. 
بعــد در یکســال بــه قهرمانــی آســیا، جــام جهانــی و بازی هــای 
ــن  ــر ۳ ای ــال در ه ــک س ــدم در ی ــق ش ــم و موف ــیایی رفت آس

ــرم. رویدادهــا مــدال طــا بگی
 * تاریخ سازی تکواندو با رضا مهماندوست 

ــی  ــره جنوب ــان در ک ــی جه ــه قهرمان ــاره ب ــال ۲۰۱۱ دوب س
رفتــم کــه آنجــا مــدال نقــره گرفتــم و تیــم مــان بــرای اولیــن 
ــان  ــان جه ــت قهرم ــرمربیگری مهماندوس ــا س ــخ ب ــار در تاری ب

ــورد. ــم خ ــزرگ و تاریخــی رق ــاق ب ــن اتف شــد و ای
 * با رباط پاره نایب قهرمان المپیک شدم 

۱۰ مــاه قبــل از المپیــک ۲۰۱۲ لنــدن دچــار آســیب دیدگــی 
ــا همــان شــرایط ادامــه دادم. البتــه  ــاط صلیبــی شــدم امــا ب رب
قبــل آســیب دیدگــی ســهمیه المپیــک را در باکــو گرفتــه بــودم 
ــاد.  ــن افت ــرای م ــی ب ــره جنوب ــاق در اردوی ک ــن اتف ــد ای و بع
بــا شــرایط ســخت و ربــاط پــاره وارد المپیــک شــدم امــا خــدا 
کمــک کــرد و بــا تاشــی کــه داشــتم توانســتم نقــره بــا ارزش 

المپیــک را کســب کنــم.   

تکواندو در سراشیبی سقوط است 

گفت و گو 

یــک مطالعــه جدیــد بــزرگ نشــان مــی دهــد کــه 
افــراد میانســال مــی تواننــد تنهــا با بلنــد شــدن از روی 
کاناپــه و پیــاده روی روزانــه بــه ســال هــای عمــر خــود 

بیافزایند. 
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر بــه نقــل از هلــث ســایت، 
محققــان بیــش از ۱۰۰ هــزار آمریکایــی را بــرای 
چندیــن دهــه تحــت نظــر داشــتند و دریافتنــد افرادی 
ــامت ورزش  ــان س ــه متخصص ــدازه توصی ــه ان ــه ب ک

ــد. ــر می کنن ــتر عم ــد، بیش می کنن
ــق  ــد از طری ــا، بزرگســاالن بای ــن توصیه ه ــق ای  طب

فعالیت هایــی ماننــد پیــاده روی ســریع، بــه مــدت ۱۵۰ 
تــا ۳۰۰ دقیقــه در هفتــه بــه ورزش متوســط بپردازنــد. 
گزینــه دیگــر ایــن اســت کــه هــر هفتــه بــه مــدت ۷۵ 
ــر ماننــد  ــه فعالیت هــای عــرق آورت ــا ۱۵۰ دقیقــه ب ت

دویــدن یــا دوچرخــه ســواری بپردازنــد.
ــن  ــه ای ــه ب ــالی ک ــراد میانس ــه، اف ــن مطالع  در ای
ــر در  ــد، حــدود ۲۰ درصــد کمت اهــداف دســت یافتن

ــد. ــده بودن ــال آین ــرگ در ۳۰ س ــر م ــرض خط مع
ــی«، محقــق ارشــد ایــن مطالعــه   »دونــگ هــون ل
از دانشــگاه هــاروارد، گفــت: »بیشــتر افــراد، بــه 

ــی فعــال نیســتند،  ــدازه کاف ــه ان ــرادی کــه ب ــژه اف وی
ــه شــده  ــا انجــام ســطوح ورزشــی توصی ــد ب می توانن
ــوردار  ــمگیری برخ ــامتی چش ــای س ــی از مزای فعل

ــوند.« ش
ــر  ــه مقادی ــرادی ک ــد اف ــاهده کردن ــان مش  محقق
ــا  ــد، در مقایســه ب ــه شــده ورزش را انجــام دادن توصی
همســاالن خــود کــه کــم تحــرک بودنــد، حــدود ۲۵ 
تــا ۳۱ درصــد کمتــر در معــرض خطــر مــرگ ناشــی از 
بیمــاری قلبــی یــا ســکته بودنــد. خطــر مرگ ناشــی از 
علــل غیــر قلبــی عروقــی نیــز بیــن ۱۵ تــا ۲۰ درصــد 

کاهــش یافــت. 
بــرای ورزشــکارانی کــه دو تــا چهــار برابــر بیشــتر از 
مقادیــر توصیــه شــده ورزش می کردنــد، فوایــد طــول 

عمــر کمــی بیشــتر بــود.
 در میــان افــرادی کــه بــه مــدت ۱۵۰ تــا ۳۰۰ دقیقه 
ــد، خطــر مــرگ  ــه شــدت ورزش می کردن در هفتــه ب
ــرک،  ــم تح ــراد ک ــا اف ــه ب ــی در مقایس ــر دلیل ــه ه ب
ــا  ــرادی کــه ۳۰۰ ت ــود. اف ــر ب حــدود ۲۲ درصــد کمت
۶۰۰ دقیقــه در هفتــه ورزش می کردنــد، خطــر مــرگ 

بــه هــر دلیلــی تــا ۳۱ درصــد کاهــش یافــت. 

دانشــمندان ژاپنــی تمریناتــی را طراحــی کردنــد کــه انجام 
ــه  ــه ب ــج روز در هفت ــور منظــم و پن ــه ط ــه ای آن ب ۴ دقیق

ــراد کمــک می کنــد. ــدام اف الغــری و تناســب ان
ــال تایمــز اســتار،  ــل از ژورن ــه نق ــزارش ایســنا و ب ــه گ  ب
همیشــه حفــظ تناســب انــدام یــا کاهــش وزن، نیــازی بــه 
ــدارد. از ایــن گذشــته، یــک  ــه باشــگاه بدنســازی ن رفتــن ب
برنامــه آموزشــی موثــر چهــار دقیقــه ای در ژاپــن ایجاد شــده 

ــن هــدف را ممکــن می کنــد. ــه ای اســت کــه رســیدن ب
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تاباتــا یــک برنامــه تمرینــی موثــر اســت کــه مــی توانــد 
جایگزیــن کاملــی بــرای کاس هــای بدنســازی باشــد. نکتــه 
مهــم ایــن تمریــن ایــن اســت کــه شــما مــی توانیــد آن را 
در خانــه انجــام دهیــد، بــرای تمریــن فقــط بــه یــک تشــک، 
ــا  ــن ب ــک تمری ــا ی ــد.  تابات ــاز داری ــک تایمــر نی ــل و ی دمب
شــدت بــاال اســت )مثــاً مــی تــوان آن را بــا کــراس فیــت 
مقایســه کــرد( کــه بــرای چربــی ســوزی بســیار مؤثر اســت، 

زیــرا در حیــن ورزش بــه انــرژی زیــادی نیــاز دارد.
 سیستم تاباتا کجا و چگونه ظاهر شد

 زادگاه ایــن سیســتم آموزشــی ژاپــن اســت، جایــی 
ــی  ــه اثربخش ــه مطالع ــروع ب ــا ش ــال ۱۹۹۶ آنه ــه در س ک
فعالیــت بدنــی بــاال در کوتــاه مــدت کردنــد. هــدف از ایــن 
ــش اســتقامت ورزشــکاران  ــی افزای ــه کشــف چگونگ مطالع
ــه در  ــد ک ــه ای انجــام دادن ــی مطالع ــود. دانشــمندان ژاپن ب
آن متوجــه شــدند ورزشــکارانی کــه پنــج روز در هفتــه بــه 
مــدت چهــار دقیقــه تمریــن مــی کردنــد، عملکــرد هــوازی 
و غیرهــوازی خــود را بــه طــور قابــل توجهــی افزایــش مــی 
دهنــد )برخــاف ورزشــکارانی کــه پنــج روز بــه مــدت یــک 
ســاعت تمریــن کردنــد(. ایــن منجــر بــه ایــن نتیجه شــد که 
ــه اســتقامت بیشــتر کمــک می کنــد و  تمرینــات فشــرده ب

رونــد ســوزاندن بافــت چربــی را تســریع مــی بخشــد. از آن 
ــه  ــا در سراســر جهــان گســترش یافت ــان، سیســتم تابات زم
اســت و بــه طــور فعــال در تمرینــات مــدرن نــه تنهــا توســط 
ورزشــکاران حرفــه ای، بلکــه از ســوی خیلــی از افــراد انجــام 

می شــود. 
 نحوه سازماندهی سیستم تاباتا

 تمریــن تاباتــا یــک تمریــن فشــرده بــا شــدت بــاال اســت 
کــه بایــد در مــدت زمــان کوتاهــی انجــام شــود. تمرینــات را 
می تــوان  بــا اســتفاده از وزنه هایــی ماننــد دمبــل یــا تحمــل 
وزن خودتــان مثــل تمریــن شــنا انجــام داد. بــا توجــه بــه بار 
زیــاد روی بــدن، الزم اســت کــه آن را بــه صــورت هوشــیارانه 
ــی  ــاس ناراحت ــن احس ــن تمری ــر در حی ــد و اگ ــام دهی انج

کردیــد، بهتــر اســت بافاصلــه آن را متوقــف کنیــد.
 همچنیــن برنامــه تمرینــی تاباتــا به ســطح آمادگــی بدنی 
شــما بســتگی دارد، هــر چــه آمادگــی بدنــی شــما بیشــتر 
ــک جلســه  ــات بیشــتری را در ی ــد تمرین ــی توانی باشــد، م
ــر  ــا در ه ــداد تکراره ــر صــورت تع ــا در ه ــد. ام انجــام دهی

تمریــن بایــد بــه تدریــج افزایــش یابــد. 
 نحوه استفاده از سیستم تاباتا

 تمریــن تاباتــا شــامل مجموعــه ای از تمرینــات مختلــف 
اســت کــه بــه مــدت ۳۰ ثانیــه )۲۰ ثانیــه تمریــن، ۱۰ ثانیــه 
اســتراحت( انجــام مــی شــود. در هــر بخــش تمریــن، بایــد 
هشــت ســت تمریــن مختلــف را انجــام دهیــد. کل تمریــن 
ــوان  ــر ت ــد حداکث ــه در طــی آن بای ــه اســت ک ــار دقیق چه

بدنــی خــود را بــکار گیریــد.
ــه   در طــول ورزش، بــدن شــما کمبــود اکســیژن را تجرب
مــی کنــد در نتیجــه بــه حالــت بــی هــوازی )یعنــی بــدون 
اکســیژن( مــی رود. ایــن امــر بــر رونــد چربــی ســوزی تأثیــر 
مثبتــی دارد. همچنیــن از مزایــای تاباتــا مــی تــوان بــه نکات 

زیــر اشــاره کــرد: 
ــردن را  ــرم ک ــر گ ــیب )اگ ــر آس ــطح خط ــش س - کاه

ــید( ــرده باش ــوش نک فرام
- زمان کمی برای تمرین نیاز است.

- به تقویت رباط ها و تاندون ها کمک می کند.
 بهتــر اســت تمرینــات را دو یــا ســه بــار در هفتــه انجــام 
دهیــد، زیــرا اگــر روزانــه تمریــن کنید، عضــات شــما زمانی 
بــرای ریــکاوری نخواهنــد داشــت و در نتیجــه احســاس درد 
خواهیــد کــرد. بــرای تمریــن از تایمــر بــرای کنتــرل زمــان 

هــر تمریــن اســتفاده کنیــد.
 سه تکنیک اصلی آموزش تاباتا:

ــه  ــن و ۱۰ ثانی ــرای تمری ــه ب ــات  ۲۰ ثانی ــام تمرین  - تم
بــرای اســتراحت دارد و شــامل ۸ تمریــن در ۴ دقیقــه اســت.

 - تمام تمرینات بدون استراحت زیاد انجام می شود.
 - تمــام تمرینــات بــا اســتفاده از وزنــه )دمبــل( یــا بــدون 
ــا اســکات(  ــنا ی ــن ش ــل وزن خــود )تمری ــا  تحم ــه و ب وزن

انجــام مــی شــود. 
ــرم  ــدن خــود را گ ــن، الزم اســت ب ــل از تمری درســت قب
کنیــد تــا عضــات و مفاصــل بــرای کار فشــرده آماده شــوند. 
ــش  ــرای افزای ــی را ب ــی عروق ــن سیســتم قلب ــن همچنی ای
اســترس آمــاده می کنــد.  پــس از تمریــن، بــرای آرام کــردن 
ــن  ــش، کمــی تمری ــردن تن ــن ب ــی و از بی سیســتم عضان
ــر  ــتراحت در ه ــه اس کششــی الزم اســت. در طــول ده ثانی
تمریــن، بایــد کمــی حرکــت کنیــد، نــه اینکــه بنشــینید یــا 

دراز بکشــید.
  - تمرینــات شــکم ماننــد بلنــد کــردن پاهــا و دســتها بــه 

ــور همزمان ط
 بســته بــه ســطح آمادگــی بدنــی خــود، مــی توانیــد یــک، 
دو یــا حتــی ســه دور از ایــن تمرینــات را بــه مــدت ۴ دقیقــه 

انجــام دهیــد امــا نبایــد تمرینــات یکســانی را همیشــه  انجام 
دهیــد، بایــد تمرینــات را تغییــر دهیــد، تمریــن هــای جدید 

اضافــه کنیــد تــا بــدن بــه آن عــادت نکنــد. 
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ــب در  ــان قل ــات، ضرب ــاالی تمرین ــدت ب ــل ش ــه دلی ب
ــد  ــی ده ــکان م ــه شــما ام ــن ب ــد. ای ــش می یاب ــراد افزای اف
مقــدار قابــل توجهــی انــرژی صــرف کنیــد. بــا ایــن تمریــن 
ــراد  ــرای اف ــه ب ــری بســوزانید ک ــد حــدود ۱۵۰ کال می توانی

ــود.  مبتــدی بیشــتر نیــز خواهــد ب
ــن  ــا ای ــن تابات ــل توجــه تمری ــای قاب  یکــی از ویژگــی ه
اســت کــه فرآینــد چربــی ســوزی پــس از اتمام تمرینــات نیز 
اتفــاق مــی افتــد، بنابراین متابولیســم را ســرعت می بخشــد. 
امــا فقــط تمریــن بــرای کاهــش وزن کارســاز نخواهــد بــود، 
بایــد اصــول تغذیــه مناســب را نیــز رعایت کــرد. ورزشــکاران 
در هفتــه نیــم کیلوگــرم چربــی از دســت مــی دهنــد و در 
مرحلــه اولیــه تمریــن، ایــن رقــم می توانــد بــه دو کیلوگــرم 

. برسد
ــه کاهــش وزن  ــه تازگــی شــروع ب ــه ب ــرای کســانی ک  ب
کرده انــد، تمرینــات ســاده و آشــنا بــرای همه مناســب اســت: 
ــدن،  ــه، دوی ــرس، دوچرخ ــن پ ــاب زدن، تمری ــکات، طن اس

ــت.  ــه و دراز نشس پروان
نمونــه تصویــری از هشــت حرکــت ورزشــی تاباتــا در ادامه 

آمــده اســت: )۲۰ ثانیــه تمریــن، ۱۰ ثانیه اســتراحت(
 قبــل از تمریــن بــدن خــود را گــرم کنیــد. افــرادی کــه 
ــی  ــی عروق ــا مشــکات قلب ــاری ی مشــکل جســمانی، بیم
ــورت  ــک مش ــا پزش ــد ب ــات بای ــن تمرین ــل از ای ــد، قب دارن

کننــد. 

شــهرام عطــارزاده در گفــت و گــو بــا ایســنا، نقش مــدارس 
ــی  ــته را ناکاف ــن رش ــرفت ای ــتان در پیش ــال خوزس فوتب
ــیس  ــه تأس ــته ک ــه گذش ــبت ب ــرد: نس ــت و اظهارک دانس
مــدارس فوتبــال مرســوم نبــود، در حــال حاضر برخــی موفق 
شــده اند کارهــای اولیــه ای در ایــن زمینــه انجــام دهنــد امــا 
چــون نظــارت چندانــی بــر ایــن اقدامــات وجــود نــدارد، فکــر 
می کنــم کــه بایــد خیلــی بهتــر از ایــن آمــوزش داده شــود.

 وی بیــان کــرد:  مربیانــی کــه در ایــن رده ســنی فعالیــت 
ــس از راه  ــر ک ــوند و ه ــز ش ــر آنالی ــد بهت ــد بای ــی کنن م

ــد.  ــاز نکن ــال ب ــه فوتب ــد، مدرس می رس
 ایــن پیشکســوت، داشــتن زمیــن اســتاندارد را از حداقــل 
ملزومــات مــدارس فوتبــال خوانــد و گفــت: نخســتین فاکتور 
یــک مدرســه فوتبــال خــوب، داشــتن یــک زمین بــا کیفیت 
ــدام  ــی اق ــن مصنوع ــا چم ــن ی ــر زمی ــد در ه ــت و نبای اس
ــا ابعــاد  ــه آمــوزش کــرد. مگــر می شــود در یــک زمیــن ب ب
۳۰×۲۰ و یــا ۳۰×۴۰ متــر بــه بچه هــا فوتبــال آمــوزش داد؟ 
شــاید بشــود برخــی از تاکتیــک و فن هــا را در ایــن زمین هــا 

آمــوزش داد امــا خیلــی چیزهــا را هــم نمی شــود بــه بچه هــا 
یــاد داد. نخســتین شــرط وجــود یک زمین اســتاندارد اســت 
و حتــی بازیکنــان نونهــال هــم بایــد زمیــن بــزرگ را ببیند و 

بزرگــی و عظمتــش را حــس کننــد.
 وی افــزود: دومیــن فاکتور مهم اســتفاده از مربیان کارکرده 
اســت. بایــد از مربیانــی اســتفاده کرد کــه دارای مــدرک بوده 
و تجربــه ایــن کار را داشــته باشــند. شــرط بعــدی ایــن اســت 
ــه  کــه شــما بدانیــد از ایــن مدرســه فوتبــال می خواهیــد ب
کجــا برســید. مگــر می شــود در ۳ مــاه یــک بازیکن را کشــف 
و تربیــت کــرد؟ این کار باید اســتمرار داشــته باشــد. مدرســه 
فوتبالــی کــه اســتمرار نداشــته و در طــول ســال دایر نباشــد، 

اصــاً مدرســه فوتبال نیســت.
 عطــارزاده بیــان کــرد: بعــد از ایــن مــوارد، مباحثــی ماننــد 
ــا  ــه خانواده ه ــد، این ک ــش می آی ــزی پی ــوزش و برنامه ری آم
ــک  ــن مســائل خــود ی ــره. ای ــد و غی ــت کنن ــه حمای چگون
بحــث طوالنــی اســت و هــر کــدام زیــر شــاخه های بســیاری 
دارد. وســایل اولیــه و تمریــن از ملزومــات دیگــر یک مدرســه 

فوتبــال خــوب اســت. مگــر امــکان دارد کــه ۱۰۰ بازیکــن را 
بــا ۱۰ کاور و ۲۰ تــوپ راهــی زمیــن کرد؟ همچنیــن رده های 
ســنی بایــد تفکیــک شــود و هــر رده بایــد مربــی خــودش را 
داشــته باشــد. کــدام یــک از ایــن شــرایط در مــدارس فوتبال 

وجــود دارد؟
 وی بــا بیــان این کــه متاســفانه نظــارت کافــی روی 
مــدارس فوتبــال وجــود نــدارد، ادامــه داد: هیچ کــس نظــارت 
ــام شــده چقــدر اســت و  ــراد ثبت ن ــد کــه تعــداد اف نمی کن
آیــا آموزشــی بــه بازیکنــان داده می شــود یــا خیــر؛ از طــرف 
دیگــر، معــدودی از مــدارس فوتبــال کــه انصافــا خــوب کار 
ــوان  می کننــد از توجــه الزم برخــوردار نبــوده و حتــی می ت
ــی  ــال درآمدزای ــه دنب ــه ب ــی ک ــه مدارس ــبت ب ــت نس گف

هســتند از اهمیــت کمتــری برخوردارنــد.
ــا اشــاره  ــه ۷۰ ب ــواز در ده ــان ســابق اســتقال اه  کاپیت
بــه نقــش ســازندگی تیم هــای مــدارس عــادی در گذشــته، 
ــوزش و  ــن وزارت آم ــل بی ــی تعام ــرایط فعل ــت: در ش گف
ــدارس  ــت و م ــر اس ــان صف ــرورش و وزارت ورزش و جوان پ

عــادی مــا هیــچ نقشــی در تربیــت بازیکــن ندارنــد، در حالی 
کــه اســتعدادها بایــد از مــدارس کشــف شــوند، همان طــور 
ــات از  ــن امکان ــا کمتری ــادی ب ــان زی کــه در گذشــته بازیکن
همیــن مــدارس کشــف شــدند. متاســفانه در حــال حاضــر 
حتــی زنگ هــای ورزش هــم ارزش چندانــی بــرای مــدارس 

ندارنــد.
 وی آکادمــی و مدرســه فوتبــال را ۲ بخــش جــدا از 
ــر  ــال ه ــی و مدرســه فوتب ــه داد: آکادم ــم دانســت و ادام ه
کــدام تعریــف جداگانــه ای دارد. وقتــی کســی آکادمــی دایــر 
می کنــد بایــد در تمــام زمینه هایــش آکادمیــک باشــد. 
ــی و  ــائل روح ــوزش، مس ــه، آم ــر تغذی ــد از نظ ــن بای بازیک
روانــی و تحصیلــی زیــر نظــر آکادمــی باشــد. ایــن در حالــی 
ــه  ــه ب ــراغ دارم ک ــی را س ــدارس فوتبال ــن م ــه م ــت ک اس
بازیکنــش در طــول تمریــن حتــی یــک لیــوان آب نمی دهــد 

ورزش بیشتر موجب افزایش طول عمر می شود

چگونه با ۴ دقیقه ورزش در روز وزن کم کنیم؟

برخی مدارس در طول تمرین یک لیوان آب هم به بازیکن نمی دهند!
یک پیشکسوت فوتبال آکادمی و مدرسه فوتبال را ۲ بخش جدا از هم دانست و گفت:  من مدارس فوتبالی را سراغ دارم که به بازیکنش در طول تمرین حتی یک 

لیوان آب نمی دهد!

ــی  ــان پذیره نویس ــاه از پای ــج م ــدود پن ــه ح ــی ک در حال
ــان  ــورد زم ــادی در م ــای زی ــته و وعده ه ــرخابی ها گذش س
ــی  ــازمان خصوص ــوی س ــگاه از س ــاد دو باش ــایی نم بازگش
ــس  ــداده و رئی ــوز رخ ن ــاق هن ــن اتف ــده، ای ــازی داده ش س
ســازمان بــورس در آخریــن اظهارنظــر خــود اعــام کــرد دو 
باشــگاه اســتقال و پرســپولیس بایــد اطاعاتــی کــه فرابورس 

ــد. ــا کنن ــد را افش می خواه
 مجیــد عشــقی در گفت وگــو بــا ایســنا، بــه ایــن ســوال که 
آیــا دلیــل عــدم بازگشــایی نمادهای اســتقال و پرســپولیس 
عــدم افشــای قراردادهــای ایــن دو تیــم اســت، پاســخ داد: یک 
موضــوع افشــای قراردادهــا و موضــوع دیگــر  برگــزاری مجامع 
فوق العــاده بــرای اصــاح اساســنامه اســت. اگــر ایــن اتفــاق 

رخ دهــد نمادهــا بازگشــایی خواهد شــد.
 وی ادامــه داد: دو تیــم اســتقال و پرســپولیس بایــد 
ــورس می خواهــد را حتمــا افشــا کننــد. ــی کــه فراب اطاعات

ــک  ــداد ی ــی تع ــزارش، پذیره نویس ــن گ ــاس ای ــر اس  ب
میلیــارد و ۲۳۶ میلیــون و ۹۹ هــزار و ۶۵۶  ســهم از ســهام 
جدیــد شــرکت فرهنگــی ورزشــی اســتقال ایــران )ســهامی 
عــام( در نمــاد معاماتــی )اســتقالح ۱( و تعــداد یــک میلیارد 
ــد  ــهام جدی ــهم از س ــزار و ۵۶۷ س ــون و ۸۴۰ ه و ۳۴ میلی
ــام( در  شــرکت فرهنگــی ورزشــی پرســپولیس )ســهامی ع
نمــاد معاماتــی )پرسپولیســح ۱( ناشــی از ســلب حق تقــدم 
بــه روش ثبــت ســفارش در تابلــو نارنجی بــازار پایــه فرابورس 
ــرانجام در ۲۸  ــود س ــده ب ــاز ش ــفندماه آغ ــران، از ۱۵ اس ای

اســفند بــه پایــان رســید.
ــزار  ــپولیس ۳۲۰ ه ــی پرس ــره نویس ــار در پذی ــق آم  طب
ــد. ۲۶۱ میلیــارد تومــان از ســهام ایــن  نفــر مشــارکت کردن
باشــگاه توســط حقوقــی هــا و بیــش از ۸۸ میلیــارد تومــان 
نیــز توســط حقیقی هــا خریــداری شــد. همچنیــن ۲۸۶ هزار 
نفــر در پذیــره نویســی اســتقال شــرکت کردنــد کــه ۲۸۰ 
میلیــارد تومــان از ســهام ایــن باشــگاه توســط حقوقــی هــا 
و ۷۹ میلیــارد تومــان توســط حقیقــی هــا خریــداری شــد.

 قراردادها هنوز افشا نشده است!؟ 
ــای  ــازی وعده ه ــازمان خصوصی س ــوی س ــون از س تاکن
مختلفــی درمــورد زمــان بازگشــایی نماد دو باشــگاه داده شــد 
کــه هیچکــدام اجرایــی نشــد. بــر ایــن اســاس چنــدی پیــش 
حســین قربانــزاده، رئیس ســازمان خصوصی ســازی بــا تاکید 
ــد متــن قراردادهــای  ــر اینکــه اســتقال و پرســپولیس بای ب
خــود را افشــا کننــد بــه ایســنا اعــام کــرده بــود کــه از زمــان 
بورســی شــدن، ایــن دو باشــگاه حتما بایــد رویدادهــای عمده 
مالــی خــود را در ســایت کــدال بــورس افشــا و متــن کامــل 
همــه قراردادهــا را عــاوه بــر تنظیــم گــران تخصصــی ماننــد 
ســازمان لیــگ و ... بــه شــرکت فرابــورس و ســازمان خصوصی 

ســازی ارائــه کننــد.
 پیگیری هــای ایســنا از شــرکت فرابــورس در مــورد علــت 
عــدم بازگشــایی نمــاد دو تیــم مذکــور بــه نتیجــه نرســید، اما 
بــه نظــر می رســد مشــکل افشــای قــرارداد توســط دو باشــگاه 

همچنان پابرجاســت. 

عامل اصلی عدم بازگشایی نماد سرخابی ها چیست؟
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خبر

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای مازنــدران گفــت: ســیل ناشــی 
ــر  ــار براب ــا چه ــوس حــدود 3.۵ ت ــه چال ــر رودخان ــان اخی از طغی
بزرگتریــن ســیل ثبــت شــده در ایــن شــاخه از رودخانــه چالــوس 

بــود.
مازنــدران،  آب.منطقــه ای  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه   
محمدابراهیــم یخکشــی بــا بیــان اینکــه ســیل هفتــم مــرداد یکــی 
ــود،  ــی ش ــوب م ــه محس ــن منطق ــابقه در ای ــیل های بی س از س
ــری  ــتگاه هیدرومت ــه ایس ــر ک ــال اخی ــی ۲7 س ــرد: ط ــار ک اظه
ــم  ــا پیــش از ســیل هفت ــدازی شــد ت در روســتای واســپول راه ان
مــرداد، بزرگ تریــن ســیل ثبــت شــده در ایــن رودخانــه 60 متــر 

ــان  ــر جری ــیل اخی ــا در س ــت. ام ــه آورد آب داش ــب در ثانی مکع
ــن ایســتگاه ثبــت  بیــش از ۲00 متــر مکعــب در ثانیــه آب در ای
ــر  ــا 4 براب ــرداد 3.۵ ت ــم م ــیل هفت ــد س ــان می ده ــه نش ــد ک ش
ــود. ــه ب ــن شــاخه از رودخان ــن ســیل ثبــت شــده در ای بزرگ تری

ــه  ــیالب ب ــط س ــده توس ــح آورده ش ــم مصال ــزود: حج  وی اف
پایین دســت آن قــدر زیــاد اســت کــه در بســیاری از نقــاط، مســیر 
ــنگ از  ــه الی و س ــه تخلی ــده و ب ــون ش ــه مدف ــی رودخان طبیع

بســتر نیــاز اســت.
 یخکشــی خاطرنشــان کــرد: حجــم زیــادی از رســوبات و 
ســنگ های آورده شــده در پهنــه گســترده ای از رودخانــه و 

اطــراف آن نهشــته شــده و بــا توجــه بــه حجــم بــاالی آورد ناشــی 
از ســیل، بــرای پاک ســازی رودخانــه چنــد مــاه زمــان الزم اســت.

 مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای مازنــدران ســیل اخیــر 
بارانی-یخچالــی  منشــأ  بــا  ســیالب  را  چالــوس  رودخانــه 
ــته  ــه گذش ــوا در دو هفت ــاد ه ــای زی ــزود: گرم ــرد و اف ــوان ک عن
ــرف آب  ــه ب ــی را ب ــای طبیع ــود در یخچال ه ــی موج ــر برف ذخای
ــرف  ــل کــرد. بارندگــی شــدید هــم ســبب شســته شــدن ب تبدی
ــرف در  ــه حرکــت در آوردن ب ــا ب سست شــده یخچال هــا شــد و ب

ــرد.  ــاد ک ــم را ایج ــیل عظی ــن س ــات ای ارتفاع

ــار ،  ــه جویب ــگار روزنام ــی خبرن ــدی رفیع ــزارش مه ــه گ ب
مدیــرکل جــوان و جهــادی درمــان تامیــن اجتماعــی اســتان 
ــه  ــان بیم ــور درم ــه ام ــیدگی ب ــتای رس ــدران در راس مازن
شــدگان تامیــن اجتماعــی، بازدیــد هــای میدانــی و ســرزده 
از بیمارســتان هــا و مراکــز درمانــی ســرپایی ملکــی ســازمان 
تامیــن اجتماعــی را در برنامــه هــای هفتگی خویش قــرار داده 
اســت کــه میتــوان بــه بازدیــد از بیمارســتان هــای حضــرت 
ولیعصــر عــج اهلل تعالــی فرجــه الشــریف قائمشــهر، بوعلی نکا 

و شــفا بابلســر اشــاره کــرد.
ــادت و  ــن عی ــا ضم ــن بازدیده ــا درای ــی نی ــر کاظم  دکت
ــطه  ــی واس ــتقیم و ب ــوی مس ــاران و گفتگ ــی از بیم دلجوی
ــان،  ــکالت ایش ــائل و مش ــنیدن مس ــدگان و ش ــه ش ــا بیم ب
دســتورات الزم جهــت حــل موضوعــات مطروحــه و پیگیــری 
ــاری و  ــت بیم ــک وضعی ــرد و از نزدی ــادر ک ــل آن را ص عاج

ــد. ــر ش ــان را پیگی ــان آن مراحــل درم
 ایشــان در بخشــی از ایــن بازدیدهــا بــا پرســنل بخــش های 

مختلــف دیــدار و گفتگو نمــود و از خدمات ایثارگرانــه و تالش 
 های شــبانه روزی آنان در شــرایط خــاص کرونایی تقدیر نمود.

 همــکاران نیــز در فضایــی گــرم و صمیمــی خواســته هــا و 
ــن  ــد و همچنی ــرح کردن ــان مط ــا ایش ــود را ب ــای خ نیازه
چگونگــی رونــد ارائــه خدمــات بــه بیمــه شــدگان و مراجعــان 

ــد. را تشــریح نمودن
ــدران  ــتان مازن ــی اس ــن اجتماع ــان تامی ــرکل درم  مدی
همچنیــن از رونــد پــروژه گســترش بیمارســتان هــای مذکــور 
بازدیــد و از نزدیــک در جریــان رونــد پیشــرفت آن قــرار گرفت 
و بــر اجــرای دقیــق پــروژه هــا طبــق جــدول زمانبنــدی تاکید 

کــرد.
 در پایــان ایــن بازدیدها جلســه تخصصی بررســی مشــکالت 
ــاق ریاســت  ــع بیمارســتان هــا در ات ــع موان و تســهیل در رف
برگــزار گردیــد و بــر آمادگی الزم در شــرایط بســیار ناپایــدار و 

حســاس پیــک اخیــر کرونــا تاکیــد گردیــد.

   دکتــر صالحــی در مراســم تکریــم و معارفــه دکتــر عبدالکریم 

ــد  ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــی در دانش ــواد بابای ــر ج ــی و دکت اله

بهشــهرتاکید کرد؛   »رشــد وپیشــرفت واحدها دغدغه مســئولین 

اســتان » 

بــه گــزارش جویبــاز با حضــور دکتــر صالحی معــاون هماهنگی 

و برنامــه ریــزی، دکتــر پهلــوان مدیــرکل حــوزه ریاســت اســتان، 

ــی و مســئولین  ــای علم ــران گروهه ــتانی  و مدی مســئولین اس

واحــد بهشــهر آییــن تکریــم و معارفــه سرپرســت واحــد بهشــهر 

برگــزار شــد. 

در ایــن جلســه دکتــر صالحــی  ضمــن تســلیت ایــام محــرم 

بــا اشــاره بــه ســابقه 1۲ ســاله دکتــر بابایــی در ســمت معاونــت 

اداری و مالــی واحــد بندرگــز، همچنیــن 4 ســاله معاونت توســعه 

ــس  ــاری و رئی ــدران و واحــد س ــتان مازن ــع اس ــت و مناب مدیری

شــورای معاونــت توســعه مدیریــت و منابــع اســتان عنــوان کــرد؛  

از کلیــه مدیرانــی کــه در دوران کرونــا و دوران رکــود اقتصــادی 

قبــول مســئولیت مــی کننــد تشــکر میکنــم

ــت؛  ــار داش ــتان اظه ــزی اس ــه ری ــی و برنام ــاون هماهنگ  مع

دغدغــه واحدهــای اســتان دغدغــه ماســت و مــا بــه یــاری خدای 

متعــال تمــام ســعی و تالشــمان را در جهــت رشــد و پیشــرفت 

واحدهــای اســتان مازنــدران خواهیــم داشــت. . 

ــود از  ــئولیت خ ــی از دوران مس ــی گزارش ــر اله ــه دکت در ادام

ابتــدای ســال 9۸ تــا اکنــون ارائــه دادنــد و از جمله دســتاوردهای 

دوران خــود را افزایــش رشــته هــا، افزایــش درآمــد هــای غیــر 

شــهریه ای، و انضبــاط مالی برشــمردند. ایشــان از کمکهای دکتر 

کرمانیــان و دکتــر صالحــی و دکتــر بابایــی قدردانــی کردنــد. 

در ادامــه دکتــر بابایــی  بــا اشــاره بــه اینکه بنــده سربازدانشــگاه 

هســتم اظهــار داشــت، از حســن اعتمادمســئولین اســتان  جهت 

تصــدی  سرپرســتی واحــد بهشــهر تقدیــر و تشــکر مــی کنــم، 

و تمــام ســعی وتــالش خــود را بــرای پیشــرفت و تعالــی واحــد 

بهشــهر بــکار خواهــم گرفــت.  

سرپرســت جدیــد واحــد بهشــهر برنامــه جهــاد تبییــن حقــوق 

را مطــرح و از برنامــه هــای آینــده خــود گفــت؛ حمایــت از هیات 

علمــی خــالق بعنــوان ســرمایه فکــری، درآمــد شــهریه ای وغیــر 

شــهریه ای، توجــه بــه مدارس ســما همــگام و هــم پایه دانشــگاه 

را اهــم برنامــه خــود معرفــی کردنــد.  

در پایــان دکتــر بابایــی ضمــن تشــکر از تالشــهای ارزنــده دکتر 

شــریعتی نماینــده محتــرم مــردم شــریف شهرســتان بهشــهر در 

مجلــس شــورای اســالمی، جنــاب ســرهنگ جناســمی فرمانــده 

ســپاه ناحیــه بهشــهر، فرمانــدار محترم شهرســتان  بیان داشــتند 

بنــده دســت همــه مســئولینی کــه دلســوز شهرســتان بهشــهر 

مــی باشــند را مــی فشــارم. 

در پایــان شــرکت کننــدگان در مراســم بــا حضــور دریادمــان 

شــهدای گمنــام واحــد بهشــهر بــا آرمانهــای هشــت ســال دفــاع 

مقــدس تجدیــد میثــاق کردنــد. 

سرپرســت اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
ــاه  ــاد در تیرم ــدران گفــت: »نمایشــگاه شهرســتان عباس آب مازن

امســال قریــب بــه دومیلیــارد ریــال فــروش داشــت.«
 بــه  نقــل از جویبــار، مهــدی ایزدی گفت: »دســت ســاخته های 
هنرمنــدان صنایع دســتی مــاه گذشــته در نمایشــگاه شهرســتان 
ــه  ــال ب ــون ری ــارد و ۸00 میلی ــک میلی ــه ارزش ی ــاد ب عباس آب

فــروش رســید.«
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  اداره کل  سرپرســت   
ــی  ــه 3۵0 میلیــون ریال ــدران از فــروش روزان صنایع دســتی مازن
ــرد و  ــاره ک ــگاه اش ــن نمایش ــتی در ای ــوالت صنایع دس محص
افــزود: »ایــن نمایشــگاه بــه مناســبت روز جهانــی صنایع دســتی 
ــی،  ــته های حصیرباف ــکار در رش ــش از 14 صنعت ــور بی ــا حض ب
ســفالگری، بامبوگــری، خراطــی چــوب، بافت هــای ســنتی، چهل 
تکــه دوزی، زیــورآالت ســنتی، نقاشــی پشــت شیشــه، تولیــدات 

چرمــی دســت دوز، از خردادمــاه جــاری شــروع بــه کار کــرده بود 
تــا پایــان شــهریور مــاه ســال جــاری تمدیــد شــد.«

ــا بیــان اینکــه ایــن منطقــه از اســتان نیــز یکــی از   ایــزدی ب
ــد، گفــت:  ــه شــمار می آی ــدران ب گردشــگرپذیرترین نقــاط مازن
»صنایع دســتی از جملــه هنرهایــی اســت کــه مــورد اســتقبال 
مــردم قــرار دارد. دسترســی آســان بــه ایــن محصــوالت هنــری، 
ــن  ــردی و همچنی ــوالت کارب ــد محص ــب و تولی ــت مناس قیم
ــن  ــروش ای ــش ف ــب در افزای ــته بندی های مناس ــی بس طراح

ــر مســتقیم دارد.« محصــوالت تاثی
 او از ایجــاد بازارچه هــای دائمــی صنایع دســتی به عنــوان 
یکــی از دغدغه هــای اســتان در مقولــه صنایع دســتی یــاد کــرد 
و یــادآور شــد: »مــا آماده ایــم در صــورت تامیــن زمیــن و فضــای 
ــا  ــتی برپ ــای صنایع دس ــتان بازارچه ه ــر اس ــب در سراس مناس

کنیــم.« 

کتــاب امیــل اثــر ژان ژاک روســو نویســنده ی سوئیســی اســت. ایــن کتــاب در 
پنــج فصــل یــا پنــج کتــاب گــردآوری شــده اســت، قبــل از اینکــه وارد فصل هــای 
اصلــی کتــاب شــویم در چنــد صفحــه تاریــخ زندگــی نویســنده یعنــی ژان ژاک 
روســو از تولــد تــا مــرگ بــا عنــوان کرونولــوژی تاریــخ زندگــی روســو و همچنیــن 

مقدمــه آورده شــده اســت.
  در قســمت مقدمــه، مترجــم، روســو را مــورد انتقــاد قــرار می دهــد و می گویــد 
چگونــه می تــوان یــک کتــاب دربــاره آمــوزش و پــرورش را مهــم تلقــی کــرد در 
ــود را  ــودکان خ ــی ک ــی و بی پروای ــت بی توجه ــا نهای ــنده آن ب ــه نویس ــی ک حال
رهــا کــرده و همانطــور کــه در کتــاب اعترافــات خــود آورده اســت، پنــج فرزنــد 
خــود را بــه بنــگاه کــودکان ناشــناس ســپرده اســت. روســو بــرای ایــن کار خــود 
ــلی  ــا او را تس ــذر و بهانه ه ــن ع ــی ای ــی آورد ول ــی م ــذر و بهانه های ــواره ع هم
نمی دهــد و همیــن وسوســه های درونــی او را مجبــور می ســازد تــا کتــاب امیــل 

را بنویســد. 

حمله تمام عیار تلویزیون به فضای مجازی!کاریکاتور

امیلمعرفی کتاب

خبر

خبرخبر

فرهنــگ ســازمانی در زمــره موضوعــات محــوری و 
بنیادینــی اســت کــه توجــه و تقویــت عناصــر مثبــت 
ســازمانی ســنگ بنــای رفتــار هــا ، نگرش هــا و فرآیند 
هــای ســازمانی اســت . اهمیــت ایــن موضــوع منجــر 
ــگ  ــعه فرهن ــت توس ــه مدیری ــام نام ــالغ نظ ــه اب ب
ســازمانی توســط ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور 

ــت . ــده اس ــخ 1397/6/14 ش در تاری
در نظــام نامــه فــوق بــه موضــوع فرهنــگ ســازمانی 
رســمیت داده و در چارچــوب دو بعــد محتوایی شــامل 
ــار هــای عمومــی و اختصاصــی و بعــد ظاهــری  معی
، طبقــه بنــدی و تعریــف شــده اســت . بــرای پیــاده 
ســازی طــرح مطالعاتــی ســنجش وضعیــت موجــود 
توســعه فرهنــگ ســازمانی در شــرکت ، دفتــر توســعه 
مدیریــت و تحقیقــات شــرکت بــا اســتفاده از ظرفیت 
و تــوان کارشناســان ایــن واحــد و بــا توجــه بــه الگــو 
ی توســعه فرهنــگ ســازمانی وزارت نیــرو ، اقــدام بــه 
اجــرای طــرح مطالعاتــی نمــوده اســت . روش انجــام 
ــن طــرح ، اســتفاده از پرســش نامــه 64 ســوالی و  ای
نظر ســنجی از مدیران ، روســا و کارشناســان شــرکت 
بــا اســتفاده از جــدول مــورگان بــرای تعییــن جامعــه 
آمــاری و طیــف لیکــرت بــرای تجزیــه و تحلیــل انجام 
پذیرفــت . و نتیجــه این طــرح مطالعاتی ، 1۸ ســوال از 
64 ســوال بعنــوان نقــاط قابــل بهبــود و بقیه ســواالت 
بعنــوان نقــاط مثبت مورد شناســایی قــرار گرفــت . در 
اجــرای ایــن طــرح مبلــغ ۲ میلیــارد و ۵00 میلیــون 

ریــال صرفــه جویــی شــد . 

اجرای طرح مطالعاتی سنجش 
وضعیت موجود توسعه فرهنگ 

سازمانی در شرکت
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