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مدیرعامل صنایع چوب و کاغذ مازندران :

صادرات ۲۵ هزارتن کاغذ به کشور 
عراق در سال گذشته

روزانهم

صفحه4
عدم رعایت حریم رودخانه ها؛ عامل آسیب زایی سیل بازآموزی و حرفه آموزی معتادان در دستور کار

مدیرکل زمین شناسی گیالن، آسیب زا بودن سیالب برای انسان را نتیجه عدم رعایت حریم 
رودخانه ها و آبراهه ها و ساخت و ساز در حریم آنها دانست و گفت: وقتی رودخانه مسیر اصلی 

خودش را از دست می دهد، در هنگام بارش زیاد منجر به سیالب می شود.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازندران گفت: تعداد جوجه ریزی و تولید گوشت مرغ در چهار 
ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته در مازندران، افزایش ۹ درصدی را نشان می دهد.

طبق نتایج یک مطالعه اولیه، بهترین دوز یادآور برای واکسیناسیون کووید ممکن است واکسن به شکل 
اسپری بینی باشد.

ادامه روزهای پُررونق تولید گوشت سفید در مازندران

واکسن استنشاقی بهترین گزینه برای دوز یادآور

زبان هنر راوی حزن انگیزترین 
واقعه تاریخ

صفحه ۲

مـازندران و سیـل در یک نگاه
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بــه گــزارش جویبــار، گــروه جهــادی علویــون بســیج 
دانشــجویی دانشــگاه مازنــدران، اردوی جهــادی علمــی - 
فرهنگــی را بــا محوریــت واحــد خواهــران در روســتای پجیــم 

ــرد. ــاز ک ــهر آغ ــتان بهش شهرس
 بــر اســاس ایــن گــزارش، در آییــن افتتاحیــه ایــن اردو که با 
هــدف حمایــت از اقشــار و مناطــق کمتر برخــوردار و هم چنین 
آشــنایی دانشــجویان بــا محرومیت هــا و محدودیت هــا برگــزار 
شــد، حجت االسالم والمســلمین موســی مســتقیمان مســوول 
نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه مازنــدران 
ضمــن تســلیت ایــام محــرم و بیــان نکاتــی در بــاب قیــام امام 
حســین علیه الســالم، بــر لــزوم عمــل به هنــگام در حــوادث و 
وقایــع تاکیــد کــرد و اردوهــای جهــادی را از مصادیــق عمــل 

ــگام دانســت.  به هن
ــد  ــی از  همــت بلن ــا قدردان حجــت االســالم مســتقیمان ب
جوانــان دانشــجوی بســیجی دانشــگاه مازنــدران، بیان داشــت: 
تالش هایــی کــه بــا نیــات خالصانــه  و بــه تعبیــری کار دلی که 
انجــام می دهیــد، قطعــا بــر دل هــا اثــر گذاشــته و مقدمــه ای 
ــی در  ــتن گام های ــرای برداش ــی ب ــول و امیدآفرین ــت تح جه
ــن  ــد، لک ــد ش ــه خواه ــر از جامع ــن قش ــت ای ــیر موفقی مس
مراقبت هایــی کــه خــود بــه آنهــا واقــف می باشــید نیــز الزمــه 

ــن مســیر می باشــد. حرکــت در ای

 حجت االســالم مســتقیمان ضمــن تشــکر از حضــور فعــال 
دانشــجویان در ایــن عرصــه، بــه تبییــن تمرکــز بــر مشــکالت 
ــت و  ــروم پرداخ ــق مح ــردم مناط ــی م ــی و فرهنگ تحصیل
ــود در  ــور خ ــی از دوران حض ــرات و نکات ــز خاط ــان نی در پای

ــرد.  ــان ک ــادی بی ــای جه مجموعه ه
دکتــر مهــران رضایــی، مدیــر برنامه ریــزی فرهنگــی و 
ــن  ــن تبیی ــت، ضم ــن نشس ــز در ای ــگاه نی ــی دانش اجتماع
ضــرورت برگــزاری اردوهــای جهــادی در راســتای حمایــت از 
ــه  ــت حاصل ــری از فرص ــزوم بهره گی ــر ل ــی، ب محرومیت زدای
جهــت رشــد علمــی، معنــوی و مدیریتــی دانشــجویان 

شــرکت کننده تاکیــد کــرد.
بابایــی کیاپــی، مســوول بســیج   هم چنیــن محمــد 
ــم  ــاج قاس ــخنان ح ــاس از س ــا اقتب ــگاه، ب ــجویی دانش دانش
ســلیمانی، کارهــای جهــادی را خــط مقدم بســیج دانشــجویی 
دانســت و بــر اهمیــت خودســازی شــرکت کنندگان در 
اردوهــای جهــادی و تفکیــک اردوهــای جهــادی از کار جهادی 

ــد کــرد. تاکی
 در ادامــه ایــن نشســت، عزیززاده)جانشــین واحــد خواهران(، 
ــت و پشــتیبانی  ــه حمای ــادی ب ــای جه ــاز گروه ه ــاب نی در ب
مســووالن ســخنانی را بیــان کــرد. هم چنیــن مســووالن گــروه 
ــد  ــرادران( و  باقری)واح ــد ب ــون، مالبراری)واح ــادی علوی جه

خواهــران( بــه تبییــن نیازهــا و راهکارهــا پرداختنــد.
 یــادآور می شــود: ایــن اردو کــه بــا حضــور ۱۸ نفــر از اعضای 
واحــد خواهــران گــروه جهــادی علویــون برگــزار گردیــد، از روز 

۷ مــرداد ۱۴۰۱ آغــاز شــده و تــا تاریــخ ۱۴ مــرداد ادامــه دارد.
 ذکــر مصیبــت ســید و ســاالر شــهیدان و گرامی داشــت ایــام 
محــرم، بازدیــد از کالس هــای برگزارشــده و انجــام مســابقه و 
ــن  ــای ای ــوزان و ... از برنامه ه ــرای دانش آم ــری ب ــازی فک ب

مراســم بــوده اســت.
 در ایــن برنامــه کــه کارکنــان دفتــر نهاد مقام معظــم رهبری 
ــالم  ــت االس ــتند، حج ــور داش ــز حض ــدران نی ــگاه مازن دانش
ــای  ــی گروه ه ــای آموزش ــور در کالس ه ــا حض ــتقیمان ب مس
مختلــف ســنی از نزدیــک و رو در رو بــا دانش آمــوزان و مربیان 
ــنونده  ــه و ش ــو پرداخت ــه گفت وگ ــه ب ــی صمیمان در فضای

ــد.  ــان بودن نظــرات و خواســته های آن

بــه گــزارش جویبــار، حســن کالنتــری معــاون برنامه ریــزی 
و هماهنگــی مناطــق شــهرداری ســاری بــه »طــرح اســتقالل 
ــا  مناطــق« در شــهرداری اشــاره کــرد و گفــت: ایــن طــرح ب
ــتای  ــور و در راس ــاری کش ــررات ج ــن و مق ــه قوانی ــه ب توج
پویایــی و چابک تــر شــدن مســیر حرکــت شــهرداری 

تهیه شــده اســت.
 وی بابیــان اینکــه ایــن طــرح بــا ســازوکار شــهرداری ســاری 
و قوانینــی کــه بــرای ایــن شــهرداری وجــود دارد تنظیم شــده 
ــی از  ــهری برخ ــت ش ــرح، مدیری ــن ط ــزود: در ای ــت، اف اس
اختیــارات را تفویــض و بــه شــهرداران مناطــق واگــذار می کند.

گفــت:  مناطــق  هماهنگــی  و  برنامه ریــزی  معــاون   
تمرکززدایــی، کاهــش تشــریفات اداری، چابــک ســازی، توجــه 
ــهرداری های  ــان ش ــران و کارکن ــه مدی ــف ب ــزه مضاع و انگی
مناطــق، بــاال بــردن نقــش هدایتــی ســتاد، افزایــش بهــره وری 
ــهیل در  ــریع و تس ــق و تس ــهرداری مناط ــه ش کاری مجموع
ــه  ــیدگی ب ــان رس ــش زم ــهری، کاه ــای ش ــرای پروژه ه اج
ــن  ــدی در بی ــای رضایتمن ــهروندان و ارتق درخواســت های ش

ــن طــرح اســت. ــم ای ــداف مه ــان از اه آن
 کالنتــری نــگاه روبه جلــو و نظــارت مســتمر بــر فعالیت های 
ــت  ــف معاون ــق را از وظای ــازمان های مناط ــهرداری ها و س ش
ــزود:  ــمرد و اف ــق برش ــی مناط ــور هماهنگ ــزی و ام برنامه ری
تمامــی فعالیت هــای مناطــق توســط ســتاد مرکــزی رصــد و 

ــود. ــارت می ش نظ
 وی افــزود: ایــن طــرح از معایــب و محاســنی نیــز برخــوردار 
اســت امــا محاســن ایــن طــرح بــر معایــب آن فزونــی دارد کــه 
ــل  ــتمر قابل ح ــارت مس ــت و نظ ــی درس ــا پیش بین ــم ب آنه

اســت. 
ــه  ــوط ب ــور مرب ــی ام ــد تمام ــرر ش ــزود: مق ــری اف کالنت
ــانی  ــع انس ــوزه مناب ــق در ح ــهرداری های مناط ــان ش کارکن
ازجملــه رســیدگی بــه ارتقــای ترفیــع و انتصــاب کارکنــان و 
ــپرده  ــهرداری ها س ــان ش ــی هم ــه کارگزین ــا ب معرفی نامه ه

شــود.
ــقف  ــا »س ــهردار ت ــز ش ــی نی ــوزه مال ــه داد: در ح  وی ادام
ــار  ــه مناطــق تفویــض کــرد و اختی معامــالت متوســط« را ب
ــر اســاس ســقف معامــالت  ــی را ب ــا فعالیت هــای عمران داد ت
متوســط و اعتباراتــی کــه بــرای آن هــا در نظــر گرفتــه شــد؛ 

انجــام دهنــد. 

ــل  ــت حمل ونق ــد معاون ــرر ش ــرد: مق ــح ک ــری تصری کالنت
ــر کارهــای ســتادی و برنامه هــای آتــی  ــی ب ــر بنای و امــور زی
شــهرداری تمرکــز بیشــتری داشــته باشــد و اعتبــارات ملــی و 

تملــک دارایــی را پیگیــری کنــد.
 معــاون برنامه ریــزی و هماهنگــی مناطق شــهرداری ســاری 
ــا و  ــداول، پل ه ــت ج ــرح مرم ــن ط ــن در ای ــت: همچنی گف
جوی هــا، آســفالت و جدول ســازی و فعالیت هایــی از ایــن 
قبیــل به صــورت امانــی و پیمانــی بــر اســاس ســقف معامــالت 

متوســط توســط شــهرداری های مناطــق صــورت گیــرد.
ــهرداری ها  ــز ش ــازی نی ــوزه شهرس ــزود: در ح ــری اف  کالنت
ــر روی  ــان کار ب ــی پای ــه و گواه ــا پروان ــد ت ــن اختیاردارن ای
ــه روی  ــا ۴ طبق ــوت و ی ــه روی پیل ــاختمان های 5 طبق س
ــن  ــد ای ــادر کنن ــع را ص ــزار مترمرب ــر دو ه ــاری حداکث تج
کار ضمــن افزایــش ســرعت کار بروکراســی اداری را کاهــش 
می دهــد. البتــه معاونــت شهرســازی به صــورت آنالیــن 

ــد. ــارت می کن ــان کار را نظ ــی پای ــد گواه فراین
ــای  ــهری؛ فعالیت ه ــات ش ــوزه خدم ــه داد: در ح  وی ادام
ــر. نصــب  ــزی معاب ــه رنگ آمی ــن حــوزه ازجمل ــه ای ــوط ب مرب
ــازار روز، تملــک و تعریــض  و نگهــداری المان هــا، جانمایــی ب
ــر عهــده شــهرداری های مناطــق اســت. شــارع و میدان هــا ب

 معــاون برنامه ریــزی و هماهنگــی مناطق شــهرداری ســاری 
تأکیــد کــرد کــه اجــرای هــر یــک از مــواد فــوق در چارچــوب 

قانــون و در راســتای مــاده 5۴ اســت. 

افتتاحیه اردوی گروه جهادی علویون بسیج 
دانشجویی دانشگاه مازندران در مناطق محروم 

بهشهر برگزار شد

طرح استقالل مناطق باهدف افزایش بهره  وری کاری 
در شهرداری ساری اجرا می شود

صفحه 3
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ــا بیــان اینکــه ایــن بانــک از ابتــدای  ــر عامــل بانــک دی ب مدی
ســال تاکنــون بیــش از ۸۰۰۰ میلیــارد تومــان تســهیالت پرداخت 
کــرده اســت، گفــت: برنامــه مــا ایــن اســت کــه بــا جــذب منابــع 
ارزان قیمــت و فــروش امــوال مــازاد بخــش قابــل توجهــی از زیــان 

انباشــته بانــک را کاهــش دهیــم.
ــای خصوصــی  ــی از بانک ه ــک دی یک ــزارش ایســنا، بان ــه گ  ب
ــکان  ــا هــدف تســهیل و فراهــم ســاختن ام ــه ب کشــور اســت ک
مشــارکت گســترده و فراگیــر ملــی و مردمــی در تمامــی 
ــه  ــی ب فعالیت هــای ســازنده، مثــر ثمــر و موجــه اقتصــادی و مال
ــی تشــکیل شــد و در حــال  ــی، بانکــی و مال ــژه در زمینــه پول وی
حاضــر بــا ۹۱  شــعبه فعــال در ســطح کشــور بــه ارائــه خدمــات 

بانکــی مشــغول اســت. 
ــا حضــور در  ــک دی - ب ــل بان ــر عام  علیرضــا قیطاســی - مدی
خبرگــزار ی دانشــجویان ایــران، بــه بیــان عملکــرد بانــک در چنــد 
ماهــه ابتدایــی ســال جــاری در زمینــه پرداخــت تســهیالت بانکی، 
وضعیــت فــروش امــوال مــازاد، اعطــای تســهیالت بــدون ضامــن 
و ... پرداخــت کــه مشــروح ایــن گفت وگــو بــه شــرح زیــر اســت: 
 عملکــرد بانــک دی در تســهیالت دهی از ابتــدای ســال جــاری 
تاکنــون را شــرح دهیــد. میــزان تســهیالت پرداختــی بانــک بــرای 
وام ازدواج و فرزنــدآوری در ســال جــاری چــه میــزان بــوده اســت؟ 
ــش از ۸۰۰۰  ــک دی بی ــون، بان ــاری تاکن ــال ج ــدای س  از ابت
میلیــارد تومــان تســهیالت پرداخــت کــرده کــه از نظــر تعــدادی، 
معــادل ۱۵ هــزار فقــره تســهیالت بــوده و به میــزان ۴۰۰۰ فقــره از 
ایــن تســهیالت از نــوع تســهیالت قرض الحســنه و تقریبــا ۱۰ هزار 

فقــره نیــز تســهیالت مرابحــه پرداخــت شــده اســت. 
 بانــک دی از ابتــدای ســال جــاری تــا پایــان تیرمــاه بیــش از ۸۰ 
درصــد ســهمیه تعییــن شــده بــرای وام ازدواج را پرداخــت کــرده 
و بــرای تســهیالت فرزنــدآوری نیــز ۱۴۲ درصــد ســهمیه خــود را 
پرداختــه اســت. بــه عبــارت دیگــر، ســهمیه بانــک دی در پرداخت 
وام فرزنــدآوری ۷۴ میلیــارد تومــان تعییــن شــده که بیــش از ۱۰۰ 
میلیــارد تومــان در ایــن زمینــه پرداختــی داشــته اســت. بنابرایــن، 
ــهیالت ازدواج و  ــت تس ــود در پرداخ ــدات خ ــه تعه ــک دی ب بان

فرزنــدآوری عمــل کــرده اســت. 
 زیان انباشته را با فروش اموال مازاد کاهش می دهیم

 همچنیــن ایــن بانــک بــرای پــروژه نهضــت ملــی ۷۵ میلیــارد 
تومــان ســهمیه دارد کــه بــه دو اســتان تهــران و هرمــزگان مربــوط 
ــه بانــک معرفــی شــده امــا  اســت و در حــال حاضــر ۲۰ مــورد ب
هنــوز بــه مرحلــه پرداخــت نرســیده اســت و در مرحلــه بررســی 

ــرار دارد.  ق
 آخریــن وضعیــت پرداخــت تســهیالت بــدون ضامــن در بانــک 
دی بــه چــه صــورت اســت؟ و ضمــن تشــریح وضعیــت مطالبــات 
غیرجــاری بانــک، اقدامــات انجــام شــده در ایــن زمینــه را اعــالم 

 . کنید
ــت  ــه پرداخ ــته ک ــال گذش ــاه س ــن م ــک دی از اول بهم  بان
تســهیالت بــدون ضامــن مبتنــی بــر اعتبارســنجی شــروع شــد، 
معــادل ۱۹۰ میلیــارد تومــان وام بــدون ضامــن پرداخــت کــرد و 
در ســال ۱۴۰۱ نیــز معــادل ۲۵۰ میلیــارد تومــان پرداخــت کــرده 

اســت. 
بانــک مطابــق بــا قانــون، فهرســت اشــخاص مرتبط با تســهیالت 
غیرجــاری خــود را بــه بانــک مرکزی ارســال و ایــن بانک نیــز آن را 
منتشــر کــرده اســت. تســهیالت غیرجــاری به ســه بخش تقســیم 
می شــود کــه تســهیالت سررســید گذشــته یکــی از ســرفصل های 
آن اســت. در سررســید گذشــته، بازپرداخــت اقســاط تســهیالت از 
موعــد گذشــته و عقــب افتــاده کــه در ایــن شــرایط بانــک شــش 
ــرای پرداخــت فرصــت می دهــد و اگــر پــس  ــه مشــتری ب ــاه ب م
از ایــن مهلــت نیــز پرداخــت صــورت نگیــرد، ایــن تســهیالت در 
ســرفصل معــوق قــرار می گیــرد کــه در ایــن زمینــه اقدامــات بانک 
علیــه مشــتری و یــا ضامــن او انجــام می شــود. در نهایــت، اگــر بــاز 
هــم مشــتری نســبت بــه تعییــن تســهیالت معــوق خــود اقــدام 
ــات مشــکوک الوصــول  ــد، آن تســهیالت در ســرفصل مطالب نکن
بانــک قــرار می گیــرد کــه در ایــن شــرایط اقدامــات قضایــی بــرای 

ــود.  ــروع می ش وصــول آن ش
 زیان انباشته را با فروش اموال مازاد کاهش می دهیم 

از ســوی دیگــر بــا عمومــی شــدن فهرســت مطالبــات غیرجــاری 
ــرای  ــود ب ــروی خ ــظ آب ــرای حف ــکار ب ــخص بده ــا، ش بانک ه
خــارج شــدن نامــش از ایــن فهرســت اقــدام می کننــد و انتشــار 
ایــن فهرســت تاثیــرات مثبتــی خواهــد داشــت. در کل، اقدامــات 
ــیدگی  ــال رس ــده و در ح ــام ش ــاری انج ــات غیرج ــرای مطالب ب
ــه  ــا کمیت ــن، در بانک ه ــا هســتند. همچنی ــای آن ه ــه پرونده ه ب
ــک  ــه در بان ــود دارد ک ــاری وج ــات غیرج ــه مطالب ــیدگی ب رس
ــات  ــرای مطالب ــده ب ــور بن ــر حض ــه اخی ــش ماه ــن ش دی، در ای
غیرجــاری روزانــه جلســه برگــزار می شــود تــا بــا حضــور رئیــس 
شــعبه موردنظــر و بدهــکار مربوطــه به بررســی راهکارهــا در جهت 
وصــول مطالبــات بــه صــورت نقــدی، تهاتــری و تملیکــی پرداخته 

شــود.
 در بانــک دی، در مجمــوع ۱۰ هــزار پرونــده مربــوط بــه مطالبات 
غیرجــاری در ســطح کشــور وجــود داشــت کــه ۲۰۰۰ مــورد از این 
پرونده هــا تعییــن تکلیــف شــد و در ســرفصل مشــکوک الوصول ها 

نزدیــک بــه ۱۰۰ میلیارد تومــان وصولی داشــتیم.
 مجمــع بانــک دی چــه زمانــی برگــزار می شــود و چــه اقداماتــی 

بــرای کاهــش زیــان انباشــته بانــک در نظــر گرفته ایــد.
 بــرای جبــران زیــان انباشــته بانــک برنامــه داریــم که ایــن برنامه 
را بــه بانــک مرکــزی ارســال کرده ایــم. برنامــه مــا ایــن اســت کــه 
بــا جــذب منابــع ارزان قیمــت و فــروش امــوال مــازاد بخــش قابــل 
توجهــی از زیــان انباشــته بانــک را کاهــش دهیــم. بدیــن منظــور، 
ــا  در تیرمــاه امســال اولیــن مزایــده فــروش امــوال مــازاد بانــک ب
۱۱ ملــک برگــزار شــد و دومیــن مزایــده نیــز بــا ۲۳ ملــک در مــاه 
پیــش رو برگــزار خواهــد شــد. اگــر بتوانیــم ۵۰ درصــد ایــن امالک 
را تــا پایــان ســال واگــذار کنیــم، بخــش عمده زیــان انباشــته بانک 

ــد.     کاهــش می یاب

زیان انباشته را با فروش اموال 
ــی، رود مازاد کاهش می دهیم ــی و صنعت ــا و فاضــالب خانگ ــیرابه ه  ورود ش

زیبــای بابــل را بــه زبالــه دانــی تبدیــل کــرده که ســالمت 
مــردم و زیســتمندان را بــه خطــر انداختــه اســت.

 خبرگــزاری مهــر، گــروه اســتان ها -صدیقــه قربــان نیــا: 
ــاُول رود، یکــی از بزرگ تریــن رودخانه هــای  ــا ب بابلــرود ی
شــمال ایــران بــوده و بــا ۱۰۹ کیلومتــر طــول از ترکیــب 
ــکلیم رود در  ــنگ رود و اس ــه آذررود، کارس ــه رودخان س
ســد البــرز تشــکیل شــده و پــس از گــذر از جنگل هــای 
ســوادکوه شــمالی، شــالیزارهای بابــل و بابلســر بــه دریای 
مازنــدران می ریــزد و از آنجایــی کــه بیشــتر مســیر 
عبــوری آن از شهرســتان بابــل اســت، نــام شهرســتان از 

ایــن رود گرفتــه شــده اســت.
 بابــل رود در ســالیان نــه چنــدان دور دارای جاذبه هــای 
توریســتی و آبــی زالل بــود و بــه عنــوان یکــی از 
مکان هــای توریســتی ایــن شهرســتان محســوب می شــد 
ــی  ــای خانگ ــت ورود فاضالب ه ــه عل ــا ب ــن روزه ــا ای ام
ــت  ــه زیس ــک فاجع ــوان ی ــه عن ــه ب ــیرابه های زبال و ش
محیطــی از آن یادمــی شــود، فاجعــه ای کــه باعــث شــده 
زیســتگاه بســیاری از آبزیــان در آن آلــوده و رودخانــه پاک 
تبدیــل بــه انباشــت فاضالب هــای خانگــی و شــیرابه زباله 

شــود.
 محمــد صالحــی از ســاکنان حاشــیه پل محمد حســن 
خــان شهرســتان بابــل بــا بیــان اینکــه تمــام کودکــی و 
دوران نوجوانــی را همــراه همســن و ســاالنم در کنــار ایــن 
ــر از درد از  ــی پ ــوس و آه ــا افس ــده ام، ب ــه گذران رودخان
روزهایــی می گویــد کــه آب ایــن رودخانــه آن قدر شــفاف 

بــود کــه بــه عنــوان آب شــرب اســتفاده می شــد.
 بابلرود معضلی برای بابل شده است 

وی در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر افــزود: ایــن رودخانــه 
زمانــی زیســتگاهی بــرای انــواع مختلــف آبزیــان و 

ــوش آب و  ــی خ ــری و محل ــرای ماهیگی ــی ب تفرجگاه
هــوا بــرای خانواده هــا بــود امــا حــال بــه معضلــی بــرای 

ــت. ــده اس ــل ش ــتان تبدی شهرس
 کمــی آن ســوتر کاســبی را می بینیــم کــه بســاطش 
را زیــر ســایه درختــی پهــن کــرده اســت، ســاکن شــهر 
آمــل اســت و خــود را علــی معرفــی می کنــد و می گویــد: 
ــه  ــن محــل ب بســیاری از ســبزی فروشــان ســاکن در ای
ــازه  ــرای ت ــرب ب ــه آب ش ــتن ب ــی نداش ــل دسترس دلی

ــد. ــتفاده می کنن ــه اس ــبزی از آب رودخان ــدن س مان
 رئیــس محیــط زیســت شهرســتان بابــل در گفتگــو بــا 
ــی  ــت آلودگ ــال ها اس ــت: س ــار داش ــر اظه ــگار مه خبرن
شــدید در رودخانــه بابلــرود وجــود دارد کــه یــک فاجعــه 
ــه  ــوده و ســالمتی مــردم را ب ــزرگ زیســت محیطــی ب ب
ــچ  ــال هی ــه ح ــفانه تاب ــا متأس ــه اســت ام ــر انداخت خط

اتفاقــی نیفتــاده اســت.
 حســین حیدرپــور بیــان کــرد: طــی چندســال اخیــر 
طــی چنــد نامــه بــه شــهرداری اخطــار داده شــده اســت 
امــا متأســفانه تاکنــون اتفاقــی صــورت نگرفتــه اســت و با 
توجــه بــه اینکــه ســالمت و بهداشــت مهمتریــن اصــل در 
زندگــی مــردم اســت نبایــد آن را رهــا کــرد و بایــد هــر 
چــه ســریع تر بــا ایــن فاجعــه بــزرگ زیســت محیطــی و 

خطرنــاک مقابلــه کــرد.
 ورود فاضالب خانگی به بابلرود 

ســال های  در  متأســفانه  کــرد:  اذعــان  حیدرپــور 
گذشــته بــا تکمیــل نشــدن پــروژه فاضــالب شــهری در 
ایــن شهرســتان کارکــرد لوله هــای جمــع آوری آب هــای 
ســطحی بــا فاضــالب خانگــی تغییــر پیــدا کــرده اســت و 
۲۰ الــی ۲۵ لولــه در بابلــرود بــرای ورود آب هــای ســطحی 
در نظــر گرفتــه شــده بــود و اکنــون بــرای فاضالب هــای 
خانگــی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد و عــالوه بــر ورود 

شــیرابه بــه ســکوی زبالــه فاضالب هــای خانگــی نیــز بــه 
بابلــرود ورود پیــدا می کنــد ســکوی زبالــه ای کــه از ابتــدا 

غلــط مــکان یابــی شــده اســت.
 همچنیــن پورچالــی رئیــس کمیســیون خدمــات 
ــداث  ــزود: اح ــر اف ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــهری در گفتگ ش
ــر از آن  ــود و بدت ــی ب ــر غلط ــدا فک ــه از ابت ــکوی زبال س
اختــالف میــان شــهردار بــا پیمانکار بــرای اجرایی نشــدن 
ــیرابه ها  ــد ش ــر ش ــه منج ــت ک ــوده اس ــه ب ــه خان تصفی
ی ســکوی زبالــه بــدون تصفیــه وارد بابلــرود شــوند و در 
حــال حاضــر درصــدد هســتیم به کمــک پیمانــکار جدید 

معضــل را مرتفــع ســازیم.
 رئیــس کمیســیون خدمــات شــهری بــا انتقــاد از نبــود 
بودجــه و اعتبــار کافــی بــرای حــل ایــن معضــل زیســت 
ــای  ــن پروژه ه ــار چنی ــرد: اعتب ــراز ک ــه اب ــی زبال محیط

بایــد از وزرات کشــور تأمیــن شــود کــه متأســفانه چنیــن 
اعتباراتــی بــه صــورت قطــره چکانــی تأمیــن می شــود اما 

ایــن مانــع از رفــع مســئولیت شــهرداری نمی شــود.
 پورچالــی بــا اشــاره بــه دســت و پــا گیــر بــودن برخــی 
از قوانیــن مربــوط بــه قراردادهــای شــهرداری بیــان کــرد: 
ــد از  ــهرداری بای ــه ش ــوط ب ــای مرب ــیاری از قرارداده بس
ــا متأســفانه برخــی از  ــرد ام ــق ســامانه صــورت گی طری
ــیروانی  ــگاه نوش ــد دانش ــان مانن ــش بنی ــکاران دان پیمان

ــن ســامانه را دارا نیســتند. شــرایط حضــور در ای
 هیچکــدام از توجیهــات بــاال متوجــه رفــع مســئولیت 
ــوش  ــای خ ــه روزه ــرود ب ــت بابل ــی و بازگش ــرای پاک ب
ــر  ــرود مؤث ــوش بابل ــال ناخ ــگان در ح ــود و هم نمی ش
هســتند و بایــد بــا پیشــگیری از ورود آالینده هــا، ایــن رود 

ــد. ــه زندگــی برگردان ــزرگ را ب ب

گزارش

فاجعه زیست محیطی در بابلرود 

مدیــرکل زمین شناســی گیــالن، آســیب زا بــودن 
ــم  ــت حری ــدم رعای ــه ع ــان را نتیج ــرای انس ــیالب ب س
رودخانــه هــا و آبراهــه هــا و ســاخت و ســاز در حریــم آنها 
دانســت و گفــت: وقتــی رودخانــه مســیر اصلــی خــودش 
ــه  ــارش زیــاد منجــر ب را از دســت می دهــد، در هنــگام ب

ــود. ــیالب می ش س
 مســلم امانــی در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا بیــان اینکــه 
ــن  ــی از مهمتری ــوان یک ــه عن ــیالب ب ــک س ــدون ش ب
مخاطــرات طبیعــی شــناخته شــده اســت، اظهــار کــرد: 
ســیالب هــم از نظــر تلفات جانــی و هــم از نظر خســارات 
مالــی مهیــب تریــن مخاطره طبیعــی در جهان محســوب 

مــی شــود. 
وی افــزود: ســیالب زمانــی روی مــی دهــد کــه خــاک 
ــارش را جــذب نمــوده و در نتیجــه  ــد ب و گیاهــان نتوانن
کانــال طبیعــی رودخانــه کشــش گذردهــی روان آب ایجاد 

شــده را نداشــته باشــد.
 مدیــرکل زمیــن شناســی و اکتشــافات معدنــی گیالن، 

ــدم  ــرای انســان را نتیجــه ع ــودن ســیالب ب آســیب زا ب
ــاخت و  ــا و س ــه ه ــا و آبراه ــه ه ــم رودخان ــت حری رعای
ســاز در حریــم آنهــا دانســت و گفــت: خصوصیــات 
فیزیکــی حوضــه هــای آبخیــز از قبیــل شــرایط زمیــن 
شناســی، نــوع اســتفاده از زمیــن و پوشــش گیاهــی، نــوع 
خــاک، وضعیــت نفوذپذیــری ســطحی، عمــق ســفره آب 
زیرزمینــی و زهکشــی از عوامــل مهــم در مدیریــت رخداد 
ســیل بــوده کــه بــر معــادالت حاکــم بــر حرکــت آب در 
آبراهــه تاثیــر داشــته و تعییــن کننــده ظرفیــت ذخیــره 

آبراهــه اســت. 
امانــی عوامــل زمیــن شناســی را از عوامــل مهــم 
ــز دانســت  ــر ســیلخیزی حوضــه هــای آبری تاثیرگــذار ب
ــه  ــوان ب ــی ت ــل م ــن عوام ــه ای ــرد: از جمل ــح ک و تصری
جنــس واحدهــای زمیــن شناســی، میــزان شــیب، 
حساســیت نهشــته هــا به فرســایش، عمــق خــاک، میزان 
نفوذپذیــری، شــبکه آبراهه ها و سیســتم زهکشــی اشــاره 

کــرد. 

وی خاطرنشــان کــرد: توپوگرافــی خشــن، ضخامــت کم 
پوشــش فرســایش یافتــه روی ســنگ بســتر و ظرفیــت 
ناچیــز آنهــا بــرای نگهداشــت آب، نبــود پوشــش گیاهــی 
ــل  ــا و تبدی ــه ه ــم رودخان ــه حری ــاوز ب ــب و تج مناس
ــان  ــرای جری ــرایط را ب ــر، ش ــه ســطوح نفوذناپذی ــا ب آنه
ــای  ــوع بارش ه ــگام وق ــژه هن ــه وی ــیل های مخــرب ب س

ــازد. ــا می س ــال مهی ــک س ــای خش ــاری در ماه ه رگب
 مدیــرکل زمیــن شناســی گیــالن بــا اشــاره بــه 
دســتکاری مســیر برخــی از رودخانــه هــا توســط عامــل 
انســانی، عنــوان کــرد: ایــن رودخانــه هــا در مســیر اصلــی 
خــود نیســتند و وقتــی رودخانــه مســیر اصلــی خــودش 
ــه  ــارش زیــاد منجــر ب را از دســت می دهــد، در هنــگام ب

ســیالب می شــود. 
ــار  ــت و مه ــوص مدیری ــی درخص ــای اصل وی روش ه
ــیل  ــداث س ــا و اح ــای جنگل ه ــامل احی ــیالب را ش س
بندهــا، ســدها، مخــازن و کانال هــای ســیالب بــر دانســت 
و متذکــر شــد: از جملــه مهمتریــن ســیالب هــای رخداده 

در چنــد ســال اخیــر اســتان گیــالن که خســارات بســیار 
زیــادی به زیرســاخت هــای مســکونی و راه هــای ارتباطی 
و زمیــن هــای کشــاورزی وارد کــرده اســت مــی تــوان بــه 
ســیل خــرداد ۱۳۹۷ منطقه اشــکور و ۳۰ شــهریور ۱۳۹۹ 

شهرســتان تالــش اشــاره کرد.
ــه ایــن ســوال کــه »نقــش پدیــده  ــی در پاســخ ب  امان
تغییــر اقلیــم در ســیالب هــای اخیــر چیســت؟«، اضافــه 
کــرد: بــا توجــه بــه تغییر الگــوی ایجــاد شــده در شــرایط 
ــل رخــداد  ــارش هــا کــه از دالی ــزان ب ــی و می آب و هوای
ســیل هــای اخیــر در کشــور مــی باشــند، مــی تــوان بــا 
ــی  ــت شناس ــی و ریخ ــن شناس ــرایط زمی ــایی ش شناس
ــداد  ــگاه رخ ــر از ن ــق پرخط ــز، مناط ــای آبری ــه ه حوض
ســیل را شناســایی کــرد و بــا بــه کارگیــری اصــول علمی 
از خســارت هــای ناشــی از ایــن رخــداد طبیعــی کاســت.

معــاون ســاخت و توســعه راه آهــن کشــور گفــت: طول شــبکه 
ــا احتســاب خطــوط اصلــی و فرعــی حــدود ۱۵ هــزار  ریلــی ب
کیلومتــر اســت و بــرای رســیدن بــه هــدف تعیین شــده نیــاز به 

ســاخت ۱۰ هــزار کیلومتــر خــط ریلــی جدیــد اســت.
 عبــاس خطیبــی، معــاون ســاخت و توســعه راه آهــن، بنــادر و 
فــرودگاه هــای کشــور در دیــدار بــا اســتاندار گیــالن، بــه اهمیت 
راه آهــن گیــالن در رشــد چشــمگیر اقتصــاد ناشــی از صــادرات 
اشــاره کــرد و بهــره بــرداری از ۲۵ هــزار کیلومتــر مســیر ریلی را 

برنامــه بلنــد مــدت توســعه راه آهن در کشــور دانســت.
 وی گفــت:  در حــال حاضــر طــول شــبکه ریلــی بــا احتســاب 
خطــوط اصلــی و فرعــی حــدود ۱۵ هــزار کیلومتــر اســت و برای 
ــه ســاخت ۱۰ هــزار  ــاز ب ــه هــدف تعییــن شــده نی رســیدن ب

کیلومتــر خــط ریلــی جدیــد اســت.
 معــاون ســاخت و توســعه راه آهــن، بنــادر و فــرودگاه هــای 
ــران  ــی ای ــروژه هــای مهــم ریل کشــور، راه آهــن گیــالن را از پ
خوانــد و بــا اشــاره بــه پیشــرفت خــوب آن تاکنــون، خاطرنشــان 

ــد  ــپین نیازمن ــت - کاس ــن رش ــل راه آه ــت تکمی ــرد: جه ک
اعتبــارات جدیــد هســتیم.

 اســداهلل عباســی، اســتاندار گیــالن نیز بــر ضرورت تســریع در 
اجــرای پروژه هــای حــوزه زیرســاخت اســتان بــه ویــژه راه آهــن 
رشــت - کاســپین و آزادراه رشــت - قزویــن تاکیــد و اظهــار کرد: 
ــا اهمیــت اســت کــه رهبــر معظــم  پــروژه راه آهــن آنچنــان ب
ــرورت  ــه ض ــیه ب ــوری روس ــا رئیس جمه ــدار ب ــالب در دی انق

تکمیــل قطعــه رشــت - آســتارا تاکیــد داشــتند.
ــالن  ــه گی ــور ب ــس جمه ــفر رئی ــه در س ــان اینک ــا بی  وی ب
ــروژه راه آهــن مصــوب  ــرای تکمیــل پ ــی ب ــار بســیار خوب اعتب
شــده، بــه تخصیــص بخــش اعظــم ایــن اعتبــارات جهــت اجــرا 
ــارات  ــد اعتب ــزود: بای ــرد و اف ــاره ک ــگام اش ــرداری به هن و بهره ب
موجــود بــه صــورت بهینــه و بــا مدیریــت اصولــی هزینــه شــود. 

ــای  ــزارش ه ــه گ ــزوم ارائ ــر ل ــد ب ــا تاکی ــالن ب ــتاندار گی اس
شــفاف، روشــن و کارشناســی شــده از ســوی پیمانــکاران 
ــت  ــه جه ــم ک ــی دان ــود م ــه خ ــرد: وظیف ــان ک ــا، بی پروژه ه
ــرمایه  ــتیبانی از س ــت و پش ــار، حمای ــع اعتب ــه موق ــن ب تامی
ــدم. ــه کار ببن ــود را ب ــالش خ ــام ت ــکاران تم ــذاران و پیمان گ

ــش  ــی اثربخ ــالن را اقدام ــن در گی ــل راه آه ــی تکمی  عباس
در جهــت شــکوفایی ظرفیــت هــای اقتصــادی کشــور، توســعه 
صــادرات درون و بــرون مــرزی و نیــز تعامــالت اقتصــادی 
گســترده جهانــی خوانــد و گفــت: در اجــرای پــروژه هــا، توجــه 
بــه تامیــن و پرداخــت بــه موقــع حقــوق کارگــران یک ضــرورت 

اســت.

ــگل  ــان اینکــه جن ــا بی ــالن، ب ــی گی ــع طبیع ــرکل مناب مدی
بیشــترین آب را ذخیــره و از ســیالب جلوگیــری می کنــد، ادامه 
داد: زراعــت چــوب عــالوه بــر حفاظــت از جنــگل، نیــاز چوبــی 
ــدار  ــاق خری ــوب قاچ ــی چ ــد و وقت ــی کن ــن م ــور را تامی کش

نداشــته باشــد، دیگــر قاچــاق نخواهیــم داشــت.
 میرحامــد اختــری در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا اشــاره بــه خطر 
وقــوع آتــش ســوزی در جنــگل هــا و مراتــع، اظهــار کــرد: در ایام 
گــرم ســال هســتیم و هــم زمیــن خشــک تــر بــوده و هــم دمای 
هــوا باالتــر اســت و لــذا زمینــه بــرای آتــش ســوزی در جنــگل 

هــا وجــود دارد.
ــه شــاهد حضــور گردشــگران در اســتان  ــان اینک ــا بی  وی ب
ــای  ــگل ه ــطه جن ــه واس ــالن ب ــه گی ــمالی از جمل ــای ش ه
هیرکانــی هســتیم، افــزود: حضــور گردشــگران موجــب شــده بــا 

ــش ســوزی هــای بیشــتر مواجــه شــویم. آت
ــاد  ــالن، وزش ب ــزداری گی ــی و آبخی ــع طبیع ــرکل مناب  مدی
ــوع  ــی وق ــان را عامــل اصل ــرگ درخت گــرم و خشــک شــدن ب
آتــش ســوزی جنــگل هــا در فصــل پاییــز دانســت و تصریــح 
کــرد: در ایــام تابســتان به واســطه حضــور گردشــگران در عرصه 
ــق  ــد حری ــل ۹۵ درص ــه عام ــم ک ــق داری ــی حری ــای جنگل ه
هاســت لــذا بــا رعایــت نــکات ایمنــی کاهــش آتــش ســوزی در 

جنــگل هــای ارزشــمند هیرکانــی را خواهیــم داشــت.
 اختــری بــا اشــاره بــه کاهــش تعــداد حریــق هــای جنگلــی 
بــه وقــوع پیوســته در گیــالن، عنــوان کــرد: حضــور نیروهــای 
حفاظتــی و قرقبانــی را در ســطح جنــگل هــا افزایــش دادیــم. 

ــواره ای  ــتم ماه ــه سیس ــور ب ــطح کش ــرا در س ــن اخی همچنی
ــتم  ــن سیس ــدیم؛ ای ــز ش ــوزی مجه ــش س ــگیری از آت پیش
اطالعــات مربــوط بــه نقــاط پیــک آتــش ســوزی و در معــرض 
خطــر را در اختیــار یــگان حفاظــت اداره کل منابــع طبیعــی و 
آبخیــزداری اســتان قــرار مــی دهــد و لــذا افزایش حضــور نیروها 

ــه دنبــال دارد. را در مناطــق مذکــور ب
ــر  ــوزی را ب ــش س ــگیری از آت ــتم پیش ــز سیس  وی تمرک
جنــگل هــای هیرکانــی دانســت و گفــت: بــا توجــه بــه تجربیات 
گذشــته، نقــاط در معــرض خطــر را شناســایی کردیــم و حضــور 
نیروهــای حفاظتــی را در ایــن نقــاط افزایــش دادیــم؛ همچنیــن 

شــاهد ارتقــای تــوان علمــی نیروهــای حفاظتــی هســتیم.
ــه از ۲۸۷  ــان اینک ــا بی ــالن ب ــی گی ــع طبیع ــرکل مناب  مدی
ــال  ــره در س ــه ۱۳۹ فق ــال ۹۹ ب ــوزی در س ــش س ــره آت فق
۱۴۰۰ رســیدیم، خاطرنشــان کــرد: شــاهد کاهــش ۵۱ درصدی 
ــش ســوزی و کاهــش ۴۲ درصــدی در مســاحت  ــداد آت در تع
هســتیم؛ یعنــی از حریــق ۴۰۹ هکتــاری در ســال ۹۹ بــه حریق 

ــیدیم. ــال ۱۴۰۰ رس ــاری در س ۲۳۶ هکت
ــق در چهــار ماهــه   وی از کاهــش ۵۰ درصــدی تعــداد حری
۱۴۰۱ نســبت بــه مدت مشــابه ســال گذشــته خبــر داد و تاکید 
کــرد: از ۳۲ فقــره و ۱۴ هکتــار بــه ۱۶ فقــره و ۱۲ هکتــار آتــش 

ــیدیم.  سوزی رس
اختــری بــا اشــاره بــه نقــش عامــل انســانی در وقــوع حریــم 
جنــگل، متذکــر شــد: بــه مــردم توصیــه مــی کنیــم در تفرجگاه 
ــرا گاهــی  هــای جنگلــی و علفزارهــا آتــش روشــن نکننــد، زی

ــی  ــزرگ م ــش ســوزی ب ــه آت ــل ب ــق کوچــک تبدی ــک حری ی
شــود، امــا اگــر آتــش روشــن شــد، بــا اطمینــان صــد درصــدی 
از اطفــا محــل را تــرک کننــد. همچنیــن مــردم محلــی از آتــش 
ــن  زدن مــزارع خــود در نزدیکــی جنــگل خــودداری کننــد؛ ای
اقــدام جــرم بــوده و بــه مراجــع قضایــی ارجــاع داده مــی شــود.

 مدیــرکل منابــع طبیعــی گیــالن، اقدام بــه آتــش زدن عمدی 
جنــگل هــا و مراتــع بــا هــدف افزایــش ســطح زیــر کشــت را نیز 
از مصادیــق بــارز جــرم دانســت و بیــان کــرد: ورود دســتگاه قضــا 
بــه ایــن مســئله موجــب کاهــش حریــق هــای عمــدی جنــگل 

هــا توســط مــردم محلی شــده اســت.
 وی از مــردم خواســت در صــورت مشــاهده هرگونــه تخریــب 
و تصــرف منابــع طبیعــی بــا ســامانه هــای شــبانه روزی و رایگان 
۱۳۹ و ۱۵۰۴ تمــاس بگیرنــد و ادامــه داد: گاهی در آتش ســوزی 
ــکان  ــذا ام ــا هســتیم و ل ــگل شــاهد ســوختن اشــکوب ه جن
اطفــای هوایــی وجــود نــدارد و حتمــا بایــد بــا حضــور نیــروی 
ــاش  ــه آب پ ــده و کول انســانی و اســتفاده از آتــش کــوب و دمن
و... اقــدام بــه اطفــای حریــق کنیــم کــه وضعیــت اســتان در این 

بخــش مناســب اســت. 
اختــری بخشــی از اقدامــات حفاظتــی جنــگل هــای هیرکانی 
را مبــارزه بــا قاچاقچیــان چــوب دانســت و گفــت: بایــد زمینــه 
قاچــاق چــوب را از بیــن ببریــم. در ایــن راســتا زراعــت چــوب را 
از ســال گذشــته بــا جدیــت راه انــدازی کردیــم کــه بــه عنــوان 

ضربــه گیــر قاچــاق عمــل مــی کنــد.
ــره و از  ــترین آب را ذخی ــگل بیش ــه جن ــان اینک ــا بی  وی ب

ســیالب جلوگیــری مــی کنــد، ادامــه داد: زراعــت چــوب عــالوه 
بــر حفاظــت از جنــگل، نیــاز چوبــی کشــور را تامیــن مــی کنــد 
و وقتــی چــوب قاچــاق خریــدار نداشــته باشــد، دیگــر قاچــاق 
نخواهیــم داشــت لــذا بــا تــداوم رونــد زراعــت چــوب تا ۱۰ ســال 
آینــده دیگــر نیــازی به چــوب جنــگل هــای هیرکانــی نخواهیم 

داشت.
ــرای  ــه اج ــه ب ــالن در ادام ــی گی ــع طبیع ــرکل مناب  مدی
کاداســتر در ســطح اراضــی ملــی اســتان اشــاره و عنــوان کــرد: 
کاداســتر کاربــری اراضــی را مشــخص و مالکیــت اراضــی ملــی 
و مســتثنیات را تعییــن مــی کنــد، زیــرا بــه واســطه خطاهــای 
گذشــته در کاربــری هــا، شــاهد اختــالف بیــن مــردم و دولــت 

هســتیم. 
وی بــا بیــان اینکــه طــرح کاداســتر طــی ۱۵ ســال اخیــر در 
دســتور کار اســت، اظهــار کــرد: ایــن طــرح بــا همــکاری ادارات 
کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری و ثبــت اســناد و امالک اســتان 
در دســت اقــدام اســت و در حــال حاضــر بیــش از ۹۰ درصــد 

کاداســتر اراضــی اســتان بــه انجــام رســیده اســت.

اختــری، اجــرای کاداســتر در گیــالن را بــه واســطه موقعیــت 
جغرافیایــی و پوشــش گیاهــی بســیار دشــوار دانســت و بیــان 
کــرد: بــا مشــارکت دســتگاه قضایی کاداســتر بــه جاهــای خوب 

رســیده و تــا پایــان تابســتان بــه اتمــام مــی رســد.

عدم رعایت حریم رودخانه ها؛ عامل آسیب زایی سیل

نیازمند ساخت ۱۰ هزار کیلومتر خط ریلی جدید هستیم

خریدار چوب های قاچاق هیرکانی نباشید

خبر



ــزار  ــت: ۳۳ ه ــدران گف ــرکل راه و شهرســازی مازن مدی
خانــه خودمالکــی طــرح نهضــت ملی مســکن بــا همراهی 
ــه  ــون ب ــدران اکن ــت در مازن ــارت دول ــکاران و نظ پیمان

پیشــرفت فیزیکــی ۳۵ درصــد رســید.
 ســید محمــد نظــری در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا 
بــا بیــان ایــن کــه مرحلــه اول تســهیالت ســاخت خانــه 
ــدران حــدود  ــی مســکن در مازن خودمالکــی نهضــت مل
ــد  ــزود: فراین ــد، اف ــت ش ــان پرداخ ــارد توم ۴۰۰ میلی
پرداخــت مرحلــه دوم ایــن اعتبــارت بــه ارزش ۵۰۰ 
میلیــارد تومــان از روز بیســتم مــرداد امســال بــه ۳۳ هــزار 

ــود. ــام می ش ــرح انج ــن ط ــی ای متقاض
ــکونی  ــای مس ــن واحده ــه، ای ــن ک ــان ای ــا بی  وی ب
ــرداری  ــره ب ــه به ــاه ۱۴۰۲ ب ــان مردادم ــا پای ــر ت حداکث
ــزار  ــه ۱۰ ه ــداد خان ــن تع ــت: از ای ــید، گف ــد رس خواهن
واحــد در مناطــق روســتایی و ۲۲ هــزار واحــد در مناطــق 

ــت. ــاخت اس ــت س ــتان در دس ــهری اس ش
ــرد:  ــح ک ــدران تصری ــازی مازن ــرکل راه و شهرس  مدی
ــدران ســاخت حــدود  ســاالنه در مناطــق روســتایی مازن
۱۰ هــزار واحــد مســکونی نیــاز اســت و طــی چهــار ســال 

در قالــب طــرح نهضــت ملــی مســکن می تــوان ۴۰ هــزار 
خانــه بــرای اهالــی روســتاهای اســتان ســاخته شــود. 

وی بــا اظهــار ایــن کــه گســترش طــرح خودمالکــی می 
توانــد مشــکل کمبــود زمیــن را در مازنــدران بــرای اجرای 
طــرح نهضــت ملــی مســکن رفــع کنــد، ادامــه داد: برنامــه 
ریــزی دولــت بــرای ســال ۱۴۰۲ ســاخت ۴۰ هــزار واحــد 
خودمالکــی جدیــد با همراهــی پیمانــکاران و انبوه ســازان 

در اســتان اســت.
ــه در  ــاخت خان ــرای س ــه ب ــن ک ــالم ای ــا اع ــری ب  نظ
ــک  ــدود ی ــدران ح ــکن مازن ــی مس ــت مل ــرح نهض ط
هــزار و ۵۰۰ هکتــار زمیــن نیــاز اســت، تصریــح کــرد: بــا 
برنامه ریزی هــای انجــام شــده تاکنــون یــک هــزار هکتــار 
تامیــن شــده و درصــدد هســتیم بــا اجــرای طــرح خــود 
مالکــی هــم بحــث کمبــود زمیــن را رفــع کنیــم و هــم 
ایــن کــه اقشــار مختلــف مــردم مازنــدران طبــق فرهنــگ 
و سنتشــان بــا دریافــت تســهیالت، خانه هــای خــود را در 

ملــک شــخصی بســازند.
ــرد: در  ــه ک ــدران اضاف ــرکل راه و شهرســازی مازن  مدی
چارچــوب طــرح نهضــت ملــی مســکن، ۲۳ هــزار و ۲۵۰ 

واحــد خانــه قــرار اســت در بافت فرســوده مناطق شــهری 
اســتان ســاخته شــود کــه فشــار کمبــود زمیــن را کــم 

خواهــد کــرد.
ــه در طــرح  ــد ســاخت خان ــا بیــان ایــن کــه رون  وی ب
نهضــت ملــی مســکن از دی مــاه ســال ۱۴۰۰ در اســتان 
ــات  ــر عملی ــان حاض ــت : در زم ــت، گف ــده اس ــاز ش آغ
ــن طــرح در  ــب ای ــار در قال ــزار و ۴۰۰ هکت ســاخت ۲ ه
مازنــدران در دســت اجــرا اســت و عملیــات ســاخت ۳۰۰ 
ــا همراهــی بســیج ســازندگی در  واحــد مســکونی هــم ب

هفتــه هــای قبــل در مازنــدران کلنــگ زنــی شــد.
 طــرح نهضــت ملــی مســکن را دولــت ســیزدهم 
ــرار اســت  ــرد.  ق ــه ک ــردم ارائ ــردن م ــه دار ک ــرای خان ب
در چارچــوب آن ســاالنه یــک میلیــون واحــد مســکونی 
ــدران از  ــان شــود. ســهم مازن ــل متقاضی ســاخته و تحوی
ــزار  ــوع ۱۵۲ ه ــزار و در مجم ــاالنه ۳۸ ه ــرح س ــن ط ای

ــه اســت. خان
ــا  طبــق مقــررات نهضــت ملــی مســکن، متقاضیــان ب
ــودن و  ــوار ب ــج شــرط تاهــل، سرپرســت خان داشــتن پن
ــاال، حداقــل ســابقه پنــج  ــه ب مــردان مجــرد ۲۳ ســال ب

ســال ســکونت در شــهر مــورد تقاضــا، نداشــتن مالکیــت 
خصوصــی و در نهایــت عــدم اســتفاده از امکانــات دولتــی 
از اول انقــالب در حــوزه مســکن، می توانســتند نســبت بــه 

ــام اقــدام کننــد. ثبت ن
بــر اســاس ایــن قانــون، زنــان خودسرپرســت مشــروط 
بــه داشــتن حداقــل ۳۵ ســال ســن، معلــوالن جســمی و 
حرکتــی بــا ۲۰ ســال ســن می تواننــد در قانــون جهــش 
تولیــد مســکن )نهضــت ملــی مســکن( مشــارکت داشــته 

    . شند با
همچنیــن، قانــون بــرای سرپرســتان خانــوار، محدودیت 
ــراد سرپرســت  ــن اف ســنی نگذاشــته اســت چــرا کــه ای
ــا  ــرای قانونگــذار متاهــل ی ــوار تعریــف می شــوند و ب خان
ــودن مــالک اســت. در عیــن حــال،  ــوار ب سرپرســت خان
زنــان و مــردان سرپرســت خانــوار کــه بــه دلیــل متارکــه 
ــت  ــد و سرپرس ــی می کنن ــردی زندگ ــورت مج ــه ص ب
ــدون  ــده و ب ــی ش ــوار تلق ــتند خان ــود هس ــدان خ فرزن

ــد. ــام کنن ــتند ثبت ن ــن می توانس ــالک س م

معــاون بهبــود تولیــدات دامــی جهــاد کشــاورزی 
مازنــدران گفــت: تعــداد جوجه ریــزی و تولیــد 
گوشــت مــرغ در چهــار مــاه نخســت امســال نســبت 
بــه ســال گذشــته در مازنــدران، افزایــش ۹ درصــدی 

ــد. ــان می ده را نش
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از مازنــدران، 
مســعود احمــدی حاجــی معــاون بهبــود تولیــدات 
دامــی جهــاد کشــاورزی مازنــدران، اظهــار کــرد: ۳۰ 
درصــد تولیــد جوجــه یــک روزه و ۱۱ درصد گوشــت 
مــرغ مــورد نیــاز کشــور در ایــن اســتان تولیــد و بــا 
وجــود مرکــز پشــتیبانی الیــن بابل کنــار، مازنــدران 
ــت  ــل صنع ــره کام ــه زنجی ــت ک ــتانی اس ــا اس تنه
طیــور را در کشــور و منطقــه خاورمیانــه در اختیــار 

دارد.
 وی افــزود: مازنــدران بــا داشــتن همــه زمینه هــای 

فعــال ایــن صنعــت از جملــه تنهــا مرکــز الیــن ایران 
و خاورمیانــه، ۶ واحــد مــرغ اجــداد، ۲۰۵ واحــد مــرغ 
مــادر گوشــتی، ۲ هــزار و ۲۰۰ واحــد مــرغ گوشــتی، 
۲۹ واحــد مــرغ تخمگــذار، ۳۹ واحــد کارخانــه 
جوجــه کشــی، ۴۴ کارخانــه فعــال تولیــد خــوراک و 
۱۸ کشــتارگاه صنعتــی طیــور، یکــی از اســتان های 
ــور کشــور  ــت طی ــذار و قطــب صنع ــم و تاثیرگ مه

ــود. ــوب می ش محس
 معــاون بهبــود تولیــدات دامــی جهــاد کشــاورزی 
مازنــدران، کارخانجــات جوجــه کشــی، مــزارع 
ــک روزه  ــه ی ــد جوج ــادر و تولی ــرغ م ــرورش م پ
را یکــی از حلقه هــای اصلــی صنعــت طیــور در 
ــال،  ــت امس ــاه نخس ــت: ۴ م ــت و گف ــتان دانس اس
ــتی  ــک روزه گوش ــه ی ــه جوج ــون قطع ۱۹۳ میلی
بــا کیفیــت مطلــوب در جوجــه کشــی های اســتان 

ــد. ــع ش ــور توزی ــد و در کش تولی
 احمــدی حاجــی بیــان کــرد: از ایــن تعــداد ۱۱۹ 
ــه واحد هــای مــرغ مــادر  ــوط ب میلیــون قطعــه مرب
مازنــدران بــوده کــه بــا ایــن تولیــد جوجــه، اســتان 
ــک روزه کشــور را  ــه ی ــد جوج ــا ۳۰ درصــد تولی م
بــه خــود اختصــاص داده و رتبــه نخســت را در بیــن 

ــرده اســت. ــود ک ــتان ها از آن خ ــایر اس س
ــون  ــدت، ۵۵ میلی ــن م ــرد: در ای ــح ک  وی تصری
ــرغ  ــرورش م ــزی در واحد هــای پ ــه جوجــه ری قطع
ــن  ــه ۱۰۲ هزارتُ ــد ک ــام ش ــتان انج ــتی اس گوش
گوشــت مــرغ آمــاده پخــت تولیــد و بــه بــازار عرضــه 

شــد.
 معــاون بهبــود تولیــدات دامــی جهــاد کشــاورزی 
ــاز  ــن نی ــر تامی ــالوه ب ــد: ع ــادآور ش ــدران ی مازن
ــن،  ــا تولیــد ۲۹ هزارتُ مصــرف شــهروندان اســتان ب

مــازاد تولیــد گوشــت مــرغ مازنــدران بــه میــزان ۷۳ 
ــه ســایر  ــد ب ــا ۷۰ درصــد کل تولی ــر ب ــن براب هزارتُ
ــژه اســتان تهــران صــادر  ــه وی اســتان های کشــور ب

شــد. 
ــان اینکــه تعــداد جوجــه  ــا بی احمــدی حاجــی ب
ریــزی و تولیــد گوشــت مــرغ در چهــار مــاه نخســت 
ــدران،  ــته در مازن ــال گذش ــه س ــبت ب ــال نس امس
افزایــش ۹ درصــدی را نشــان می دهــد، گفــت: تعداد 
جوجــه ریــزی در مــزارع مــرغ گوشــتی اســتان تیــر 
مــاه امســال، ۱۲ میلیــون و ۲۲۲ هــزار و ۲۵۰ قطعــه 
و جوجــه ریــزی در مــزارع مــرغ مــادر گوشــتی ۲۰۵ 
ــوده و پیــش بینــی می شــود  هــزار و ۱۸۲ قطعــه ب
ــه  ــد و ب ــن گوشــت ســفید تولی ــزار و ۵۰۲ تُ ۲۲ ه

بــازار مصــرف عرضــه شــود. 

سرپرســت معاونــت راهــداری اداره کل راهــداری و 
حمــل و نقــل جــاده ای اســتان مازنــدران اظهــار داشــت 
: همزمــان بــا فروکــش کــردن ســیالب 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 
، بالفاصلــه 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: تــالش و حضــور 
بــه موقــع راهــداران بــرای بازگشــایی و ایمــن ســازی راه 
هــای مواصالتــی 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 اعــالم 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. 

ــزان خســارت ســیالب اواخــر  ــل، می ــژه آم  فرمانداروی
ــن  ــته دربخــش کوهســتانی الریجــان درای ــه گذش هفت
شهرســتان را بیــش از ۱۶۰ میلیــارد تومــان اعــالم کــرد.

ــر  ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــینی در گفتگ ــیدعباس حس  س
گفــت: براســاس ارزیابی هــای انجــام شــده توســط 
ــالب اســالمی، راه، آب و  ــاد مســکن انق ــان بنی کارشناس
بــرق وگاز، کشــاورزی، ســیل بــه شــهر رینــه وگزنــک و 
چهــار روســتای بخــش کوهســتانی الریجــان بیشــترین 

ــت.  ــرده اس ــارت وارد ک خس
ــت روان  ــث هدای ــیل باع ــن، س ــالوه برای ــزود: ع وی اف
ــه ســمت جــاده اصلــی هــراز و تخریــب بیــش  آب هــا ب
از ۳ کیلومتــری ایــن جــاده در بخــش الریجــان وبســته 
شــدن جــاده بــه مــدت بیــش از ۳۰ ســاعت شــده بــود.

 فرمانــدار ویــژه آمــل، بــا اشــاره بــه اینکــه بــا فروکــش 
کــردن ســیل وعادی شــدن شــرایط جــوی، راه دسترســی 
ــود،  ــب شــده ب ــر ســیل تخری ــه براث ــتاهایی ک ــه روس ب
ــت:  ــرار شــده اســت، گف ــردد برق ــون بازگشــایی و ت اکن
خدمــات دهــی آب، بــرق و گاز نیــز در روســتاها اکنــون 
دوبــاره برقــرار شــده و وضعیــت بــه صــورت عــادی شــده 

اســت.
ــا وجــود خســارت های زیــاد   حســینی اضافــه کــرد، ب

ســیل دربخــش الریجــان، خوشــبختانه تلفــات جانــی و 
مصدومــی تاکنــون گــزارش نشــده اســت.

 اعالم خسارت سیل به مدیریت بحران استانداری
 فرماندارویــژه آمــل بــا اشــاره بــه اینکــه پــس از وقــوع 
ســیل درســطح شهرســتان بــه خصــوص بخــش الریجان 
کــه بــا مســدود شــدن جــاده هــراز و ترافیــک ســنگین 
ــی از  ــی ناش ــاده تخریب ــا درج ــف خودروه ــی از توق ناش
ــع  ــه موق ــا حضــور ب ــود، گفــت، ب ســیل ایجــاد شــده ب
ــی و راهــداری کــه در همــان  تیم هــای امــدادی، عملیات
ســاعات اولیــه وقــوع ســیالب بــه منطقــه اعــزام شــدند 
بــا توجــه بــه حجــم درگیــری منطقــه از اثــرات ســیالب 
ــردد  درکمتــر از ۳۰ ســاعت مســیر جــاده بازگشــایی وت

برقــرار شــد. 
حســینی، در خصــوص خســارت به تأسیســات زیربنایی 
و ســرمایه گــذاری افــراد کــه در بخش هــای مختلــف بــر 
اثــر وقــوع ســیل بــه بــار آمــد، تصریح کــرد، جمــع بندی 
اولیــه گــزارش ناشــی از خســارت ســیل شهرســتان بــه 
ــدران ارســال  ــت بحــران اســتانداری مازن اداره کل مدیری
شــده و درصــورت پرداخــت تســهیالت بالعــوض حمایتی 
و یــا کــم بهــره بــه افــراد خســارت دیــده اعــالم خواهــد 

شد
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پیشرفت فیزیکی خانه های خود مالکی نهضت ملی مسکن در مازندران به ۳۵ درصد رسید

ادامه روزهای پُررونق تولید گوشت سفید در مازندران

 سیل به جاده های روستایی چالوس خسارت 

زیادی وارد کرد
خسارت ۱۶۰ میلیارد تومانی سیالب در آمل

 کمبــود فضــای فیزیکــی بــرای فعالیــت نخبــگان و اجرایــی شــدن ایده 
پــردازان جــوان شــرکت هــای دانــش بنیــان و فنــاور مازندران ســبب شــد 
تــا قــدرت مانــور بــرای تولیــد و گســترش فعالیــت را از آنهــا بگیــرد و بــه 

مشــکلی بــرای فعالیــت آنهــا تبــدل شــود .
ــدران از  ــتان مازن ــه اس ــد ک ــی ده ــان م ــا نش ــگار ایرن ــی خبرن  بررس
ظرفیــت فــوق العــاده ای در زمینــه فعالیــت شــرکت هــای دانــش بنیــان و 
فنــاور دارد بــه گونــه ای کــه براســاس آمــاری کــه از ســوی پــارک علــم و 
فنــاوری مازنــدران ارائــه شــده اســت ۲۵۳ شــرکت فنــاور در ایــن اســتان 
وجــود دارد و ۱۰۸ محصــول دانــش بنیــان توســط شــرکت هــا تولیــد می 
شــود محصوالتــی کــه در کشــور بــی همتــا هســتند و بــه عنــوان اولــی ها 

در کشــور بــه شــمار مــی رونــد .
ــای  ــر در شــرکت ه ــوق الذک ــای ف ــت ه ــودن  ظرفی ــا وجــود دارا ب  ب
فنــاور مازنــدران امــا آنچنــان کــه باید و شــاید زیرســاخت مــورد نیــاز برای 
فعالیــت آنهــا وجــود نــدارد کــه مهمتریــن ایــن زیرســاخت فضــای مــورد 
نیــاز بــرای فعالیــت اســت تــا شــرکت هــا بتواننــد در آن بســتر بــه فعالیت 

هــای تولیــدی و تحقیقاتــی خــود بپردازنــد .
  نبــود ایــن فضــا باعــث شــده تــا ضمــن اینکه بخشــی از شــرکت هــا در 
ادامــه فعالیــت خــود بــا مشــکل مواجــه شــوند حتــی بخشــی دیگــر برای 
توســعه فعالیــت هــای خــود نتواننــد گام بردارنــد و در همان ایســتگاه های 

اولیــه فعالیــت باقــی بمانند.
 شــرکت هــای فنــاور و دانــش بنیانــی در مازنــدران مشــغول فعالیــت 
و تولیــد محصــوالت هســتند کــه بــرای قــرار گرفتــن در مســیر صنعتــی 
شــدن یــا همــان تولیــد انبــوه بــه فضــا نیــاز دارنــد کــه بســیاری از ایــن 
شــرکت هــا از ایــن زیــر ســاخت بی بهــره هســتند و در تکاپو برای بدســت 
آوردن ایــن فضــا در کــش و قــوس بــا مجموعــه هایــی همچــون شــرکت 

شــهرک هــای صنعتــی و پــارک علــم و فنــاوری قــرار گرفتــه انــد .
 شرکت های دانش بنیان تهی از سالن های نمایش محصول

ــش  ــه شــرکت هــای دان  دریاپردازشــگران ســورین طبرســتان از جمل
بنیــان مازنــدران اســت کــه از ســال ۱۳۹۵ فعالیتــش را در محمــود آبــاد 
آغــاز کــرده اســت و در بهمــن همــان ســال بــه عنوان یــک شــرکت دانش 
بنیــان شــناخته شــد و ایــن شــرکت در زمینــه ســاخت شــبیه ســازهای 
ســخت افــزاری و نــرم افــزاری آموزشــی در صنایــع دریایــی فعالیــت دارد .

ــت  ــتان محــل فعالی ــز رشــد در شهرس ــود مرک ــی از نب ــب توکل  حبی
شــرکتش بــه عنــوان یکــی از مشــکالت پیــش روی شــرکت عنــوان کرد و 
گفــت : متخصصــان ایــن شــرکت بــرای انجــام و اجــرای کارهــای تولیــدی 
خــود نیــاز دارنــد کــه فضــای الزم در اختیــار داشــته باشــند تــا بتواننــد 

ماکــت طــرح هــا و ابداعــات خــود را ایجــاد کننــد. 
وی ادامــه داد :بــه دلیــل اینکــه فضــای فیزیکــی بــرای اســتقرار شــرکت 
هــای دانــش بنیــان از طریــق مراکــز رشــد در محمــود آبــاد وجــود نــدارد 
ــهر ،  ــد نوش ــز رش ــا در مرک ــرح ه ــه و ط ــرای برنام ــر اج ــال حاض در ح
شهرســتان همجــوار انجــام مــی شــود کــه بــرای ایــن منظــور کارکنــان و 
فنــاوران ایــن شــرکت مــی بایســت روزانــه مســافت رفــت و برگشــت ۱۸۰ 

کیلومتــری را تــا ایــن شــهر طــی کننــد .
 مدیــر شــرکت دانــش بنیــان دریاپردازشــگران ســورین طبرســتان بــا 
اشــاره بــه اینکــه محمــود آبــاد بــه دلیــل داشــتن دانشــگاه صنعــت نفــت 
و فعالیــت شــرکت دانــش بنیــان در زمینــه تولیــد محصــوالت صنعــت 
دریایــی مــی توانــد قطــب فعالیــت شــرکت هــای دانــش بنیــان در ایــن 
زمینــه باشــد ، تصریــح کــرد: امــا بــه رغــم ایــن ظرفیت هــا هنوز شــرکت 
هــای دانــش بنیــان منطقــه بــا مشــکل فضــای فیزیکــی مواجه هســتند .

ــای  ــرح ه ــد ط ــه بتوان ــرای اینک ــرکت ب ــن ش ــه داد : ای ــی ادام  توکل
ــه یــک فضــای  ــه کنــد ب ــه ارائ ــب نقشــه و نمون تولیــدی خــود را در قال
۱۰۰ تــا ۱۵۰ متــری نیــاز دارد تــا نمونــه هــا را بــرای بازدیــد مشــتریان 

ــه کنــد . ارائ
  توقف توسعه در ایستگاه کمبود فضا

ــه در  ــرگل ک ــت قص ــت و باف ــران کش ــه گ ــاد توس ــازه بنی ــرکت ت  ش
چالــوس فعالیــت دارد از جملــه شــرکت هــای فنــاور نوپایــی اســت کــه از 
ســال ۱۴۰۰ فعالیــت خــود را آغــاز کــرده اســت و در زمینه تولیــد گیاهان 
زینتــی مشــغول بــه کار اســت مهنــاز صیــادی نــژاد ، مدیــر ایــن شــرکت 
بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت:  ایــن شــرکت بدلیــل نداشــتن فضــا و بســتری 
ــه تولیــد گیاهــان زینتــی  ــرای  انجــام کارهــا فعالیــت هــای خــود را ب ب
اختصــاص داده اســت در حالــی کــه بخــش دیگــری از فعالیــت هــای ایــن 

شــرکت مربــوط بــه تحقیقــات در ایــن بخــش اســت.
ــرای انجــام فعالیــت هــای تحقیقاتــی  ــزود :  در حــال حاضــر ب  وی اف
ــوس شــده ام  ــه اجــاره فضــا ۱۴۰ متــری در حومــه شــهر چال مجبــور ب
کــه پرداخــت اجــاره بهــای ماهانــه چهــار میلیــون تومــان بــه همــراه۲۰ 
میلیــون تومــان رهــن باعــث شــده تــا فشــار مضاعفــی بــرای فعالیــت بــر 

شــرکت وارد کنــد.
 بــه گفتــه مدیــر شــرکت توســعه گــران کشــت و بافت قصــر گل بخش 
بیشــتری از هزینــه هــای شــرکت صــرف پرداخــت اجــاره مــکان شــده 
اســت در حالــی کــه در صــورت تامیــن ایــن فضــا از ســوی پــارک علــم 
و فنــاوری و یــا دیگــر نهادهــا مســوول مــی توانــد در رفــع دغدغــه هــا در 

ایــن زمینــه کمــک کنــد .
  کوچ نشینی شرکت های دانش بنیان و فناور مازندران 

ــه ۲۵۳  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدران ب ــاوری مازن ــم و فن ــارک عل ــس پ ریی
شــرکت فنــاور بــا تولیــد ۱۰۸ محصــول دانــش بنیــان در اســتان فعالیــت 
مــی کننــد ، گفــت :  : یکــی از بزرگتریــن چالــش هــای شــرکت هــای 
فنــاور مازنــدران نبــود فضــا بــرای فعالیت اســت کــه غالبــا آنهــا را در انجام 

فعالیــت هــا بــا محدودیــت مواجــه کــرده اســت .
 قربانعلــی نعمــت زاده در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود : یکــی از 
بزرگتریــن چالــش هــای شــرکت هــای فنــاور مازنــدران نبــود فضــا بــرای 
ــا محدودیــت  ــا آنهــا را در انجــام فعالیــت هــا ب فعالیــت اســت کــه غالب

مواجــه کــرده اســت .
 وی ادامــه داد: بدلیــل نبــود ایــن فضــا و امکانــات شــرکت هــای فنــاور 
کــه در شهرســتان هــا مشــغول فعالیت هســتند بــرای بدســت آوردن جا و 
مــکان مجبورنــد بــه مرکــز اســتان و یــا شهرســتان هایــی کــه ایــن مراکز 

رشــد را دارنــد برونــد . 
بــه گفتــه رییــس پــارک فنــاوری مازنــدران ایــن محدودیت فضــا و تردد 
بــه شــهرهای دیگــر حتــی باعــث شــده تــا برخــی از ایــن شــرکت هــا از 
دامــه فعالیــت منصــرف شــوند و یــا اینکــه ترجیــح دهنــد بــه شــهرهای 

دیگــر مراجعــه کننــد . 
ــی  ــد در برخ ــز رش ــت مرک ــر هف ــال حاض ــرد : در ح ــه ک وی اضاف
ــدران از جملــه ســاری و ســیمرغ دایــر هســتند و  شهرســتان هــای مازن
بنــا داریــم کــه ایــن مراکــز رشــد را در دیگــر شهرســتان هــای اســتان راه 

ــم .  ــدازی کنی ان
نعمــت زاده گفــت :  : بــرای ایــن منظــور فضاهــای فیزیکــی بالاســتفاده 
دولتــی بــه مجموعــه پــارک فنــاوری معرفــی شــود تــا بــا صــرف هزینــه 
ایــن مــکان هــا بهســازی و تعمیــر بــرای اســتفاده شــرکت هــا قــرار گیرد.

 بــه گفتــه وی  بدلیــل نبــود ایــن فضــا و امکانــات شــرکت هــای فنــاور 
کــه در شهرســتان هــا مشــغول فعالیت هســتند بــرای بدســت آوردن جا و 
مــکان مجبورنــد بــه مرکــز اســتان و یــا شهرســتان هایــی کــه ایــن مراکز 

رشــد را دارنــد برونــد .
ــا راه  ــه ب ــرد ک ــدواری ک ــراز امی ــدران اب ــاوری مازن ــارک فن ــس پ  ریی
انــدازی مراکــز رشــد در دیگــر شهرســتان هــای اســتان مشــکل کمبــود 
و نبــود فضــا بــرای فعالیــت شــرکت هــای دانــش بنیــان و فنــاور برطــرف 

شــود . 
 مراکــز رشــد، مراکــزی هســتند کــه بــرای پــرورش یــا ایجــاد کســب و 
کارهــای کوچــک ایجــاد می شــوند. مراکــز رشــد طرح هایــی مبتنــی بــر 
نــوآوری هســتند و از کادر مدیریتــی کوچکــی تشــکیل می شــوند و  ایــن 

مراکــز دارای مــکان فیزیکــی و تســهیالت مشــترک هســتند. 

محدودیت فضا؛ مانع اصلی توسعه 
شرکت های دانش بنیان مازندران

خبر

مدیرعامــل شــرکت صنایــع چــوب و کاغــذ مازنــدران از 
ــراق در ســال  ــه کشــور ع ــن کاغــذ ب صــادرات ۲۵ هزارت

گذشــته خبــر داد.
 امیــد نیــک نــژاد در جمــع خبرنــگاران بــا اعــالم خبــر 
ــدران در ســال  فــوق گفــت: صنایــع چــوب و کاغــذ مازن
ــال  ــی طــی س ــوده ول ــود ب ــر در دوران اوج خ ــای اخی ه
هــای اخیــر بــا مشــکالتی مواجــه شــده اســت کــه اکنون 
مهمتریــن هــدف مــا دادن شــخصیت و هویــت واقعــی به 
چــوب و کاغــذ مازنــدران اســت چراکــه ایــن شــرکت بــه 
مزیــت اصلــی خــود تولیــد کاغــذ چــاپ تحریــر دســت 

یافتــه اســت.
 مدیرعامــل شــرکت صنایــع چــوب و کاغــذ مازنــدران با 
اشــاره ظرفیــت ۱۶۰ هــزار تــن تولیــد کاغــذ فلوتیــن در 
شــرکت صنایــع چــوب و کاغــذ، افــزود: هیــچ شــرکتی در 
کشــور شــرایط چــاپ کاغــذ تحریــر را نــدارد و اگــر مزیت 
اصلــی ایــن مجموعــه راه بیفتد کل اســتان از این شــرکت 
متنفــع مــی شــوند، بــه همیــن منظــور درخواســت هــای 
دیــد و بازدیدهــا زیــاد شــده کــه بیانگــر ایــن مهــم اســت 

کــه ایــن شــرکت در حــال دســتیابی بــه جایــگاه واقعــی 
خــود اســت.

 نیــک نــژاد بــا اظهــار بــه اینکــه اتفــاق بزرگــی در چاپ 
کاغــذ تحریــر دانــش آموزی در ســطح کشــور در حــال رخ 
دادن اســت، گفــت: تــا بــه امــروز ۲۸۰۰ تــن کاغــذ کتــب 
درســی از ســوی شــرکت صنایــع چــوب و کاغــذ مازندران 

بــه سراســر نقاط کشــور ارســال شــده اســت.
 وی از کمبودهــا بــه ویــژه مشــکل قطعــی بــرق خبــر 
داد و تصریــح کــرد: ایــن چالــش روزانــه حــدود ۵ میلیــارد 
تومــان بــه صنایــع چــوب و کاغــذ مازنــدران ضــرر مالــی 
وارد مــی کنــد کــه تاکنــون از ایــن مشــکل ۱۷۰ میلیــارد 
ــبختانه  ــه خوش ــت، البت ــده اس ــیب وارد ش ــان آس توم

تاکنــون از هیــچ بانکــی تقاضــای وام نکردیــم.
 مدیرعامــل شــرکت صنایــع چــوب و کاغــذ مازنــدران 
بــا بیــان اینکــه ۱۳۰۰ اشــتغال در صنایــع چــوب و کاغــذ 
وجــود دارد و ۱۳۰۰ خانــوار از ایــن معبــر رزق و روزی مــی 
کننــد، تاکیــد کــرد: ایــن مجموعــه اکنون بــر مــدار و باور 
واقعــی خــود قــرار گرفتــه اســت کــه رســانه هــا در ایــن 

راســتا ســهم بزرگی داشــتند و تقاضــا دارم اصحاب رســانه 
در راســتای تقویــت روحیــه امیــد و خودبــاوری، اقدامــات 

اســتراتژیک ایــن مجموعــه را بــه اطــالع مــردم برســانند.
ــه  ــژاد افــزود: ۲۵ هــزار تــن صــادرات کاغــذ ب  نیــک ن

کشــور عــراق در ســال گذشــته از جملــه اتفاقــات مهمــی 
ــه  ــت و از جمل ــوده اس ــابقه ب ــی س ــون ب ــه تاکن ــود ک ب
کارهــای بــزرگ شــرکت صنایــع چــوب و کاغــذ در ایــن 

راســتا بــوده اســت.

صادرات ۲۵ هزارتن کاغذ به کشور 
عراق در سال گذشته
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جمــع آوری معتــادان ســطح شــهر تهــران از جملــه مهمتریــن 
معضــات فرهنگــی اســت کــه پایتخــت را درگیــر خــود کــرده 
اســت و جــز عــزم همگانــی و همــکاری تمامــی نهادهــای متولی با 

یکدیگــر محقــق نخواهد شــد.
 خبرگــزاری مهــر، گــروه جامعــه؛ »کالبــد شــهر نیاز بــه تحوالت 
ــس از  ــی پ ــا زاکان ــارات علیرض ــن اظه ــه از اولی ــن جمل دارد« ای
ســکان داری شــهرداری تهران بــود. زاکانی از همــان روزهای ابتدایی 
نشســتن بر مســند شــهرداری تهران یکی از مهمترین معضات و 
مشــکات تهــران را مســائل فرهنگی و اجتماعی خوانــد و بر همین 
اســاس بــود کــه قــرارگاه اجتماعــی را بــه عنــوان اولیــن قــرارگاه در 

شــهرداری تهــران ایجــاد کرد.
 قــرارگاه اجتماعــی بــا هــدف ســاماندهی مهم تریــن موضوعات و 
مشــکات اجتماعی و فرهنگی پایتخــت ایجاد شــد و اولین اولویت 

خــود را هــم ســاماندهی معتــادان متجاهر تهــران اعــام کرد.
 وجــود معتــادان متجاهر در تهران از جمله مهمترین مشــکاتی 
اســت کــه پایتخــت ســال ها بــا آن دســت و پنجــه نــرم کــرده بود. 
ــدان  ــنگی، می ــه کوهس ــزاد، منطق ــادان در دره فرح ــور معت حض
شــوش و بســیاری از نقــاط دیگــر شــهر تهــران تبدیل بــه معضلی 

بــزرگ شــده اســت.
 در میــان همیــن افــراد، معتــادان دارای زخــم باز، معتــادان باالی 
۶۰ ســال، کــودکان کمتــر از ۱۸ ســال و زنــان دیــده می شــوند کــه 

بایــد برای ســاماندهی آنها و درمانشــان چاره ای اندیشــید.
 بــرای حــل ایــن مشــکل اساســی تهــران و ســاماندهی بیــش از 
۲۱ هــزار معتــاد متجاهــر کــه در پایتخت تــردد دارند؛ ۱۴ دســتگاه 
متولــی پــای کار آمدنــد تــا بــا اقدامــات جهادی و دســت به دســت 

یکدیگــر دادن بتواننــد آنها را ســاماندهی کند.
 ســازمان زندان هــا، قــوه قضائیه، دادگســتری، دادســتانی، کمیته 
امــداد، ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخدر، پلیــس مبــارزه با مــواد مخدر، 
بهزیســتی، فرمانداری، اســتانداری، ســپاه، بســیج، ثبت اسناد، ثبت 
احــوال از نهادهــای متولــی هســتند که برای ســاماندهی معتــادان 

دســت بــه دســت یکدیگــر داده انــد و پــای کار آمده انــد.
 همیــن همــکاری و کار جهــادی دســتگاه های متولــی منجــر به 
ایــن شــد تــا شــش مرکــز جمــع آوری معتــادان متجاهر در ســطح 
شــهر تهــران برپــا شــود، مراکــزی کــه بیــش از ۷ هزار معتــادی که 
از پایتخــت جمــع آوری شــده اند را درون خــود نگهــداری می کننــد 
و عــاوه بــر بازپــروری بــرای زمــان خــروج ایــن افــراد از مراکــز بــه 

ــد. آنهــا حرفه هایــی می آموزن
 ایــن مراکــز بــه نــام یــاور شــهر شــناخته می شــوند و یاور شــهر 
یــک بــرای مــردان بــاالی ۶۵ ســال بــا ظرفیــت ۵۰۰ نفــر، یــاور 
ــاور  ــا ظرفیــت ۲۰۰ نفــر، ی ــرای افــراد زیــر ۱۸ ســال ب شــهر ۲ ب
شــهر ۳ بــرای معتــادان دارای زخــم بــاز بــا ظرفیــت ۱۵۰ نفــر، یاور 
شــهر ۴ )شــفق ســابق( بــا ظرفیــت هــزار نفــر، یــاور شــهر ۵ ویــژه 
بانــوان بــا ظرفیــت ۲۰۰ نفــر و یــاور شــهر ۶ جنــب مرکز اخــوان با 

ظرفیــت هــزار نفــر ایجــاد شــده اســت.
ــش  ــاح ش ــم افتت ــران در مراس ــهردار ته ــی، ش ــا زاکان  علیرض
مرکــز یــاور شــهر بــا اشــاره بــه قــرارگاه اجتماعــی گفــت: مدیریت 
شــهری، خدمــت را از محروم تریــن افــراد شــهر آغــاز کــرده اســت، 
ــش  ــانی افزای ــت رس ــوص خدم ــف در خص ــای مختل مجموعه ه
ــران  ــتان ته ــپس اس ــران و س ــهر ته ــا در ش ــد ت ــت داده ان ظرفی

ظرفیــت ویــژه ای ایجــاد شــود.
 هفــت مــاه از تشــکیل قــرارگاه اجتماعــی می گــذرد و امیــدوارم 
کــه در شــش مــاه دوم عمــر قــرارگاه، ایــن پرونــده بســته شــود و با 
مشــارکت شــهروندان زمینــه رشــد و تعالــی این افــراد فراهم شــود

 شــهردار تهــران بــا تأکیــد بــر اینکــه در حــال حاضر گام بســیار 
بلنــدی توســط دســتگاه های متولــی برداشــته شــده اســت، گفت: 
هفــت مــاه از تشــکیل قــرارگاه اجتماعــی می گــذرد و امیــدوارم که 
در شــش مــاه دوم عمــر قــرارگاه، ایــن پرونــده بســته شــود و بــا 
مشــارکت شــهروندان زمینــه رشــد و تعالــی این افــراد فراهم شــود.

 زاکانــی گفــت  تمامــی دســتگاه های متولــی در ایــن قــرارگاه 
بــرای مأموریتــی خــاص جمع شــدند مــا باید بــه معتــادان خدمت 
کنیــم و بتوانیــم شــرایطی را فراهــم کنیــم کــه معتــاد متجاهــر بر 
ــر همیــن اســاس گام اول در قــرارگاه  مــدار خــود قــرار گیــرد و ب

اجتماعــی را بــرای معتــادان بنــا نهادیــم.
 زاکانــی تصریــح کــرد: هدف مــا تــرک دادن معتــادان و بازگردان 
آنهــا بــه جامعه نبــود بلکــه در یک فرایند گســترده قصــد بازآموزی 

معتــادان در کنــار توجه بــه خانواده آنهــا را دنبــال کردیم.
ــدف  ــه ه ــم ک ــول را می ده ــن ق ــت: ای ــران گف ــهردار ته  ش
ــا و  ــه آنه ــد ب ــود را متعه ــت. خ ــادان اس ــه معت ــت ب ــا خدم م
ــول  ــم ق ــا می خواه ــل از آنه ــم و در مقاب ــان می دانی خانواده هایش
دهنــد تــا درمــان شــوند و خودشــان تــاش کننــد تــا بــه جامعــه 

ــد. بازگردنن
 جمــع آوری ۷هــزار معتاد پایتخت در مراکز یاور شهرســاماندهی 

معتــادان بــاالی ۶۰ ســال و کمتر از ۱۸ ســال بــرای اولین بار
 امــا همانطــور کــه بیــان شــد در گذشــته جمــع آوری معتــادان 
متجاهــر و آن دســته از معتادانــی کــه کمتر از ۱۸ ســال یــا بیش از 
۶۰ ســال ســن داشــتن تبدیــل به معضلــی بزرگ شــده بــود که به 
گفتــه مســئوالن شــهری بــا تأســیس مراکز یــاور شــهر قرار اســت 
از بیــن بــرود و بــه گفتــه معــاون فرهنگــی و اجتماعــی شــهرداری 
تهــران هــم اکنــون تمامــی معتــادان متجاهــر کمتــر از ۱۸ ســال 
و بیــش از ۶۰ ســال جمــع آوری می شــوند و در مراکــز یــاور شــهر 

ســامان دهــی خواهند شــد.
 محمــد امیــن توکلــی زاده معــاون امــور اجتماعــی و فرهنگــی 
شــهرداری تهــران بــا بیــان اینکــه منــع پذیــرش معتــادان بــاالی 
۶۰ ســال یکــی از مهمتریــن آســیب هایی بــود کــه وجــود داشــت 
گفــت: ایــن دســته از معتــادان را نمی توانســتیم پذیــرش کنیــم اما 
امــروز بــا افتخــار می گوئیــم یــاور شــهرهای تهــران ایــن دســته از 

معتــادان را پذیــرش می کننــد.
 وی گفــت: همچنیــن بــا افتخــار می گوئیــم کــه مکانــی بــرای 
جمــع آوری معتــادان صغــر ســن و کمتــر از ۱۸ ســال ایجــاد شــده 

اســت و می تــوان آنهــا را مــورد پذیــرش قــرار داد.
 معتاد متجاهر به هیچ وجه حبس نمی شود 

پــس از جمــع آوری معتــادان برخــی صحبت هــا مبنی بــر اینکه 
اگــر آنهــا بــاز هــم از ایــن مراکــز خــارج شــوند ممکــن از دســت به 
جرایمــی بزننــد یــا ممکــن اســت تعــدادی از آنهــا مجرم باشــند و 
بــه ایــن مراکــز وارد می شــوند مطــرح شــد موضوعــی کــه البتــه 
بــه گفتــه معــاون دادســتان تهــران و سرپرســت دادســرای ویــژه 
رســیدگی بــه جرایــم مــواد مخــدر صحــت نــدارد و معتادانــی کــه 
جمــع می شــوند تنهــا آن دســته از معتادانــی هســتند کــه تجاهر 

ــد ــاد می کرده ان ــه اعتی ب
 علــی قناعــت کار معاون دادســتان تهران و سرپرســت دادســرای 
ویــژه رســیدگی بــه جرایــم مــواد مخــدر در گفــت و گو بــا خبرنگار 
مهــر، بــا اشــاره بــه جمــع آوری معتــادان متجاهــر گفت: سیاســت 
قــرارگاه اجتماعــی بــرای جمــع آوری معتــادان تنهــا آن دســته از 

معتادانــی اســت کــه در خیابان هــا تجاهــر بــه اعتیــاد می کننــد.
ــه دزدی زده باشــند   وی ادامــه داد: امــا اگــر معتــادان دســت ب
یــا شــاکی خصوصــی داشــته باشــند حتمــاً جرمشــان در دادســرا 

ــود. ــرح می ش مط
 مراکــز یــاور شــهر زنــدان نیســتند در ایــن مراکــز تنها معتــادان 
ــداری  ــد نگه ــاد می کنن ــه اعتی ــر ب ــه تجاه ــری اســت ک متجاه
می شــوند و یــاور شــهرها محلــی بــرای اصــاح معتــادان به شــمار 

می رونــد
 سرپرســت دادســرای ویــژه رســیدگی بــه جرایــم مــواد مخــدر 
گفــت: در مراکــز یــاور شــهر تنهــا معتــادان متجاهــری کــه تجاهر 
ــه اعتیــاد می کننــد نگهــداری می شــوند و هــدف اصــاح ایــن  ب
معتــادان و مراقبت هــای بعــد از خــروج آنهــا اســت و برنامه هایــی 

بــرای اشتغالشــان وجــود دارد.
 قناعــت کار تصریــح کــرد: معتــاد متجاهــر به هیــچ وجه حبس 
نمی شــود و سیاســت دســتگاه قضــا اصــاح آنها اســت، مراکــز یاور 
شــهر زندان نیســتند بلکــه محلی بــرای اصــاح معتادان به شــمار 

ــد. می رون
 افــزوده شــدن ۳ هــزار تخــت جدیــد در پایتخــت بــرای 

جمــع آوری معتــادان
 بــه مــوازات فعالیــت شــهرداری تهــران بــه عنــوان مدیر قــرارگاه 
ــا عملکــرد ضعیــف  اجتماعــی پایتخــت گایه هایــی در رابطــه ب
شــهرداری تهــران بــرای ســاماندهی معتــادان متجاهر مطرح شــده 
بــود گایه هایــی کــه بــه گفتــه رئیــس پلیــس پایتخــت حاکــی از 

عــدم رخــداد خــاص در حــوزه جمــع آوری معتــادان اســت.
 ســردار حســین رحیمــی رئیــس پلیــس پایتخــت در گفتگــو 
ــع آوری  ــرد شــهرداری در حــوزه جم ــر، از عملک ــگار مه ــا خبرن ب

معتــادان متجاهــر گایه کــرد و گفــت: دوســتان شــهرداری تاش 
می کننــد و صحبت هــای فراوانــی هــم در ایــن زمینــه بــا پلیــس 
داشــته اند؛ تــا کنــون کارگــروه و جلســات فراوانــی تشــکیل داده اند 
امــا هیــچ اتفــاق مهــم و خاصــی رخ نــداده اســت؛ مســئله در رابطه 
بــا معتادین متجاهر روشــن اســت و وظیفه هر دســتگاه مشــخص 
اســت و جمــع آوری معتــادان متجاهــر بــه عهــده پلیس اســت و به 

شــهرداری ارتباطی نــدارد. 
پــس از ایــن اظهــارات علیرضــا زاکانی شــهردار تهــران در گفت و 
گــو بــا خبرنــگار مهــر، گفــت: هــم پلیــس و هــم شــهرداری تهران 
ــن  ــادان فعــال هســتند و شــهرداری در ای ــرای جمــع آوری معت ب
حــوزه اقدامــات مناســبی را انجــام داده اســت و هفتــه گذشــته ۳ 

هــزار تخــت جدیــد بــرای جمــع آوری معتــادان اضافــه کردیــم.
 شــهرداری افــزون بــر وظایــف قانونــی خــود بــه میــدان آمــده 

اســت
 همچنیــن محمــد امیــن توکلــی زاده معــاون امــور اجتماعــی و 
فرهنگــی شــهرداری تهــران در گفــت و گــو بــا خبرنــگار مهــر، در 
واکنــش بــه صحبت هــای رئیــس پلیــس پایتخــت گفــت: ســردار 
رحیمــی رئیــس پلیــس تهــران بــزرگ در مصاحبــه اخیر خــود در 
مــورد عملکــرد شــهرداری تهــران مطالبــی را گفــت کــه از ایشــان 
انتظــار نمی رفــت و بهتــر بــود از نماینــدگان خــود که در جلســات 
قــرارگاه شــرکت می کننــد و در جریــان کامــل فعالیت هــا هســتند 
ــفه  ــا فلس ــه وی ب ــال مصاحب ــر ح ــه ه ــرد ب ــوال می ک ــدا س ابت
وجــودی قــرارگاه کــه هــم افزایی و کار جمعی اســت تطبیــق ندارد 
چــرا کــه وی از بانیــان قرارگاه اجتماعی اســت و در جلســات اولیه و 
تأســیس قــرارگاه حضــور فعــال داشــت و می دانــد که شــهرداری با 
توجــه بــه وظیفــه انقابــی خــود و افــزون بــر وظایــف قانونــی خود 
بــه میــدان آمــده بــه هــر حــال همچنــان توقــع داریم ماننــد چند 
مــاه گذشــته، همــه بــا هــم و در کنــار هــم کمــک کنیــم ایــن بــار 
زمیــن مانــده برداشــته شــود و موجبــات خوشــحالی مــردم و رهبر 

انقــاب را فراهــم آوریــم.
ــاد  ــروه معت ــت گ ــدود هش ــی ح ــور کل ــه ط ــه داد: ب  وی ادام
متجاهــر وجــود دارد کــه تاکنــون بــه جــز شــهرداری تهــران، هیچ 
نهــاد و ســازمانی مســئولیت پذیــرش و درمــان آنهــا را بــه عهــده 
نگرفتــه اســت و افــراد منــع پذیــرش و معتادیــن متجاهــر زیر چتر 
حمایتــی شــهرداری تهــران درآمــده انــد؛ در حــوزه پذیــرش نیز به 
جــز شــهرداری تهران، هیــچ نهاد و ســازمانی مســئولیت پذیرش و 
درمــان آنهــا را بــه عهــده نگرفتــه اســت، شــهرداری تهران بــا توجه 
ــن متجاهــر  ــن دســته از گروه هــای معتادی ــرش ای ــه عــدم پذی ب
نســبت بــه پذیــرش بانــوان بویــژه بانــوان و افــراد زیــر ۱۸ ســال و 
بــاالی ۶۵ ســال و همچنیــن افــراد داری زخــم بــاز و عفونــی اقــدام 
کــرده و تاکنــون در زمینــه درمــان متقبــل هزینه هــای ســنگینی 

شــده اســت. 

روز گذشــته بانــک مرکــزی در بخشــنامه ای بــه بانک هــا اعــام 
ــه  ــی، ارائ ــه عموم ــت وظیف ــون خدم ــاس قان ــر اس ــه ب ــرد ک ک
تســهیات بانکــی از جملــه »وام فرزنــدآوری« بــه مــردان مشــروط 
بــه »اســتعام وضعیــت نظــام وظیفــه عمومــی« آنهاســت؛ ایــن در 
حالــی اســت کــه بــه گفتــه معــاون امــور جوانــان وزارت ورزش و 
جوانــان، این بخشــنامه شــامل »وام ازدواج« نمی شــود و الزم اســت 
وام فرزنــدآوری نیــز طــی تفاهــم بانــک مرکــزی و نظــام وظیفــه 

عمومــی از ایــن بخشــنامه مســتثنی شــود.
 بــه گــزارش ایســنا، بانــک مرکــزی روز گذشــته طــی 
بخشــنامه ای اعــام کــرد کــه حســب بنــد ب مفــاد مــاده ۱۰ قانون 
خدمــت وظیفــه عمومــی مقــرر شــده اســت دریافــت هرگونــه وام 
و کمک هــای کشــاورزی، صنعتــی، دامــداری و مســکن از طریــق 
ــت  ــه دول ــته ب ــی وابس ــات دولت ــا و موسس ــا و وزارتخانه ه بانک ه
ــه  ــیدگی ب ــر رس ــدرک دال ب ــه م ــتلزم ارائ ــی مس ــاد قانون و نه
»وضــع مشــمولیت مــردان در ســازمان وظیفــه عمومــی« باشــد و 
ــه تســهیات  ــه هرگون ــش از ارائ ــد پی ــل موظف ان ــای عام بانک ه
ــه »اســتعام وضعیــت نظــام وظیفــه عمومــی«  بانکــی نســبت ب

ــدام کننــد. متقاضیــان ذکــور اخــذ تســهیات، اق
 امــا وحیــد یامیــن پــور معــاون جوانــان وزیــر ورزش و جوانــان 
در گفت وگــو بــا ایســنا، اعــام کــرد کــه دریافــت وام ازدواج شــامل 
بخشــنامه یــاد شــده نمی شــود و وام فرزنــدآوری نیــز بایــد طــی 
تفاهــم بانــک مرکــزی و نظــام وظیفــه عمومــی از ایــن بخشــنامه 

ــتثنی شود. مس
ــاله  ــد، مس ــری ش ــته خب ــی روز گذش ــه ط ــت: آنچ  وی گف
ــه  ــت وظیف ــون خدم ــاده ۱۰ قان ــه م ــوط ب ــود و مرب ــدی نب جدی

عمومــی می شــود. 
ــه  ــت وظیف ــون خدم ــاده ۱۰ قان ــه م ــاره ب ــا اش ــور ب یامین پ
عمومــی و بــا بیــان اینکــه طبــق ایــن قانــون ارائــه تســهیات  بــه 
متقاضیــان مــرد، مشــروط بــه اســتعام وضعیــت خدمــت وظیفــه 
آنهــا اســت، ادامــه داد: همــان موقــع هــم کــه همیــن امــر قانــون 
ــرر  ــه مق ــام وظیف ــزی و نظ ــک مرک ــان بان ــی می ــد، در تفاهم ش
شــد تســهیات ازدواج و بیماریهــای خــاص از ایــن قانون مســتثنی 
شــوند، بنابرایــن در حــال حاضــر بــرای دریافــت وام ازدواج نیــازی 
بــه اســتعام وضعیــت نظــام وظیفــه مــردان نیســت و چــون قانون 
جوانــی جمعیــت بــه تازگــی ابــاغ شــده اســت، بانک هــا در ایــن 
مــورد اســتعام کردنــد کــه آیــا وام فرزنــدآوری هــم ذیل مــاده ۱۰ 

و منــوط بــه اســتعام نظــام وظیفــه هســت یــا خیــر؟.
 معــاون امــور جوانــان همچنیــن تاکیــد کــرد کــه در ایــن راســتا 
بانــک مرکــزی بایــد ســریع تر بــا نظــام وظیفــه بــه تفاهــم برســد.

ــورد )وام  ــن م ــه ای ــام وظیف ــدوارم نظ ــزود: امی ــور اف ــن پ  یامی
فرزنــدآوری( را نیــز مشــمول تســهیل قــرار دهــد تــا بــرای دریافت 

آن دیگــر نیــازی بــه اســتعام نباشــد. 
وی همچنیــن در بخــش دیگــر ســخنان خــود بــا بیــان اینکــه 
اســتعام وضعیــت نظــام وظیفــه بــرای مــردان بــه معنای داشــتن 
پایــان خدمــت نیســت، توضیــح داد: ایــن امــر بــه آن معناســت که 
هــر فــردی معافیــت تحصیلــی یــا دفترچــه اعــزام بــه خدمــت را 

داشــته باشــد، مشــکلی بــرای دریافــت ســایر وام هــا نــدارد.
 معــاون امــور جوانــان وزارت ورزش و جوانــان در پایــان ســخنان 
خــود یــادآور شــد: پیگیــر ایــن امــر هســتیم کــه هــر چــه زودتــر 
بانــک مرکــزی و نظــام وظیفــه بــا هــم بــه تفاهــم برســند تــا بــا 
توجــه بــه اهمیــت قانــون جوانــی جمعیــت، تســهیات مــورد نظر 

آن قانــون هــم مشــمول معافیــت از »اســتعام« شــود.
ــد  ــدان متول ــدران فرزن ــزارش ایســنا، در حــال حاضــر پ ــه گ  ب
۰۱/۰۱/۱۴۰۰ بــه بعــد و حداکثــر تــا ۲ ســال پــس از تاریــخ تولــد 
ــهیات  ــامانه تس ــام در س ــت ن ــه ثب ــبت ب ــد نس ــد می توانن فرزن
ــهیات  ــت تس ــه پرداخ ــد ک ــدام کنن ــد اق ــنه فرزن قرض الحس
ــد  ــر فرزن ــرای ه ــار ب ــک ب ــدر، ی ــه پ ــدآوری ب قرض الحســنه فرزن

ــت. ــر اس ــده امکان پذی ــد ش متول
 مبلــغ ایــن تســهیات بــه ازای فرزنــد اول ۲۰ میلیــون تومــان، 
بــه ازای فرزنــد دوم ۴۰ میلیــون تومــان، بــه ازای فرزنــد ســوم ۶۰ 
میلیــون تومــان، بــه ازای فرزنــد چهــارم ۸۰ میلیــون تومــان و بــه 

ازای فرزنــد پنــج بــه بعــد ۱۰۰ میلیــون تومــان اســت.
 مبلــغ وام ازدواج نیــز در ســال جــاری بــرای دختــران کمتــر از 
۲۳ ســال و پســران کمتــر از ۲۵ ســال ۱۵۰ میلیــون تومــان و برای 

ســایر زوجیــن نفــری ۱۲۰ میلیــون تومــان اســت. 

دریافت وام ازدواج نیازی به پایان 
خدمت ندارد

گزارش

 بازآموزی و حرفه آموزی معتادان در دستور کار

جایگاه تشــکیاتی مشــاوران زنــان و خانواده در دســتگاه های 
ــی زن و  ــات ســتاد مل ــوان یکــی از مصوب ــه عن ــی کــه ب اجرای
ــا حضــور رئیــس جمهــور مطــرح شــد، در نهایــت  ــواده ب خان
ــن  ــس ای ــن پ ــا از ای ــید ت ــب رس ــه تصوی ــت ب ــات دول در هی
ــتگاه ها  ــان در دس ــا معاون ــرکل ی ــف مدی ــم ردی ــاوران ه مش

ارتقــاء جایــگاه داشــته باشــند.
 بــه گــزارش خبرنــگار حــوزه زنــان و خانــواده ایرنــا، مطابــق 
مــاده )۳( آییــن نامــه ســتاد ملی زن و خانــواده، هیــات وزیران با 
پیشــنهاد معــاون رئیس جمهــور در امــور زنان و خانــواده مبنی 
بــر ســاماندهی و ارتقــای جایــگاه تشــکیاتی مشــاوران زنــان 
ــن  ــر ای ــی موافقــت کــرد و ب ــواده در دســتگاه های اجرای و خان
ــه پیشــنهاد  اســاس، دســتگاه های اجرایــی مکلــف هســتند ب
وی، یکــی از جایگاه هــای ســازمانی مشــاور هم ردیــف مدیــران 
ــگاه و  ــن جای ــه وجــود ای ــان خــود را مشــروط ب ــا معاون کل ی
عدم ایجاد تشــکیات ســاختاری جدیــد، در چهارچــوب قوانین 
و مقــررات ســازمانی بــه مشــاور امــور زنــان و خانــواده تغییــر 
ــواده ســازمان  ــان و خان ــی امــور زن ــوان داده و طــرح بازآرای عن
خــود را براســاس شــرح وظایــف اختصاصــی مشــاوران، تدویــن 
و ظــرف بــازه زمانــی ســه ماهــه بــه دبیرخانــه ســتاد ملــی زن و 

خانــواده اعــام کننــد. 
ــن ۱۴۰۱  ــه ۲۷ فروردی ــواده در جلس ــی زن و خان ــتاد مل س
بــا حضــور رییــس جمهــوری مصوبــه ای مربــوط بــه ســاختار 
ــان و  ــت زن ــا معاون ــط ب ــاوران مرتب ــاختار مش ــت و س معاون
ــن مشــاوران در  ــواده ریاســت جمهــوری داشــت چــون ای خان
ــه  ــد، ب ــتقرار دارن ــون اس ــازمان های گوناگ ــا و س وزارتخانه ه
همیــن منظــور ارتبــاط معاونــت بــا ایــن مشــاوران و جایگاهــی 
کــه در وزارتخانــه هــا و ســازمان هــا مــورد بررســی قــرار گرفت

ــد  ــد شــد کــه بای ــن موضــوع تاکی ــر ای ــن نشســت ب  در ای
جایگاهــی بــه ایــن افــراد اختصــاص داده شــود کــه در ســطح 
معــاون و مدیــرکل باشــد و همیــن طــور در تصمیــم گیری های 
ــت  ــاوران دخال ــن مش ــز ای ــا نی ــازمان ها و وزارتخانه ه کان س
داده شــوند و در همــه شــوراها نظــر آنهــا گرفته شــود و صاحب 

رای و نظــر در شــورا باشــند.

 توجــه دولــت ســیزدهم بــه ســاختار مشــاوران امــور بانــوان 
در دســتگاه ها

ــت  ــواده ریاس ــان و خان ــور زن ــاون ام ــی مع ــیه خزعل  انس
جمهــوری دربــاره مصوبــه ســتاد ملــی زن و خانــواده در 
زمینــه ارتقــای جایــگاه تشــکیاتی مشــاوران زنــان و خانــواده 
ــود کــه در حــوزه  ــه ب ــا گفت ــه ایرن ــی ب در دســتگاه های اجرای
ــان یکــی دیگــر از برنامه هــا تســریع در ارتقــای ســاختاری  زن
جایــگاه زنــان در دســتگاه های اجرایــی و مشــاوران امــور بانــوان 
در اســتان ها اســت کــه ایــن موضــوع بــه عنــوان یــک مصوبــه 
ــور در  ــس جمه ــا حضــور رئی ــواده ب ــی زن و خان در ســتاد مل

حــال تحقــق اســت.
ــزود:  ــوری اف ــت جمه ــواده ریاس ــان و خان ــور زن ــاون ام  مع
ایــن مصوبــه مربــوط بــه ســاختار معاونــت و ســاختار مشــاوران 
مرتبــط بــا معاونــت زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری اســت 
ــون  ــازمان های گوناگ ــا و س ــن مشــاوران در وزارتخانه ه ــه ای ک
قــرار دارنــد کــه بــه همیــن منظــور ارتبــاط معاونــت بــا ایــن 
مشــاوران و جایگاهــی کــه در وزارتخانه هــا و ســازمان ها دارنــد 

مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.
 وی خاطرنشــان کــرد: اجــرای ایــن مصوبــه و حضــور 
مشــاوران امــور بانــوان در وزارتخانه هــا و دســتگاه های اجرایــی 
در فراینــد کارهــا و برنامه هایــی کــه بــرای زنــان زمینــه اجرایی 
پیــدا می کنــد، اگــر عملیاتــی  شــود حتــی زمانی کــه بانــوان در 
تصمیم گیــری دســتگاهی یــا وزارتخانــه ای ســهیم باشــند، این 

ــر واقــع می شــود. نقــش موثرت
ــه  ــوری اضاف ــت جمه ــواده ریاس ــان و خان ــور زن ــاون ام  مع
کــرد: توجــه به ســاختار مشــاوران امــور بانــوان در دســتگاه ها و 
اســتان هــا در دولــت ســیزدهم بــرای همــه روشــن اســت چــرا 
کــه در دولــت یازدهــم در ســال ۹۲ جایــگاه مشــاوران پســت 
مدیریتــی از آنهــا گرفتــه شــد و بــه یــک پســت انشــایی تبدیل 
شــد ایــن در حالــی اســت کــه  مشــاوران امــور زن و خانــواده 
بایــد در ســطح معــاون وزیــر یــا مدیــرکل بــه آنهــا پســت داده 
ــان و  شــود و در شــوراها نظــر آنهــا اعمــال شــود و مســاله زن

خانــواده نیــز توســط ایــن افــراد رصــد شــود.

  براســاس مصوبــه هیــات دولــت، وظایــف و مســئولیت های 
کلــی مشــاوران امــور زنــان و خانــواده کــه با هــدف روان ســازی 
ــط  ــای مرتب ــا و برنامه ه ــت ها، طرح ه ــرای سیاس ــیر اج مس
ــا  ــی ب ــم افزای ــی و ه ــتگاه های اجرای ــواده در دس ــا زن و خان ب
معاونــت و ســتاد تبییــن شــده اســت، اســتفاده جامــع و کارآمد 
از تمــام ظرفیت هــای موجــود بــه منظــور شــناخت و تبییــن 
ابعــاد، علــل، ســوابق و نتایــج مســائل و موضوعــات عرصــه زن 
ــوزه  ــات ح ــائل و موضوع ــی مس ــل و بررس ــواده و تحلی و خان
ــه  مشــورتی در راســتای اعــام نظــر تخصصــی کارآمــد و ارای
ــتگاه  ــدام دس ــری و اق ــرای تصمیم گی ــوع ب ــای متن گزینه ه

مربــوط اســت. 
همچنیــن ارایــه نظــرات پیشــنهادی و اصاحــی در زمینــه 
قوانیــن، مقــررات، رویه هــا، روش هــا و برنامه هــای حــوزه زنــان 
و خانــواده بــه دســتگاه مربــوط، بــه منظــور بهبــود عملکــرد و 
توجــه بــه مســائل و ضرورت هــای ایــن حــوزه در فرآیندهــای 
ــنجی  ــکان س ــتگاهی و ام ــل دس ــدام و عم ــازی، اق تصمیم س
ــط  طــرح هــا، برنامه هــا و تصمیمــات مدیریتــی حــوزه ذی رب
ــرای چگونگــی  ــه راهکارهــای مناســب ب ــورد، و ارای حســب م
ــف و مســئولیت های  اجــرا و پیاده ســازی آن هــا از دیگــر وظای

کلــی مشــاوران امــور زنــان و خانــواده بــه شــمار مــی رود.
 براســاس ایــن مصوبــه هیــات دولــت، حضــور و اخــذ نظــر 
مشــورتی مشــاوران امــور زنــان و خانــواده در تصمیم گیری های 
ــوب  ــی در چارچ ــای داخل ــی و کمیته ه ــوراهای اصل کان، ش
قوانیــن و مقــررات دســتگاه های اجرایــی الزامــی اســت و 
مشــاوران امــور زنــان و خانــواده، مصوبات دســتگاه متبــوع خود 
را از حیــث مغایــرت نداشــتن بــا سیاســت های کلــی و قوانیــن 
حــوزه خانــواده و جمعیــت تحــت رصــد و نظــارت مســتمر قرار 

می دهنــد.
در  موثــر  زنــان  مشــاوران  جایــگاه  ارتقــای  مصوبــه   

ی هــا  تصمیم گیر
زهــرا پناهــی روا  مشــاور وزیــر آمــوزش و پــرورش در حــوزه 
ــه  ــواده ک ــی زن و خان ــتاد مل ــه س ــاره مصوب ــان درب ــور زن ام
ــون  ــی همچ ــه دارای اختیارات ــتگاه ها و وزارتخان ــاوران دس مش

مشــارکت در تصمیم گیری هــای کان باشــند، در گفــت و گــو 
بــا ایرنــا اظهارداشــت: ایــن مصوبــه ســتاد بــه طــور یقیــن در 
تصمیم گیری هــا بســیار موثــر خواهــد بــود چــون زمانــی کــه 
بــه زنــان در تصمیم گیری هــای کان کشــور بهــا داده شــود و 
ــه هــا بتواننــد حضــور در تصمیم گیری هــا داشــته  در وزارتخان

باشــند، می تواننــد نقــش موثرتــری ایفــا کننــد.
 وی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه در وزارت آمــوزش و 
ــد،  ــان تشــکیل می دهن ــان را زن ــرورش ۵۴ درصــد از کارکن پ
ــای  ــرای تصمیم گیری ه ــر ب ــد مثمرثم ــه می توان ــن مصوب ای

آینــده ایــن وزارتخانــه باشــد.
 پناهــی روا ادامــه داد: اجــرای ایــن مصوبــه و حضور مشــاوران 
امــور بانــوان در وزارتخانه هــا و دســتگاه های اجرایــی در فراینــد 
ــدا  ــی پی ــه اجرای ــان زمین ــرای زن ــه ب ــی ک ــا و برنامه های کاره
ــوان در  ــه بان ــی ک ــی زمان ــود حت ــی  ش ــر عملیات ــد، اگ می کن
تصمیم گیــری دســتگاهی یــا وزارتخانــه ای ســهیم باشــند، این 

ــر واقــع می شــود. نقــش موثرت
  براســاس آخریــن آمــار منتشــر شــده مرکــز آمــار ایــران، 
جمعیــت ۱۵ ســال بــه بــاالی کشــور ۶۱.۹ میلیــون نفــر اســت 
کــه جمعیــت فعــال از بیــن ایــن جمعیــت، ۲۶.۲ میلیــون نفــر 
ــز  ــاغل نی ــت ش ــارکت اقتصــادی ۴۲.۲ درصــد( و جمعی )مش
۲۳.۴ میلیــون نفــر بــا نســبت اشــتغال ۳۷.۸ درصــد هســتند.

 بــر ایــن اســاس از ۶۱.۹ میلیــون نفــر جمعیــت بــاالی ۱۵ 
ــون  ــرد و ۳۰.۹۶ میلی ــر م ــون نف ــور، ۳۰.۹۶ میلی ــال کش س
نفــر نیــز زن هســتند امــا جمعیــت فعــال ۱۵ ســال بــه بــاالی 
ــان  ــال زن ــت فع ــادل ۶۹.۴ درصــد( و جمعی ــردان ۲۱.۵ )مع م
۴.۷ میلیــون نفــر )معــادل ۱۵.۳ درصــد( اســت. بــا ایــن حــال 
جمعیــت شــاغل ۱۵ ســال بــه باالی کشــور بــرای مــردان ۱۹.۵ 
میلیــون نفــر )معــادل ۶۳ درصــد( و جمعیــت شــاغل زنــان ۳.۹ 

میلیــون نفــر )معــادل ۱۲.۷ درصــد( اســت.
ــا،  ــام وزارتخانه ه ــار موجــود در تم ــات و آم  براســاس اطاع
دســتگاه های اجرایــی، اســتانداران و فرمانــداران سراســر کشــور 
مشــاور امــور بانــوان و خانــواده فعالیــت دارد؛ اکنــون نیمــی از 

جمعیــت کشــور را نیــز بانــوان تشــکیل می دهنــد.

ارتقای جایگاه تشکیالتی مشاوران زنان و خانواده در دستگاه های اجرایی
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گفتوگو

مدیــر مجموعــه تئاتــر شــهر در تازه تریــن ســخنان خــود 
ضمــن ارائــه گزارشــی از رونــد پذیــرش متــون و آثــار متقاضی 
بــرای اجراهــای آینــده ایــن مجموعــه، نکاتــی را دربــاره اجــرا 
نشــدن نمایــش »مرثیــه ای برقتــل ژولیــوس ســزار و چنــد 
مــرغ از ســیمرغ« کــه نمایــش برگزیــده چهلمیــن جشــنواره 
تئاتــر فجــر اســت و نیــز وضعیــت بهســازی مجموعــه تئاتــر 
شــهر ارایــه و تاکیــد کــرد کــه گرچــه از اجــرای نمایش هــای 
ــا منظــورش از کار  ــی قطع ــد ول ــتقبال می کن ــه اس منتقدان
ــد،  ــا رخ می ده ــف خیابان ه ــه در ک ــدی ک ــا نق ــادی ب انتق

متفــاوت اســت.
ــری در  ــواد طاه ــد ج ــید محم ــنا، س ــزارش ایس ــه گ  ب
ایــن گفتگــو تاکیــد کــرده کــه اولویــت اجــرا در تئاتــر شــهر 
ــر  ــت را از نظ ــترین کیفی ــه بیش ــت ک ــی اس ــا نمایش های ب
ارزش هــای هنــری و نیــز جــذب مخاطــب و کمتریــن 

ــند.  ــته باش ــی را داش ــیت نظارت حساس
ــت  ــش از پرداخ ــرده پی ــا ک ــم تقاض ــگاران ه او از خبرن
انتقــادی بــه مســائل مربوط بــه تئاتر شــهر، از صحت و ســقم 

اطالعاتــی کــه در اختیــار دارنــد، مطمئــن شــوند.
ــش  ــت نمای ــرار اس ــه ق ــد ک ــالم ش ــش اع ــدی پی  چن
»مرثیــه ای بــر قتــل ژولیــوس ســزار و چند مــرغ از ســیمرغ« 
بــه کارگردانــی مجتبــی رســتمی فر در تــاالر اصلــی مجموعه 

تئاتــر شــهر روی صحنــه بــرود.
 ایــن نمایــش کار گروهــی از اهــواز اســت کــه پیش تــر در 
چهلمیــن جشــنواره تئاتــر فجــر اجــرای خــود را روی صحنه 
بردنــد و نمایش شــان بــا دریافــت جوایز متعــدد، به عنــوان اثر 

برگزیده جشــنواره شــناخته شــد.
 در مراســم اختتامیه جشــنواره که بهمن ســال گذشــته در 
تــاالر وحــدت برگزار شــد، کارگــردان ایــن اثر نمایشــی عنوان 
کــرد کــه همــواره آرزو داشــته نمایش هــای خــود را در تهــران 

ــرا کند. اج
 بعــد از توقف اجرای نمایش »پروین« نوشــته و کار حســین 
کیانــی کــه اجرایش به دلیــل ابتالی تعــدادی از اعضــای گروه 
بــه کرونــا ناتمــام مانــد، مقرر شــد نمایــش »مرثیــه ای برقتل 
ژولیــوس ســزار و ...« در تــاالر اصلــی روی صحنــه بــرود امــا 
بــه فاصلــه اندکــی، زمزمه هایــی دربــاره منتفــی شــدن اجرای 

ایــن نمایــش بــه گوش رســید.
 ایــن مطالــب البتــه فقــط در فضــای مجــازی منتشــر شــد 
و کارگــردان نمایــش هــم صــالح ندیــد بــا رســانه ها صحبتی 

ــته باشد.  داش
حــاال بعــد از مدتــی، مدیــر مجموعه تئاتر شــهر در بخشــی 
از ســخنان خــود توضیــح داده کــه بــا اجــرای ایــن نمایــش 
مخالفتــی نداشــته ولی آنچــه تاکنون باعــث تاخیــر در اجرای 
ــوی  ــرا از س ــوز اج ــدن مج ــادر نش ــده، ص ــش ش ــن نمای ای

شــورای نظــارت و ارزشــیابی اســت.
 کارگــردان ایــن نمایــش پیش تر در گفتگوهای غیررســمی 
ــالن های  ــود در س ــرای کار خ ــر اج ــه از خی ــرد ک ــالم ک اع
دولتــی گذشــته و حاضــر اســت در تــاالری خصوصــی روی 
صحنــه بــرود ولــی بــا ســخنان اخیــر مدیــر مجموعــه تئاتــر 
ــن نمایــش همچنــان اجــازه  ــوم می شــود کــه ای شــهر معل
اجــرا نــدارد و بــرای هزارمیــن بــار ثابــت می شــود کــه آنچــه 
در شــواری نظــارت همچنــان تعیین کننــده اســت، ســلیقه 
اعضاســت. زیــرا چگونــه ممکــن اســت نمایشــی که چنــد ماه 
پیــش و در دولــت تــازه، اثــر برگزیــده جشــنواره تئاتــر فجــر 

بشــود ولــی بــه فاصلــه چنــد مــاه، اجــازه اجــرا پیــدا نکنــد.
ــوی  ــن آن از س ــه مت ــود ک ــای خ ــری در صحبت ه  طاه
روابــط عمومــی مجموعــه تئاتــر شــهر، در اختیــار رســانه ها 
ــده  ــت: بن ــرده اس ــح ک ــه تصری ــن زمین ــه، در ای ــرار گرفت ق
ــی  ــروه نمایش ــن گ ــذف ای ــی برح ــی مبن ــچ تصمیم هی
نداشــتم و نــدارم؛ حتــی بنــده خــودم بــه عنــوان مدیــر تئاتــر 
شهردرخواســت کننده و دعوت کننــده از ایــن گــروه ارزشــمند 
بــودم. هرچنــد نــام این نمایــش در جــدول اجراهــای عمومی 
نمایش هــای دوره قبلــی مدیریــت مجموعــه هــم برنامه ریزی 
شــده نبــود، امــا بنــده در همــان روزهــای اول مســئولیتم در 
تئاتــر شــهر از ایــن گــروه دعــوت کــردم تــا مردادمــاه ســال 
ــود کــه از  ــی ب ــن در حال جــاری در خدمــت آنهــا باشــیم ای
همــان روزهــای اول هــم متــن نمایــش از ســوی تئاتــر شــهر 
بــه شــورای ارزشــیابی و نظــارت بــر نمایــش هــم ارســال شــد 
امــا تــا همیــن لحظــه هنــوز مجــوز متــن صادر نشــده اســت. 
قطــع بــه یقیــن بــا توجــه بــه حجــم درخواســت اجراهــای 
نمایــش در تئاتــر شــهر نیــز مــا نمی توانیــم در مــدت طوالنی 
یــک ســال از ســالن های مهــم تئاتــر کشــور را خالــی نگــه 
داشــته و آن را در اختیــار گــروه دیگــری قــرار ندهیــم و صبــر 

کنیــم تــا اینکــه نمایشــی مجــوز خــود را بگیــرد.
 وی توضیــح داده اســت: اگــر نمایشــی دیرتــراز زمــان موعد 
تعیین شــده، مجــوز متــن و مجــوز اجرای خــود را بــه مدیریت 
ســالن ارائــه دهــد، مدیریــت ســالن واقعــا نمی توانــد نســبت 
بــه اجــرای گــروه نمایشــی در هــر زمانــی کــه شــد متعهــد 
باشــد. زیــرا برحســب جدولــی که توســط مدیریــت مجموعه 
برنامه ریــزی شــده، زمــان دیگــر اجراهــا به صــورت دومینــووار 
ــای  ــیاری از گروه ه ــه بس ــن اینک ــزد. ضم ــم می ری ــه ه ب
حرفــه ای تئاتــر از بازیگرانــی اســتفاده می کننــد کــه برخــی 
ــم  ــریال، فیل ــور در س ــرای حض ــی ب ــا برنامه ریزی های از آنه
و نمایــش دیگــری دارنــد. بنابرایــن مــا نمی توانیــم خــارج از 
عــرف و در یــک مــدت طوالنــی منتظــر یــک نمایــش بمانیم 
تــا مجــوز اجــرای آن از شــورای ارزشــیابی و نظــارت صادر کند 
و بعــد نمایش هــای دیگــر را بــه تاریــخ دیگری موکــول کنیم.

ــد و  ــر شــهر تاکی ــه تئات ــم مجموع ــگاه مه ــر جای ــا ب  او ب
خاطرنشــان کــرده کــه تمرکــز ویــژه ای بــر پذیــرش اجــرای 

ــا کیفیــت حداکثــری دارد. ــار نمایشــی ب آث
  بــه گفتــه طاهــری، آثاری کــه در ســالن های مختلف تئاتر 
شــهر روی صحنــه می رونــد، می بایســت دربرگیرنده »کیفیت 
مناســب«، »توجه به اســتقبال حداکثری مخاطب« و »رعایت 
قوانیــن و ضوابــط مربــوط به شــورای ارزشــیابی و نظــارت اداره 
کل هنرهای نمایشــی« و کمترین مســائل و حاشــیه در حوزه 
ــه  ــی ک ــه هنرمندان ــن راه از هم ــد. در ای ــی باش ــای نظارت ه
تاکنــون برای اجــرای عمومــی آثارشــان اقدامــات الزم را انجام 
داده انــد بــه واســطه حضــور ارزشمندشــان قدردانــی می کنــم. 
امــا بنــده خواهشــمندم تــا عزیــزان هنرمنــد محدودیت هــا و 
معضــالت مربــوط بــه کمبــود ســالن بــرای پاســخگویی بــه 

همــه تقاضاهــا را هــم مــد نظر داشــته باشــند.
 او گفتــه کــه تــا امــروز بیــش از 300 متــن و اثــر نمایشــی 
متقاضــی حضــور در مجموعــه تئاتــر شــهر بوده انــد و حــال 
آنکــه ایــن مجموعــه فقــط می توانــد میزبــان حداکثــر40 تــا 

45 نمایــش باشــد. 
ــا  ــاری ب  طاهــری توضیــح داده اســت: اجــرای عمومــی آث
مضامیــن مذهبــی و اعتقــادی نیــز مــورد توجــه اســت. کمــا 
اینکــه چنیــن رویکــردی که بــه اعتقاد مــن رویکردی بســیار 
درســت و ضــروری در ســالن های حرفــه ای تئاتــر اســت ، در 
دوره هــای مدیریتــی قبلــی مجموعــه نیــز وجــود داشــت و ما 
شــاهد بوده ایــم در ایــن چنــد دهــه پــس از پیــروزی انقــالب 
اســالمی طــی ادوار مختلــف نمایش هــای مذهبــی متعــددی 
در تاالرهــای مختلــف تئاتــر شــهر روی صحنــه رفتنــد کــه 

اتفاقــا بــا اســتقبال مخاطبــان هــم مواجه شــدند.
 مدیــر تئاتــر شــهر یــادآوری می کنــد: بنــده معتقــدم توجه 
بــه ارزش هــای مذهبــی و باورهــای اعتقــادی، نیــاز این جامعه 
اســت کــه می توانــد از دریچــه هنــر نمایــش بــرای مخاطبــان 
مــورد توجــه قــرار گیــرد و مــا تمــام تالش مــان را مــی کنیــم 
ــه ایــن رویکــرد مهــم  و ارزشــمند فضــای  ــا توجــه ب کــه ب
مناســبی را بــرای هنرمنــدان و تماشــاگران این عرصــه فراهم 
کنیــم تــا در مناســبت های مذهبــی شــاهد بــه صحنــه رفتن 
اجراهــای نمایشــی در ایــن حــوزه باشــیم. دغدغه ما هــم روی 
ایــن محــور متمرکــز اســت کــه رشــد و اعتــالی هنــر تئاتــر 
در تمــام وجــوه آن بــدون ســمت و ســوهای سیاســی باشــد. 
ــت  ــده دارای اولوی ــرای بن ــن دوره ب ــی آنچــه در ای ــه عبارت ب
اســت، اجــرای آثار نمایشــی اســت کــه بتوانند بیانگر مســائل، 
دغدغه هــا و مــوارد مربــوط بــه انســان امــروز ما در همــه وجوه 
آن حتــی از دریچــه نقــد باشــد. نقــد درســت، کارشناســانه و 
منصفانــه ای کــه قطعــا در کف خیابان ها نیســت بلکه نشــات 
گرفتــه از دیدگاهــی اســت کــه می توانــد از دریچــه نــگاه یک 

هنرمنــد شــریف تئاتــر در قالبــی منصفانــه و درســت پیــش 
روی مخاطبــان قــرار گیــرد.

وضیــت نابســامان ســاختمان تئاتــر شــهر کــه مــورد انتقاد 
هنرمنــدان گوناگــون بــوده اســت، مدیــر تئاتــر شــهر را بــر آن 
داشــته تــا دربــاره ایــن وضعیــت ناخوشــآیند هــم توضیحاتی 

را ارایــه بدهــد. 
طاهــری دربــاره برخــی از اقدامــات انجــام گرفتــه در حــوزه 
ترمیــم و بهســازی ســاختمان مجموعــه توضیــح داده اســت: 
مجموعــه تئاتــر شــهر قطعــا نیازمند رســیدگی ویــژه در همه 
بخش هــای عمرانــی اســت. در همیــن چارچوب هم جلســات 
مختلفــی را بــا وزیرفرهنــگ و ارشــاد اســالمی، معــاون امــور 
هنــری و مدیریــت اداره کل هنرهــای نمایشــی برگــزار کردیم 
کــه طــی پیگیری هــای بــه عمل آمــده ، عملیــات بهســازی و 
ترمیــم تئاتــر شــهر در حوزه هــای مربــوط بــه هویــت بصــری 
و مشــکالت فنــی بــه زودی آغــاز می شــود. وزیــر فرهنــگ و 
ارشــاد اســالمی هــم در بازدیــدی کــه طــی روزهــای گذشــته 
از تئاتــر شــهر داشــت، دســتور ویــژه ای برای رســیدگی هرچه 
ســریع تر بــه مشــکالت مجموعــه چــه در حــوزه پیرامونــی و 
چــه در داخــل مجموعــه صــادر کردند کــه بــه زودی جزییات 

ــود. ــالم می ش آن اع
 طاهــری توضیــح داده در زمینــه موضــوع حریــم و کاهــش 
آســیب های اجتماعــی در محیــط پیرامونــی مجموعــه تئاتــر 
شــهر هــم جلســات گوناگونــی برگــزار و بــه نتیــج خوبــی هم 
منجــر شــده اســت و ابــراز خوشــوندی کــرده که ایــن موضوع 
بــرای وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی هــم از اهمیــت باالیــی 

ــت. برخوردار اس
  او خبــر داده اســت کــه روزهــای گذشــته نیــز بــه واســطه 
تعامل و همراهی ســرهنگ حســین مافی ســرکالنتر هشــتم 
پلیس پیشــگیری پایتخت و همکارانش، اقدامــات خوبی برای 
ــی صــورت  ــط پیرامون ــی محی کاهــش آســیب های اجتماع

ــت. گرفته اس
 رئیــس تئاتــر شــهر در بخــش پایانــی صحبت هــای خــود 
بــر تــالش فــراوان خــود و همکارانــش بــرای حفــظ و اعتــالی 
نــام تئاتر و تئاتر شــهر تاکیــد و از خبرنگاران تئاتر درخواســت 
ــه  ــانه ب ــه و کارشناس ــت منتقدان ــل از پرداخ ــا قب ــرده ت ک
موضوعــات مرتبــط بــا تئاتــر شــهر ابتــدا از صحــت و ســقم 
آن آگاهــی کاملــی پیــدا کننــد تــا از اعتبــار آنچــه نشــان از 

دغدغه مندی شــان دارد، کاســته نشــود.
ــه  ــا آنجــا ک ــن حــوزه ت ــا در ای ــرده اســت: م ــوان ک  او عن
ــبهه ای در  ــر ش ــا اگ ــتیم ت ــتان هس ــار دوس ــد کن الزم باش

موضوعات شــان دارنــد، پاســخ الزم را بدهیــم. 

چه کسی جلوی اجرای نمایش برگزیده فجر را گرفت؟

جدول سودوکوجدول سودوکو
جــدول ســودوکو یــک بــازی و ســرگرمی جالــب و جــذاب مــی باشــد جــدول ســودوکو از یــک جــدول 81 خانــه تشــکیل شــده اســت ، هــر جدول از 9 ســطر و9  ســتون تشــکیل شــده اســت . همین جــدول خود نیــز به 9 

بخــش تقســیم شــده کــه هــر بخــش یــک بســته 9 تایــی را شــامل  میشــود. درون ایــن بســته هــا را بایــد بــا اعــداد یــک تــا 9 پــر کنید امــا مجاز نمی باشــید کــه در هر ســطر یــا ســتون از اعــداد تکــراری اســتفاده کنید .

               

ــار  ــه آث ــت ک ــاش سال هاس ــد نق ــی هنرمن ــی بحرین عل
مانــدگاری را بــا مضامیــن مذهبــی و محوریت اهل بیــت )ع( 
خلــق کــرده اســت و توانســته در راســتای به کارگیــری زبان 
هنــر در انتقــال مفاهیــم قدســی و شــیعی نقــش مهمــی در 

جامعــه ایفــا کند.
 بــه گــزارش خبرنــگار هنرهــای تجســمی ایرنــا، نگــران 
حــرم اثــر علــی بحرینــی از مجموعــه آثــار رســتاخیز اســت 
کــه بــا تکنیــک رنــگ روغــن در ابعــاد ۲×3 متــر خلق شــده 
اســت. ایــن مجموعه بــا موضــوع و مضمــون وقایع عاشــورا و 

بازگشــت اســرای کربــال از شــام بــه مدینــه اســت.
 آثــار ایــن هنرمنــد در خصوص اهل بیــت )ع( و ارزشــهای 
الهــی اســت. امــر قدســی حاکــی از تجلــی عوالــم برتــر در 
ــادی هســتی اســت کــه منشــأ  ســاحت  های نفســانی و م
صــدور آن عالــم روحانــی اســت کــه فــوق ســاحت روانــی 
ــینی و  ــت حس ــتان نهض ــرار دارد. داس ــس ق ــم نف ــا عال ی
قصــه جانســوز ایثــار و شــهادت حضــرت امــام حســین )ع( 
و یــاران وفــادارش، آن چنــان بــر قلــب هــا تاثیــر گــذارده که 
پــس از گذشــت چهــارده قــرن از آن حادثــه عظیــم، غبــار 
ــر خــود ندیــده اســت. مجموعــه  کهنگــی و فراموشــی را ب

آثــار »فصــل ســرخ« را بــا موضــوع عاشــورا کــه متأثــر از تابلو 
»عصــر عاشــورا« اســتاد فرشــچیان اســت در کنــار مجموعه 
ــه )س( و  ــرت فاطم ــوع حض ــا موض ــاه« ب ــر و م ــار »مه آث
امــام علــی)ع( بخشــی از آثــار مجموعــه ای ایــن هنرمنــد بــا 
مضامیــن دینــی اســت کــه بــا دیــدن ایــن آثــار گویــی در 
حلــول هــالل محــرم، خــون پــاک شــهیدان کربــال، در رگ 
هــای تاریــخ جوششــی تــازه مــی یابد و عاشــقان دلســوخته 
را شــوریده تــر و تشــنگان حقیقــت را شــیفته تــر می ســازد. 
بحرینــی  بــرای خلــق آثــار مجموعه »رســتاخیز« تلفیقی 
از رئــال، مینیاتــور و امپرسیونیســم را بــه کار گرفته اســت که 
همیــن موضــوع آن را نســبت بــه دیگــر آثار متمایــز می کند 
و از ایــن رهگــذر، هنرمنــد می کوشــد تــا با الهامــات مذهبی 
بــه تبییــن شــکل هــای هنــری ایــن حادثــه بپــردازد و بــا 
ایجــاد رابطــه عمیــق بیــن ریشــه هــای اصلــی و خاســتگاه 
واقعــه، بــا اثــر هنــری خویــش رابطــه ای ناگسســتنی ایجاد 

ــع  ــه وقای ــن ب ــی ذه ــرای نزدیک ــال را ب ــد. انتخــاب  رئ کن
عاشــورا انتخــاب کــرده اســت. مینیاتــور نیــز بــرای لطافــت 
بخشــیدن بــه آثــار و امپرسیونیســم را بــه منظــور دمیــدن 
حــس و حــال هــر یــک از وقایــع عاشــورا بــه تابلوهــا بــه کار 

گرفتــه شــده اســت.
ــه صــورت  ــه نقاشــی را ب ــدی اســت ک ــی هنرمن  بحرین
تجربی آموخته و در این مســیر اســتادی نداشــته اســت. وی 
متولــد 1 فروردیــن 1349 اســت و قریــب بــه ســی ســال بــه 
صــورت حرفــه ای نقاشــی می کشــد و تاکنون 18 نمایشــگاه 
انفــرادی در اســتان بوشــهر و حــدود 11 نمایشــگاه انفــرادی 
در سراســر کشــور برپــا کــرده اســت. وی همچنیــن در ۲5 
نمایشــگاه گروهــی نقاشــی حضــور داشــته اســت. تابلوهــای 
ــت  ــه)س(، غرب ــرت فاطم ــت حض ــم، غرب ــر خ ــد غدی عی
ــوان  ــور عن ــی ظه ــاس و تجل ــالد ی ــی)ع(، می ــرت عل حض

برخــی از آثــار ایــن هنرمنــد اســت.

زبان هنر راوی حزن انگیزترین واقعه تاریخ

تقریبــا هــر زمــان کــه یــک رویــداد مهــم ورزشــی خصوصــا در مقیــاس 
حضــور تیــم هــای ملــی در عرصــه جهانــی در شــرف وقــوع اســت، ایــن 
نگرانــی بــرای عالقمنــدان بــه ورزش و بیننــدگان تلویزیونــی وجــود دارد 
ــانه  ــده از رس ــه صــورت زن ــد ب ــداد را می توانن ــن روی ــان ای ــا جری ــه آی ک
ملی شــان تماشــا کننــد؛ البتــه تجربــه ثابــت کــرده اســت کــه در اغلــب 
مــوارد، ایــن نگرانی هــا بــا پایــان خوشــی همــراه بــوده و باالخــره تلویزیون 
مــا هــر طــور کــه شــده از پخــش رویدادهــای مهــم و حســاس ملــی و 

جهانــی عقــب نمانــده اســت. 
امــا پرســش اینجاســت کــه اساســا چــرا بــرای مخاطبــان رســانه ای در 
مقیــاس صداوســیما بــه عنــوان تنهــا متولــی پخــش رادیــو و تلویزیونی در 
کشــور، بایــد نگرانــی مهمــی بــه نام پخــش مســابقات ورزشــی آن هــم در 

ســطح تیــم هــای ملــی وجــود داشــته باشــد؟
ــش  ــردد: »چال ــدی برمی گ ــارت کلی ــک عب ــه ی ــوال ب ــن س  پاســخ ای
خریــد حــق پخــش مســابقات ورزشــی در ســطح جهانــی و حتــی درون 

ــاره ای در ســال هــای اخیــر«. ق
 بــه گــزارش ایســنا، پروســه ی خریــد حــق پخــش مســابقات ورزشــی 
ــا و  ــوده و ام ــث ب ــی پربح ــواره موضوع ــیما، هم ــط صداوس ــی توس جهان

ــا خــود بــه دنبــال داشــته اســت. اگرهایــی هــم ب
 خصوصــا همزمــان بــا برخــی رویدادهــای مهــم بین المللــی در حــوزه 
ورزش، هــر بــار پخــش تلویزیونــی در هالــه ای از ابهــام قــرار می گرفتــه و 
چنیــن گمانه زنی هایــی پررنــگ مــی شــده کــه آیــا صداوســیما ایــن بــار 
هــم از پــس پخــش مســابقات برخواهــد آمــد و آیا شــبکه هــای تلویزیونی 
ــداری  ــی اش خری ــرای قانون ــی را از مج ــای ورزش ــش رویداده ــق پخ ح

می کننــد تــا دیگــر نگــران پخــش بــازی هــا نباشــیم؟
 معمــوال پخــش تلویزیونــی مســابقات ورزشــی بــه ســه شــکل توســط 
ــود:  ــه می ش ــبکه ها فروخت ــه ش ــگ ب ــازمان های لی ــیون ها و س فدراس
حــق پخــش زنــده، حــق پخــش غیرزنــده و حــق پخــش خالصــه و یــا 
صحنه هــای مهــم بــازی؛ بــر ایــن اســاس شــبکه ای کــه هیچکــدام از ایــن 
حقــوق پخــش را خریــداری نکــرده باشــد، حتــی گل هــای بازی هــا را هــم 
نمی توانــد پخــش کنــد و تنهــا بــه نشــان دادن چنــد عکــس و یــا حتــی 
صرفــاً درج نتایــج اکتفــا می کنــد. و البتــه شــبکه ای کــه حقــوق پخــش 
زنــده را خریــده باشــد، حــق پخــش بازی هــا بــه دو شــکل دیگــر را نیــز 

دارد.
ــد حــق پخــش مســابقات  ــن ترتیــب فدراســیون ها می توانن ــه همی  ب
خــود را بــه شــبکه های تلویزیونــی کشــورهای دیگــر هــم عرضــه کننــد.

ــرای  ــول ب ــت پ ــه پرداخ ــا ب ــرا صرف ــا ماج ــور م ــورد کش ــه در م  البت
ــی  ــه تحریم های ــود، بلک ــدود نمی ش ــابقات مح ــش مس ــق پخ ــد ح خری
کــه سال هاســت بــر کشــورمان تحمیــل شــده اســت و بــه رغــم ادعــای 
غربــی هــا مبنــی بــر لــزوم جدایــی ورزش از سیاســت، بر پخش مســابقات 
ورزشــی هــم ســایه افکنــده، ایــن رونــد بین المللــی را برایمــان پیچیــده 

تــر کــرده اســت.
ــه  ــوده ک ــی نب ــداد ورزشــی مهم ــون روی ــت تاکن ــوان گف ــه می ت  البت
صداوســیما از عهــده پخشــش برنیامــده باشــد، امــا پخــش ایــن مســابقات 
ــا امــا و اگرهایــی تــا آخریــن  بــه واســطه همیــن دشــواری هــا، اغلــب ب

دقایــق بــرای مخاطــب همــراه بــوده اســت.
 یکــی از اتفاقاتــی کــه باعــث شــده بــود زمانــی مخاطبــان و رســانه هــا 
بــه چگونگــی خریــد حق پخــش مســابقات خارجی حســاس شــوند، محو 
کــردن آرم شــبکه ی اصلــی پخش کننــده بــود؛ رویکــردی که خوشــبختانه 
مدتــی اســت از صداوســیما رخــت بــر بســته و حــاال مشــخص نیســت که 
آیــا تلویزیــون بــه خریــد حــق پخــش مســابقات از منبــع اصلــی موفــق 
ــبکه ها  ــردن آرم ش ــان ک ــرای پنه ــری ب ــوژی بهت ــه تکنول ــا ب ــده و ی ش

دســت یافتــه اســت.
 بــا ایــن همــه هــر بــار کــه احتمــال خریــداری نکــردن حــق پخــش 
مســابقات ورزشــی توســط رســانه ها مطــرح شــده، رِد صریــح ایــن ادعــا 
از جانــب مســووالن صداوســیما را هــم بــا خــود بــه همــراه داشــته اســت.

 هرچنــد کــه اظهــارات اخیــر رییــس فدراســیون والیبــال دربــاره دالیــل 
بدهــی یــک میلیــون دالری به فدراســیون جهانی، مدتی اســت کــه دوباره 
ایــن شــبهه را پررنــگ کــرده اســت. او گفتــه اســت کــه در گذشــته بــرای 
بحــث پخــش لیــگ جهانــی، صداوســیمایی هــا 350 هــزار دالر پرداخــت 
می کردنــد امــا بعــد از مدتــی فدراســیون جهانــی بــه آنهــا گفتــه کــه پول 
را از حســاب پرداخت هایــی کــه از بــرد و باخــت هــای تیــم ملــی در لیــگ 
جهانــی منظــور مــی  شــود، برداشــت مــی کنــد. چــون منشــا پــول ایــران 
اســت و بلوکــه مــی شــود. فدراســیون والیبــال هم از صداوســیما خواســته 
بــه جــای پرداخــت، ایــن پــول را بــه آنهــا بدهنــد تــا بدهــکار نشــوند. امــا 
صداوســیما بــرای مثــال در ســال ۲018 کــه مســابقات قهرمانــی جهــان 
ــازی هــا را از  ــن ب ــاز پخــش را بخــرد ای ــدون اینکــه امتی پخــش شــد، ب
جایــی برداشــته و پخــش کــرده و فدراســیون جهانــی هــم 150 هــزار دالر 

از فدراســیون والیبــال کشــورمان طلبــکار شــده اســت. 
 ایــن مســاله چنــد ســال قبــل و در زمان مســابقات جــام جهانــی ۲018 
ــی  ــان، عل ــز توســط برخــی رســانه ها مطــرح شــد. در آن زم ــال نی فوتب
اصغــر پورمحمــدیـ  مســئول وقِت شــورای سیاســت گــذاری و هماهنگی 
ــداری  ــای خری ــه ادع ــانه هایی ک ــاد از رس ــا انتق ــیماـ  ب ورزش صــدا و س
نکــردن حــق پخــش مســابقات را مطــرح کــرده بودنــد، گفتــه بــود: »مــن 
نمی دانــم در کجــای دنیــا مرســوم اســت کــه قراردادهــای حقوقــی کالن را 
منتشــر کننــد و آیــا همیــن رســانه هایی کــه چنیــن ادعاهایی مــی کنند 
حاضرنــد قراردادهــای مالــی حقوقــی خــود را منتشــر و بــه دیگــران اجــازه 

دهنــد دربــاره آنهــا اظهارنظــر کنند.«
 او افــزوده بــود: »ظاهــرا بــه اذعــان برخــی رســانه ها کــه برایشــان منافع 
ملــی مفهومــی نــدارد، صداوســیما بایــد بــه دلیــل انجــام وظیفــه ملــی 
خــود، پخــش رایــگان ایــن مســابقات بــرای آحــاد مــردم و کســب رضایت 

ــا محاکمه شــود.« آنه
ــران باســابقه  ــر پورمحمــدی ـ از مدی ــی اصغ ــح عل  حــرف هــای صری
صداوســیماـ  در آن زمــان کــه تــا امــروز کــه چنــدی دیگر مســابقات مهم 
جــام جهانــی فوتبــال و حضــور تیــم ملــی کشــورمان را پیــش رو داریــم، 

همچنــان قابــل تعمیــم اســت. 
ــگاه عالقمنــدان فوتبــال و   ایــن روزهــا بیــش از هــر زمــان دیگــری ن
بیننــده هــای رســانه ملــی، بــه شــنیدن خبرهــای شــفاف و صریــح درباره 
ــی کشــورمان در  ــم مل ــای تی ــت ه ــکان تماشــای رقاب ــم شــدن ام فراه
مســابقات جــام جهانــی و همچنیــن پخــش تمامی مســابقات مهیــج جام 

جهانــی اســت.
 بیننــده تلویزیونــی در ایــن مســیر قطعــا بــه شــنیدن خبرهایــی درباره 
احتمــال پخــش نشــدن بــازی هــا کــه هــر بــار در آســتانه مســابقات مهــم 
ورزشــی اوج مــی گیرنــد، عالقــه ای نــدارد و راحــت تــر طــی شــدن ایــن 
رونــد و پایــان تمــام نگرانــی هــای احتمالــی، بــه مــدد رویکــرد مســووالن 
صداســیما در قبــال شــفاف ســازی دربــاره حــق پخــش مســابقات جــام 

جهانــی ممکــن مــی شــود. 
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ــوز،  ــث دی نی ــل از هل ــه نق ــر ب ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
اگرچــه متخصصــان و مقامــات بهداشــت عمومــی در حــال 
ــد،  ــد ۱۹ دارن ــار کووی ــوه انتش ــری از نح ــر درک بهت حاض
ــور  ــه ط ــد ب ــا می توان ــه آی ــورد اینک ــی در م ــا نگرانی های ام
غیرمســتقیم از طریــق ســطوح آلــوده، حیوانــات یــا حشــرات 

منتشــر شــود وجــود دارد.
 »گابریــل هامــر«، حشــره شــناس بخــش حشــره شناســی 
دانشــگاه A&M تگــزاس، در ایــن بــاره می گویــد: »حشــرات 
ــه  ــی ب ــای عفون ــواع بیماری ه ــده ان ــال دهن ــوان انتق ــه عن ب
مــردم شــناخته شــده انــد، بنابرایــن تعیین ســهم بالقــوه آنها 
در انتقــال کروناویــروس در مراحــل اولیــه پاندمــی در اولویــت 

قــرار گرفــت.«
ــود در خانوارهایــی کــه  ــی قبــاً دریافتــه ب  تیــم تحقیقات
مــوارد مثبــت کوویــد ۱۹ انســانی تأییــد شــده بــود، انتقــال 
کروناویــروس از انســان بــه ســگ ها و گربه هــا را تجربــه 
کردنــد. و ایــن تیــم اخیــراً در حــال تحقیــق در مــورد انتقــال 
ــوده  ــزاس ب ــفید تگ ــای دم س ــن گوزن ه ــد ۱۹ در بی کووی

اســت. 
اما در مورد حشرات چطور

 در مطالعــات قبلــی ســایر محققــان، پــس از قــرار گرفتــن 
ــگاهی،  ــط آزمایش ــک محی ــروس در ی ــرض کروناوی در مع
مگس هــای خانگــی عائمــی از ویــروس و RNA ویروســی 
را نشــان دادنــد. بــا ایــن حــال، ایــن مطالعــه بــه ایــن نتیجــه 
نرســید کــه ایــن حشــرات RNA ویروســی کروناویــروس را 

ــد.  ــت می کنن ــی دریاف ــای خانگ در محیط ه

بــه گفتــه هامــر، »انتقــال مکانیکــی مســتلزم آن اســت که 
پاتــوژن توســط ذرات عفونــی روی بــدن یــک حشــره بــه فرد 
ــوژن وارد حشــره  ــال بیولوژیکــی، پات ــا انتق ــل شــود. ب منتق
می شــود، رشــد می کنــد و ســپس قبــل از انتشــار از طریــق 

بــزاق یــا مدفــوع حشــره تکثیــر می شــود.«
 هامــر گفــت: »اکثــر پاتــوژن هــای منتقلــه از طریــق ناقل، 
ماننــد ویــروس نیــل غربی در پشــه ها، بــه صــورت بیولوژیکی 
ــی  ــه نم ــی ک ــال، مگس های ــن ح ــا ای ــوند. ب ــش می ش پخ
ــد  ــی مانن ــی باکتری های ــور مکانیک ــه ط ــد ب ــد می توانن گزن

ســالمونا را پخــش کننــد.«
 در مطالعــه جدیــد، تیــم هامــر محتویــات ۱۳۳ تله حشــره 
را کــه در ۴۰ خانــه قــرار داده شــده بــود پــردازش کردنــد کــه 
هــر کــدام حداقــل یک مــورد تأییــد شــده کووید ۱۹ انســانی 
ــبنده  ــای چس ــپتامبر ۲۰۲۰، تله ه ــا س ــن ت ــتند. از ژوئ داش
بیــش از ۱۳۴۵ حشــره، از جملــه ۱۱ گونــه مختلــف مگــس و 

سوســک را بــه دام انداختنــد. 
محققــان از آزمایــش PCR بــرای ارزیابــی حشــرات 

ــد. ــتفاده کردن اس
ــروس در  ــش وی ــدن آزمای ــت ش ــس از مثب ــک روز پ  ی
نمونه هــای ســگ یــا گربــه، ۱۴ تلــه حشــره دیگــر در هفــت 
خانــه نصــب شــد کــه احتمــال تمــاس حشــرات بــا حیوانــات 

ــد. ــش می ده ــوده را افزای ــا ســطوح آل ی
 بــر اســاس یافته هــا، سوســک ها یــا مگس هــای گزنــده و 

غیرگزنــده احتمــال انتشــار ویــروس را ندارند. 

طبــق نتایــج یــک مطالعــه اولیــه، بهتریــن دوز یــادآور برای 
ــکل  ــه ش ــن ب ــت واکس ــن اس ــد ممک ــیون کووی واکسیناس

اســپری بینــی باشــد.
ــه نقــل از مدیســن نــت، از  ــگار مهــر ب ــه گــزارش خبرن  ب
ــان حــدس  ــد، برخــی از محقق ــی کووی ــل پاندم ــان اوای هم
می زدنــد کــه مؤثرتریــن راه بــرای مبــارزه بــا کوویــد از طریق 
ــخ  ــک پاس ــث تحری ــا باع ــه تنه ــه ن ــت ک ــن هایی اس واکس
ــه  ایمنــی در خــون، بلکــه در غشــای مخاطــی بینــی و بقی

ــود. ــی می ش ــتگاه تنفس دس
ــده  ــی مخاطــی نامی ــه ایمن ــی، ک ــوع پاســخ ایمن ــن ن  ای
ــورد  ــدن برخ ــه ب ــه ورود ب ــا در نقط ــا ویروس ه ــود، ب می ش

می کنــد.
ــه از دانشــگاه  ــن مطالع ــد ای ــق ارش ــان«، محق  »جــی س
ویرجینیــا، توضیــح داد: »بــه لحــاظ تئــوری، واکســن اســپری 
ــه  ــاع اولی ــا دف ــد ت ــک کن ــدن کم ــه ب ــد ب ــی می توان بین
قوی تــری در برابــر کروناویــروس ایجــاد کنــد و مانــع از نفــوذ 

ــدن شــود.«  ــه ب آن ب
ــس از  ــه پ ــنی ک ــن واکس ــزود: »چنی ــه اف ــان در ادام س
ــادآور داده  ــک دوز ی ــوان ی ــه عن ــی ب ــیون تزریق واکسیناس
ــای ســریع  ــد از عفونت ه ــوه می توان ــه طــور بالق می شــود، ب

ــد.«  ــری کن ــروس جلوگی ــال وی و انتق
ــت در  ــرای محافظ ــا ب ــی م ــن های فعل ــت: »واکس وی گف
برابــر کوویــد شــدید، از جملــه بســتری شــدن در بیمارســتان 

و مــرگ، عالــی هســتند.«
 امــا از آنجایــی کــه کروناویــروس جهــش یافتــه و ســویه 
هــای جدیــد غالــب شــده اند، واکســن های موجــود در 
پیشــگیری از بیماری هــای خفیف تــر و انتقــال بیمــاری 

ــد. ــری دارن ــر کمت تأثی
 محققــان در ایــن مطالعــه ۱۹ نفــر را کــه در هشــت مــاه 
گذشــته علیــه کوویــد واکســینه شــده بودنــد و ۱۰ نفــر را که 
بــه دلیــل کوویــد شــدید در دو تــا ســه مــاه گذشــته بســتری 
ــه  ــکار گرفتنــد. از هــر شــرکت کننــده نمون ــد، ب شــده بودن

خــون و مایــع ریــه گرفتــه شــد تــا پاســخ ایمنــی آنهــا بــه 
انــواع کروناویــروس تجزیــه و تحلیــل شــود.

ــی  ــخ های ایمن ــده پاس ــینه ش ــراد واکس ــوب: اف ــر خ  خب
قــوی علیــه ویــروس در خــون خــود داشــتند از جملــه میزان 
بــاالی آنتــی بــادی، ســلول های B )کــه آنتــی بــادی تولیــد 
ــه تنظیــم پاســخ ایمنــی  می کننــد( و ســلول های T )کــه ب
ــد(. ــروس را از بیــن می برن ــد و مســتقیماً وی کمــک می کنن

 خبــر نــه چنــدان خــوب: مایــع ریــه آنهــا فقــط ســطوح 
پایینــی از آنتــی بادی هــای خنثــی کننــده را علیــه هــر دو 
نــوع دلتــا و اومیکــرون کــه تیــم ســان آزمایــش کردند نشــان 
داد. در مقابــل، مایــع ریــوی بیمارانــی کــه بــا کوویــد شــدید 
ــادی،  ــی ب ــد، دارای آنت ــده بودن ــتری ش ــتان بس در بیمارس
ســلول های B و ســلول های T مخصــوص کروناویــروس 
بــود، اگرچــه پاســخ بــه ســویه اومیکــرون ضعیــف شــده بــود.

ــاره  ــورد اش ــک م ــه ی ــا ب ــه اینه ــان، »هم ــه س ــه گفت  ب
ــوی در سیســتم  ــتاندارد پاســخ ق ــد: واکســن های اس می کن

ایمنی مخاطی ایجاد نمی کنند.«
 وی در ادامــه افــزود: »ایــن چیــزی اســت کــه بســیاری از 
ــد، و در حــال حاضــر واکســن های  ــان حــدس می زنن محقق
استنشــاقی بینــی در حــال توســعه بــرای مبــارزه بــا کوویــد 

» . هستند
 تیــم ســان بــه نــکات اولیــه ای دســت یافتنــد کــه 
ــادآور  ــک دوز ی ــوان ی ــه عن ــد ب ــی می توانن واکســن های بین

ــد.  ــل کنن ــد عم ــیون کووی ــرای واکسیناس ــوب ب خ
از  پــس  کــه  موش هایــی  دادنــد  نشــان  محققــان 
ــی  ــن بین ــادآور واکس ــک دوز ی ــد، ی ــیون کووی واکسیناس
دریافــت کردنــد، پاســخ آنتــی بــادی خنثــی کننــده قــوی ای 
در برابــر همــه ســویه هــای آزمایــش شــده کروناویــروس در 

ــتند.  ــه داش ــات ری ــون و مایع خ

ــر وزارت  ــای واگی ــت بیماری ه ــز مدیری ــس مرک رئی
بهداشــت، در ارتبــاط بــا وضعیــت مــوج هفتــم کرونــا 

ــه داد. در کشــور، توضیحاتــی ارائ
 بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، محمــد مهــدی گویــا، 
در گفتگــو بــا خبــر ســاعت ۲۱، در خصــوص افزایــش 
ــه  ــه قل ــیدن ب ــال رس ــا و احتم ــای کرون ــار فوتی ه آم
مــوج هفتــم، گفــت: تعــداد مــوارد ابتــاء از یکــی دو 
مــاه گذشــته در کشــور بــه تدریــج رو بــه کاهــش بود و 
مــا بــه یــک نقطــه ای رســیده بودیــم کــه در روز کمتــر 

از ۲۰۰ مــورد ابتــاء داشــتیم.
 وی افــزود: االن نزدیــک بــه ۱۰ هــزار مــورد ابتــاء در 
کشــور داریــم. مــوارد مــرگ ناشــی از ایــن بیمــاری در 

کشــور مــا رســیده بــود به کمتــر از چهــار مــورد در روز، 
االن رســیده بــه چیــزی حــدود ۷۰ یــا ۸۰ مــورد، موارد 
بســتری نیــز کمتــر از ۴۰ مــورد بــود االن رســیده بــه 
ــا نشــان می دهــد  ــورد و اینه ــزی حــدود ۱۴۰۰ م چی

ایــن بیمــاری دارد بــه ســرعت پیشــرفت می کنــد.
 گویــا ادامــه داد: مــا هنــوز بــه قلــه بیماری نرســیدیم 
کــه بخواهیــم در مــورد آن قضــاوت کنیــم، تنهــا دو راه 
هــم بیشــتر نداریــم؛ یکــی اینکه واکســن تزریــق کنیم، 
دوم اینکــه مــردم شــیوه نامه هــای بهداشــتی را رعایــت 
کننــد. مــا در رابطــه بــا نوبــت یــادآور واکســن بارهــا و 
بارهــا تأکیــد کردیــم، مــن تقاضایــم از هموطنــان ایــن 
ــد، موضــوع  ــن موضــوع را جــدی بگیری ــه ای اســت ک

ــن  ــه ای ــا ب ــردار نیســت، کســانی کــه مبت شــوخی ب
بیمــاری شــوند ممکــن اســت جــان خــود را از دســت 

 . بدهند
ــرای کنتــرل  ــاره برنامــه وزارت بهداشــت ب ــا درب گوی
شــیوه نامه هــای بهداشــتی و میــزان مراجعــه مــردم به 
مراکــز واکسیناســیون، افــزود: اگــر حقیقــت را بخواهــم 
بگویــم میزان اســتقبال مــردم از واکســن ظرف دو ســه 
هفتــه اخیــر افزایــش پیــدا کــرده و نزدیــک بــه حــدود 
ــم رســیده  ــورد واکسیناســیون در روز ه ــزار م ۱۰۰ ه
بودیــم، ولــی ایــن ۱۰۰ هــزار مــورد اصــاً مــا را قانــع 
ــران  ــود را جب ــی خ ــب ماندگ ــد عق ــا بای ــد، م نمی کن
کنیــم، خصوصــاً بــه چنــد دلیــل؛ یــک اینکــه کســانی 

هســتند کــه مبتا بــه بیمــاری زمینــه ای هســتند ودر 
ــد اطمینــان حاصــل  ــد و بای ــرار دارن معــرض ابتــاء ق
ــای  ــد، دوم بچه ه ــن را بزنن ــا واکس ــه این ه ــم ک کنی
ــد. رده  ــا ۱۱ ســال دارن کوچــک کــه گــروه ســنی ۵ ت
ــوده،  ــن ب ــفانه پایی ــا متأس ــیون م ــش واکسیناس پوش
اگــر مــدارس بخواهــد بازگشــایی شــود، ایــن بچه هــا 
واکســینه نشــده باشــند، جــان خودشــان نــه تنهــا در 
معــرض خطــر اســت، جــان یــک عــده بچــه دیگــری 
هــم کــه آنهــا ممکــن اســت عارضــه زمینــه ای داشــته 

باشــند در معــرض تهدیــد قــرار بگیــرد. 

آمار صعودی کرونا در مقابل روند 
نزولی واکسیناسیون

واکسن استنشاقی بهترین گزینه برای دوز یادآور

هنوز به قله موج هفتم نرسیدیم 

ــا در مــوج هفتــم  ــد ابتــا و فوتــی هــای کرون در حالــی کــه رون
ــد نزولــی واکسیناســیون در  صعــودی اســت، متاســفانه شــاهد رون
کشــور هســتیم. در حالــی کــه قریــب بــه اتفــاق مــردم، دوران ۶ ماه 

ایمنــی واکســن را پشــت ســر گذاشــته انــد.
 بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، آمارهــای وزارت بهداشــت از وضعیــت 
ــد. بــه طــوری کــه  ــا در مــوج هفتــم، هــر روز افزایــش می یاب کرون
مــوارد ابتــاء بــه مــرز ۱۰ هزار نفــر در روز رســیده اســت. همچنین، 
آمــار فوتــی کــه تــا چنــدی قبــل صفــر شــده بــود، حــاال ۷۴ نفــر 

رســیده اســت. 
در آمــار شــبانه روز گذشــته کــه وزارت بهداشــت منتشــر کــرد، 
ــایی  ــد ۱۹ در کشــور شناس ــه کووی ــا ب ــد مبت ــار جدی ۹۳۵۰ بیم
شــدند کــه ۱۴۳۱ نفــر از آنهــا بســتری شــدند. همچنیــن، ۷۴ بیمار 
ــد و  ــد ۱۹ در کشــور جــان خــود را از دســت دادن ــه کووی مبتــا ب

مجمــوع جــان باختــگان بــه ۱۴۲ هــزار و ۱۳۴ نفــر رســید.
ــبانه روز  ــیون در ش ــار واکسیناس ــه آم ــت ک ــی اس ــن در حال  ای
گذشــته، نشــان می دهــد کــه میــزان تزریــق، رونــد نزولــی داشــته 
اســت. بــه طــوری کــه فقــط ۱۹ هــزار و ۵۷۱ دوز واکســن تزریــق 
شــده اســت. در صورتــی کــه روز قبــل از آن، ۲۳ هــزار دوز واکســن 
ــز شــاهد ۱۰۴ هــزار دوز  ــل نی ــود. حتــی ۲ روز قب ــق شــده ب تزری

تزریــق واکســن در کشــور بودیــم. 
تاکنــون ۶۴ میلیــون و ۸۰۷ هــزار و ۸۱۸ نفــر دوز اول، ۵۸ میلیون 
و ۱۸۰ هــزار و ۵۰۱ نفــر دوز دوم و ۳۰ میلیــون و ۲۹۵ هــزار و ۴۶ 

نفــر، دوز ســوم و باالتــر واکســن کرونــا را تزریــق کــرده انــد.
 وقتــی بــه آمــار واکسیناســیون نــگاه می کنیــم، متوجه می شــویم 
قریــب بــه ۱۰ میلیــون نفــر در کشــور حتــی یــک دوز واکســن نزده 
انــد و تعــداد کســانی کــه ۳ دوز واکســن تزریــق کــرده انــد، اندکــی 
بیشــتر از ۳۰ میلیــون نفــر اســت. در حالــی کــه هنــوز آمــار قابــل 

توجهــی از دوز یــادآور نداریــم.
 محمدمهــدی گویــا رئیــس مرکــز مدیریــت بیماری هــای واگیــر 
ــوج  ــا در م ــودی کرون ــد صع ــه رون ــش ب ــت، در واکن وزارت بهداش
هفتــم، گفــت: مــا هنــوز به قلــه بیماری نرســیدیم کــه بخواهیــم در 

مــورد آن قضــاوت کنیــم. 
وی بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه دو راه هــم بیشــتر نداریــم، افــزود: 
ــیوه  ــردم ش ــه م ــم، دوم اینک ــق کنی ــن تزری ــه واکس ــی اینک یک

ــد. ــت کنن ــتی را رعای ــای بهداش نامه ه
 گویــا بــه تزریــق دوز یــادآور واکســن کرونــا اشــاره کــرد و گفــت: 
مــا در رابطــه بــا نوبــت یــادآور واکســن بارهــا و بارهــا تأکیــد کردیم، 
مــن تقاضایــم از هموطنــان ایــن اســت کــه ایــن موضــوع را جــدی 
بگیریــد، موضــوع شــوخی بــردار نیســت، کســانی کــه مبتا بــه این 

بیمــاری شــوند ممکــن اســت جــان خــود را از دســت بدهنــد.
ــی  ــروس شناس ــات وی ــز تحقیق ــس مرک ــی رئی ــا ناج  علیرض
دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی، در پاســخ بــه ایــن ســوال 
کــه آیــا امــکان شــدت گرفتــن بیمــاری در مــوج هفتــم وجــود دارد 
یــا خیــر، افــزود: بســتگی دارد کــه چگونــه رفتــار کنیــم. یعنــی اگــر 
نســبت بــه رعایــت پروتکل هــا بــی اعتنــا باشــیم، واکســن نزنیــم و 
اینکــه در تجمعــات چگونــه حاضــر شــویم، در شــدت گرفتــن مــوج 

بیمــاری اثرگــذار اســت.
 وی ادامــه داد: تنهــا راه پیشــگیری از شــدت گرفتــن مــوج هفتــم، 
شناســایی بیمــاران و ایزولــه کــردن آنهــا از افــراد ســالم اســت. زیــرا، 
قرنطینــه افــراد بیمــار از حیــث کنتــرل بیمــاری، از اهمیــت زیــادی 

در جلوگیــری از گــردش ویــروس در جامعــه برخــوردار اســت.
ــوم  ــگاه عل ــی دانش ــروس شناس ــات وی ــز تحقیق ــس مرک  رئی
پزشــکی شــهید بهشــتی، بــا اشــاره بــه موضــوع واکسیناســیون در 
کشــور، افــزود: ریســک ابتــاء در بیــن افــراد واکســن زده و واکســن 

ــود. ــزده، متفــاوت خواهــد ب ن
 ناجــی بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه زیرســویه جدیــد اومیکــرون با 
توانایــی بســیار بــاال تــاش دارد خــود را در طبیعــت حفــظ کنــد، 
ضــرورت اســتفاده از ماســک در تمامــی فضاهــای بســته و فضاهایــی 
کــه ازدحــام جمعیــت وجــود دارد را ضــروری عنــوان کــرد و گفــت: 
ــر شــده اســت،  ــه ای دیگ ــرده و وارد مرحل ــر ک ــا تغیی ــره کرون چه
ولــی همچنــان واکسیناســیون عمومــی، رعایــت فاصلــه اجتماعی و 
اســتفاده از ماســک بــرای قطــع و یــا کاهــش زنجیــره ویــروس کرونا 

بایــد جــدی گرفتــه شــود. 
ــر  ــای واگی ــت بیماری ه ــز مدیری ــس مرک ــال، رئی ــن ح در همی
وزارت بهداشــت، در ارتبــاط بــا علــت بازگشــت بــه روزهــای ســخت 
کرونایــی و افزایــش مرگ هــای روزانــه، اظهــار داشــت: دلیــل اصلــی 
افزایــش ابتــاء و مرگ هــا ایــن اســت کــه جهــان انتظــار نداشــت 
کرونــا در ایــن فصــل شــروع مجــدد داشــته باشــد و همــه خــود را 
بــرای پاییــز و زمســتان آمــاده کــرده بودنــد. بنابرایــن احتمــاالً پاییز 
و زمســتان ســختی در پیــش خواهیــم داشــت. حتــی کشــور امارات 
کــه ادعــای پوشــش ۱۰۰ درصــدی واکسیناســیون داشــت دچــار 

ــری شــد.  ــروس و همه گی جهــش وی
پیــام طبرســی متخصــص بیماری هــای عفونــی بیمارســتان 
ــا را افــرادی دانســت  مســیح دانشــوری، بیشــترین فوتی هــای کرون
کــه دارای بیماری هــای زمینــه ای بــوده انــد و البتــه واکسیناســیون 

را کامــل نکــرده بودنــد.
 اســتاد دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی افــزود: مهم تریــن 
خطــر زیرســویه جدیــد اومیکــرون، ایــن اســت کــه دامنه آن ســمت 
افــرادی بــرود کــه بیمــاری، هــای زمینــه ای دارنــد و باعــث افزایــش 

مــوارد بســتری و فوتی هــا شــود. 

خبر

مگس ها و سوسک ها نقشی در گسترش 
کووید ۱۹ ندارند

دو مطالعــه جدیــد قویــاً نشــان مــی دهــد کــه کوویــد 
۱۹ بــه احتمــال زیــاد بــا انتقــال از حیوانات فروخته شــده 
ــازار غذاهــای دریایــی هیونــان در ووهــان چیــن بــه  در ب

انســان آغــاز شــده اســت.
 بــه گــزارش خبرنــگار مهــر بــه نقــل از مدیســن نــت، 
مشــخص نیســت کــه ویــروس از چــه نــوع حیوانــی بــه 
انســان منتقــل شــده اســت، امــا طبــق یــک مطالعــه، بــه 
ــان در  ــه انس ــوان ب ــال از حی ــن انتق ــد اولی ــر می رس نظ
حــدود ۱۸ نوامبــر ۲۰۱۹ )۲۷ آبــان ۱۳۹۸( اتفــاق افتــاده 

اســت. 
بــه گفتــه محققــان، بــازار ووهــان دارای طیــف 
ــده شــامل گورکــن،  ــات وحشــی زن گســترده ای از حیوان
ــذا  ــرای غ ــه ب ــری ک ــای دیگ ــا و گونه ه ــدگان، ماره پرن
ــات نشــان داد دو  ــوده اســت. مطالع ــد، ب ــه می ش فروخت
ــد ۱۹  ــث کووی ــه باع ــی ک ــروس، ویروس ــویه کروناوی س
می شــود، تــا پاییــز ســال ۲۰۱۹ در بــازار وجــود داشــت.

 »جوئــل ورتهایــم«، یکــی از نویســندگان ایــن مطالعــه 
از دانشــگاه کالیفرنیــا، گفــت: »آنچــه ارائــه کردیــم 
ــروس  ــی کروناوی ــوع ژنوم ــرای تن ــح ب ــن توضی جامع تری
ــح خــوب  ــچ توضی ــاً هی ــی اســت. واقع ــدای پاندم در ابت
ــود  ــازار وج ــا در ب ــن گونه ه ــر دوی ای ــرای ه ــری ب دیگ
ــان.« ــه درون انس ــدد ب ــای متع ــز پرش ه ــه ج ــدارد ب ن

ــن  ــروع ای ــی ش ــورد چگونگ ــر در م ــای دیگ  تئوری ه
ــگاه  ــت آزمایش ــه »نش ــامل فرضی ــان ش ــروس در انس وی
چینــی« اســت که بــه طــور گســترده در اینترنت منتشــر 
ــه کــرده  ــی بهداشــت توصی شــده اســت. ســازمان جهان
اســت کــه دانشــمندان بــه تحقیقــات در مــورد آن و ســایر 

ــد.  ــه دهن ــا ادام نظریه ه
ــه  ــد ک ــد معتقدن ــه جدی ــن دو مطالع ــان ای ــا محقق ام
یافته هــای آنهــا شــواهد قانــع کننــده ای در مــورد منشــأ 

ــد. ــه می ده ــروس ارائ وی
 »مایــکل ووروبــی«، یکــی از نویســندگان مطالعــه اول 
و رئیــس بخــش اکولــوژی و زیســت شناســی تکاملــی در 
ــی اســت.  ــن موضــوع واقع ــت: »ای ــا، گف دانشــگاه آریزون
قابــل قبــول نیســت کــه ایــن ویــروس بــه روشــی غیــر از 

تجــارت حیــات وحــش ظاهــر شــده باشــد.«

 محققــان در اولیــن مطالعــه مشــخص کردند کــه اولین 
ــازار غذاهــای  مــوارد کوویــد ۱۹ در میــان فروشــندگان ب
ــا  ــد ی ــده می فروختن ــات زن ــه حیوان ــان ک ــی هیون دریای

ــت. ــد رخ داده اس ــد می کردن ــا خری ــه از آنج ــرادی ک اف
 تیــم تحقیقاتــی معتقــد اســت کــه دو ســویه ویروســی 
مجــزا در حیوانــات شــروع بــه گــردش کردنــد و ســپس 

افــراد را آلــوده کردنــد.
 نویســندگان مطالعــه خاطرنشــان کردند: »همه هشــت 
ــد ۱۹ شناســایی شــده قبــل از ۲۰ دســامبر  مــورد کووی
ــای  ــه گونه ه ــی ک ــد، جای ــازار بودن ــی ب ــمت غرب از س

ــدند.« ــه می ش ــا فروخت ــز در آنج ــتانداران نی پس
 ووروبــی می گویــد: »ایــن نشــان دهنده ایــن اســت کــه 
ــروع  ــد ش ــازار کار می کردن ــه در ب ــرادی ک ــروس در اف وی
بــه گســترش کــرد، امــا پــس از آن کــه فروشــندگان بــه 
مغازه هــای محلــی رفتنــد و افــرادی را کــه در آن مغازه هــا 
کار می کردنــد را آلــوده کردنــد، شــیوع بــه جامعــه محلــی 

اطــراف ســرایت کــرد.« 
را  ویروســی  دو ســویه  دوم، محققــان  مطالعــه  در 
ــروس را  ــن وی ــداد A و B ای ــه اج ــد ک ــایی کردن شناس

می دهنــد. نشــان 
 اولیــن پــرش حیوان بــه انســان از دودمــان B تقریباً در 
۱۸ نوامبــر ۲۰۱۹ انجــام شــد و فقــط در افــرادی مشــاهده 
 B شــد کــه ارتبــاط مســتقیمی بــا بــازار داشــتند. اجــداد

بعدهــا بــه ســویه غالــب جهانــی تبدیل شــد.
ــه در  ــداد A ک ــه اج ــد ک ــن باورن ــر ای ــندگان ب  نویس
ــی  ــازار زندگ ــی ب ــه در نزدیک ــان هایی ک ــای انس نمونه ه
می کردنــد، یافــت شــد چنــد روز یــا چنــد هفتــه بعــد از 

ــه انســان وارد شــد. یــک حیــوان ب
ــد  ــان می ده ــا نش ــن یافته ه ــد: »ای ــان معتقدن  محقق
بعیــد اســت کروناویــروس بــه طــور گســترده در انســان 
قبــل از نوامبــر ۲۰۱۹ منتشــر شــده باشــد و فاصلــه کمی 
ــه انســان وارد  ــروس ب ــه کروناوی ــاری ک ــن ب ــن اولی را بی
ــف  ــزارش شــد، تعری ــد ۱۹ گ ــوارد کووی ــن م شــد و اولی
می کنــد. ماننــد ســایر کروناویروس هــا، ظهــور ایــن ســویه 
هــم احتمــاالً ناشــی از چندیــن رویداد مشــترک انســان و 

حیــوان بــوده اســت.« 

ــودکان  ــه ک ــد ک ــان می ده ــد نش ــه جدی ــک مطالع ی
مبتــا بــه اختــال بیــش فعالــی ممکــن اســت 
ــکان  ــه ام ــز ک ــای مغ ــری در مداره ــری کمت انعطاف پذی
انجــام »چنــد وظیفــه ای« یکپارچــه را فراهــم می کنــد، 

ــند. ــته باش داش
 بــه گــزارش خبرنــگار مهــر بــه نقــل از مدیــکال نیــوز، 
ــه  ــا ب ــودکان مبت ــه ک ــت ک ــان داده اس ــات نش تحقیق
اختــال بیــش فعالــی معمــوالً در مقایســه بــا همســاالن 
خــود کــه فاقــد ایــن اختــال هســتند، در بــه اصطــاح 

انعطــاف پذیــری شــناختی مشــکل بیشــتری دارنــد.
 ایــن وضعیــت بــه توانایــی افــراد بــرای تغییــر توجــه 
از یــک کار بــه کار دیگــر و ســپس بازگشــت دوبــاره بــه 
ــداری  ــد مق ــا می توانی ــاره دارد: آی ــره اش ــی روزم زندگ
ــد، ســپس یــک ایمیــل  ســوپ را روی اجــاق گاز بگذاری
بفرســتید و بــا بچه هــای خــود چــت کنیــد، بــدون اینکــه 

ســوپ را فرامــوش کنیــد؟ 
»ویلــی لیــن«، محقــق ارشــد ایــن مطالعــه جدیــد از 
ــارت  ــن مه ــت: »چنی ــمالی، گف ــای ش دانشــگاه کارولین
ــراد  ــدی اســت. اف ــز کلی ــاط نی ــراری ارتب ــی در برق ذهن
ــک  ــا ی ــت ب ــرای صحب ــی ب ــیار متفاوت ــای بس روش ه
ــد  ــد و بای ــکار دارن ــک هم ــا ی ــودک ی ــک ک ــت، ی دوس
بتواننــد بــه طــور یکپارچــه در بیــن ایــن ســبک ها تغییــر 

ــد.« جهــت دهن
 بــه گفتــه لیــن: »در مجمــوع، انعطــاف پذیــری 
ــم اســت.« ــره بســیار مه ــرای زندگــی روزم شــناختی ب

 هنگامــی کــه کــودکان مبتــا بــه اختال بیــش فعالی 
ــا تکالیــف  ــن انعطــاف باشــند، ممکــن اســت ب ــد ای فاق
ــی«  ــرد اجرای ــی »عملک ــور کل ــه ط ــط و ب ــه، رواب مدرس
ــازماندهی و  ــزی، س ــد برنامه ری ــی مانن ــی توانایی های یعن

تکمیــل وظایــف، مشــکل داشــته باشــند.
ــوان  ــودک و نوج ــان ۱۸۰ ک ــه، محقق ــن مطالع  در ای
ــن  ــدون ای ــودک ب ــی و ۱۸۰ ک ــش فعال ــه بی ــا ب مبت

 MRI ــت ــدام تح ــر ک ــد و ه ــاب کردن ــال را انتخ اخت
عملکــردی )fMRI( قــرار گرفتنــد. ایــن نــوع MRI یک 
نــوع تصویربــرداری اســت کــه فعالیــت مغــز را بــا ترســیم 
جریــان خــون در سراســر مغــز انــدازه گیــری می کنــد.

 بــر اســاس اســکن های fMRI، کــودکان مبتــا 
ــه همســاالن خــود  ــی معمــوالً نســبت ب ــه بیــش فعال ب
ــد.  ــری عصبــی کمتــری از خــود نشــان دادن انعطاف پذی
ــف  ــا در طی ــن تفاوت ه ــه ای ــان داد ک ــه نش ــن مطالع ای
وســیعی از نواحــی مغــز از جملــه مناطقــی کــه در توجه، 
عملکــرد اجرایــی و پــردازش اطاعــات بصــری و حســی 

ــد، نشــان داده شــده اســت. ــش دارن نق
ــد  ــاور را تأیی ــن ب ــه ای ــن یافت ــان، ای ــه محقق ــه گفت  ب
ــال  ــامل اخت ــی ش ــش فعال ــال بی ــه اخت ــد ک می کن

ــت. ــدد اس ــزی متع ــبکه های مغ ــرد در ش عملک
 لیــن گفــت: »ایــن انعطاف ناپذیــری عصبــی در اوایــل 
رشــد مغــز اتفــاق می افتــد و بــا الگــوی مشــاهده شــده در 

کــودکان در حــال رشــد متفــاوت اســت.«
ــانه های  ــا نش ــه آی ــت ک ــخص نیس ــن مش  همچنی
انعطاف ناپذیــری عصبــی در تصویربــرداری مغــز می توانــد 
بــه طــور خــاص بــه اختــال بیــش فعالــی اشــاره کنــد یا 
خیــر. لیــن خاطرنشــان کــرد کــه تفکــر انعطــاف ناپذیــر 
می توانــد در شــرایط دیگــری ماننــد اوتیســم و اختــال 

وســواس فکری-اجبــاری نیــز ظاهــر شــود. 

وجود تفاوت های انعطاف پذیری عصبی در منشاء کووید ۱۹ در بازار »ووهان« چین بوده است
کودکان بیش فعال
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ــه  نتایــج تیم هــا در بازی هــای پیــش فصــل هیــچ شــباهتی ب
عملکــرد آن هــا در بازی هــای رســمی ندارنــد امــا کــم نیســتند 
کســانی کــه بــا همیــن نتایــج فشــار را بــر بازیکــن و مربــی تیــم 

ــد! ــاال می برن ب
 بــه گــزارش ایســنا، نگاهــی بــه نتایــج و بازی هــای تیــم هــا در 
بازی هــای پیــش فصــل مویــد ایــن مســاله اســت کــه نمی تــوان 
بــه نتایــج ایــن بازی هــا اعتنــا کــرد. بــه طــور کلــی ایــن بحــث 
مطــرح اســت کــه در ایــن بازی هــا بــرای کســب نتیجــه بــازی 

نمــی شــود بلکــه هــدف ســازگاری بــا تغییــرات جدیــد اســت.
ــی  ــه گاه ــد ک ــن باورن ــر ای ــم ب ــن برخــی ه ــن بی ــا در ای  ام
ــج نشــان دهنــده دورنمــای تیم هــا در هنــگام شــروع  ــن نتای ای
ــال  ــه طــور مث ــان فصــل اســت. ب مســابقات و چــه بســا در پای
ژاوی هرنانــدس، ســرمربی بارســلونا کــه تیمــش ســال گذشــته 
ــه پایــان رســاند بعــد از شکســت دادن  را بــدون هیــچ جامــی ب
رئــال مادریــد در الکالســیکو دوســتانه در تابســتان امســال 
گفــت: در بارســلونا بــازی دوســتانه معنایــی نــدارد، مــا همیشــه 
ــد.  ــال مادری ــل رئ ــا مقاب ــویم، مخصوص ــروز ش ــم پی می خواهی
ــام  ــم انج ــن کار را ه ــم و ای ــده بودی ــن آم ــه زمی ــرد ب ــرای ب ب

ــم. دادی
 امــا بعــد از ایــن باخــت مادریدی هــا توجهــی بــه ایــن نتیجــه 
ــت  ــم اهمی ــتانه را ک ــیکو دوس ــت در الکالس ــتند و شکس نداش
ــت:  ــال گف ــی رئ ــرمربی ایتالیای ــی، س ــو آنچلوت ــتند. کارل دانس
هــدف مــن در ایــن بــازی بیــش از هــر چیــز فرصــت دادن بــه 
بازیکنــان جدیــد بــرای تطبیــق دادن خودشــان بــا ســبک بــازی 

تیــم بــود. 
*دوگانه عجیب میان پیش فصل و مسابقات رسمی

ــش  ــول پی ــیتی و لیورپ ــم منچسترس ــج دو تی ــه نتای ــی ب وقت
ــی  ــک دوگانگ ــاهد ی ــم، ش ــگاه می کنی ــس ن ــوپرجام انگلی از س
عجیــب هســتیم. ســیتیزن ها در بازی هــای پیــش فصــل بایــرن 
مونیــخ و کالب آمه ریــکا مکزیــک را شکســت دادنــد امــا لیورپول 
یــک شکســت ســخت مقابــل منچســتر یونایتــد متحمــل شــد و 
ــا پیــروزی مقابــل الیپزیــش و شکســت  در ادامــه کار خــود را ب

دیگــری مقابــل ســالزبورگ اتریــش خاتمــه داد.
ــر  ــام دیگ ــک ج ــول ی ــد لیورپ ــان می ش ــه گم ــی ک  در حال
ــد، شــاگردان یورگــن  ــذار کن ــد خــود واگ ــب قدرتمن ــه رقی را ب
ــر  ــا نتیجــه ۳ ب ــاز مســابقه شــدند و ب ــع وارد ف ــه موق ــوپ ب کل
یــک شــاگردان گواردیــوال را شکســت دادنــد و یــک جــام معتبــر 

ــد. را فتــح کردن
ــر  ــج اخی ــر نتای ــه خاط ــه ب ــوپ ک ــن کل ــازی یورگ ــد از ب  بع
ــخنان  ــود، س ــاد ب ــورد انتق ــی م ــای تدارکات ــش در بازی ه تیم
ــم  ــی می کنی ــی زندگ ــا در دنیای ــان آورد: » م ــه زب ــی را ب جالب
ــد و  ــرار می گیرن ــاوت ق ــورد قض ــدا م ــان ابت ــه از هم ــه هم ک
ــه  ــاق ادام ــن اتف ــا ای ــد، ام ــچ کــس کمــک نمی کن ــه هی ــن ب ای
می یابــد. ایــن مســابقه زمانــی برگــزار شــد کــه نــه تنهــا 
ــاً همــه تیم هــا هنــوز در ســطح  ــول و ســیتی بلکــه تقریب لیورپ

ــد«. ــرار ندارن ــدی ق ــی ۱۰۰ درص آمادگ
 نتایجی که نباید گولتان بزند!

 هماننــد چنیــن مســاله ای در ســال های گذشــته هــم صــادق 
ــال  ــود در س ــتانی خ ــور تابس ــد در ت ــال مادری ــت. رئ ــوده اس ب
ــه  ــد ک ــد ش ــو مادری ــوب اتلتیک ــر ۳ مغل ــه ۷ ب ــا نتیج ۲۰۱۹ ب
ــا  ــا ب ــت ام ــنگینی اس ــت س ــم شکس ــتانه ه ــدار دوس ــرای دی ب
ــتند.  ــی داش ــش متفاوت ــدان نمای ــاگردان زی ــل، ش ــروع فص ش
ــت و  ــت یاف ــگا دس ــی اللی ــه قهرمان ــل ب ــان فص ــال در پای رئ

ــت. ــرار گرف ــدول ق ــوم ج ــگاه س ــو در جای اتلتیک
 *همه در خطر قضاوت هستند

ــایر  ــوالد و س ــور، ف ــپاهان، تراکت ــپولیس، س ــتقالل، پرس اس
ــل  ــود مقاب ــی خ ــای تدارکات ــر در بازی ه ــگ برت ــای لی تیم ه
ــه  ــه ب ــورهای منطق ــایر کش ــران و س ــی از ای ــای مختلف تیم ه
ــم  ــی ه ــنگین و برخ ــا س ــی پیروزی ه ــد و برخ ــدان رفتن می

ــد. ــت آوردن ــه دس ــره ای را ب ــر منتظ ــت های غی شکس
 وقتــی بــه گروه هــای هــواداری نــگاه می کنیــد، شــاهد 
ــه  ــی ک ــان هســتید؛ هواداران ــه عملکــرد مربی ــد علی ــی تن نظرات
ــی را  ــی حکــم نهای ــازی هــای تدارکات ــا شکســت  در همیــن ب ب
ــک  ــا ی ــا ب ــد و ی ــی صــادر می کنن ــک مرب ــاره ناکارآمــدی ی درب
پیــروزی، موفقیــت تیمشــان در فصــل بعــد را حتمــی می داننــد. 
ــال متفــاوت از  ــای فوتب ــه واقعیــت دنی ــی کــه نگاهــی ب در حال

ایــن مســاله اســت.
ــا شــکل  ــن بازی هــا، برگــزاری مســابقات ب  نکتــه مهــم در ای
ــوده اســت. بعضــی  ــای رســمی ب ــا بازی ه ــاوت ب و شــمایل متف
ــه ای  ــان ۴۰ دقیق ــه ای، دو زم ــان ۳۰ دقیق ــه زم ــا در س بازی ه
ــدون  ــه اول و دوم و ب ــاوت در نیم ــب متف ــا دو ترکی ــی ب و حت
اعمــال کارت قرمــز برگــزار می شــد کــه ایــن مســاله روی نتایــج 

ــذارد. ــر می گ ــا تاثی ــازی ه ــی ب واقع
ــازی  ــه نتایــج ب  اگــر چــه واقعیــت فوتبــال می گویــد نبایــد ب
هــای تدارکاتــی اهمیــت داد امــا هیــچ کــس از نــگاه تنــد و تیــز 
ــر  ــاید پ ــان نیســت و ش ــواداران در ام برخــی پیشکســوتان و ه
ــتانه  ــای دوس ــد در بازی ه ــه نبای ــم ک ــر بگویی ــراه نیســت اگ بی
ــن  ــا اولی ــه ب ــرا ک ــد چ ــل ش ــختی را متحم ــت س ــم شکس ه
ــم  ــتر ه ــا بیش ــار انتقاده ــمی، فش ــای رس ــت در بازی ه شکس
ــادی  ــداد زی ــا تع ــوپ ب ــن کل ــه یورگ ــاله ای ک ــود؛ مس می ش
موفقیــت و قهرمانــی در لیورپــول از ایــن انتقادهــا در امــان نبــود 
ــه ایــن موضــوع اشــاره  و بعــد از فتــح جــام خیریــه انگلیــس، ب

کــرد.
 *پیش فصل چیست؟

عبــور از تمرینــات بــدون مصدومیــت، ســازگار شــدن بازیکنــان 
ــای  ــه معن ــی ب ــی از آمادگ ــی باالی ــتن ســطح کل ــد و داش جدی

پیــش فصــل موفــق اســت. 
وقتــی ســبک بــازی و برنامــه بــازی کامــال جدیــد باشــد، پــس 
ــبک  ــن س ــه ای ــادت ب ــرای ع ــتانی ب ــتانه تابس ــای دوس دیداره
ــه نوعــی آزمــون و خطــا  بســیار مهــم هســتند. ایــن دیدارهــا ب

ــوند. ــزار می ش ــی برگ ــان مهم ــا در زم هســتند ام
ــت. در  ــرح اس ــه مط ــن زمین ــم در ای ــری ه ــای دیگ  متغیره
ــان  ــا زم ــا روزه ــل، آنالیزوره ــول فص ــی در ط ــای رقابت دیداره
ــدی  ــف بع ــاره حری ــی درب ــای دقیق ــا گزارش ه ــد ت می گذارن
ــی  ــای تدارکات ــاره دیداره ــا درب ــد ام ــاده کنن ــان آم تیم های ش
ــه های  ــم روی اندیش ــه کل تی ــت بلک ــادق نیس ــاله ص ــن مس ای

ــد. ــان می گذارن ــان زم ــرد خودش ــی و عملک مرب
 شــاید در ایــن مرحلــه از آماده ســازی شــاهد بازیکنــان 
ــر  ــر براب ــی اگ ــید. حت ــاوت باش ــای متف ــته ای در زمین ه خس
تیمــی از لیگــی متفــاوت بــازی می کنیــد، شــاید حتــی توپ هــا 

ــد. ــادت داری ــه آن ع ــه ب ــند ک ــی نباش ــم آن توپ های ه
ــای  ــل و جمع بندی ه ــش فص ــذر از پی ــد از گ ــت بع  در نهای
ــان اســت کــه فصــل و کار واقعــی آغــاز می شــود و حتــی  مربی
ــه  ــد بایــد چندیــن هفتــه ب در آن مقطــع هــم بســیاری معتقدن

ــرای جــا انداختــن تفکــرات خــود فرصــت داد.  مربیــان ب

نتایجی که نباید گولتان بزنند!

گفت و گو 

ــزاق و شکســت  ــا فایتــر ق ــارزه ســجاد غریبــی ب مب
مقابــل او در مــدت زمانی کوتــاه، واکنش های رســانه ای 
متعــددی را بــه همــراه داشــته اســت؛ برخــی بــر ایــن 
باورنــد کــه ایــن پدیــده عجیــب کــه بــا عنــوان »هالک 
ایرانــی« مشــهور اســت و تــا شــب گذشــته حتــی یک 
مبــارزه رســمی هــم نداشــته، صرفــا بــه واســطه اعتماد 
بــه نفســی بــاال و بازنمایــی هویتــی مجــازی کــه بخش 
اعظــم آن بــه مــدد فوتوشــاپ شــکل گرفتــه، شــهرتی 
مجــازی بــرای خــود کســب کــرده اســت و البتــه نــگاه 
دیگــری هــم بــه ماجــرا وجــود دارد بــر این مبنــا، که او 

را بــرای باختــن انتخــاب کــرده  بودنــد.
ــگار  ــد ـ روزنامه ن ــه گــزارش ایســنا، افشــین خمان  ب
ورزشــی ـ از آن دســته افــرادی اســت کــه بــرای 
ــد. ــگاه دوم را برمی گزین ــی، ن ــجاد غریب ــرای س ماج

 او در ایــن زمینــه مــی نویســد: »در یکــی از 
ــام ۱۵  ــه ن ــرور«، ب ــک می ــریال »بل ــمت های س قس
میلیــون امتیــاز، بینگ با شیشــه تکــه شــده، در مقابل 
ــا  ــه خــودش را می کشــد ت ــد ک ــد می کن داوران تهدی
از نظــام ســرمایه داری کــه مبتنــی بــر کســب درآمــد 
ــان  ــا داوران هم ــرد، ام ــام بگی ــت انتق ــش اس از نمای
نظــام ایــن نمایــش را بــر همــه زیبایی هــای دیگــران 
ترجیــح می دهنــد و او بــرای نمایــش عصیــان انتخــاب 
ــه عصیــان هــم نمایشــی می شــود،  می شــود و اینگون
در تمدنــی، در فرهنگــی کــه بــه تعبیر یوســا همــه آن 

نمایشــی شــده اســت.«
 خمانــد بــا تاکیــد بــر اینکــه »ســجاد غریبــی بــرای 
باختــن انتخــاب شــده اســت«، در توضیــح ایــن اظهــار 
ــش،  ــردم خســته از نمای نظــر آورده اســت: »چــون م

ــس  ــد، پ ــاپی را می خواهن ــش فوتوش ــدن نمای ــه ش ل
ــه  ــه آنهــا هدی صنعــت نمایــش، همیــن نمایــش را ب
ــی  ــد، حت ــه او را ببین ــر کســی ک ــه ه ــد. وگرن می ده
در آن غافلگیــر شــدن های کری هــای وزن کشــی، 
جنــس کلماتــی را بــه کار می بــرد، نحــوه ایســتادنش، 
نــوع ضربــه زدن هایــش، نــوع کتــک خوردنــش همــه 
ــدازه  ــه ان نشــان می دهــد کــه او در عمــرش، حتــی ب
یــک دعــوا در زنــگ آبخــوری مدرســه هم شــر نیســت.

او بچــه مثبتــی اســت که فکــر می کنــد به وســیله از 
هــم بــاز کــردن دســت هایش و کشــیدن قــدش بــا نرم 
افــزار خفــن می شــود. همیــن خوش خیالــی کودکانه او 

را اســباب خنــده دیگــران کرده اســت.
ــتند؛  ــی هس ــت، راض ــن باخ ــه از ای ــت و هم او باخ
چــون فکــر می کننــد از محتواهــای فیــک و نمایشــی 

ــد. ایــن هنــر صنعــت نمایــش  ــد انتقــام می گیرن دارن
اســت کــه حتــی نمایــش همیــن را هــم می توانــد بــه 

مــا بفروشــد.
آیــا او بــاز مبــارزه خواهــد کــرد، بــاز خواهــد باخــت و 

مــا بــاز خوشــحال خواهیم شــد؟
تجربــه نشــان می دهــد تــا وقتــی نمایشــی خریــدار 
ــد  ــپیده بزن ــی س ــط وقت ــی رود، فق ــرده م دارد روی پ
نمایــش تمــام اســت. مثــل چراغ هــای روشــن 
ــا  ــد و م ــش را اعــالم می کنن ــان نمای ــه پای ســینما ک
را از راهروهــای تنــگ بــه ســوی زندگــی واقعــی روانــه 

می کننــد.« 

بــه گــزارش ایرنــا، در شــرایطی کــه در انتظــار اعــزام تیــم 
فوتبــال ایــران بــه ترکیــه و حضــور در بازی هــای همبســتگی 
ــم  ــن تی ــری از اردوی ای ــم، خب ــالمی بودی ــورهای اس کش
منتشــر شــد کــه در ابتــدا بیشــتر به یک شــوخی شــبیه بود 
امــا  رنــگ واقعیــت بــه خــود گرفــت تــا معلــوم شــود هیــچ 
تغییــری نســبت بــه ایــن تیــم ایجــاد نشــده و نبایــد امیــد 
زیــادی بــه امیدهــا بــرای حضــور در بازی هــای المپیــک آن 

هــم بعــد از ۴۸ ســال را داشــته باشــیم.
ــال  ــی فوتب ــم مل ــه تی ــرایطی ک ــر در ش ــوی دیگ  از س
بزرگســاالن ایــران در آســتانه جــام جهانــی ۲۰۲۲ قطــر بــا 
بحــران انتخابــات فدراســیون فوتبــال و حاشــیه های اطــراف 
آن روبــرو اســت و از برگــزاری دیدارهــای دوســتانه بــرای این 
تیــم عاجــز هســتیم نبایــد توقــع حمایــت از تیمی را داشــته 
ــران را  ــال ای ــاله فوتب ــرار اســت آرزوی ۴۸ س ــه ق ــیم ک باش

محقــق ســازد. 
ــد  ــم امی ــی؛ تی ــبک فوتبال ــه س ــری ب  گروگان گی

پــول اســکان نداشــت
ــر  ــار دیگ ــک ب ــاد ی ــاق افت ــر اتف ــد روز اخی  آنچــه در چن
آشــفتگی و ســوء مدیریــت در فدراســیون فوتبــال را نشــان 
داد؛ اینکــه مــدارک شناســایی اعضــای تیــم فوتبــال امیــد 
ایــران در هتــل محــل اقامــت تیــم تــا زمــان تســویه حســاب 
گــرو نگــه داشــته شــد، یکــی از شــاهکارهای فوتبالــی اســت 

کــه بــی شــک بازتــاب خوبــی بــرای ورزش ایــران نــدارد.
 در شــرایطی کــه حضــور نداشــتن تیــم فوتبــال امیــد در 
بازی هــای کشــورهای اســالمی قطعــی شــد و کادر فنــی بــه 
ایــن نتیجــه رســید کــه نرفتــن بــه قونیــه از رفتــن آن بهتــر 
اســت؛ مســئوالن هتــل، مــدارک شناســایی بازیکنــان را نگــه 
ــه  ــد چــرا کــه هزین ــه آنهــا اجــازه خــروج ندادن داشــته و ب

اســکان تیــم پرداخــت نشــده بــود. 
 سوخت موشک چه زمانی تمام می شود؟

 اتفاقــات فوتبالــی مــا بــا هیــچ منطــق و قانونــی همخوانی 
نــدارد. مهدوی کیــا در چنــد روز صحبت هایــی را مطــرح کرد 
کــه نبایــد از آن بــه ســادگی گذشــت،  او گفــت خیلی هــا بــه 
مــا قــول همــکاری دادنــد امــا ایــن قول هــا عملــی و اجرایــی 
ــاد  ــا فــرودگاه مهرآب ــا ایــن شــرایط پیــش برویــم ت نشــد. ب
هــم نمی توانیــم برســیم، چــه برســد بــه پاریــس. در مدتــی 
ــان روی  ــتر تمرکزم ــم بیش ــاز کرده ای ــات را آغ ــه تمرین ک
موضوعــات بیرونــی بــوده تــا کارهــای فنــی و ایــن موضــوع 
ــکل  ــک مش ــنویم ی ــر روز می ش ــا ه ــت. م ــده اس آزار دهن
جدیــد بــرای تیــم پیــش آمــده و هــر روز می گوینــد فــالن 
ــم.  ــالن بازیکــن را نداری ــا هســت و ف ــار م بازیکــن در اختی

یــک مــاه پیــش فهرســت نفــرات مــورد نظــر خــود را اعــالم 
ــن  ــا ای ــد ام ــول همــکاری دادن ــا ق ــه م ــا ب ــم، خیلی ه کردی

ــی نشــد. ــی و اجرای ــا عمل قول ه
 ســرمربی تیــم فوتبــال امیــد درباره شــرایط دســتیار اولش 
و شــکایت او بــه فیفــا هــم یــادآور شــد: طبــق قــراردادی کــه 
او داشــت دســتمزدش را نگرفــت و قــراردادش را فســخ کــرد 
البتــه قــرار اســت فدراســیون بــا او توافــق کنــد. مــن، تــک و 
تنهــا مانــده ام و نمی دانــم در ایــن بــاره چــه بگویــم، بســیاری 
در ایــن فوتبــال دم از جوانگرایــی زدنــد امــا هیچ کــس چنین 
ــا تیمــی  ــداد. تبعاتــش را قبــول کــردم و ب کاری را انجــام ن
ــم  ــا را ه ــه هجمه ه ــدم و هم ــابقات ش ــی مس ــوان راه ج

تحمــل کــردم.
  بازگشت به عقب/ ۲۴ فروردین ماه؛  دفتر وزیر ورزش

 ۲۴ فروردیــن مــاه ســال جــاری بــود کــه پــس از مشــکل 
ــران و  ــد ای ــال امی ــم فوتب ــدار تی ــر دی ــر س ــده ب ــاد ش ایج
گل گهــر ســیرجان در ورزشــگاه آزادی، در نهایــت ایــن 
مســاله بــا ورود وزیــر ورزش و جوانــان حــل و فصــل شــد تــا 
شــاگردان مهــدوی کیــا در ورزشــگاه اصلــی آزادی بــه میدان 
برونــد. اینکــه حتــی بــرای یــک بــازی دوســتانه آن هــم در 
داخــل کشــور، نیازمنــد ورود و حمایــت شــخص اول ورزش 
ــد  ــم امی ــه تی ــت ک ــده آن اس ــان دهن ــیم، نش ــور باش کش
ــا  ــان روز مهدوی کی ــده و از هم ــه نش ــدی گرفت ــدان ج چن
می بایســت در انتظــار چنیــن اتفاقاتــی هــم باشــد. تیمــی که 
همــه از آن انتظــار زنــده کــردن امیدهــا را دارنــد امــا بــرای 

ــود. ــی نمی ش ــای آن تالش احی
 وعده های صالحی امیری؛ از واقعیت تا رویا 

رئیــس کمیتــه ملــی المپیــک ۲۲ فروردین مــاه و پــس از 
حضــور در تمرینــات تیــم فوتبــال امیــد بــا تاکید بــر حمایت  
ــه  ــکلی ک ــر ش ــه ه ــت: ب ــا گف ــاگردان مهدوی کی الزم از ش
نیــاز باشــد در کنــار ایــن تیــم خواهیــم بــود و اعتقــاد دارم 
ایــن تیــم در پاریــس بــه میــدان مــی رود. صالحی امیــری در 
آن روز و در جمــع بازیکنــان امیــد گفــت: در اولیــن اقــدام، 
کمــک ۵۰۰ میلیــون تومانــی از تیــم امیــد انجــام دادیــم و 
ــود  ایــن حمایــت ادامــه دارد. انتخــاب کادر فنــی درســت ب
ــران اســت و  ــال ای ــا یکــی از بهترین هــای فوتب و مهدوی کی
مســیری رو بــه موفقیــت را دنبــال می کنــد. قــول حمایــت 
از تیــم امیــد بــرای حضــور در بازی های کشــورهای اســالمی 
ــوع حمایــت مــادی،  و بازی هــای آســیایی را دادیــم و هــر ن

معنــوی و حقوقــی مــورد نیــاز را انجــام می دهیــم.
ــت  ــه از دس ــی ک ــالمی؛ فرصت ــورهای اس ــای کش  بازی ه

رفــت

 بازی هــای کشــورهای اســالمی از چنــد جهــت بــرای مــا 
بســیار مهــم و ارزشــمند بــود. اول اینکــه امیدهــای ایــران که 
ــی زود و  ــیا خیل ــر۲۳ ســال آس ــی زی ــای قهرمان در رقابت ه
ــه  ــد ب ــار رفتن ــا کن ــن رقابت ه ــی از دور ای ــه گروه در مرحل
دنبــال اعــاده حیثیــت و حضــوری قدرتمندانــه در بازی هــای 
ــه  ــر، ضرب ــات اخی ــا اتفاق ــا ب ــد ام کشــورهای اســالمی بودن
ــی  ــره روان ــر پیک ــم ب ــد و ه ــم امی ــر تی ــم ب ــنگینی ه س
ــه  ــد ک ــران وارد ش ــال ای ــده دار فوتب ــوان و آین ــان ج بازیکن
ــدون شــک تبعــات خــاص خــود را هــم خواهــد داشــت. ب

 قــرار بــود همــه از ایــن تیــم حمایــت کننــد امــا همانطــور 
ــه هــم بارهــا ثابــت کــرده،  کــه پیش بینــی می شــد و تجرب
حمایت هــا در حــد حــرف و ســخن باقــی مانــد. انتظــار خلق 
معجــزه از تیمــی کــه حمایــت نمی شــود شــبیه ســناریوی 
ــت  ــت از واقعی ــا صحب ــا اینج ــت. ام ــی اس ــای تخیل فیلم ه
ــی  ــچ جای ــه هی ــگاه ب ــن ن ــا ای ــال اســت و ب و منطــق فوتب

نخواهیــم رســید.
ــر  ــرن اخی ــران در نیــم ق  فرامــوش نکنیــم تیــم امیــد ای
کمتــر پیــش آمــده در تورنمنتــی، موفقیتــی به دســت آورد و 
حــذف ایــن تیــم از رقابت هــای فوتبــال زیــر ۲۳ ســال آســیا 
هــم اتفــاق عجیبــی نبــود. بزرگتریــن چالــش تیــم امیــد در 
نیــم قــرن گذشــته آن اســت کــه بــا وجــود همــه وعده هــا 
و صحبت هایــی کــه می شــود هیــچ  وقــت ایــن تیــم جــدی 
ــای  ــده و برنامه ه ــی  از آین ــد از ناکام ــا بع ــه نشــده، ام گرفت
پیــش رو ســخن می گویــم و نکتــه عجیب تــر آن اســت کــه 

ایــن داســتان ســریالی همیشــه ادامــه دارد. 
ــد اگــر دســتخوش تغییــرات  ــی دارن  امیدهــا آینــده خوب

نشــوند
 بــرای رســیدن بــه یــک هــدف نیازمنــد بودجــه، 
ــال  ــم فوتب ــد تی ــر چن ــتیم. ه ــوری هس ــزی و صب برنامه ری
ــیا  ــال آس ــر ۲۳ س ــی زی ــابقات قهرمان ــران در مس ــد ای امی
نمایــش ضعیفــی را از خــود بــه نمایــش گذاشــت و بــه اولین 
ــرد از  ــدون ب ــه ب ــل شــد ک ــی تبدی ــران در دور نهای ــم ای تی
ــه  ــا ب ــگاه مهدوی کی ــا ن ــت، ام ــار رف ــه مســابقات کن گردون
ــی او کــه حضــور در المپیــک پاریــس  آینــده و هــدف نهای
ــای خــوب باشــد. او در  ــد بخــش روزه ــد نوی اســت می توان
ــرای حضــور در  ــه ب ــرد ک ــتفاده ک ــی اس ــن راه از بازیکنان ای
پاریــس مشــکلی ندارنــد و از نظــر میانگین ســنی در وضعیت 

مطلوبــی هســتند.
 ایــران، ســومین تیــم جــوان رقابت هــای زیــر 23 

ــال آسیا  س
بــا بررســی تیم هــای شــرکت کننــده در رقابت هــای 

ــر  ــم ب ــه مه ــک نکت ــه ی ــیا ب ــال آس ــر ۲۳ س ــال زی فوتب
می خوریــم و آن ایــن اســت کــه تیــم ایــران ســومین تیــم 
جــوان مســابقات بــود. در ایــن میــان ازبکســتان و ژاپــن تنهــا 
تیم هــای ایــن جــام بودنــد کــه کلیــه نفرات شــان ۲۱ و زیــر 
۲۱ ســال بــوده و بــه نظــر می رســد کــه ایــن نــگاه بــه آینــده 
نیــز در ســطح مدیریتــی فوتبــال آنهــا هــم دیــده می شــود، 
البتــه در بحــث حمایتــی و زیرســاختی تفــاوت بســیاری بین 

مــا و آنهــا وجــود دارد.  
مســاله دیگــر در بُعــد نتیجه گیــری شــاگردان مهدوی کیــا 
ــود، تیــم جــوان مــا در گلزنــی بســیار ضعیــف نشــان داد  ب
ــان  ــودش را نش ــوب خ ــم خ ــک تی ــواره ی ــت در ق و نتوانس
بدهــد. در گلزنــی بســیار بی دقــت عمــل کردیــم و در 
ــه  ــتیم ک ــده ای داش ــکالت عدی ــز مش ــی نی ــاختار دفاع س
بایــد حــل شــود. حضــور در مســابقات مختلــف و رقابــت  بــا 
ــه شــاگردان  ــی اســت ک ــه فرصت های ــا از جمل ســایر تیم ه
ــم  ــد و ه ــک بزنن ــود را مح ــد خ ــم می توانن ــا ه مهدوی کی
ــه کننــد و در ایــن شــرایط خــاص  ــه نوعــی کســب تجرب ب
ــران  ــال ای ــی فوتب ــم مل ــتانه تی ــای دوس ــرای بازی ه ــه ب ک
هــم ناتــوان هســتیم، فرصــت طالیــی حضــور در بازی هــای 
ــت  ــوردن از دس ــی آب خ ــه راحت ــالمی را ب ــورهای اس کش

می دهیــم.  
 آینده ی تیم امید را به بازی نگیریم

 اصلی تریــن مســابقه  تیــم امیــد در ســال ۲۰۲۴ خواهــد 
ــال  ــر ۲۳ س ــی زی ــای قهرمان ــمین دوره رقابت ه ــود. شش ب
آســیا کــه حکم انتخابــی المپیــک پاریــس را دارد. در آن دوره 
ــود  ــوان خ ــدرت و ت ــام ق ــا تم ــا ب ــه تیم ه ــا هم از رقابت ه
ــد  ــد دی ــدت بای ــن م ــد. در ای ــا می گذارن ــابقات پ ــه مس ب
چــه بالیــی ســر تیــم امیــد ایــران خواهــد آمــد. آیــا بازهــم 
گوشــمان از کلمــات تکــراری »حمایــت و امیــد بــه آینــده« 
ــه  ــا ب ــور مهدوی کی ــا حض ــت ب ــرار اس ــا ق ــود ی ــر می ش پ
ــرای  ــزه مضاعــف او ب ــی و انگی ــوان یــک اســطوره فوتبال عن
تــالش و جنگیــدن بــا پدیــده شــوم ســوء مدیریــت فوتبــال 
ایــران،  این بــار سنت شــکنی کــرده و یکــی از مســافران 

المپیــک فرانســه باشــیم. 
 نکتــه مهــم بحــث حمایــت از نخبــگان داخلــی، مربیــان 
ــی اســت  ــه داشــته های بوم ــادن ب ــی و ارج نه ــش ایران بادان
ــای  ــم و احی ــران در شــیبی مالی ــا شــاهد رشــد ورزش ای ت

امیدهــای امیــد ایــران باشــیم. 

»هالک ایرانی« را برای باختن انتخاب کرده بودند!

مسیر ناامید کننده تیم امید؛ لگد به بخت خود نزنیم
تیم فوتبال امید ایران با همه وعده های که برای حمایت  از آن شد در نهایت قید حضور در بازی های کشورهای اسالمی را زد تا باز هم ثابت شود فوتبال ایران نگاه 

حرفه ای به این تیم ندارد و این روند آرزوی حضور در المپیک را به بیش از نیم قرن خواهد رساند.

مربــی ســابق تیــم ملــی فوتســال زنــان گفــت: متاســفانه 
ــه ای  ــال ها برنام ــن س ــن AFC در ای ــیون و همچنی فدراس
ــوارد دســت  ــن م ــان نداشــتند و همــه ای ــرای فوتســال زن ب
بــه دســت هــم داده تــا فوتســال زنــان ایــران شــرایط خوبــی 

نداشــته باشــد.
 فاطمــه شــریف در گفت وگــو بــا ایرنــا دربــاره وضعیــت تیم 
ملــی فوتســال زنــان اظهــار داشــت: نداشــتن اردو و دیدارهای 
تدارکاتــی بــرای تیــم ملــی فوتســال زنــان موضــوع جدیــدی 
نیســت. در ســال های گذشــته نیز چنیــن برخوردهــا و روندی 
وجــود داشــت. مســووالن فدراســیون فوتبــال می گوینــد کــه 
بــه دلیــل مشــکالت مالــی و محدودیــت خوابــگاه و ســالن، 
ــزام  ــه اع ــود ک ــزار می ش ــی برگ ــرای تیم های ــا ب ــا تنه اردوه
داشــته باشــند. مســئوالن فدراســیون فوتبــال اولویت بنــدی 
ــابقاتی  ــاالن مس ــان و بزرگس ــم جوان ــر تی ــد و اگ می کردن

پیــش رو نداشــت، اولویــت بــا تیــم دیگــر بــود.
ــیا  ــال آس ــیون فوتب ــه کنفدراس ــه اینک ــاره ب ــا اش  وی ب
ــران  ــد ای ــدارد، گفــت: در ایــن شــرایط بای هیــچ برنامــه ای ن
و دیگــر کشــورهای آســیایی مطالبه گــری کننــد. ای اف ســی 
سیاســت های خــاص خــود را دارد و بــه دلیــل کرونا بســیاری 
از مســابقات کنفدراســیون فوتبــال آســیا لغــو شــد. نــه تنهــا 
فوتســال زنــان بلکــه فوتبــال رده هــای پایه بانــوان نیــز در این 

۲ ســال تعطیــل شــد.
 مربــی ســابق تیــم ملــی فوتســال زنــان عنــوان کــرد: تنهــا 
رده ای کــه در ایــن مــدت مســابقات منظمــی بــرای آن برگزار 
شــد، تیــم ملــی فوتبــال زنــان بــود زیــرا جــام ملت هــا بــرای 
ــابقات فوتســال  ــه مس ــادی دارد. البت ــت زی ای اف ســی اهمی
قهرمانــی جوانــان آســیا در بخــش پســران نیــز برگــزار نشــد.

 وی ادامــه داد: جــام ملت هــای آســیا هــر ۲ ســال یکبــار 

ــن رقابت هــا هــم  ــا ای ــه دلیــل کرون ــا ب برگــزار می شــود؛ ام
لغــو شــد. از آنجایــی کــه تقویــم مشــخصی بــرای برگــزاری 
فوتســال زنــان ارائــه نشــده، فدراســیون طبــق همــان رویــه 
قبــل، اردویــی هــم بــرای تیــم ملــی فوتســال زنــان برگــزار 
نمی کنــد و حتــی از هزینــه کــردن هــم ســرباز می زنــد. تیــم 
ملــی تنهــا بــه تورنمنــت کافــا اعــزام شــد و طبــق سیاســتی 
کــه فدراســیون روســیه دارد هــر ســال یــک دیــدار تدارکاتــی 
ــرای  ــه ای ب ــچ برنام ــر هی ــد و دیگ ــزار می کنن ــران برگ ــا ای ب

ــدارد. ــود ن ــان وج ملی پوش
 شــریف، دربــاره گالیــه بازیکنــان تیــم ملــی فوتســال زنان 
از نبــود اردو و دیــدار تدارکاتــی گفــت: بازیکنــان تیــم ملــی 
ــان در  ــد ناراضــی باشــند چــرا کــه برخــی بازیکن حــق دارن
ســال های پایانــی دوران ورزش قهرمانــی هســتند و لغــو پــی 
در پــی مســابقات لطمــات زیــادی بــه آنــان از نظــر روحــی و 
روانــی وارد کــرد. همچنیــن ســرمربیان مطــرح فوتســال زنان 
ــده  ــت را برعه ــراق و کوی ــی ع ــای مل ــت تیم ه ــون هدای اکن
دارنــد و ایــن کشــورها بــه فوتســال زنــان توجــه زیادی نشــان 
می دهنــد؛ امــا مــا هنــوز در بــاد قهرمانــی قبلــی خوابیدیــم.

ــم  ــون تی ــد چ ــر می کن ــیون فک ــد: فدراس ــادآور ش  وی ی
ــن  ــده، ای ــیا ش ــان آس ــار قهرم ــان ۲ ب ــال زن ــی فوتس مل
موفقیت هــا بــه راحتــی بــاز هــم رخ خواهــد داد. امــا حفــظ 
ــه  ــی ســخت تر اســت و ب ــی از کســب عنــوان قهرمان قهرمان
تیمــی کــه در چنــد ســال گذشــته برنامــه ای نداشــته نبایــد 
امیــدی داشــت. همــه کشــورها بــا وجــود کرونــا برنامه هــای 
خــود را پیــش بردنــد و تنهــا تیــم ملــی فوتســال زنــان ایــران 
بــود کــه برنامــه ای نداشــت. امیــدوارم هشــتم شــهریور فردی 
ــی از  ــت خوب ــه حمای ــال شــود ک ســکاندار فدراســیون فوتب

فوتســال زنــان داشــته باشــد.

فدراسیون برنامه ای برای تیم ملی فوتسال زنان ندارد
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خبر

ــت و  ــری از فعالی ــا قنب ــار، غالمرض ــزارش جویب ــه گ ب
ــج در  ــژه برداشــت برن آمادگــی 220 دســتگاه کمبایــن وی
شهرســتان بهشــهر خبــر داد و گفــت: اســتفاده از ایــن نــوع 
ــود. ــج می ش ــت برن ــهولت در برداش ــبب س ــا س کمباین ه

 مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان بهشــهر بیــان کــرد: 
ــی در  ــوان عامل ــه عن ــواره ب ــاورزی هم ــیون کش مکانیزاس
جهــت پایــداری و توســعه تولیــد برنــج مــورد توجــه بــوده 
ــرای توســعه  در ســال هــای اخیــر تــالش هــای زیــادی ب

شــاخص هــای آن انجــام گرفــت.

ــا بیــان اینکــه 90 درصــد برداشــت برنــج ایــن      وی ب
ــت:  ــرد، گف ــی گی ــام م ــزه انج ــورت مکانی ــتان بص شهرس
برداشــت  از ماشــین آالت در کشــت و  بهــره گیــری 
ــر کاهــش زحمــت شــالیکاران و  ــالوه ب ــج ع محصــول برن
هزینــه هــای تولیــد، افزایــش راندمــان، صرفــه جویــی در 
ــه  ــاورزی را ب ــای کش ــاده ه ــر از نه ــتفاده بهت ــت و اس وق

ــراه دارد. هم
بــه  بهشــهر  شهرســتان  کشــاورزی  جهــاد  مدیــر   
ضــرورت کارت معاینــه فنــی اشــاره کــرد و افــزود: درصــد 

ــان  ــا در زم ــن ه ــی کمبای ــی از مشــکالت فن ــل توجه قاب
برداشــت در مزرعــه قابــل رفــع نیســت و الزم اســت 
ــی  ــه فن ــات معاین ــا عملی ــن ه ــازی کمبای ــان بازس در زم
ــل  ــزش قب ــا، ری ــد ه ــن بازدی ــرد و در طــی ای صــورت گی
ــده  ــدا نش ــا ج ــده ی ــده نش ــای کوبی ــه ه ــت، دان از برداش
ــای شکســته و پوســت  ــه ه ــوب، دان ــه در خرمنک از خوش
ــراه  ــالم هم ــای س ــه ه ــزش دان ــوب، ری ــده در خرمنک کن
بــاد، ریــزش دانــه از بدنــه کمبایــن مــورد بررســی و 

ــرد.  ــی گی ــرار م ــی ق ــرل و بازبین کنت

ــوزش و  ــطه آم ــوزش متوس ــت آم ــت معاون سرپرس
پــرورش مازنــدران از برگــزاری امتحانات نهایی شــهریور 

بــا حضــور 40 هــزار نفــر در مازنــدران خبــر داد.
ــت  ــترک معاون ــه مش ــار در جلس ــزارش جویب ــه گ ب
ــر  ــه در دفت ــنجش ک ــا اداره س ــطه ب ــوزش متوس آم
معاونــت آمــوزش متوســطه برگزار شــد، »علی اســدی« 
ــهریورماه  ــی ش ــات نهای ــزاری امتحان ــوص برگ درخص
ــه دوازدهــم  ــی پای ــات نهای ــان کــرد: امتحان 1401 اذع
روزانــه و بزرگســاالن، آمــوزش از راه دور و داوطلبــان آزاد 
رشــته هــای شــاخه نظــری دوره دوم متوســطه، پیــش 
دانشــگاهی و فنــی وحرفــه ای در نوبــت امتحانــی 
ــم  ــی 1401-1400  از یک ــاه ســال تحصیل شــهریور م
ــه  ــهریور ادام ــوم ش ــت و س ــا بیس ــاز و ت ــهریور آغ ش

ــت. ــد داش خواه
 وی بــا بیــان اینکــه شــرایط ســال تحصیلــی جدیــد 
و تعطیلــی مــدارس و مراکــز آموزشــی بــه علــت شــیوع 
ــای  ــزی ه ــه ری ــر در برنام ــا باعــث تغیی بیمــاری کرون
آموزشــی و امتحانــی دانــش آمــوزان شــده و روال 
هرســاله ایــن برنامــه ریــزی هــا را دچــار تحــول کــرده 
اســت، گفــت : امتحانــات نهایــی 1401 پایــه تحصیلــی 
دوازدهــم متوســطه دوم بــرای والدیــن و دانــش آمــوزان 
ایــن مقاطــع بســیار حائز اهمیت اســت، از جملــه دالیل 
اهمیــت داشــتن نتایــج و نمــرات ایــن امتحانــات بــرای 
ــر  ــاد ایــن نمــرات ب دانش آمــوزان تاثیــر مســتقیم و زی
نتایــج انتخــاب رشــته و کنکــور اســت کــه کوچکتریــن 

ســهل انــگاری در برنامــه ریــزی دانــش آمــوزان بــرای 
ــیاری در  ــرات بس ــاد تغیی ــث ایج ــه دروس باع مطالع

ــد داشــت. ــان خواه ــی و شــغلی آن ــده تحصیل آین
ــزار  ــل ه ــش از چه ــه بی ــه اینک ــا اشــاره ب  اســدی ب
ــتان  ــطح اس ــی در س ــوزه امتحان ــوز در 60 ح دانش آم
ــه  ــهریورماه در پای ــی ش ــات نهای ــدران در امتحان مازن
ــرد: شایســته  ــح ک ــد، تصری ــم شــرکت می کنن دوازده
اســت مــدارس ســطح اســتان در اســرع وقــت برنامــه 
امتحانــی را بــدون تغییر در محل مناســب نصــب نموده 
و عــالوه بــر آن، تاریــخ و زمــان برگــزاری امتحانــات هــر 
رشــته را بــه اطــالع تمامــی دانــش آمــوزان و داوطلبــان 

آزاد برســانند.
ــوزش و  ــطه آم ــوزش متوس ــت آم ــت معاون  سرپرس
پــرورش مازنــدران بــر لــزوم تامیــن مــواد ضــد عفونــی 
کننــده، تهویــه مطبــوع حــوزه هــای امتحانــی، آمــاده 
ســازی اتاقهــای ایزولــه، تهیــه ماســک و الــکل تاکیــد 
کــرد و گفــت: از دانــش آمــوزان مبتــال یــا مشــکوک بــه 
بیمــاری کرونــا و یــا دارای بیمــاری زمینــه ای در محلی 
مجزا)قرنطینــه( کــه بــه همیــن منظــور در همــان حوزه 
برگــزاری امتحانــات پیــش بینــی و تجهیــز شــده اســت 
بــا حضــور مراقبیــن بعمــل مــی آیــد و همچنیــن بایــد 
در انتخــاب عوامــل اجرایــی برگــزاری آزمــون هــا بایــد 
بــه تجربــه و توانایــی افــراد توجــه شــود چراکه ســالمت 

آزمــون هــا یــک ضــرورت اســت. 

مدیــر کل اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای مازندران 
گفــت: در راســتای ارتقــا ایمنــی در محورهــای اصلــی و فرعــی 
ــش  ــازی و روک ــات بهس ــر عملی ــش از 49 کیلومت ــتان بی اس

آســفالت صــورت پذیرفــت.
بــه گــزارش جویبــار  ، حســن جهانیــان گفــت: در ســال چهــار 
ماهــه ســال جــاری 49 کیلومتــر عملیــات روکش آســفالت،277 
هــزار و 312 متــر درزگیــری ، و ۵1۸۵ تــن لکــه گیــری در برخی 
از محورهــای اســتان ) بــر اســاس نیــاز ســنجی و اولویــت بنــدی 

( اجــرا شــده اســت.
 وی ادامــه داد : موثرتریــن شــرایط بــرای حمــل و نقــل آرام و 
ــم  ــا نصــب عالئ ایمــن ، داشــتن یــک رویــه ســالم راه همــراه ب
ایمنــی الزم بــوده تــا بتــوان بــا خیالــی آســوده تــردد کــرد و از 
جملــه اهدافــی کــه ایــن اداره کل بــرای دســتیابی بــه آن تــالش 
مــی کنــد مطالعــه و فراهــم نمــودن طــرح هــای الزم بــرای انجام 
و اجــرای رویــه هــای آســفالتی مناســب و اقتصــادی بــودن آن 

اســت. 
مدیــر کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان مازنــدران 

ــش  ــردد و افزای ــر ت ــهیل در ام ــور تس ــه منظ ــت: ب ــار داش اظه
ایمنــی محورهــا اجــرای عملیــات لکــه گیــری و روکش آســفالت 
محورهــای ارتباطــی کنــدوان ، ســوادکوه، هــراز ، نوشــهر- نــور، 
چالــوس –عبــاس آبــاد –کالردشــت، لفــور، کمربنــدی جنوبــی 
بابــل، ســاری _ قائمشــهر، جــاده نظامــی قائمشــهر، کوهی خیل 
–جویبــار و همچنیــن لکــه گیــری کلیــه محورهــای مواصالتــی 

اســتان بــه صــورت روزانــه صــورت گرفتــه اســت.
 وی افــزود: جــاده هــا از جملــه امــوال عمومــی اســت کــه قانون 
گــذار حفظ ، حراســت نگهــداری ، تعریــض و هرگونــه فعالیتهای 
مرتبــط بــا آن را بــه ایــن اداره کل محــول نمــوده ، بدیهــی اســت 
ایمــن نمــودن محورهــا بــرای ســالمت عبــور و مــرور و توســعه 

آتــی راه هــا از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت.
  جهانیــان افــزود: امیدواریــم باتخصیــص اعتبــار و تامیــن قیــر 
الزم بــرای اجــرای پــروژه هــای ســطح اســتان، ســرعت اجــرای 
پــروژه هــا افزایــش یافتــه تــا موجبــات رضایتمنــدی ، ایمنــی و 

آرامــش مــردم  فراهــم آیــد. 

اینفوگرافیک

کاریکاتور

امیل

خبر

خبر

ــا  ــکا ب ــلیمی ن ــروگاه شهیدس ــار نی ــد دو بخ  واح
ظرفیــت 440 مــگاوات پــس از انجــام تعمیــرات 
غیرمترقبــه به شــبکه سراســری برق کشــور پیوســت.

سرپرســت نیــروگاه بخــار بــا اعــالم ایــن خبر افــزود: 
درپــی افزایــش نشــتی آب بویلــر و با هماهنگــی مرکز 
کنتــرل شــبکه بــرق کشــور، واحــد دو بخار بــه منظور 

بررســی و رفــع اشــکال از مــدار تولیــد خارج شــد.
  ولــی اهلل باباجانــی گفــت: نظــر بــه نیاز شــبکه برق 
کشــور، همــکاران فعالیــت هــای تعمیراتــی مــورد نیاز 
را بــه ســرعت آغــاز کردنــد کــه درکوتاه تریــن زمــان 
ممکــن، یــک عــدد لولــه در ســوپر هیــت4 تعویــض و 
دو عــدد لولــه در ســقف اواپراتــور ترمیم شــد و اســتیم 
کوئیــل شــماره 2 ســمت جنــوب رفــع نشــتی شــد و 
ایــن واحــد پــس از حــدود 29 ســاعت تــالش مــداوم 

وشــبانه روزی همــکاران بــه مــدار تولید پیوســت.
    نیــروگاه شهیدســلیمی نــکا بــا ظرفیــت تولیــد 
2214 مــگاوات بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن نیروگاه 
 هــای کشــور، بیــش از 4 درصــد بــرق کشــور را تامین 

مــی کنــد.

واحد دو بخار نیروگاه نکا پس از 
انجام تعمیرات غیرمترقبه وارد 

مدار تولید شد

فعالیت 220 دستگاه کمباین برداشت برنج در بهشهر

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

برگزاری امتحانات نهایی شهریور با حضور بیش از 40 
هزار نفر در مازندران

اجرای4۹ کیلومتر روکش آسفالت در راه های مازندران 
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