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مازندران - گیالن - گلستان

رئیس کل دادگستری گیالن:

برخورد دستگاه قضا باعامالن 
آتش سوزی تاالب امیرکالیه سخت 
خواهد بود 

رئیس جمعیت هالل احمر سوادکوه:

داوطلبان هالل احمر در 
سوادکوه ۳میلیارد ریال 
خدمات ارائه کردند  روزانهم

صفحه4

پایانی خوش برای چالش ۲۰ ساله ورود »زنان« به »ورزشگاه« 
مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد:

رشد ۱۲۰ درصدی ترانزیت 
مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد با اشاره به رشد ۱۲۰ درصدی ترانزیت در بندر گفت: این بندر در حال 

توسعه است.

رییس سازمان توسعه تجارت به صادرکنندگان با اعالم اینکه ۸۰ درصد کدهای تعرفه ای تجارت با اوراسیا صفر می شود، 
گفت: صندوق ضمانت صادرات ایران مکلف شده با امضاء قرارداد با صندوق های متناظر خود در همه کشورهای هدف، 

صادرات را تضمین کند.

اکبــر منصورفــالح گفــت: »متاســفانه شــرایط تلویزیــون تغییــر کرده اســت. ما دوســت داریــم کار کنیــم و البته 
تلویزیــون و ســینما برایمان فرقی نــدارد.« 

معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت:
۸۰ درصد کدهای تعرفه ای تجارت با اوراسیا صفر می شود 

تلویزیون به خانه تکانی اساسی نیاز دارد

درمان سرطان؛ رویا یا واقعیت؟

صفحه ۲

خیز مازندران برای صادرات
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مدیرعامــل بــرق منطقــه ای مازنــدران و گلســتان بــا اظهــار اینکــه 
نقدینگــی پــروژه هــای بــرق اســتان در حــال تامیــن شــدن اســت، 

گفــت: اجــرای پــروژه هــای بــرق شــتاب بیشــتری مــی گیــرد.
ــای  ــرای پروژه ه ــاز اج ــم غ ــی  در مراس ــوی تاکام ــوروش موس  ک
بــزرگ زیرســاختی بــرق مازنــدران بــا ســرمایه گــذاری بالــغ بــر دو 
ــزرگ  ــای ب ــرای پروژه ه ــت: اج ــار داش ــان اظه ــارد توم ــزار میلی ه
زیرســاختی بــرق بــا ســرمایه گــذاری بالغ بــر دو هــزار میلیــارد تومان 

در اســتان آغــاز شــده اســت.
 وی گفــت: از یــک مــاه گذشــته مناقصــات ایــن پروژه هــا برگــزار و 

بــه زودی وارد فــاز اجرایــی خواهیــم شــد.
 وی از آغــاز عملیــات اجرایــی خــط ۲۳۰ بــه ۶۳ کیلوولــت چهــار 
مــداره حســن کیــف بــه رویــان بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۸۰۰ میلیــارد 
تومــان خبــر داد و افــزود: ایــن خــط بــه طــول حــدود ۷۵ کیلومتــر 
اســت کــه بــا تأمیــن تجهیــزات و حمایت هــای اســتاندار مازنــدران در 

کوتاه تریــن زمــان ممکــن بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید.
ــتان،  ــدران و گلس ــه ای مازن ــرق منطق ــرکت ب ــل ش ــر عام  مدی
ــش روی توســعه  ــع پی ــن موان ــی از مهم تری ــن را یک وجــود معارضی
زیرســاخت های صنعــت بــرق در اســتان اعــالم کــرد و گفــت: 
امیدواریــم بــا تمهیداتــی کــه اســتانداری مازنــدران بــرای رفــع ایــن 

مشــکل اتخــاذ خواهنــد کــرد شــاهد بــه ســرانجام رســیدن پروژه های 
مهــم و زیرســاختی در کوتاه تریــن زمــان ممکن باشــیم.

ــکالت  ــه مش ــم هم ــه علیرغ ــان اینک ــا بی ــی ب ــوی تاکام  موس
اقتصــادی موجــود در کشــور، نقدینگــی الزم بــرای اجــرای پروژه هــای 
بــرق اســتان در حــال تأمیــن شــدن اســت، تصریــح کــرد: عــالوه بــر 
ــم در  ــای مه ــن پروژه ه ــرای ای ــرای اج ــای متخصــص ب ــن نیروه ای
کنــار هــم قــرار دارنــد کــه امیدواریــم بــا رفــع معارضیــن، اجــرای این 

ــا ســرعت بیشــتری بــه ســر منــزل مقصــود برســد. پروژه هــا ب
 وی در ادامــه ســخنان خــود بــا اشــاره بــه اینکــه در دهــه گذشــته 
متأســفانه احــداث خــط در اســتان نداشــتیم، افــزود: مــا بایــد خطوط 
ارتباطــی بیــن پســت ها را تقویــت کنیــم، کــه الزمــه ایــن مســأله 

احــداث خطــوط جدیــد در مناطــق مختلــف اســتان اســت.
ــتان  ــدران و گلس ــه ای مازن ــرق منطق ــرکت ب ــل ش ــر عام  مدی
همچنیــن افــزود: احــداث خطــوط ارتباطــی پســت های حســن کیف 
ــرار دارد و  ــز ق ــا پســت ۲۳۰ نوشــهر نی ــن آنه ــه در بی ــان ک ــا روی ت
همچنیــن خطــوط ارتباطــی در پســت های در حــال تأســیس ۲۳۰ 
ــه  ــه تغذی ــت هایی ک ــایر پس ــاد و س ــود آب ــت محم ــه ۶۳ کیلوول ب

ــت.  ــروری اس ــوند ض می ش
ــه آزادســازی ۳۰۰ هکتــار از عرصــه  ــا اشــاره ب ــدران ب اســتاندار مازن
هــای جنگلــی از تصــرف گفــت: دســت ســودجویان بــه منابــع طبیعی 

را از بــازو قطــع خواهیــم کــرد.
 ســید محمــود حســینی پــور   در برنامــه تلویزیونــی مازرونــی شــو با 
اشــاره بــه افتتــاح ۹۳۵ پــروژه عمرانــی بــا ارزش بیــش از چهــار هــزار 
و ۴۷۰ میلیــارد تومــان، تکمیــل ورزشــگاه شــهید وطنــی را از جملــه 
طرح هــا بیــان کــرد و گفــت: پــس از دســتور رئیــس جمهــور نســبت 
بــه تکمیــل ایــن ورزشــگاه اقــدام و برنامــه ریــزی شــد و ایــن زمیــن 

پــس از ۳۹۳ روز افتتــاح شــد.
 وی بــه جایــگاه مازنــدران در برنامه هــای اقتصــادی دولــت اشــاره و 
وزن مازنــدران را در تقویــت کریــدور بیــن المللــی شــمال - جنــوب بی 
همتــا دانســت و گفــت: در ســایه توجــه ملــی ترانزیــت از بنــدر امیرابــاد 

طــی یکســال گذشــته رشــد ۱۱۵ درصــدی داشــته اســت.
 اســتاندار مازنــدران تحــول خواهــی و تــالش جهــادی و بهــره گیــری 
از ظرفیــت نخبــگان و مــردم را از جملــه راهبردهــا و رویکردهــای دولت 
کنونــی بیــان کــرد و گفــت: جراحــی اقتصــادی از اقدامــات شــجاعانه 
ــا برنامــه ریــزی درســت و ذخیــره  دولــت بــود و مازنــدران توانســت ب
ســازی محصــوالت اساســی، نقــش خــود را در حفــظ امنیــت غذایــی 

بــه خوبــی ایفــا کنــد.
ــوان  ــه عن ــان اینکــه ۵۰۰ روســتای اســتان ب ــا بی ــور ب  حســینی پ
ــال ســازی اقتصــاد روســتا مشــخص شــده اســت،  ــرای فع ــوت ب پایل
ادامــه داد: دولــت تالش هــای زیــادی بــرای رونــق اقتصــادی بــه خــرج 

داده اســت و مــالک ارزیابــی مدیــران نیــز حضــور در صحنــه و ارتبــاط 
بــی واســطه بــا مــردم اســت زیــرا مدیریــت پشــت میــزی نمی خواهیم.

 اســتاندار مازنــدران بــا اشــاره بــه تاکیــد رئیــس جمهــور بــرای مبارزه 
بــا کــوه خــواری و جنــگل خــواری و تهیــه بانــک اطالعاتــی از تعرضات 
بــه عرصه هــای طبیعــی جنگلــی گفــت: طی شــش مــاه گذشــته ۳۰۰ 
هکتــار از عرصه هــای طبیعــی و جنگلــی از تصــرف خــارج شــده اســت 

و قــول می دهیــم دســت ســودجویان را از بــازو قطــع کنیــم.
 وی همچنیــن بــه فعالیــت قــرارگاه مبــارزه بــا جنــگل خــواری و کوه 
خــواری اشــاره کــرد و گفــت: ایــن قــرارگاه بــه زودی وارد فــاز عملیاتــی 

ــود. می ش
 حســینی پــور در بخشــی از ســخنانش بــا بیــان ایــن کــه ۱۱۴ واحد 
ــای  ــور در راســتای احی ــا دســتور رئیــس جمه ــدی ب ــی و تولی صنعت
واحدهــای نیمــه تعطیــل تولیــدی و صنعتــی، فعــال شــدند، گفــت: 
بازگشــت ایــن واحدهــا بــه تولیــد ســبب ایجــاد اشــتغال بــرای هــزار و 
۴۰۰ نفــر شــد و بــرای پیشــگیری از تعطیلــی واحدها ۱۵ هــزار میلیارد 

ریــال تســهیالت پرداخــت شــد.
ــده را از  ــل ش ــای تعطی ــدازی کارخانه ه ــدران راه ان ــتاندار مازن  اس
اقدامــات دولــت مردمــی ذکــر کــرد و گفــت: تاکنــون از تعطیلــی ۳۰۰ 

واحــد تولیــدی جلوگیــری شــده اســت.
ــرد  ــر ک ــا ذک ــر اولویت ه ــذاران را از دیگ ــرمایه گ ــت از س  وی حمای
و شــمار پروژه هــای نیمــه تمــام را ســه هــزار و ۵۰۰ طــرح برشــمرد و 

ــود.  ــالش می ش ــا ت ــن طرح ه ــل ای ــرای تکمی ــت: ب گف

مدیرعامل برق منطقه ای مازندران و گلستان:

اجرای پروژه های صنعت برق در مازندران شتاب می گیرد 
استاندار مازندران:

دست متصرفان منابع طبیعی را از بازو قطع می کنیم 

صفحه ۳ صفحه ۲
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مدیــرکل بنــادر و دریانــوردی امیرآبــاد بــا اشــاره بــه رشــد ۱۲۰ 
ــدر در حــال توســعه  ــن بن ــدر گفــت: ای ــت در بن درصــدی ترانزی

اســت.
ــا   محمدعلــی اصــل ســعیدی پــور در گفتگــو بــا خبرنــگاران ب
اشــاره بــه رشــد ۱۲۰ درصــد ترانزیــت کاال در ایــن بنــدر گفــت: 
بندرامیرآبــاد در حــال توســعه و ســاخت اســت و دو ســال گذشــته 
بالــغ بــر ۴۵۰ میلیــارد تومــان اعتبــار دولتی بــرای ســرمایه در بندر 
هزینــه شــد و امســال ۲۶۰ میلیــارد تومــان مصــوب بــرای اجــرای 
زیرســاخت راه، خــط ریــل داخلــی و ســاختمان داخلــی، خدمــات 

اجتماعــی و جــاده رســتمکال مصوبــه داریــم.
 وی بــا اظهــار اینکــه ۹ پــروژه بــا هــزار میلیــارد تومــان مصــوب 
شــده اســت، آن را شــامل ســاختمان مدیریت ایمنــی و مدیریــت 
بحــران، ســاختمان مرکزی داده، ســالن همایــش و... ذکــر کــرد و 
گفــت: الیروبــی از پــر هزینــه تریــن هزینه هــای بنــدر اســت کــه 
تعریــض کانــال از ۶۰ بــه ۹۰ متــر و تعمیــق تــا ۷ متــر از جملــه 

ــت. ــا اس طرح ه
ــرای بنــدر الزم دانســت و گفــت:  ــد را ب ــرج کنتــرل جدی  وی ب
بــرج کنتــرل فعلــی بــرای ۲۰ ســال گذشــته اســت و فضــا و ارتفاع 
ــکا بایــد اجرایــی شــود و  جوابگــو نیســت و بــرج کنتــرل بنــدر ن

طرحــی بــرای توســعه داریــم.
 مدیــرکل بنــادر و دریانــوردی امیرآبــاد بــا عنــوان اینکــه بــرای 
توســعه بنــدر، بخش هــای مختلــف بــه بخــش خصوصــی واگــذار 
می شــود گفــت. در ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی موفــق 
ــی از  ــم و کارخانجات ــا چالشــی در ســرمایه گذاری داری ــم ام بوده ای
گذشــته آمدنــد کــه تولیــدی هســتند و جــای شــأن در شــهرک 
صنعتــی اســت و بایــد جابجــا می شــدند زیــرا خدمــات صــادرات 
و واردات بــا مــا اســت و ۱۲۰ هکتــار در اختیــار کارخانجاتــی اســت 

کــه خوابیــده اســت.
ــد  ــوالد دماون ــه ف ــوان نمون ــه عن ــادآور شــد: ب ــور ی  ســعیدی پ
هفــت ســال خوابیــده و راکــد اســت زیــرا واردات شــمش از خــارج 
محــدود شــد و ام دی اف و کارخانــه چــوب هــم بــه دلیــل اینکــه 
چــوب بــا پوســت اجــازه ورود نــدارد و کارخانــه کاغــذ اجــازه ورود 

خمیــر نــدارد و تنهــا بــا یــک خــط تولیــد فعــال اســت.
ــل  ــال تکمی ــی در ح ــکله رورو ریل ــروژه ای اس ــه داد: پ  وی ادام
اســت و در بنــدر ۷۶ درصــد رشــد عملکــرد داریــم و اولیــن تجربــه 
ســاخت در کشــور اســت و احتمــال اینکــه مشــاوران تغییــر کننــد 
ــا تغییــر تــراز آب دریــا طراحــی تغییــر و آیتم هــا  وجــود دارد و ب

تغییــر و هزینــه تغییــر کــرد. 

ــات  ــه خدم ــوادکوه از ارائ ــر س ــالل احم ــت ه ــس جمعی رئی
داوطلبانــه بــه ارزش ســه میلیــارد ریالــی داوطلبــان جمعیــت بــه 

ــر داد. ــون خب ــاری تاکن ــال ج ــدای س ــهروندان از ابت ش
 وحیــد متانــی،  بــا بیــان اینکــه یکــی از اصــول اساســی جمعیت 
هــالل احمــر جمهــوری اســالمی ایــران خدمــات داوطلبانــه اســت، 
ــه توســط داوطلبــان جمعیــت هــالل احمــر  از خدمــات داوطلبان
ــه ارزش  ــون ب ــدای ســال جــاری تاکن شهرســتان ســوادکوه از ابت

حــدود ۳ میلیــارد ۳۶۰ میلیــون ریــال خبــر داد.
 رئیــس جمعیــت هــالل احمــر شهرســتان ســوادکوه بــا اشــاره 
ــر تأمیــن احتــرام  ــه ایــن جمعیــت مبنــی ب ــه اهــداف چهارگان ب
انســان ها، کوشــش در جهــت برقــراری دوســتی و تفاهــم متقابــل 
و صلــح پایــدار میــان دولت هــا، تــالش بــرای تســکین آالم بشــری 
و حمایــت از زندگــی و ســالمت انســان ها بــدون در نظــر گرفتــن 
هیــچ گونــه تبعیضــی میــان آنهــا، خاطرنشــان کــرد: ایــن مهــم بــا 
اســتفاده از ظرفیــت خیریــن و تعامــل بــا ادارات و نهادهــا توســط 

ــق می شــود. ــان محق داوطلب
 وی از جملــه اقدامــات جمعیــت هــالل احمــر شهرســتان 
ــط  ــه توس ــات داوطلبان ــه خدم ــه ب ــداف چهارگان ــتای اه در راس
ــون  ــارد و ۷۹۰ میلی ــک میلی ــه ارزش ی جمعیــت هــالل احمــر ب
ریــال و مســاعدت معرفــی مددجــو در مقولــه دارویــی معرفــی بــه 
داروخانــه هــالل احمــر، درمانــی، معرفــی بــه مراکــز توانبخشــی به 
ارزش ۲۰۰ میلیــون ریــال اشــاره کــرد و افــزود: ۱۳۰ بســته غذایــی 
بــه ارزش ۵۲۰ میلیــون ریــال بیــن جامعــه هــدف توزیــع و طــرح 
نیابــت دیــدار بــا خانــواده شــهدا، نیازمنــدان و بیمــاران بــه ارزش 

۱۰۰ میلیــون ریــال طــی ۵ مــاه اخیــر انجــام شــد.
ــان اینکــه در راســتای تأمیــن و حفــظ ســالمت  ــا بی ــی ب  متان
مــردم ســاکن در مناطق روســتایی، کاروان ســالمت در دو روســتا و 
بــا تعــداد ۱۴۹ ویزیــت و بــا ارزش نزدیــک بــه ۱۸۵ میلیــون ریــال 
ــه  ــه برپایــی ۸ چــادر ســالمت ب طــی ۵ مــاه اخیــر اجــرا شــد، ب
مناســبت های مختلــف ملــی و مذهبــی بــه تعــداد ۸۹۹ نفــر بهــره 

ور بــه ارزش ۸۹ میلیــون ریــال اشــاره کــرد. 

مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد:

رشد ۱۲۰ درصدی ترانزیت 

رئیس جمعیت هالل احمر سوادکوه:

داوطلبان هالل احمر در سوادکوه 
۳ میلیارد ریال خدمات ارائه کردند 

مازنــدران بــا شناســنامه دارکردن باغــات برای صــادرات 
یــک میلیــون تــن مرکبات بــه بــازار چیــن خیز برداشــته 
ــتان  ــات اس ــه باغ ــا را از نوبران ــی ه ــم بادام ــا کام چش ت

شــیرین کنــد.
 ظرفیت هــای صادراتــی مازنــدران بیــش از یــک 
میلیــارد دالر اعــالم می شــود و ایــن در حالــی اســت کــه 
ســاالنه کمتــر از ایــن میــزان ارزآوری بــرای اســتان صورت 
می گیرد.عــدم رعایــت اســتانداردها و بــی توجــه بــه ذائقــه 
ــای  ــه کااله ــه هم ــده ک ــبب ش ــرف س ــای مص بازاره
تولیــدی مازنــدران در ســبد صادراتــی قــرار نگیــرد و تنوع 

اقــالم صادراتــی در اســتان محــدود و انــدک اســت.
 در حــال حاضــر عمــده تمرکز و ســنگینی بار صــادرات 
در مازنــدران روی دوش لبنی هــا و ســیمان اســت و 
ســهم محصــوالت کشــاورزی و مرکبــات از بــازار صادراتی 
انــدک و ناچیــز اســت. ایــن در حالــی کــه ســاالنه بیــش 
از دو میلیــون و ۷۰۰ هــزار تــن مرکبــات در اســتان تولیــد 
ــدر  ــه ه ــادرات آن، غص ــا ص ــد ب ــه می توان ــود ک می ش
رفــت و فســادپذیری آن را در انبارهــای ســورتینگ پایــان 

داد.
ــزار  ــاالنه ۱۸۰ ه ــدران س ــات، مازن ــر مرکب ــالوه ب  ع
ــون  ــد آن تاکن ــه مقص ــد ک ــد می کن ــوی تولی ــن کی ت
ــتباه  ــک اش ــا ی ــود ام ــتان ب ــر هندوس ــورهایی نظی کش
کافــی بــود تــا ســال قبــل کام کیــوی کاران تلــخ شــود و 

ــوند. ــل ش ــنگینی را متحم ــای س ضرره
 برگشــت محمولــه صادراتــی آفــت زده بــه هندوســتان 
ــه روی  ــی آن ب ــا دروازه و بازارهــای صادرات ســبب شــد ت
ــه  ــش از هم ــود و بی ــته ش ــاورزی بس ــوالت کش محص
کشــاورزان و تولیدکننــدگان مازندرانــی از آن ضربــه 

ــد. خوردن
 چرخــه صــادرات محصــوالت مازنــدران همــواره معیوب 
و ناقــص اســت و یــک ســال روی خــوش نشــان می دهــد 
ــادم از کشــاورزی  و ســال دیگــر باغــداران و کشــاورزان ن
ــه  و تولیــد می شــوند و در چنیــن وضعیتــی دســتیابی ب
بازارهــای جدیــد و نــو راه نجاتــی فــراروی اقتصاد لــرزان و 

سســت کشــاورزی خواهــد بــود.
 عبــداهلل مهاجــر دارابــی رئیس اتــاق بازرگانــی مازندران 
ــار  ــدران اظه ــی مازن ــای صادرات ــه ظرفیت ه ــاره ب ــا اش ب
ــادرات  ــت ص ــدران ظرفی ــر مازن ــال حاض ــت: در ح داش
ــل  ــرای بالفع ــارد دالر کاال را دارد و ب ــک میلی ــش از ی بی

ــع را رفــع کــرد. شــدن آن بایــد موان
 زیرساخت های صادراتی لنگ می زند

 وی در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر، نبــود زیرســاخت های 
مناســب از جملــه سیســتم و نــاوگان بین المللــی حمل و 
نقــل را از جملــه چالش هــا ذکــر کــرد و گفــت: در حــال 
حاضــر درصــد باالیــی از مرکبــات و محصوالت کشــاورزی 
اســتان بــا برنــد دیگــر اســتان ها از ســایر گمــرکات صــادر 

ــود. می ش
ــرکات  ــادرات در گم ــت ص ــه ثب ــار اینک ــا اظه  وی ب
اســتان پاییــن اســت، افــزود: تولیدکننــدگان و کشــاورزان 
محصــوالت را بــه مــرز دیگــر اســتان ها می برنــد و از آنجــا 

ــی  ــای صادرات ــه مقصده ــتی روان ــین های برگش ــا ماش ب
می کننــد.

 مهاجــر دارابــی بــا تاکیــد بــر اینکــه بخــش دولتــی باید 
بــرای صــادرات تســهیل ســازی کنــد، افــزود: کشــورهای 
ــد  ــادرات دارن ــرای ص ــی ب ــازار خوب ــیه ب ــیه و روس حاش
و می تــوان از آن بــرای صــادرات محصــوالت اســتان 

اســتفاده کــرد.
 رئیــس اتــاق بازرگانــی مازنــدران بــه راه انــدازی ســرای 
تجــاری در روســیه اشــاره کــرد و گفــت: بــرای صــادرات 
مرکبــات بــه چیــن نیــز از طریــق ســفارت ایــران در ایــن 
کشــور رایزنــی شــد و محصــوالت اســتان امســال روانــه 

ــن کشــور می شــوند. ای
ــه برنامــه ریــزی بــرای صــادرات یــک  ــا اشــاره ب  وی ب
میلیــون تــن مرکبــات به چیــن به باغــداران و ســورتینگ 
داران توصیــه کــرد از رنــگ افزایــی و ســبززدایی محصــول 
ــازار  ــر ســبب برگشــت و دلزدگــی در ب پرهیــز کننــد زی

ــود. ــی می ش صادرات
ــرم  ــر کیلوگ ــت ه ــرخ روز قیم ــن ن ــر همچنی  مهاج
مرکبــات را در بــازار چیــن ۱۳۵ هــزار تومــان ذکــر کــرد 
و گفــت: ایــن در حالــی کــه تعرفــه گمــرکات ۱۱ درصــد 

اســت.
 چیــن بهتریــن بــازار بــرای محصــوالت 

شــمالی اســتان های 
 بــازار بــزرگ چیــن و ســی آی اس فرصت هــای تجــاری 
زیــادی را فــراروی اســتان های شــمالی از جملــه مازنــدران 
ایجــاد می کنــد و رعایــت اســتانداردها و توجــه بــه کیفیت 
محصــوالت ضامــن راهیابــی و حفــظ ایــن بازارهــا خواهــد 

. د بو
 محمدرضــا شــعبانی رئیس اتحادیــه باغــداران مازندران 
ــی و کشــاورزی اســتان  ــان اینکــه محصــوالت باغ ــا بی ب
ــت:  ــادرات هســتند، گف ــرای ص ــی ب ــت باالی دارای کیفی
امســال بــا برنامــه صــادرات بــه چیــن، مرکبــات اســتان 

ــد. ــیرین می کن ــن کشــور را ش ــان ای کام مردم
 وی در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر بــا تاکیــد بــر اینکــه 
دولــت بایــد سیاســت های حمایتــی و مشــوق هایی 
بــرای تولیدکننــدگان و کشــاورزان در نظــر گیــرد، افــزود: 
ــرای  ــادی ب ــدران قابلیت هــای زی در حــوزه مرکبــات مازن

ــرد. ــع ک ــراروی آن را رف ــع ف ــد موان صــادرات دارد و بای
 وی نبــود شــرکت ها و کنسرســیوم صادراتــی را از جمله 
موانــع ذکــر کــرد و گفــت: محصــوالت اســتان عــاری از 
هرگونــه آلودگــی و آفت هســتند و بــرای بازارپســندی آن 

بایــد رایزنــی کــرد.
 شــعبانی بــا اشــاره بــه فــروش بخشــی از مرکبــات در 
قالــب خریــد تضمینــی شــب عیــد نیــز گفــت: بــه رغــم 
ــد  ــب عی ــات ش ــی از مرکب ــال بخش ــدران هرس آن مازن
ــات  ــت مطالب ــت در پرداخ ــا دول ــد ام ــن می کن را تأمی
ــش  ــاورزان را کاه ــزه کش ــه انگی ــد ک ــی می کن آن بدقول

می دهــد.
 وی بــا اظهــار اینکــه ذائقــه بازارهــای جهانــی شــیرین 
پســند اســت، گفــت: ســاالنه ۲۰۰ هــزار تــن مرکبــات از 

اســتان صــادر می شــود و نبایــد فرصــت بازارهــای تجــاری 
را بــا ســبززدایی و رنــگ افزایــی از دســت دهیــم.

 ســاالنه 200 هــزار تــن مرکبــات از اســتان صادر 
می شــود و نبایــد فرصــت بازارهــای تجــاری را بــا 

ســبززدایی و رنــگ افزایــی از دســت دهیم
 تولیــد محصــوالت مختلــف از جملــه دانــش بنیــان و 
ــادی در  ــاب اقتص ــوان ه ــه عن ــدران را ب ــاورزی مازن کش
کشــور مطــرح کــرده اســت و از ســوی دیگــر فعال ســازی 
کریــدور شــمال - جنــوب، ســبب می شــود تــا محصوالت 
ایــران و مازنــدران بــا شــرایط مناســب تری روانــه بازارهای 

خارجــی شــود.
ــدران در  ــتاندار مازن ــور اس ــود حســینی پ ــید محم  س
گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر بــا تاکیــد بــر اینکــه مازنــدران 
را بــه عنــوان هــاب اقتصــادی در کشــور معرفــی کنیــم، 
گفــت: ایــن اســتان توانمنــدی باالیــی در تولیــدات 
محصــوالت مختلــف از جملــه کشــاورزی دارد و بایــد ایــن 

ــه بازارهــای خارجــی برســانیم. ــا را ب کااله
 وی بــا بیــان اینکــه بایــد از ظرفیت بازارهای کشــورهای 
ــه  همســایه و ســی آی اس اســتفاده شــود، گفــت: برنام
صادراتــی محصــوالت مازندران تهیه و تدوین شــده اســت 

و بایــد بــه هــدف تعییــن شــده برســیم.
ــای  ــت بازاره ــون از ظرفی ــه تاکن ــار اینک ــا اظه  وی ب
ــی آی آس و  ــازار س ــت: ب ــم، گف ــل بودی ــایه غاف همس
ــای  ــد کااله ــد مقص ــیا می توان ــو اوراس ــورهای عض کش
تولیــدی اســتان از جملــه کشــاورزی باشــد و مازنــدران بــا 
داشــتن ســه بنــدر و فــرودگاه فعــال باید ســهم بیشــتری 

ــد. ــته باش ــی داش ــاد صادرات از اقتص
ــه  ــاد تفاهمنام ــه انعق ــاره ب ــا اش ــدران ب ــتاندار مازن  اس
بــرای صادرات یــک میلیــارد دالر از محصوالت کشــاورزی 
ــن  ــازار چیــن گفــت: تحقــق ای ــه ب ــات اســتان ب و مرکب

هــدف اقتصــاد اســتان را شــکوفا خواهــد کــرد.

 باغات مازندران شناسنامه دار می شوند
 مازنــدران ســاالنه بیــش از ۷.۵ میلیــون تــن محصوالت 
کشــاورزی تولیــد می کند کــه بخشــی از آن فرصــت ورود 
بــه بازارهــای جهانــی پیــدا می کننــد و مرکبــات و کیــوی 
ــی شــدن دارا هســتند.  ــرای جهان بیشــترین شــانس را ب
حســن عنایتــی رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی 
ــا بیــان اینکــه  ــگار مهــر ب ــا خبرن ــدران در گفتگــو ب مازن
پیــش بینــی می کنیــم تــا ســه میلیــون تــن مرکبــات در 
اســتان تولیــد شــود، گفــت: همچنیــن بیــش از ۲۰۰ هزار 

ــن کیــوی در اســتان تولیــد می شــود. ت
ــد ۶.۲ و  ــا اظهــار اینکــه میــزان قنــد کیــوی بای  وی ب
پرتقــال ۷.۵ درصــد برســد، گفــت: در ســال های قبــل در 
برداشــت مرکبــات مالحظــات فنــی چنــدان رعایت نشــد 
و ســبب بــروز مشــکالتی بــرای تجــار و مصــرف کنندگان 

و تولیدکننــدگان ایجــاد شــده اســت.
 وی ادامــه داد: امســال روزهــای آفتابــی و گرمــای خوبی 
ــرای مرکبــات و کیــوی  در اســتان داریــم و ایــن گرمــا ب
بســیار خــوب و اثرگــذار اســت و ســبب ارتقــای کیفیــت 

ــود. ــول می ش محص
  عنایتــی بــا بیــان اینکــه باغــات اســتان بــرای 
ــوند،  ــنامه دار می ش ــی شناس ــوالت صادرات ــد محص تولی
گفــت: اصنــاف و اتحادیــه باغــداران در اجــرای ایــن 
ــردن  ــت ک ــرای رعای ــرا ب ــد زی ــکاری می کنن ــرح هم ط
پروتکل هــای جهانــی در امــر صــادرات بایــد بــه ضوابــط 

ــم. ــه کنی ــد توج ــی در تولی فن
ــی  ــرای جهان ــد ب ــن دروازه ای جدی ــزرگ چی ــازار ب  ب
ــدران ایجــاد می کنــد  شــدن محصــوالت کشــاورزی مازن
و پرهیــز از ســبززدایی، رنــگ افزایــی و برداشــت زودهنگام 
ــدگاری در  ــت و مان ــای کیفی ــه ارتق ــر ب ــول منج محص
بازارهــای صادراتــی دنیــا از جملــه چیــن خواهــد شــد.

گزارش

خیز مازندران برای صادرات

شــرکت های دانــش بنیــان پــای کار یــک ابرپــروژه در 
مازنــدران آمدنــد تــا بــا عیارســنجی طــالی کثیــف از آن 
بــرای تولیــد انــرژی و روشــن کــردن چــراغ خانه هــا بهــره 

ند. گیر
 خبرگــزاری مهــر، گــروه اســتان ها: پــروژه نیــروگاه زباله 
ــا همــت و تــالش جهــادی شــرکت های  ســوز نوشــهر ب
دانــش بنیــان و حمایــت دولــت ســیزدهم هــر روز پــازل 
ــه  ــکل دیرین ــره از مش ــا گ ــود ت ــل می ش ــش تکمی های

مازنــدران بــردارد.
 پســماند مشــکل دیرینــه مازندران اســت که ســال های 
ســال روی میــز دولت هــا قــرار داشــت و ســرانجام بــا ورود 
شــرکت های دانــش بنیــان در ســالی کــه تولیــد، اشــتغال 
و دانــش بنیــان نامگــذاری شــد، گــره ای از معضل ســالیان 

ســاز مازنــدران بــاز کند.
 نیــروگاه زبالــه ســوز نوشــهر اگــر چــه در دولــت قبــل 
ــدوق  ــت و صن ــت دول ــا حمای ــک ب ــا این ــاح شــد ام افتت
نــوآوری و شــکوفایی و ورود دانــش بنیان هــا بــه مرحلــه 
ــه  ــرق س ــد ب ــدف تولی ــید و ه ــت رس ــدی از فعالی جدی

ــی آن محقــق شــد. مگاوات
ــل  ــا تکمی ــی دارد و ب ــت ۲۰۰ تن ــروگاه ظرفی ــن نی  ای
ــماند  ــه و پس ــود زبال ــی می ش ــش بین ــای آن پی پازل ه
مازنــدران را کــه در دل جنگل هــا و حاشــیه دریــا دپــو و 
ــه  دفــن می شــود، بــه طــال مبــدل کنــد و کوه هــای زبال

را برچینــد.
 تجهیــز نیــروگاه نوشــهر بــه خــط خشــک کن 

ــر ــای ت زباله ه
 بــا همــت شــرکت دانــش بنیــان نیــروگاه ملــی زبالــه 
ســوز نوشــهر بــه درایــر یــا »خــط خشــک کــن زباله هــای 
تــر« کــه طرحــی نوآورانــه اســت، مجهــز شــد و ایــن خط 
ــار در کشــور در  ــرای اولیــن ب ــدارد و ب ــه خارجــی ن نمون

مجــاورت خــط تفکیــک نیــروگاه زبالــه ســوز نوشــهر 
نصــب شــده اســت. این طــرح فراینــد تســت و ارزیابی 
اثــرات مثبــت خــود را انجــام داده و هیــچ گونــه بــو و 
آثــار منفــی زیســت محیطــی نــدارد و موجــب شــده 
تــا زباله هــای تــر کــه دارای ۷۵ درصــد محتــوای آبــی 

اســت، رطوبــت آنهــا بــه ۲۵ درصــد.
 ایــن تکنولــوژی کامــالً بومــی و ایرانــی اســت و کل 
تجهیــزات در داخــل کشــور ســاخته شــده و ســرمایه 
ــال  ــارد ری ــه در آن ۱۶۰ میلی ــورت گرفت ــذاری ص گ
ــق  ــال آن از طری ــارد ری ــغ ۱۰۶ میلی ــه مبل ــت ک اس
طــرح اســتصناع صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی و 
مابقــی توســط شــرکت دانــش بنیــان تأمیــن شــده 
ــزان  ــه می ــه ب ــیرابه زبال ــم و ش ــش حج ــت. کاه اس
قابــل توجــه، کاهــش اثــرات ســو بهداشــتی و زیســت 
محیطــی، افزایــش ارزش حرارتــی زبالــه، امــکان اســتفاده 
ــوخت RDF ۵ و  ــوان س ــه عن ــتم ب ــی سیس از خروج
امــکان اســتفاده در شــهرها بــه منظــور کاســتن از حجــم 
زبالــه ورودی بــه دفــن گاه هــا و حجــم شــیرابه تولیــدی 
و کاهــش آثــار منفــی زیســت محیطــی شــیرابه زبالــه از 

ــای آن اســت. ــه مزای جمل
ــش  ــره شــرکت دان ــت مدی ــددی رئیــس هیئ  داوود م
بنیــان بــا اشــاره بــه اینکــه از ســال ۸۸ فعالیــت خــود را 
آغــاز کردیــم و بــه تدریــج رونــد توســعه را طــی کردیــم، 
افــزود: بــا توجــه بــه معضــل عظیــم زیســت محیطــی که 
در مازنــدران وجــود دارد، فعالیــت خــود را در اســتان کلید 

زدیــم.
 زباله هــای مازنــدران نســبت بــه ســایر زباله هــای 
ــی بیشــتری برخــوردار  ــوای آب ــت و محت کشــور از رطوب

ــری دارد ــی کمت ــت و ارزش رطوبت اس
 وی در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر بــا اشــاره بــه ســاخت 
ــای  ــت: زباله ه ــهر گف ــوز نوش ــه س ــروگاه زبال ــروژه نی پ
مازنــدران نســبت بــه ســایر زباله هــای کشــور از رطوبــت و 
محتــوای آبــی بیشــتری برخــوردار اســت و ارزش رطوبتی 
کمتــری دارد از ایــن رو یــک شــرکت دانش بنیان توســط 
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی رئیــس جمهــوری بــه مــا 
معرفــی شــد، آن را تحــت پوشــش حمایتــی قــرار دادیــم.

 وی افــزود: در ایــن مجموعــه نیروهــای جــوان و 
اندیشــمند کشــور قــرار دارنــد و وظیفــه خــود می دانیــم 
در ســال جــاری نقــش خــود را در زمینه تولید، اشــتغال و 
دانــش بنیــان ایفــا کنیــم و این نقــش را در زمینه توســعه 

زیســت محیطــی اســتان بــه عمــل آوردیــم.
ــان  ــش بنی ــرکت دان ــه از ش ــار اینک ــا اظه ــددی ب  م
حمایــت مالــی کردیــم، گفــت: بخشــی از حمایــت مالــی 

در قالــب وام توســط صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی عرضه 
ــت  ــد از رطوب ــروژه ۷۰ درص ــن پ ــرای ای ــا اج ــد و ب ش
زباله هــای تــر را کاهــش دهیــم و پــس از آن RDF تولید 
ــوز  ــه س ــروگاه زبال ــوزاندن در نی ــل س ــه قاب ــود ک می ش
ــه  ــر از جمل ــای دیگ ــوان از آن در کارخانه ه اســت و می ت

ســیمان بهــره گرفــت.
ــای ۲۰۰  ــت امح ــهر ظرفی ــوز نوش ــه س ــروگاه زبال  نی
ــه ایــن شــهر و شهرســتان های اطــراف را دارد و  تــن زبال
بیــن دو تــا ســه مــگاوات بــرق تولیــد می کنــد. نصیــری 
مدیرعامــل یکــی دیگــر از شــرکت های دانــش بنیــان نیــز 
ــه وجــود  گفــت: در حاشــیه ایــن نیــروگاه کوهــی از زبال
دارد کــه شــیرابه زیــادی دارد امــا بــا بهــره گیــری از دانش 
ــری شــده در  ــزات بکارگی ــان، تجهی ــش بنی شــرکت دان
نیــروگاه اســتانداردهای ایــران را دریافــت کــرد و آلودگــی 

آن نزدیــک بــه صفــر اســت.
ــش  ــرکت دان ــن ش ــالش ای ــا ت ــت: ب ــار داش  وی اظه
بنیــان سیســتم تبدیــل زبالــه ســرندی بــه خشــک کــن 
و بــا حمایــت صنــدوق نــوآوری بــه ســرانجام رســید تــا 
انــرژی بیشــتری تولیــد و تبعــات زیســت محیطــی قبل از 

ســوزاندن زبالــه کاهــش یابــد.
 ســعید نجفــی زنگنــه عضــو هیئــت مدیره این شــرکت 
دانــش بنیــان نیــز بــا بیــان اینکــه ایــن شــرکت در زمینه 
ــرندی و ســوخت مشــتق  ــر و زیرس ــای ت ــل زباله ه تبدی
ــه  ــای زبال ــوختن در نیروگاه ه ــت س ــه قابلی ــه ک از زبال
ــته  ــال گذش ــزود: از س ــد، اف ــت می کن ــوز دارد، فعالی س
بــا همــت معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری و حمایــت 
ــل  ــد تبدی ــی فراین ــش خصوص ــی و بخ ــئوالن دولت مس
ــه ســوز  ــروگاه زبال ــه آر دی اف در نی ــه زیرســرندی ب زبال
آغــاز کردیــم کــه بهــره بــرداری و تکمیــل شــده اســت.

 در مازنــدران روزانــه بیــش از ســه هــزار تن زبالــه تولید 
ــه  ــه صــورت غیربهداشــتی در ۲۸ منطق ــه ب می شــود ک
ــو  ــن و دپ ــا دف ــا و کوه ه ــیه دری ــگل و حاش ــم از جن اع
ــه ســوز نوشــهر  ــا تکمیــل نیروگاه هــای زبال می شــود و ب
ــف  ــه طــالی کثی ــا ب ــن زباله ه ــرار اســت ای ــاری، ق و س

تبدیــل شــود.
ــری  ــماند را پیگی ــئله پس ــور مس ــر کش  وزی

ــت ــرده اس ک
 »وزیــری« مشــاور وزیــر کشــور بــا اشــاره بــه ظرفیــت 
موجــود در نیــروگاه زبالــه ســوز نوشــهر گفت: وزیر کشــور 
در یکســال گذشــته بــه طــور مرتــب مســئله پســماند را 

پیگیــری و دنبــال کــرده اســت.
ــرای  ــت ب ــه دول ــار اینک ــا اظه ــر کشــور ب  مشــاور وزی
حمایــت از شــرکت های دانــش بنیــان عــزم خــود را جــزم 

ــرای  ــدران و شــمالی ب کــرده اســت، گفــت: اســتان مازن
ــد. ــگام بوده ان ــور پیش ــماند در کش ــت پس مدیری

 وی بــا اینکــه در اســتان های شــمالی مســئله پســماند 
در گیــالن، آمــل و غیــره وجــود دارد، گفــت: امیدواریــم با 
همــت شــرکت های دانــش بنیــان و همــکاری ان هــا بــا 

دولــت بتــوان ایــن معضــل را رفــع کــرد.
 حمایــت صنــدوق نــوآوری از شــرکت های 

ــان ــش بنی دان
ــی  ــت علم ــکوفایی معاون ــوآوری و ش ــدوق ن  ورود صن
ــرای حمایــت، انگیــزه شــرکت های  ریاســت جمهــوری ب
دانــش بنیــان را در مازنــدران بــاال بــرد تــا بــا بهــره گیــری 
از دانــش فنــی متخصصــان ایــن مــرز و بــوم بــرای گــره 
ــند،  ــته باش ــی داش ــالش مضاعف ــتان ت ــایی از اس گش
حمیدرضــا شــاهوردی مشــاور رئیــس صنــدوق نــوآوری 
و شــکوفایی در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر اظهــار داشــت: 
ایــن صنــدوق بــرای کمک بــه معضالت کشــور، سیاســت 
حمایــت از مجموعــه پروژه هایــی را در پــی گرفتــه کــه به 

حــل معضــالت کشــور منجــر می شــود.
ــرکت  ــت از ش ــا حمای ــوآوری ب ــدوق ن ــزود: صن  وی اف
دانــش بنیــان فضــا را بــرای تولیــدات دانــش بنیــان مهیــا 

کــرده اســت.
 محمودیــان مدیــر نظارت صنــدوق نوآوری و شــکوفایی 
ــر  ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــز در گفتگ ــوری نی ــت جمه ریاس
ــا ابتــکار شــرکت دانــش بنیــان و  ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب ب
حمایــت مالــی صندوق، تســهیالت بــرای ســرمایه گذرای 
ــی قــرار داده اســت و ایــن تســهیالت  ۱۵۰ میلیــارد ریال
ســبب ســرعت بخشــی بــه راه انــدازی کارخانه زباله ســوز 

شــده اســت.
ــد  ــق ش ــان موف ــش بنی ــرکت دان ــن ش ــت: ای  وی گف
کمــک کنــد ۵۰ درصــد راندمــان زباله ســوز بــاال رود و در 
کنــار آن شــرکت های دانــش بنیــان دیگــری نیــز فعالیت 

دارنــد و آمادگــی حمایــت از آنهــا را داریــم.
ــوز  ــه س ــروگاه زبال ــروژه نی ــر پ ــا در اب ــش بنیان ه  دان
ــه دیگــر تهدیــد نیســت،  ــد کــه زبال نوشــهر ثابــت کردن
ــرق در  ــرژی ب ــد و ان ــرای تولی ــت ب ــی اس ــه فرصت بلک
نگیــن ایــران زمیــن، از ایــن رو همــکاری بیشــتر متولیــان 
اســتانی و شهرســتانی بــرای رفــع موانــع و پشــتیبانی از 
ایــن دســتاورد بومــی و ملــی بیش از پیــش ضــرورت دارد 
چــرا کــه هــم اکنــون هزینه هــای ســنگینی بــرای رفــت و 
روب و انتقــال و دفــن زبالــه از شــهرها صــورت می گیــرد و 
منابــع مالــی شــهرداری ها و اســتان را هــدر می دهــد و بــا 
تولیــد بــرق و فــروش آن بــه دولــت ســبب ایجــاد درآمــد 

پایــدار بــرای شــهرها خواهــد شــد.

شرکت های دانش بنیان پای تولید آمدند

خبر



ــدگان  ــه صادرکنن ــارت ب ــعه تج ــازمان توس ــس س ریی
ــه ای تجــارت  ــا اعــام اینکــه ۸۰ درصــد کدهــای تعرف ب
ــت  ــدوق ضمان ــر مــی شــود، گفــت: صن ــا اوراســیا صف ب
ــا  ــرارداد ب ــاء ق ــا امض ــده ب ــف ش ــران مکل ــادرات ای ص
صندوق هــای متناظــر خــود در همــه کشــورهای هــدف، 

ــد. ــن کن ــادرات را تضمی ص
 علیرضــا پیمــان پــاک در نشســت بــا مدیــران 
ــه  ــی ک ــه آزاد انزل شــرکت های بخــش خصوصــی منطق
بــا موضــوع »راهکارهای اســتفاده حداکثــری از بــازار ۱۰۰ 
ــرد  ــزود: عملک ــد، اف ــزار ش ــیه« برگ ــارد دالری روس میلی
ــاره  ــس درب ــن پ ــران از ای ــت صــادرات ای ــدوق ضمان صن
صــادرات بــه شــیوه گشــایش اعتبــار اســنادی کــه بــرای 

ــرد. ــد ک ــل خواه ــود، عم ــی ش ــام م واردات انج
ــرای حضــور  ــزی انجــام شــده ب ــه ری ــاره برنام  وی درب
بحــث  در  داشــت:  اظهــار  روســیه  بــازار  در  ایــران 
مشــارکت های صنعتــی در حــوزه لــوازم خانگــی ۵۰۰ تــا 
۶۰۰ میلیــون دالر مشــارکت مالــی بــا طــرف روســی در 
حــال انجــام اســت کــه برندهــای معتبــر ایرانــی جایگزین 

ــی شــود. ــای اروپای برنده
 رییــس ســازمان توســعه تجــارت بــه تحــوالت 
ژئوپلتیکــی بــه وجــود آمــده در حــوزه اوراســیا و کشــور 
روســیه نیــز اشــاره کــرد و گفــت : ارکان دولتــی و بخــش 
ــرف  ــا ط ــکاری ب ــعه هم ــرای توس ــیه ب ــی روس خصوص
ــد. ــدی دارن ــی ج ــف عزم ــای مختل ــی در زمینه ه ایران

 وی بــا بیــان اینکــه در صــورت تحقــق این امــر بازارهای 
جدیــدی بــرای کشــور بــه وجــود آمــده و اتفاقــات چهــار 
مــاه اخیــر در حــوزه کشــورهای اتحادیــه اوراســیا بویــژه 
روســیه اخــاق تجــاری آنهــا را تغییــر داد وموجــب تمایل 

و گرایــش روســیه بــرای تجــارت بــا ایــران شــد.

 پیمــان پــاک این تغییــر رفتــار ژئوپولیتیکــی را بهترین 
مســیر ترانزیتــی جایگزیــن دانســت کــه تکمیــل راه آهن 
ــذار  ــر آن اثرگ ــتارا ب ــت - آس ــپین و رش ــت - کاس رش
خواهــد بــود و افــزود : ایــن مزیــت فرصتــی را در اختیــار 
ــد  ــل یکص ــت حداق ــه از فرص ــد ک ــی ده ــرار م ــران ق ای
ــو  ــن نح ــه بهتری ــیه ب ــازار روس ــاء ب ــارد دالری خ میلی

اســتفاده کنــد.
 وی وجــود ۲ بنــدر کاســپین و انزلــی را در بهــره برداری 
حداکثــری از فرصت هــای رو بــه رشــد تجــاری کشــورمان 
در توســعه روابــط بــا اتحادیــه اقتصــاد اوراســیا و روســیه 
مهــم ارزیابــی کــرد و اظهــار داشــت: تغییر راهبــرد تجاری 
بخــش دولتــی و خصوصــی روســیه ناشــی از برنامــه هــای 
ایــن کشــور بــرای ایجــاد و تقویــت مســیرهای جایگزیــن 

ترانزیتــی و تجــاری اســت.
ــی  ــران را یک ــیه، ای ــور روس ــزود: کش ــاک اف ــان پ  پیم
از بهتریــن مســیرهای پیــش روی خــود می داننــد 
ــا فعــاالن  ــذا گســترش مناســبات تجــاری و صنعتــی ب ل
ــی همچــون  ــزاری رویدادهای اقتصــادی کشــورمان و برگ
بزرگتریــن نمایشــگاه خودرویــی تاریــخ ایــران در خــارج 
از کشــور، افزایــش کمــی و کیفــی هیــأت هــای تجــاری 
ــری  ــیه ام ــران و روس ــبات ای ــخ مناس ــور در تاری ۲ کش

ــود. ــی ش ــوب م ــابقه محس بی س
 وی بــر تجهیــز، نوســازی و خریــد نــاوگان حمــل و نقل 
ــرد و  ــد ک ــی تاکی ــاده ای و ریل ــار آن ج ــی و در کن دریای
ــه ظرفیــت و فرصــت هــای موجــود  ــا توجــه ب گفــت : ب
بــه ۱۰۰ فرونــد کشــتی تجــاری بــه منظــور بهره بــرداری 
از وضــع موجــود و موقعیت هــای رو بــه توســعه پیــش رو 

نیــاز داریــم.
 رییــس ســازمان توســعه تجــارت کشــور بــرای خریــد 
ــد کشــتی تجــاری توســط بخــش خصوصــی  پنــج فرون

ــه منظــور ایجــاد خــط کشــتیرانی  ــی ب منطقــه آزاد انزل
ــام  ــاری اع ــای تج ــأت ه ــق آزاد در هی ــور مناط و حض
ــای  ــت ه ــل محدودی ــه دلی ــرد : ب ــح ک ــی و تصری آمادگ
موجــود در ترانزیــت زمینــی، بهتریــن و ســریع ترین 
ــور از  ــبات دو کش ــتر مناس ــه بیش ــش هرچ ــیر افزای مس
طریــق دریــا و بنــادر اســتان گیــان بــه ویــژه بنــدر انزلی 
و کاســپین اســت کــه بایــد در کنــار تکمیــل زیرســاخت 
ریلــی بایــد نســبت بــه توســعه امکانــات و خدمــات رو بــه 
رشــد بازرگانــان ایرانــی و روســی اقــدام کنیم تــا در رقابت 
بــا کشــورهای همجــوار، تجربــه هــای گذشــته را تکــرار 

نشــود.
 رشــد ۱۵۰ درصــدی صــادرات و واردات از منطقه 

انزلی آزاد 
 رییــس هیــأت مدیره و مدیرعامل ســازمان منطقــه آزاد 
انزلــی نیــز در ایــن نشســت با بیــان اینکــه از ابتدای ســال 
ــادی  ــادرات از مب ــش واردات و ص ــون در بخ ــاری تاکن ج
منطقــه آزاد انزلــی بــا ۱۵۰ درصــد رشــد نســبت بــه مدت 
مشــابه ســال قبــل روبــرو بــوده ایــم، گفــت : ایــن رشــد 
قابــل افزایــش اســت و وجــود ۲ بنــدر انزلــی و کاســپین با 
ظرفیــت ۹ میلیــون تــن و حضــور ۱۶۰ کارخانــه فعــال در 
شــهرک صنعتی ظرفیت ســرمایه گــذاری در منطقــه آزاد 

انزلــی را بــه چنــد برابــر افزایــش خواهــد داد.   
 عیســی فرهــادی فلســفه وجــودی مناطــق آزاد را 
ــزود  ــت و اف ــذاران دانس ــرمایه گ ــور س ــه حض ــته ب وابس
ــه هــر دلیــل از منطقــه آزاد روی  : اگــر ســرمایه گــذار ب
برگردانــد دیگــر منطقــه آزادی وجــود نخواهــد داشــت لذا 
رفــع دغدغــه هــا و تــاش بــه منظــور رونــق کســب و کار 
آنهــا، اولیــن و مهمتریــن اولویــت کاری ســازمان منطقــه 

ــی اســت. آزاد انزل
 وی افــزود: در منطقــه آزاد باتوجــه بــه شــرایط قانونــی 

میــل و رقبــت بــه ســرمایه گــذاری بیشــتری وجــود دارد 
ــث  ــا مباح ــار ب ــذار و تج ــرمایه گ ــای س ــره ه ــون گ چ

ــل رفــع اســت. ــه آســانی قاب ــی ب قانون
 فرهــادی بــا اشــاره بــه فرصــت هــای از دســت رفتــه در 
بازارهــای عــراق و افغانســتان ظــرف ســالهای اخیــر و عزم 
جــدی و پیگیــری هــای ســازمان توســعه تجــارت، تصریح 
ــه  ــی فرصــت مناســبی اســت ک ــه آزاد انزل ــرد : منطق ک
بایــد از ظرفیــت آن جهــت هــم افزایــی و بهــره بــرداری 

حداکثــری از ســرمایه هــای ملــی اســتفاده کــرد.
 وی بــه برنامــه هــای توســعه ای و تکمیــل زیرســاخت 
هــای مختلــف منطقــه و برخــی کمبودهای برجــای مانده 
از دوران گذشــته اشــاره کــرد و افــزود : بــا اتصــال راه آهــن 
ــار  ــکله رو رو در کن ــدازی اس ــپین و راه ان ــدر کاس ــه بن ب
طــرح توســعه محــدوده منطقــه و الحــاق چنــد شــهرک 
صنعتــی و فــرودگاه بیــن المللــی رشــت ســازمان منطقــه 
ــر عمــل  ــق ت ــن حــوزه موف ــد در ای ــی توان ــی م آزاد انزل

. کند
ــن  ــد بی ــی پیون ــه آزاد انزل ــازمان منطق ــل س  مدیرعام
منطقــه آزاد و اداره کل صمــت را فرصت مغتنمی دانســت 
کــه بتواننــد بــا حرکــت حــول یــک محــور و بــا هماهنگی 
۱۰۰ درصــدی مشــکات تجــار و بازرگانــان را حــل کنند.
 بدنبــال کســب ۱۰۰۰ میلیــون دالر صــادرات در 

ســال جــاری هســتیم   
ــر کل صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان گیــان   مدی
نیــز در حاشــیه ایــن نشســت در گفــت و گــو بــا خبرنــگار 
ایرنــا گفــت : بدنبــال کســب ۱۰۰۰ میلیون دالر صــادرات 

در ســال جــاری هســتیم.
  تیمــور پورحیــدری افــزود : هــدف گذاری ســال ۱۴۰۰ 
دســتیابی بــه درآمــد  ۷۰۰ میلیــون دالر بــود که در ســال 
۱۴۰۱ ایــن هــدف بــرای هــزار دالر نشــانه گــذاری شــده 
اســت کــه بــا برنامــه ریــزی هــای انجــام شــده قطعــا از 

هــدف گــذاری پیشــی خواهیــم گرفــت.
 وی عنــوان کــرد: مــا در اســتخراج آمــار از ســوی 
گمــرک، منطقــه آزاد و واحدهــای صادراتــی با مشــکاتی 

ــد اصــاح شــود. ــن امــر بای مواجــه هســتیم کــه ای
ــای خــزر و  ــران کشــتیرانی دری ــن نشســت مدی  در ای
تشــکل هــای بخش خصوصــی منطقــه آزاد انزلــی چالش 
هــا و پیشــنهادات خــود در زمینــه ســازوکار رفــع کمبــود 
کشــتی های تجــاری، مشــکات تأمیــن ارزی، کمبودهای 
زنجیــره لجســتیک، دعــوت از فعالیــن اقتصــادی مناطــق 
آزاد جهــت حضــور در رویدادهــای بیــن المللــی و  حــذف 

مالیــات بــر ارزش افــزوده بیــان کردنــد.
ــدر  ــد بن ــود  همانن ــای موج ــاخت ه ــد از زیرس  بازدی
کاســپین و ۲ شــرکت صادرکننــده نمونــه کشــوری ایــن 
منطقــه از برنامــه هــای جانبــی ســفر معــاون وزیــر صمت 
و رییــس ســازمان توســعه تجــارت  بــه منطقــه آزاد انزلــی 

بــود. 
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معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت:

۸۰ درصد کدهای تعرفه ای تجارت با اوراسیا صفر می شود 

دادگســتری  کل  رئیــس 
ــه ســهل  ــاره ب ــا اش ــان ب گی
انــگاری در اطفــای حریــق 
ــت:  ــه گف ــر کای ــاالب امی ت
قضــا  دســتگاه  برخــورد 
باعامــان آتــش ســوزی تاالب 

ســخت خواهــد بــود.
 حجــت االســام حمــزه 
خلیلــی  در حاشــیه بازدیــد از 
تــاالب امیــر کایــه بــا تأکیــد 
بــر لــزوم انجــام تحقیقــات در زمینــه آتــش ســوزی در ایــن تــاالب 
اظهــار کــرد: بایــد در کوتاه تریــن زمــان مقصــران آتــش ســوزی در 

ــود. ــخص ش ــاالب مش ــن ت ــی ای ــار از اراض ۱۶ هکت
 وی افــزود: عــده ای بــا ســو اســتفاده قصــد تصــرف ایــن اراضی را 
دارنــد بــه همیــن دلیــل بــا ایجــاد آتش ســوزی بــه دنبال رســیدن 

بــه اهــداف خود هســتند.
ــه  ــان اینک ــا بی ــه ب ــان در ادام ــتری گی ــس کل دادگس  رئی
نمونه هایــی از ایــن آتــش ســوزی ها در تــاالب انزلــی طــی 
ســال های گذشــته بارهــا مشــاهده شــده اســت، گفــت: دســتگاه 
ــود. ــام می ش ــدید انج ــع و ش ــورد قاط ــراد برخ ــن اف ــا ای ــا ب قض

 وی بــا اشــاره بــه اینکــه تــرک فعــل و بــی مســئولیتی برخــی 
مدیــران را موجــب تشــدید و گســترش آتــش ســوزی ها برشــمرد 
و اضافــه کــرد: ایــن افــراد اولیــن مقصــران چنیــن حوادثی هســتند

ــان  ــگاری متولی ــهل ان ــه داد: س ــی ادام ــام خلیل ــت االس  حج
ســبب شــد تــا آتــش ســوزی بخــش کوچکــی از تــاالب امیرکایــه 
ــوزی  ــش س ــعت آت ــتم وس ــاهد هس ــروز ش ــه و ام ــش یافت افزای

افزایــش یافتــه اســت و ایــن افــراد بایــد پاســخگو باشــند.
 تحقیقــات دربــاره شناســایی مقصــران حادثــه ادامــه 

دارد
 رئیــس حــوزه قضائــی بخــش رودبنــه بــا اشــاره بــه تحقیقــات 
اولیــه در خصــوص افــراد مقصــر در ایــن حادثــه گفــت: بــه محــض 
تکمیــل تحقیقــات بــا متخلفــان برخــورد شــدید خواهــد شــد تــا 
از ایــن پــس شــاهد چنیــن حــوادث تلخــی در طبیعــت گیــان 

. شیم نبا
 محمــد کرمــی بــا قدردانــی از پیگیری مســئوالن قضائی اســتان 
در خصــوص ایــن حادثــه افــزود: رئیــس کل دادگســتری گیــان 
ــادر  ــق را ص ــریع تر حری ــای س ــرای اطف ــرد ب ــزام بالگ ــتور اع دس
کــرده کــه امیدواریــم بــه زودی آتــش ســوزی بــه صــورت کامــل 

مهــار شــود. 

رئیس کل دادگستری گیالن:

برخورد دستگاه قضا باعامالن آتش 
سوزی تاالب امیرکالیه سخت خواهد بود 

خبر

ناظــر گمــرکات گیــان و مدیــر کل گمــرک بنــدر انزلی 
از رشــد ۵۷ درصــدی ترانزیــت خارجــی از گمــرکات 
اســتان خبــر داد و گفــت: در پنــج مــاه نخســت امســال 
ــده  ــت ش ــرکات ترانزی ــن کاال از گم ــزار و ۳۱۱ ت ۱۸۸ ه

اســت.
 صــادق برزگــر افــزود: در ایــن مــدت، میــزان ترانزیــت 
خارجــی از مبــدا بــه لحــاظ وزنــی۲۳۶ هــزار و ۴۶۵ تــن 
بــود کــه ۳۰۱ درصــد نســبت بــه مدت مشــابه ســال قبل 

رشــد دارد.  
 وی درآمــد وصولــی را در ایــن زمان ۱۰ میلیــارد و ۵۵۲ 
میلیــون و ۹۵۲ هــزار و ۹۷۴ ریــال اعــام و عنــوان کــرد: 
ــه مــدت مشــابه ســال قبــل ۳۵۳  ایــن مقــدار نســبت ب

درصــد رشــد داشــته اســت.  
 وی تعــداد مســافران وردی و خروجــی از مبــادی 
گمرکــی گیــان را طــی ایــن مــدت هشــت هــزار و ۳۰۷ 
نفــر دانســت کــه ایــن مقــدار در مقایســه بــا مدت مشــابه 

ســال قبــل ۱۰۳ درصــد افزایــش یافتــه اســت.  
ــی  ــات اعزام ــه ســفر هی ــاره ب ــا اش ــه ب ــر در ادام  برزگ
ــرانه  ــا س ــان )ب ــتان گی ــه اس ــتان ب ــوری تاتارس از جمه
صــادرات ۱۸ میلیــارد دالری( گفــت: بندرانزلــی شــاهراه 
ــه کشــورهای  ــرای اتصــال ب ــران ب جمهــوری اســامی ای
دنیاســت لــذا بایــد مســیر برقــراری ارتبــاط بــا جمهــوری 
هایــی کــه ســطح روابــط تجــاری آنهــا در منطقــه و دنیــا 
ــن مســیر انجــام شــود.   ــه ۱۰۰ کشــور می رســد از ای ب

 وی گفــت: در پنــج مــاه نخســت ســال ۱۴۰۱ میــزان 
صــادرات قطعــی بــا احتســاب میعانــات گازی از گمــرکات 
گیــان بــه لحــاظ وزنــی ۴۷۳ هــزار و ۱۵۶ تن و بــه ارزش 
۳۴۴ میلیــون و ۷۷۸ و ۱۲ دالر بــوده اســت کــه نســبت 
بــه مــدت مشــابه بــه لحــاظ وزنــی و ارزشــی بــه ترتیــب 

۶۲ درصــد و هفــت درصــد کاهــش داشــته اســت.  
 مدیــر کل گمــرک انزلــی میزان صــادرات چمدانــی از از 
گمــرکات گیــان  را معــادل ۷۷ تــن بــه ارزش ۳۰۶ هــزار 
و ۷۲۰ دالر اعــام کــرد کــه بــه لحــاظ وزنــی ۲۸ درصــد و 

بــه لحــاظ ارزش دالری ۱۳ درصــد رشــد داشــت.  
 وی در ادامــه بــا اشــاره بــه تاکیــد دولــت ســیزدهم بــر 

توســعه تجــارت خارجــی گفــت : رونــق و توســعه تجــارت 
خارجــی مــی توانــد در مدیریــت تحریم هــا موثــر باشــد.  
ــه داد : بســیاری  ــان ادام ــرکات اســتان گی  ناظــر گم
از کارشناســان کشــوری در حــوزه تعامــات بیــن الملــل 
بــاوری بــه تعامــل گیان با کشــورهای شــمالی و حاشــیه 
خــزر نداشــتند و ایــن موضوع مــردم گیــان را متضرر می 
کــرد امــا بــا ورود گیــان بــه عرصــه تعامــل با کشــورهای 
منطقــه و ورود بــه حــوزه تجــارت بــرون مــرزی ایــن بــاور 
ــق  ــه موف ــن زمین ــران توانســت در ای ــت و ای شــکل گرف

ظاهــر شــود.
ــا  ــود ب ــات خ ــد تعام ــان بای ــرد: گی ــه ک  وی اضاف
همســایگان شــمالی از جملــه جمهــوری تاتارســتان کــه 
ــه  ــفری ب ــیه س ــوری روس ــن جمه ــی از ای ــرا هیات اخی
ــا  ــوری ب ــن جمه ــد. ای ــترش ده ــت را گس ــان داش گی
ســرانه صــادرات ســاالنه ۱۸ میلیــارد دالر و برخــورداری از 
صنایــع پیشــرفته هواپیماســازی، نفــت و کشــاورزی مقام 
ــو  ــای فدراتی ــوری ه ــن جمه ــث در بی ــن حی دوم را از ای
ــت.   ــش اس ــات اثربخ ــن تعام ــعه ای ــیه دارد و توس روس
 برزگــر بــا بیــان اینکــه منطقــه آزاد بــا حمایــت گمرک 
ــد،  ــم باش ــت از تحری ــرون رف ــرای ب ــی ب ــد محل می توان
ــدی در  ــش کلی ــه نق ــی ک ــی از ادارات ــرد: یک ــوان ک عن
ــه طــی ۱۸  ــده دارد گمــرک اســت ک ــه برعه ــن زمین ای
ســال خدمــات بســیاری بــه ۱۶۰ ســرمایه گــذار شــرکت 
هــای تولیــدی مســتقر در شــهرک صنعتــی ارائــه کــرده و 

عملکــردی قابــل تقدیــر داشــته اســت.  
 وی اتصــال بنــادر آســتارا )۱۶۰ کیلومتــر( و کاســپین 
ــی مهــم  ــه راه آهــن سراســری را اتفاق ــر( ب ) ۳۵ کیلومت
دانســت و افــزود : بــا تحقــق آن و در واقــع حمــل و نقــل 
ترکیبــی کاال عــاوه بــر ارزانــی هزینــه هــای حمــل کاال 
بــه کشــورهای مقصــد و بالعکــس اهمیــت ویــژه ای بــه 

مرزهــای گیــان مــی بخشــد.  
 وی تاکیــد کــرد : مــا در گمــرک راه آهــن محلی جهت 
ــت و  ــی، ترانزی ــل ترکیب ــی و حم ــات گمرک ــه خدم ارائ
صــادرات کاال فراهــم کــرده ایــم و هــر نقطــه اســتان کــه 
محلــی بــرای تجــارت باشــد گمــرک حضــور دارد و از هــر 

فرصتــی بــرای رونــق تجــارت اســتفاده مــی کنــد تــا بــا 
حفــظ قوانیــن و رعایــت مقــررات ایــن حرکــت جهــادی 
را بــرای رونــق تجــارت جهانــی بــه مرحلــه اجــرا درآورد.  
 وی گیــان را اســتانی بــا پتانســیل صــدور محصــوالت 
کشــاورزی دانســت کــه بــرای صــادرات ایــن محصــوالت 
بــه ســرعت در انتقــال و حمــل مناســب نیــاز دارد و توجه 
بــه ایــن موضــوع بــرای بخــش کشــاورزی مغتنــم بــوده و 

بایــد زیرســاخت مناســب فراهــم شــود.  
 برزگــر ادامــه داد : یکــی از برنامه هــای مهــم گمــرک 
اســتفاده از ظرفیــت همــه ســازمان هــا در بــرون داد حــوزه 
ــدر،  ــه آزاد، بن ــی، منطق ــای عموم ــت. انباره ــارت اس تج
ــه هــا، راهــداری و ســازمان هــای ذیــل آن هماننــد  پایان
اســتاندارد، قرنطینــه و بهداشــت از رئوس تجاری هســتند 
لــذا اولیــن قــدم مــا ایــن خواهــد بــود کــه ایــن ســازمان 
ــت  ــش ظرفی ــی و افزای ــه همافزای ــم ب ــار ه ــا را در کن ه

برسانیم.  
ــم  ــه ه ــازمانها را ب ــل س ــن تعام ــرد : ای ــد ک  وی تاکی

همپوشــانی الزم مــی رســاند تــا از ظرفیــت هــم در حــوزه 
ــد.  ــره گیرن ــارت به ــور تج ــول مح ــی ح ــارت خارج تج
اســتان گیــان بــا ایــن تنــوع مرزهــا مــی توانــد گام هــای 
ــرکات  ــردارد و گم ــارت خارجــی ب ــوزه تج ــی در ح مهم
اســتان نیــز بــا تعامــل همــه جانبــه بــا همــه دســتگاه ها 
مــی توانــد ایــن فرصــت اســتثنایی را در حــوزه تجــارت 
ــه ارمغــان آورد و منافــع سرشــاری از تجــارت  خارجــی ب

خارجــی را عایــد ایــران کنــد.   
 برزگــر همچنیــن بــه نشســتهای ســه و چنــد جانبــه 
رئیــس کل گمــرک ایــران بارئیــس کل گمــرک روســیه و 
کشــورهای عضــو اتحادیــه اوراســیا اشــاره کــرد و بــا ابــراز 
رضایــت از دســتاوردهای حاصــل خاطــر نشــان کــرد : در 
نشســت اخیــر ســه جانبــه، ایــران روســیه و آذربایجــان 
تفاهم نامــه ای بــه امضــا رســید کــه در راســتای تســهیل 
در فرانشــیز کاال بــود و در ایــن رابطــه جلســات متعــددی 
ــا ذینفعــان برگــزار شــد و گمــرک مامــور اجــرای  نیــز ب

ایــن اســتراتژی هــا خواهــد بــود. 

رشد ۵۷ درصدی ترانزیت خارجی از 
گمرکات گیالن 

معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد؛

اختصاص ۷۵ میلیارد تومان برای احیای 
باغات چای 

ــر جهــاد کشــاورزی  معــاون وزی
ــان  ــارد توم ــاص ۷۵ میلی از اختص
بــرای اصــاح، احیــا و باغــات چای 
ــی  ــش بین ــت: پی ــر داد و گف خب
می شــود بــا ایــن حــال واردات 
چــای ۲۰ هــزار تــن کاهــش یابــد.

در  برومنــدی  محمدمهــدی   
نشســت خبــری کــه بــه مناســبت 
هفتــه دولــت برگــزار شــد، گفــت: 
مســاحت باغ هــای کشــور ســه 
میلیــون هکتــار اســت ضمــن 

ــم. ــور داری ــال در کش ــه فع ــار گلخان ــزار هکت ــه ۲۳ ه اینک
 برومنــدی بــا اشــاره بــه اینکــه مجموع تولیــد محصــوالت باغبانــی در کنار 
کشــت گیاهــان دارویــی ۲۵ میلیــون و ۷۰۰ هــزار تــن اســت، گفــت: ۲۶۰ 

هــزار هکتــار کشــت گیاهــان دارویــی در کشــور انجــام می شــود.
 معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا اشــاره بــه اینکــه ۲۰ درصــد ســطح زیــر 
کشــت محصــوالت کشــاورزی مربــوط بــه حــوزه باغبانــی اســت، گفــت: ۳۷ 

درصــد اشــتغال کشــور نیــز مربــوط بــه ایــن بخــش اســت.
ــز  ــاورزی نی ــش کش ــد ارزی بخ ــد درآم ــدی، ۵۰ درص ــه برومن ــه گفت  ب

ــی اســت. ــوزه باغبان ــه ح ــوط ب مرب
 ایــن مقــام مســئول در بخــش دیگــری از ســخنان خــود اظهــار داشــت: 

ایــران در ۳۱ محصــول باغبانــی رتبــه یــک تــا ۸ جهــان را دارد.
ــاس و  ــه، آنان ــوز، انب ــوه م ــه جــز ۴ می ــه ب ــه اینک ــا اشــاره ب ــدی ب  برومن
نارگیــل در تولیــد میــوه و محصــوالت باغبانــی خودکفا هســتیم، گفت: ســال 
ــن  گذشــته ۴۵۰ میلیــون دالر مــوز وارد کشــور شــده اســت کــه حجــم ای

ــوده اســت. واردات رقمــی در حــدود ۶۰۰ هــزار تــن مــوز ب
 بــه گفتــه وی، ســال گذشــته نیــز ۷۵ هــزار تــن انبــه، ۷۲۰۰ تــن آناناس و 

۱۶ هــزار و ۵۰۰ تــن نارگیل وارد کشــور شــده اســت.
 برومنــدی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود مصــرف ســرانه میــوه در 
ــن عــدد را  کشــور را ۱۵۰ کیلوگــرم در ســال عنــوان کــرد و گفــت: اگــر ای
ضــرب در ۸۵ میلیــون نفــر جمعیــت ایــران کنیــم و متوســط قیمــت هــر 
ــم  ــاهده می کنی ــم مش ــر بگیری ــان در نظ ــزار توم ــوه را ۱۵ ه ــرم می کیلوگ
باغــداران ایرانــی ســاالنه بیــش از ۲۰۰ هــزار میلیــارد تومــان تولیــد ثــروت 

می کننــد.
ــه اینکــه از ابتــدای دولــت ســیزدهم تاکنــون  ــا اشــاره ب  وی همچنیــن ب
حــدود ۵۰ هــزار میلیــارد تومــان ســرمایه گــذاری در بخــش باغبانــی انجــام 
شــده اســت، گفــت: ایــن ســرمایه گــذاری بــرای حــدود ۱۰۰ هــزار نفر شــغل 
ایجــاد می کنــد ضمــن اینکــه در هفتــه دولــت ۱۰ هــزار میلیــارد تومــان از 
ایــن ســرمایه گــذاری هــا بــه بهــره بــرداری می رســد و بــرای ۱۰ هــزار نفــر 

ــد. شــغل ایجــاد می کن
 معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی همچنیــن عنــوان کــرد: از ابتــدای دولــت 
ــاح شــده  ــه در کشــور افتت ــار گلخان ســیزدهم تاکنــون ۳ هــزار و ۵۶۰ هکت

اســت.
  معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی بــه تولیــد نهــال گواهــی شــده در کشــور 
نیــز اشــاره کــرد و گفــت: یکــی از برنامه هــای مهــم وزارت جهــاد کشــاورزی 
تولیــد نهــال گواهــی شــده اســت کــه بــه طــور جــد آن را دنبــال می کنیــم.

 وی همچنیــن بــر احیــا و توســعه باغــات چای کشــور تاکیــد و اضافــه کرد: 
از ۲۶ هــزار هکتــار باغــات چــای گیــان، ۱۰ هــزار هکتــار آن از چرخــه تولید 
خــارج شــده و در حــال تبدیــل بــه بــاغ ویــا و .... بــود کــه مــا از ایــن مســاله 

جلوگیــری کردیم. 
برومنــدی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال ۷۰ هــزار تــن چــای وارد و ۳۰ هزار 
تــن نیــز تولیــد می شــود، گفــت: ۷۵ میلیــارد تومــان کمــک فنــی و اعتبــاری 
در قالــب اصــاح و احیــا و توســعه باغــات اختصــاص داده شــده کــه پیــش 
ــن کاهــش  ــزار ت ــم واردات چــای حــدود ۲۰ ه ــن رق ــا ای ــی می شــود ب بین

ــدا کند. پی
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در حالــی پنجشــنبه گذشــته )ســوم شــهریور( زنــان برای 
نخســتین بــار بــا خریــد بلیــت، یکــی از بازیهــای لیــگ برتر 
فوتبــال ایــران را از نزدیک در ورزشــگاه آزادی تماشــا کردند و 
ایــن تجربــه امــن و بــدون حاشــیه، منجــر به بلیت فروشــی 
مجــدد بــرای زنــان در بــازی امــروز پرســپولیس و صنعــت 
نفــت آبــادان شــده کــه از طــرح ایــن مطالبــه  در مجلــس، 

بالــغ بــر ۲۰ ســال مــی گــذرد.
ــار  ــی درســت چه ــر ۱۳۸۰ یعن ــزارش ایســنا، تی ــه گ  ب
ســال قبــل از نخســتین حضــور تعــداد محــدودی از زنــان 
در ورزشــگاه آزادی بــرای تماشــای بــازی تیــم ملــی فوتبــال 
در مقابــل بحریــن، طــرح »ورود زنــان بــه ورزشــگاه ها« بــا 
ــس شــورای  ــم مجل ــدگان تقدی پیشــنهاد برخــی از نماین

اســامی شــده بــود.
 هرچنــد کــه در همــان زمــان نیــز برخــی اعــام کردنــد 
ایــن طــرح در حــد یــک »ایــده« اســت و کار کارشناســی 
روی آن انجــام نشــده امــا مــی تــوان گفــت ارائــه ایــن طــرح 
بــه مجلــس توانســت مطالبــه »ورود زنــان بــه ورزشــگاه ها« 

ــد. ــر کن را جدی ت
 حــدود پنــج ســال پــس از آن نیــز رئیس جمهــوری وقت 
بــه رئیــس ســازمان تربیــت بدنــی دســتور داد تــا بخشــی از 
جایــگاه تماشــاگران در ورزشــگاه هایی که مســابقات مهم در 
آن برگــزار مــی شــود بــه »زنــان« اختصــاص یابد. دســتوری 
کــه به زعــم برخــی نماینــدگان مجلــس »شــتاب زده« داده 
شــده بــود؛ بــه دلیــل مخالفت هــا و انتقــادات نتوانســت راه 
را بــرای حضــور زنــان در ورزشــگاه ها هموارتــر کنــد. در آن 
ــد »فضــای فعلــی ورزشــگاه ها  زمــان عــده ای معتقــد بودن
ــت و ســازمان  ــان مناســب نیســت و دول ــرای حضــور زن ب
ــع را  ــن وض ــن زودی ای ــه ای ــد ب ــی نمی توانن ــت بدن تربی

اصــاح کننــد.«
ــت  ــس وق ــب ریی ــی، نای ــیدمحمدرضا میرتاج الدین  س
کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای اســامی در این بــاره 
ــا ایــن موضــوع  گفتــه بــود »فتــاوای فقهــا هــم مســاعد ب
نیســت. بعضــی بــه صراحــت اعــام کردنــد کــه بــه لحــاظ 

شــرعی ایــن نــوع اختــاط جایــز نیســت.«
ــس  ــتور رئی ــن دس ــه ای ــی نســبت ب ــای منف  واکنش ه
جمهــوری وقــت در حدی بــود که حتی روزنامــه »جمهوری 
ــوان  ــا عن ــی ب ــود مطلب ــه« خ ــتون »مقال اســامی« در س
»صریــح بــا رییس جمهــور« منتشــر کــرد و نوشــت »اوضاع 
ورزشــگاه ها منهــای حضــور زنــان چنــان ضداخاقی اســت 
کــه بایــد بــه حــال آن گریســت. آیــا بــه عواقــب و عــوارض 
ــا شــما  ــه چنیــن محیطــی اندیشــیده اید؟ آی ــان ب ورود زن
بــا ایــن دســتورالعمل درصــدد بــرآورده ســاختن مطالبــات 
خانواده هــای متدیــن هســتید؟ زنــان مذهبــی، آیــا چنیــن 
مطالباتــی دارنــد؟ حتــی اگــر داشــته باشــند آیــا هم اکنــون 
کــه در پارک هــای عمومــی امنیــت ندارنــد در ورزشــگاه ها 
ــایل  ــا مس ــا ب ــر این ه ــاوه ب ــت؟ ع ــد داش ــت خواهن امنی
شــرعی و واقعیت هــای تلــخ موجــود چــه خواهیــد کــرد؟«

 ایــن مخالفــت ها حتــی در راهپیمایی نماز جمعــه تهران 
مطــرح شــد و حجت االســام کشــانی، عضــو وقــت شــورای 
مرکــزی انصار حــزب اهلل از رییس جمهوری وقت درخواســت 
کــرد راجــع بــه تصمیــم  »ورود زنــان بــه ورزشــگاه ها« تغییر 

نظــر »جدی« داشــته باشــد.
 در ایــن بیــن برخــی نیــز اشــکال کار را در فراهــم نبــودن 
ــوان  ــگاه ها عن ــان در ورزش ــور زن ــرای حض ــرایط الزم ب ش
مــی کردنــد و معتقــد بودنــد بایــد بســتر الزم بــه گونــه ای 
ــرای  ــان ب ــور زن ــه در حض ــد ک ــم باش ــگاه ها فراه در ورزش
تماشــای مســابقات آقایــان در ورزشــگاه ها هیــچ ناهنجــاری 

فرهنگــی و اشــکال شــرعی باقــی نمانــد.
 مصطفــی کواکبیــان ، دبیرکل وقــت حزب مردم ســاالری 
بــا بیــان اینکــه برخــی از مراجــع درخصــوص خــاف شــرع 
ــرح  ــی مط ــر فقه ــگاه ها نظ ــه ورزش ــان ب ــودن ورود زن ب
ــه وضعیــت  ــا توجــه ب ــود: »ب ــه ب ــه ایســنا گفت ــد ب کرده ان
ــرد و جــو  ــال زن و م ــال اخت ــی ورزشــگاه ها و احتم کنون
ضدفرهنگــی موجــود، ورود زنــان بــه ورزشــگاه ها بــا اشــکال 
ــود در  ــات موج ــر واقعی ــوان منک ــت و نمی ت ــه اس مواج
ورزشــگاه ها شــد و تــا زمانــی کــه بســتر ایــن کار بــه خوبــی 
فراهــم نشــود بایــد در زمینــه ی ورود زنــان با تامل بیشــتری 

اقــدام کــرد«.
 وی در عیــن حــال دربــاره اینکــه گفتــه مــی شــود »نظــر 
ــد  ــدون ریبــه )ب ــی کــه ب ــدن مــردان در صورت ــه ب ــان ب زن
گمانــی( باشــد نیــز اشــکال شــرعی دارد«، گفتــه بــود »نظر 
ــدارد، بلکــه یــک  ــن زمینــه وجــود ن اجماعــی فقهــا در ای

فتــوای اخاقــی بیــن فقهاســت«.
 دو ســال پــس از آن دســتور بی ســرانجام رئیــس 
جمهــوری، نایــب رییــس وقت فوتبــال و فوتســال بانــوان در 
فدراســیون فوتبــال بــه ایســنا گفته بــود »نگرش مســووالن 
بــه ورود زنــان بــه ورزشــگاه ها منفــی نبــوده« بلکــه فقــط 

ــت. ــود داش ــه وج ــن زمین ــیت هایی« در ای »حساس

 AFC آن زمــان مســئولین وقــت معتقــد بودند از جانــب 
بــرای ورود زنــان بــه ورزشــگاه ها الزامــی وجــود نــدارد بلکــه 
»توصیــه هایــی« مــی شــود و زمانی کــه تمام مناســبات در 
ورزشــگاه ها رعایــت شــود، ایــن توصیــه پذیرفتــه می شــود.

 محمــود  احمــدی نــژاد امــا در روزهــای پایانی چهار ســال 
دوم ریاســت جمهــوری خــود )ســال ۹۲( از راز دســتورش به 
ســازمان تربیــت بدنــی مبنــی بر حضــور زنــان در ورزشــگاه 
ــاز کرد:»ســال ۸۴  ــازی مــردان ســر ب هــا بــرای تماشــای ب
یــک اتفاقــی افتــاد و مــا گفتیــم خانم ها برونــد در اســتادیوم 
فوتبــال را از نزدیــک ببیننــد؛ دلیــل اتخــاذ ایــن تصمیــم 
ایــن بــود کــه مــا گزارش هایــی داشــتیم مبنــی بــر اینکــه 
ــه  ــا تیــپ مردان ــا ۱۵۰ نفــر ازخانم هــا ب هــر هفتــه ۱۴۰ ت
ــه جــای  در ورزشــگاه ها دســتگیر می شــوند، مــا گفتیــم ب
اینکــه آنهــا بــا تیــپ مردانــه برونــد کــه بعــدا ممکــن اســت 
بــه کارهــای دیگــری نیــز منتــج شــود، اجــازه ورود آنــان بــه 

ــم.« اســتادیوم ها را بدهی
 بــا تغییــر دولــت و روی کار آمــدن دولــت یازدهــم زمزمــه 
هــای طــرح مســاله پیرامــون حضــور زنــان در ورزشــگاه ها 
دوبــاره شــنیده می شــد و از طرفــی ایــن مطالبــه از ســوی 

زنــان نیــز جــدی تــر پیگیــری می شــد.
 تیــر ســال ۹۳ جمعــی از زنــان در اعتــراض بــه ممنوعیت 
ــال،  ــازی والیب ــای ب ــرای تماش ــگاه ب ــه ورزش ــان ب ورود زن
مقابــل اســتانداری تهــران جمــع شــدند و نماینده اســتاندار 
نیــز وعــده پیگیــری ایــن موضــوع توســط اســتاندار را داد. 
ممنوعیــت ورودی کــه بــه گفتــه معــاون امــور بانــوان وقــت 
وزارت ورزش و جوانــان نهایتــا منجــر شــد تــا معاونــت وزش 
و بانــوان وقــت وزارت ورزش طــی جلســاتی بــا معاونــت امور 
زنــان وقــت ریاســت جمهــوری، کار کارشناســی بــرای ورود 

ــه ورزشــگاه ها را آغــاز کنــد. ــان ب زن
 وی بــا بیــان اینکــه تنهــا بانــوان در ۵ رشــته نمی تواننــد 
بــه ورزشــگاه برونــد، گفته بــود »در برخــی از رشــته ها نظیر 
کشــتی، وزنه بــرداری و شــنا، حضــور بانــوان در ورزشــگاه ها 
ــرایطی  ــد ش ــته ها بای ــی از رش ــا در بعض ــت ام ــز نیس جای
ایجــاد کــرد و بسترســازی انجــام شــود تــا بانــوان بتواننــد در 
ورزشــگاه ها حضــور یابنــد. بــر ایــن باوریــم کــه باید نــگاه به 
حضــور بانــوان در ورزشــگاه ها بــه نــگاه خانواده محــور تغییــر 
ــوان در ورزشــگاه ها  پیــدا کنــد. باالخــره بحــث حضــور بان
فقــط مربــوط بــه ورزش نیســت بلکــه موضــوع فرهنگــی و 
اجتماعــی محســوب می شــود ولــی در بخــش ورزشــی کار 
کارشناســی انجــام شــده کــه البتــه نمی توانــم خیلــی دقیق 
ایــن موضــوع را عنــوان کنــم. بایــد ایــن موضوع به ســرانجام 
برســد تــا مــا ایــن نویــد را بدهیــم کــه ایــن بحــث حــل 

خواهــد شــد.«
 معــاون امــور بانــوان وقــت وزارت ورزش و جوانــان 
همچنیــن با بیــان اینکــه تصمیم گیــری در ایــن رابطه تنها 
بــه وزارت ورزش مربــوط نیســت و نمی توانیــم بــه صــورت 
قطــع بگوییــم کــه بانــوان بــه ورزشــگاه برونــد یا خیــر و نیز 
بــا اشــاره بــه کار کارشناســی انجــام شــده وزارت ورزش در 
خصــوص ورود زنــان بــه ورزشــگاه ها، گفتــه بــود »بــه هــر 
حــال مســتند قانونــی بــرای عــدم ورود زنــان به ورزشــگاه ها 

ــدا نکردیم.« پی
 بعدهــا در ســال ۹۶ شــهیندخت مــوالوردی، معــاون امور 
ــه  ــاره ب ــا اش ــوری ب ــت جمه ــت ریاس ــواده وق ــان و خان زن
میزبانــی تهــران بــرای مســابقات لیــگ بین المللــی والیبــال 
و بحــث محرومیــت ایــران در صــورت عــدم اجــازه بــه زنــان 
و خانواده هــا بــرای ورود بــه ورزشــگاه ها، در پاســخ بــه ایــن 
ــب  ــت از جان ــرای ایجــاد محدودی ســوال کــه »  تصمیــم ب
ــا هــم متوجــه  ــود: » اصــا م ــه ب ــود؟« گفت کــدام نهــاد ب
نشــدیم ایــن تصمیــم از کجــا ریشــه گرفــت. تــا قبــل از آن 
بــرای والیبــال و بســکتبال و تنیــس و اینهــا مشــکلی بــرای 
ورود زنــان بــه ورزشــگاه ها وجــود نداشــت و مســاله اصلــی 
بــر ســر ورزش هایــی مثــل فوتبال و شــنا و کشــتی بــود که 
مــا خودمــان اصــا آن را مطــرح نکردیــم، چون فضــا را هنوز 
مناســب نمی دانیــم. ولــی ایــن ســوال بایــد باالخــره پاســخ 
داده شــود کــه در یکــی، دو ســال قبــل چــه شــرایطی تغییر 

کــرد کــه تصمیــم بــه محدودیــت گرفتــه شــد؟.«
 بــا ایــن وجــود بــه گفتــه برخــی اســاتید حــوزه علمیــه 
مطابــق با اندیشــه امــام خمینــی )ره(، ورود زنان به ورزشــگاه 
هــا در صورتــی که مفســده ای در آن  نباشــد، مشــکلی ندارد 
و تشــخیص آن بــا مســئوالن نظــام، دولتمــردان و مراجــع 

ست. ا
 حجت االســام والمســلمین محســن غرویــان در اینبــاره 
عنــوان کــرده بــود »در مقولــه ورورد زنــان بــه ورزشــگاه ها و 
ــدون به هــم زدن اصــول و پایه هــای  ــد ب ــا، بای ــال این ه امث
فکــری امــام و بــه وجــود آمــدن مفســده ای در آن، توســط 
ــاف  ــوردی خ ــه م ــود ک ــاذ ش ــی اتخ ــان ترتیب کارشناس
ــن اســاس، از  ــر ای ــون، اخــاق و شــرع اتفــاق نیفتــد؛ ب قان
نظــر دیدگاه هــای فقهــی حضــرت امــام)ره(، نفــس مســأله 

ــروز  بااشــکال اســت و آنچــه مهــم اســت، جلوگیــری از ب
فســاد اســت. در واقــع می تــوان بــا اجتهــاد در اندیشــه های 

امــام، بــه نیازهــای امــروز پاســخ داد.«
ــا ایــن وجــود مهــدی تــاج، رییــس وقــت فدراســیون   ب
فوتبــال نیــز در گفت وگــو بــا ایســنا، دربــاره بحــث حضــور 
بانــوان در ورزشــگاه ها صراحتــا اعــام کــرده بــود کــه اگــر 
ــه  ــه نتیج ــگاه ها ب ــه ورزش ــان ب ــاره ورود زن ــت درب حاکمی

ــرد. ــد ک برســد، فدراســیون آن را اجــرا خواه
ــا  ــوان و ی ــود: »موضــوع ورود بان ــه ب ــه ایســنا گفت  وی ب
خانواده هــا بــه ورزشــگاه ها از جملــه مســائل کان مملکتــی 
اســت. هــر وقــت نظــام و دولــت دربــاره ایــن موضــوع به یک 
راهــکار مشــخصی رســیدند، فدراســیون فوتبــال بــه عنــوان 
عضــوی از کادر اجرایــی ایــن موضــوع، تمــام تــاش خــود را 

بــرای تحقــق ایــن مهــم بــه انجــام خواهــد رســاند.«
 پــس از آنکــه در ســال ۹۶ بعــد از بــازی ایران و ســوریه در 
مقدماتــی جــام جهانی، زنــان ایرانــی که بلیت خریــده بودند 
ــه ورزشــگاه ها« در  ــان ب ــه ورزشــگاه نیافتنــد؛ »ورود زن راه ب
ســطح شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی مجــددا طرح شــد.

 مســائل یــاد شــده در حالــی اســت که طبق نظرســنجی 
مرکز افکارســنجی دانشــجویان ایران )ایســپا( که در شهریور 
۱۳۹۶ انجــام شــده اســت؛ ۶۱.۱ درصــد افراد پاســخگو اعام 
ــرای تماشــای  ــا ب ــگاه ه ــه ورزش ــان ب ــا ورود زن ــد ب کرده ان
مســابقات ورزشــی موافــق هســتند. ۳۶.۴درصــد نیــز در این 
زمینــه اعــام مخالفــت کرده انــد و ۲.۵ درصــد نیــز پاســخ 

ندادند.
 در ایــن بیــن بــا زمزمه  مطرح شــدن مجــدد طــرح »ورود 
زنــان بــه ورزشــگاه ها«، امــام جمعــه وقــت قــم اعام کــرد » 
مراجــع بــا طــرح ورود زنــان بــه ورزشــگاه مخالف هســتند و 

نبایــد ایــن طــرح مجــدداً مطرح شــود.«
 آیــت اهلل »ســیدمحمد ســعیدی« در خطبه هــای نمــاز 
جمعــه قــم گفته بــود »ایــن طــرح در دولت پیشــین مطرح 
شــد و بایــد بدانیــم کــه انتقــاد مراجــع تقلیــد از ورود زنان به 
ورزشــگاه دالیــل خــود را دارد و فســاد ناشــی از ایــن طــرح 
موجــب مخالفــت آن هــا اســت، برخــی مســائل بــا آئین نامه 

نیــز برطــرف نمی شــود.«
 علیرغــم آنکــه تــا آن زمــان امیــدی بــه حضــور زنــان در 
ــد و در  ــس نمی ش ــال ح ــای فوتب ــرای تماش ــگاه ب ورزش
عیــن حــال نیــز افــرادی نظیــر ســیدمصطفی هاشــمی طبا 
معتقــد بودنــد گرچــه حضــور زنــان بــه عنــوان تماشــاچی 
ــت  ــن اس ــت ای ــا »واقعی ــدارد ام ــکالی ن ــگاه ها اش در ورزش
کــه ایــن مشــکل حــل نمی شــود«. امــا نهایتــا ایــن کــش 
و قوس هــا میــان زنــان و مســئوالن بــه ورود قطــره چکانــی 
و شــاید گزینشــی و بــه اجبــار زنــان در برخــی مســابقات 

فوتبــال ملــی انجامیــد.
 در دیــدار برگشــت فینــال لیــگ قهرمانــان فوتبــال آســیا 
بیــن تیم هــای پرســپولیس و کاشــیما آنتلــرز در ســال ۹۷، 
ایــران بــه دلیــل وجــود قوانیــن و پروتکل هــای بین المللــی 
ملزم شــد بــا ورود زنان بــه ورزشــگاه آزادی موافقت کنــد. در 
ایــن دیــدار چنــد صــد نفــر از زنــان، بــا یــا بــدون هماهنگی 
قبلــی توانســتند بــازی را در ایــن ورزشــگاه از نزدیک ببینند.

 پیــش از آن نیــز تعــدادی از زنــان توانســته بودنــد دیــدار 
ــک  ــوی را در ورزشــگاه آزادی از نزدی ــران و بولی دوســتانه ای
تماشــا کننــد،  همچنیــن در ســال ۹۸ نیــز تعــدادی از زنان 
در بــازی  ایران-کامبــوج توانســتند مســابقه را از نزدیــک در 

اســتادیوم آزادی تماشــا کننــد.
 بهمــن ســال گذشــته نیــز زنــان ایرانــی توانســتند بــرای 
تماشــای بــازی دیــدار تیم هــای ملــی فوتبــال ایــران و عراق 
در انتخابــی جــام جهانــی ۲۰۲۲ وارد ورزشــگاه آزادی شــوند.

 بــه گــزارش ایســنا، ایــن اظهــار نگرانی هــا کــه همــواره 
طــی ۲۰ ســال اخیــر نســبت بــه حضــور زنــان در ورزشــگاه 
هــا وجــود داشــت منجــر به این شــد کــه مســئوالن کمیته 
ملــی المپیک، رفــع دغدغــه بــزرگان و مراجع عظــام را برای 
ــان در ورزشــگاه ها وعــده دهنــد. رضــا صالحــی   حضــور زن
امیــری، رئیــس وقــت کمیتــه ملــی المپیک بــا بیــان اینکه 
عــدم حضــور زنــان در ورزشــگاه فقط حضور نداشــتن آنها در 
ورزشــگاه نیســت بلکــه تحقیر نیمــی از جامعه اســت، گفته 
بــود »بایــد دغدغــه بــزرگان و مراجــع عظــام را رفــع کنیــم. 
ــه آنهــا ایــن  ــد ب آنهــا دغدغه شــان مفســده اســت. مــا بای
اطمینــان را بدهیــم کــه ایــن مفســده را برطــرف می کنیم و 

ایــن بــه نظــر مــن شــدنی اســت.«
  بــه گــزارش ایســنا، از ســال ۱۳۸۰ کــه نخســتین بــار به 
طــور جــدی مطالبــه حضــور زنــان در ورزشــگاه هــا بــا ارائــه 
طرحــی پیرامــون ایــن موضــوع به مجلس شــورای اســامی 
مطــرح شــد تــا کنون کــه بالــغ بــر ۲۰ ســال از ایــن مطالبه 
مــی گــذرد، همچنــان زنــان بــه طــور معمــول اجــازه ورود 
ــرای تماشــای مســابقات فوتبــال مــردان  ــه ورزشــگاه ها ب ب
را ندارنــد و گرچــه در بازه هــای زمانــی مختلــف، مســئولین 
وعده هایــی را در ایــن راســتا داده  و یــا بــه طــور گزینشــی و 

یــا محدود با بلیط فروشــی تعــدادی از زنــان را وارد ورزشــگاه 
کرده انــد امــا بــه نظــر مــی رســد همچنان ایــن رفــع دغدغه 
و اطمینــان دادن نســبت بــه عــدم وجــود مفســده پیرامــون 
حضــور زنــان در ورزشــگاه هــا بــه طــور کامل حاصل نشــده 

است.
  در بــازی اخیــر اســتقا و مــس کرمــان کــه پنجشــنبه 
گذشــته )ســوم شــهریور مــاه( برگــزار شــد، گرچــه افــکار 
عمومی فشــارهای فیفــا را موثر در حضــور زنان در ورزشــگاه 
ــد  ــد دارن ــا مســئولین تاکی ــد ام ــی کردن ــداد م آزادی قلم
کــه »نامــه فیفــا بــرای حضــور زنــان در اســتادیوم ها بــرای 
رقابت هــای باشــگاهی تنهــا در حد پیشــنهاد بوده اســت« و 
حضــور زنــان در ورزشــگاه تصمیــم وزارت ورزش بوده اســت.

 پیــش از ایــن بــازی وزیــر ورزش وعــده داده بــود کــه اگــر 
شــرایط فراهــم شــود زنــان را در اســتادیوم آزادی می بینیــم 
و معــاون امــور زنــان و خانــواده رییــس جمهــوری نیــز گفته 
ــم  ــان فراه ــور زن ــرای حض ــاخت ها در آزادی ب ــود »زیرس ب

اســت«.
ــمی  ــی رس ــت فروش ــا بلی ــتادیوم آزادی ب ــای اس  دره
ــا  ــاز شــد ت ــان ب ــه روی زن روز پنجشــنبه ســوم شــهریور ب
پایانــی خــوش باشــد بــرای یــک چالــش  چنــد ده ســاله ، 
ــا واکنش هــای مختلــف مســئوالن  ــداد خوشــی کــه ب روی
و ورزشــکاران در فضــای مجــازی روبــرو شــد. ســینا کلهــر، 
معــاون فرهنگــی و ورزش همگانــی وزارت ورزش و جوانــان، 
دربــاره حضــور زنــان در ورزشــگاه در صفحــه توییتــر خــود 
نوشــت: »اتفــاق مثبــت حضــور بانــوان در ورزشــگاه آزادی، 
بهبود چشــم گیــر فضــای فرهنگی بــه خصوص شــعارهای 
هــواداران بــود. باشــد که حضــور و حرمت بانــوان در فرهنگ 
ــکوها و  ــرای س ــی ب ــت فرهنگ ــوک مثب ــد ش ــی بتوان ایران

فرهنــگ هــواداری باشــد.«
ــی،  ــراث فرهنگ ــر می ــی، وزی ــزت اهلل ضرغام ــید ع  س
گردشــگری و صنایــع دســتی نیــز بــا تشــکر از وزیــر ورزش 
بــه دلیــل راه یافتــن زنــان بــرای تماشــای ایــن بــازی بــه 
اســتادیوم آزادی، در صفحــه توییتــر خود نوشــت:»از شــادی 
زنــان و دختــران جــوان در اســتادیوم آزادی لذت بــردم. اولین 
بــار اســت که آنــان بــرای مســابقات لیگ برتــر به اســتادیوم 
می آینــد. تولیــد شــادی و دلخوشــی چقــدر راحــت اســت!«

ــس  ــواده رئی ــان و خان ــور زن ــاون ام ــی مع  انســیه خزعل
جمهــوری نیــز در نشســت خبــری اخیــر خــود درخصوص 
ــرای تماشــای دیگــر  ــان در ورزشــگاه ها ب تــداوم حضــور زن
بازی هــای لیــگ فوتبــال بــا بیــان اینکــه حضــور زنــان در 
ورزشــگاه تصمیــم وزارت ورزش بــود و فشــار فیفــا در ایــن 
ــداوم  ــر ت ــن ام ــود، گفــت: اینکــه ای ــر گــذار نب ــم اث تصمی
می یابــد یــا خیــر را بایــد از وزارت ورزش پرســید. بــر عهــده 
ــان در  ــف محــل حضــور زن ــب مختل ــه جوان ــا اســت ک م
ورزشــگاه  را بســنجیم. از ایــن رو حضــور یافتــم و جوانــب 
ــی از  ــود و حت ــادی ب ــیار ع ــرایط بس ــردم، ش ــی ک را بررس
برخــی محیــط هایــی نظیــر بازار و ســینما ســالم تــر به نظر 

می آمــد.
ــای ورزشــی  ــه ورزشــگاه آزادی در روزنامه ه ــان ب  ورود زن
و غیــر ورزشــی نیــز بازتــاب داشــت و عــاوه بــر صفحــات 
داخلــی روزنامه هــا، تیتــر صفحــه نخســت شــرق، اعتمــاد و 

خبرورزشــی شــد.
 یحیــی گل محمــدی، ســرمربی تیــم فوتبال پرســپولیس 
در نشســتی خبــری دربــاره حضــور زنــان در دیدار اســتقال 
برابــر مــس کرمــان بــا بیان اینکــه وقتی صحبــت  از مــردم و 
هــواداران اســت، بخشــی از ایــن مــردم زنــان هســتند، گفته 
بــود: آن هــا هیــچ فرقــی بــا مــردان ندارند. اتفــاق خوبــی رخ 
ــم  ــگاه ه ــایر ورزش ــرای س ــاخت ها ب ــدوارم زیرس داده و امی
ــه حضــور  ــا توجــه ب ــا ب وجــود داشــته باشــد. امیــدوارم م
ــم.  ــش بگذاری ــه نمای ــی ب ــال خوب ــان، فوتب ــردان و زن م
امیــدوارم در همــه  ورزشــگاه ها شــاهد حضــور حداکثــری 
باشــیم. دوســت دارم روزی را ببینم نصف ورزشــگاه را مردان 

و نصــف را زنــان تشــکیل بدهنــد.
 پرویــز برومنــد، دروازه بــان ملی پــوش ســال های دور 
اســتقال نیــز حضــور زنــان در ایــن بــازی را »خــوش یمن« 
ــان  دانســته و اظهــار کــرده بــود: فکــر می کنــم حضــور زن
یکــی از بهتریــن اتفاق هــا بــود کــه طی چند ســال اخیــر در 
ورزشــگاه های مــا رخ داد. خــدا را شــکر حضــور زنــان خــوش 
یمــن بــود و اســتقال ایــن بــازی را بــا پیــروزی تمــام کــرد.

 بــه گــزارش ایســنا، تجربــه امــن و بــدون حاشــیه بــازی 
ـ کرمــان منجــر بــه بلیــت فرشــی مجــدد بــرای  اســتقال 
ــازی  ــی ب ــر در ورزشــگاه آزادی یعن ــازی لیــگ برت دیگــر ب
پرســپولیس و صنعــت نفــت آبــادان شــده اســت. امــا اکنون 
در کنــار فرهنــگ ســازی های اجرایــی شــده بدیــن منظــور 
نیازمنــد توجــه جدی مســئولین بــرای همــوار کــردن و رفع 
چالش هــای موجــود بــر ســر راه ورود زنــان بــه ورزشــگاه ها 
هســتیم تــا نــه تنهــا پایتخــت نشــینان بلکــه زنــان ســایر 

اســتان ها نیــز ازایــن امــر بهره منــد شــوند.  

معاونــت جوانــان وزارت ورزش و جوانــان بــه عنــوان اصلی تریــن 
ــماری  ــاد ش ــا انعق ــیزدهم ب ــت س ــوان، در دول ــر ج ــی قش ــاد حمایت نه
ــر را در  ــزار نف ــش از ۱۰۰ ه ــوزی بی ــت مهارت آم ــا توانس از تفاهمنامه ه
راســتای حمایــت از اشــتغالزایی، ازدواج و تشــکیل زندگی مشــترک فراهم 

آورد.
 ســازمان ملــی جوانــان بــا تصویــب قانــون ۸ دی مــاه ۱۳۸۹، در ادغــام 
بــا ســازمان تربیــت بدنــی کشــور تبدیــل بــه وزارت ورزش و جوانان شــد و 

امــروزه در ۲ حــوزه »ورزش« و »جوانــان« فعالیــت می کنــد.
ــان،  ــور جوان ــا ام ــط ب ــای مرتب ــرای برنامه ه ــن و اج ــت از تدوی  حمای
برنامه ریــزی و اجــرای برنامه هــای بین المللــی داخلــی و خارجــی 
ــط و  ــتگاه های مرتب ــی دس ــکاری و هماهنگ ــا هم ــان ب ــوزه جوان در ح
نمایندگــی دولــت در ســازمان ها و مجامــع بین المللــی مرتبــط بــا 
جوانــان، پیش بینــی تســهیات و تمهیــدات الزم بــرای تشــویق و توســعه 
فعالیت هــای بخــش خصوصــی در حــوزه  هــای مرتبــط بــا امــور جوانــان با 
همــکاری و هماهنگــی دســتگاه های ذی ربــط در حــوزه جوانــان و حمایــت 
ــالت های  ــداف و رس ــن اه ــان از مهمتری ــای جوان ــاد و اداره خانه ه از ایج

ــان« اســت. ــن ســازمان دولتــی در حــوزه »جوان ای
 اعمــال تعهداتــی کــه در دولــت مردمــی ســیزدهم بــا انعقــاد شــماری از 
تفاهمنامه هــا بــه منظــور همــکاری بــا برخــی دســتگاه ها ســرعت گرفتــه 
و بــا توســعه آمــوزش جوانــان، تمرکــز بــر مهارت آمــوزی و توانمندســازی، 
ــل  ــای نس ــتعدادها و توانایی ه ــه از اس ــتفاده بهین ــات اس ــت موجب توانس
جــوان و فرصــت اشــتغال و تشــکیل زندگــی مشــترک را نیــز بــرای برخی 

جوانــان بــه ارمغــان آورد.
 یکــی از مهمتریــن اقدامــات در ایــن راســتا در دولــت مردمــی، انعقــاد 
تفاهم نامــه همــکاری بیــن معاونــت امــور جوانــان وزارت ورزش و جوانــان 
بــا ســازمان پژوهــش و نــوآوری دفاعــی وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیروهای 
ــان  ــا هــدف بهره بــرداری حداکثــری از ظرفیــت جوان مســلح )ســپند( ب
و نخبــگان و همچنیــن اشــاعه تفکــر اصیــل علــم محــور، ارتقــای ســطح 
زندگــی و تعالــی روحــی انســان و اســتفاده بهینــه از امکانــات موجــود بود.

ــتاب دهی  ــوآوری و ش ــز ن ــرداری از مراک ــدازی و بهره  ب ــن راه  ان  همچنی
جوانــان )منــش( در ۱۵ اســتان کشــور بــا ۲۰۴ رویــداد، بیــش از ۸۰۰ نفــر 
ســاعت مشــاوره، فعالیت ۶۲ تیــم و برگــزاری ۱۶۸ کارگاه، برگــزاری دوره-

هــای مهــارت  آمــوزی اشــتغال و کارآفرینــی و مهارت هــای زندگــی ویــژه 
ســربازان و کارکنــان جــوان ســتاد کل نیروهــای مســلح )نزدیــک بــه ۱۲۰ 
هــزار نفــر(، برگــزاری دوره هــای مهــارت آمــوزی اشــتغال و کارآفرینــی 
ــری از  ــا بهره گی ــال ب ــا ۳۵ س ــان ۱۸ ت ــژه جوان ــی وی ــای زندگ و مهارت ه
ظرفیــت ۱۱۰ مســجد در ســطح کل کشــور با همــکاری ســازمان تبلیغات 
اســامی )آمــوزش بیــش از ۵۰۰۰ نفــر از جوانــان( و برگــزاری دوره  هــای 
آمــوزش اشــتغال و کارآفرینــی و مهارت هــای زندگــی ویــژه جوانــان ۱۸ تــا 
۳۵ ســال تحــت پوشــش کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( بــا همــکاری 
کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( )آمــوزش بیــش از ۸۰۰۰ نفــر از جوانان( 
نیــز از دیگــر اقدامــات حائــز اهمیــت ایــن نهــاد طــی یــک ســال اخیــر 
ــرای  ــان ب ــازی جوان ــدف آماده س ــا ه ــه ب ــت ک ــیزدهم اس ــت س در دول
ــه  ــی و... در جامع ــی و فرهنگ ــدد اجتماع ــای متع ــری نقش ه برعهده گی

انجــام پذیرفــت.
 برگــزاری دوره  هــای تربیــت مربــی در حــوزه اشــتغال و کارآفرینــی بــا 
همــکاری کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( و ســازمان تبلیغــات اســامی، 
تولیــد و پخــش مســتند ۱۰۰ قســمتی کارآفرینــان جــوان اســتان  ها در 
رســانه ملــی و بســتر فضــای مجــازی بــا هــدف ارتقــای فرهنــگ اشــتغال 
ــا همــکاری ســازمان جهــاد دانشــگاهی،  ــان ب و کارآفرینــی در بیــن جوان
ــی  ــتغال و کارآفرین ــری در حــوزه اش ــانه ای و تصوی ــوای رس ــد محت تولی
از جملــه تولیــد ۳۵۰۰ دقیقــه موشــن گرافی بــا موضــوع اشــتغال  پذیــری 
و فرهنــگ کار، جهــش تولیــد و اوقــات فراغــت در ســبک زندگــی ایرانــی 
اســامی؛ تولیــد ۲۰۰ دقیقــه مســتند تصویــری با موضــوع معرفــی جوانان 
کارآفریــن روســتایی؛ تولیــد ۲۷۳ دقیقــه مســتند تصویــری بــا موضــوع 
ــوا  ــد محت ــازی؛ تولی ــای مج ــب و کار در فض ــای کس ــی مهارت  ه معرف
ــق  ــات موف ــه تجربی ــات ارائ ــا موضوع ــی ب ــتغال و کارآفرین ــوزه اش در ح
کشــورهای جهــان اســام در حــوزه کارآفرینی اجتماعــی و اقتصــاد، خرده 
روایت  هــای کســب و کار و کســب و کار بــا رویکــرد اســامی بــا همــکاری 
ســازمان جهــاد دانشــگاهی؛ تولیــد محتــوا در حــوزه کارآفرینــی اجتماعی 
و حمایــت از اجــرای طــرح شناســایی، استانداردســازی و آمــوزش فعــاالن 
حــوزه گردشــگری و صنایــع دســتی نیــز در ایــن دوران بــه همــت جامعــه 

جوانــان ایــن وزاتخانــه رقــم خــورد.
 حمایــت از اجــرای طــرح راهکارهــای نحــوه ورود فنــاوری بــه کســب و 
کارهــای جوامــع محلــی، ارائــه خدمــات مشــاوره کارآفرینــی بــه جوانــان 
کارآفریــن )دریافــت کننــده تســهیات اشــتغال و کارآفرینــی( بــا همکاری 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، حمایــت از اجــرای طــرح شناســایی، 
ــوزه  ــاوره در ح ــات و مش ــه خدم ــهیل گری، ارائ ــا، تس ــوزش مهارت  ه آم
اشــتغال و کارآفرینــی به منظور توانمندســازی جوانان ســاکن در روســتاها 
)بــا همــکاری معاونــت توســعه روســتایی و مناطــق محــروم کشــور نهــاد 
ریاســت جمهــوری( نیــز در راســتای حمایــت دولــت از توانمندســازی و 

اشــتغال اتفــاق افتــاد.
 اعطای تسهیالت اشتغال و کارآفرینی

 یکــی دیگــر از اقدامــات حائــز اهمیتــی کــه توســط دولــت ســیزدهم 
و در راســتای حمایــت از ایــن توانمندســازی و اشــتغال انجــام پذیرفــت و 
ــز  ــان و تشــکیل زندگــی مشــترک نی ــر ازدواج جوان ــد ب بی شــک می توان
ــه همــت  ــر واقــع شــود، اعطــای تســهیات اشــتغال و کارآفرینــی ب موث

جامعــه جوانــان ایــن وزارتخانــه بــود.
 اعطــای تســهیات اشــتغال و کارآفرینــی بــه جوانــان واجــد شــرایط از 
طریــق صنــدوق کارآفرینــی امیــد )در اشــتغال بخــش شــهری( بــا ۲۰۵ 
مــورد و اعطــای تســهیات اشــتغال و کارآفرینــی بــه جوانان واجد شــرایط 
از طریــق بانــک قرض الحســنه رســالت )در اشــتغال بخــش روســتایی( بــا 

۴۸۰ مــورد.
 برگزاری ۷۷۳۷ کارگاه آموزشی در حوزه ازدواج

  برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی بــا موضــوع ازدواج و خانــواده در ســطح 
کشــور از طریــق ادارات کل ورزش و جوانــان اســتان ها بــرای جوانــان نیــز 
یکــی دیگــر از اقدامــات حمایتــی در زمینــه ازدواج و خانــواده اســت کــه 

بی شــک در کارنامــه دولــت ســیزدهم بــه ثبــت خواهــد رســید.
ــا برگــزاری  ــان در ایــن عرصــه ب ــان وزارت ورزش و جوان  معاونــت جوان
ــورت  ــه ص ــور ب ــتان کش ــی ازدواج در ۴۱۴ شهرس ۷۷۳۷ کارگاه آموزش
رایــگان )۳۰۹۱ کارگاه آنایــن ـ ۴۵۸۱ حضــوری ـ ۲۰۸۴۹ ســاعت 
آموزشــیـ  ۱۷۳۹۵۴ شــرکت کننــده( نقشــی مهــم در آگاهی بخشــی بــه 
ــرده  ــاء ک ــه و کاهــش طــاق ایف ــای آگاهان ــد انتخاب ه ــان و بی تری جوان

اســت.
 برگــزاری رویدادهــای ملــی از جملــه رویــداد هــم آهنــگ بــا حضــور 
ــی  ــم افزای ــدف ه ــا ه ــواده ب ــوزه ازدواج و خان ــر از کنشــگران ح ۴۰۰ نف
ــر  ــواده در سراس ــوزه ازدواج و خان ــائل ح ــع مس ــرای رف ــازی ب و شبکه  س
کشــور بــه تفکیــک شهرســتان و مراســم ملــی )ایــران جــوان بمــان( بــه 
منظــور تجلیــل از موثریــن عرصــه جمعیت همزمــان بــا روز ملی جمعیت 
برگــزاری مراســم هفتــه جمعیــت در سراســر کشــور )ســطح اســتانی( و 
ــا حضــور  ــر از فعــاالن عرصــه جمعیــت ب برگــزاری همایــش ملــی تقدی
مســئوالن کشــوری در روز ملــی جمعیــت نیــز از اقداماتــی اســت کــه طی 

یــک ســال اخیــر در ایــن راســتا انجــام گرفــت. 

حمایت از اشتغال با استفاده از مهارت آموزی؛ 
دستاورد جامعه جوانان در دولت سیزدهم

گزارش

پایانی خوش برای چالش ۲۰ ساله ورود 
»زنان« به »ورزشگاه« 
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آنچه »سایه« را متهم کرد

یادداشت

کارنامــه  علیرغــم  کارگــردان  منصورفــاح،  اکبــر 
ــد ســالی اســت  ــه هــای ۷۰ و ۸۰، چن ــارش در ده پرب
ــه اســت. حضــور در  ــه گرفت ــن ســاختار فاصل ــه از ای ک
اولیــن تئاترتلویزیونــی بعــد از انقاب »حصــار در حصار« 
)بــه کارگردانــی محمدرضــا هنرمنــد( در کارنامــه هنری 
منصورفــاح بــه چشــم مــی خــورد. آخریــن حضــور او 
امــا در تلویزیــون بــا ســریال »اینجــا خانــه مــن اســت« 
بــه ســال ۹۷ بازمــی گــردد و تــا قبــل از آن هــم بیــش 

از ۱۰ ســال بــود کــه ســریال نمــی ســاخت.
آژانــس دوســتی )۱۳۷۸(، فقــط بــه خاطــر تــو 
)۱۳۸۲(، فصــل دوم آقــای گرفتــار )۱۳۸۴(، بــرای 
آخریــن بــار )۱۳۸۴(، بــه خاطــر مــن )۱۳۸۵( و حــس 
ــن  ــه از ای ــت ک ــی اس ــریال های ــن س ــادری عناوی م
ــان برخــی از  ــده اســت و همچن ــه جــا مان کارگــردان ب
آنهــا خصوصــا »آژانــس دوســتی« کــه آن را همــراه بــا 
عــده ای دیگــر از کارگــردان هــا ســاخت، بازپخــش مــی 

شــود.
ــم  ــا ک ــن روزه ــابقه ای ــردان باس ــن کارگ ــرا ای ــا چ ام

ــت؟ ــده اس کار ش
ــنا در  ــا ایس ــی ب ــاح در گفت وگوی ــور ف ــر منص اکب
پاســخ بــه ایــن پرســش چنیــن اظهــار کــرد: متاســفانه 
ــت  ــا دوس ــت. م ــرده اس ــر ک ــون تغیی ــرایط تلویزی ش
داریــم کار کنیــم و البتــه تلویزیــون و ســینما برایمــان 

ــدارد. ــی ن فرق
او افــزود: مــن بــه ایــن دلیــل وارد حیطــه تلویزیــون 
ــفانه  ــرده اســت و متاس ــر ک ــیار تغیی ــون بس نشــدم چ
ــن  ــه م ــی ک ــر اســت و از آن جای ــال تغیی ــدام در ح م
بــا ایــن دوســتان )مدیــران جدیــد( برخــوردی نداشــتم، 
ــه  ــت چ ــرار اس ــه ق ــم. اینک ــان را نمی دان برنامه هایش
اتفاقــی بیفتــد تــا تلویزیــون از ایــن رکــود فعلــی خــارج 

ــم. ــم نمی دان ــود را ه ش
ــی  ــت فعل ــی اش از وضعی ــاره ارزیاب ــاح درب منصورف
ــون، هــم چنیــن بیــان کــرد: احســاس می کنــم  تلویزی
تلویزیــون بــه یــک خانــه تکانــی اساســی احتیــاج دارد 
تــا جــو تلویزیــون بــه ســمت فیلــم هــا و فیلمنامه هــای 
ــد شــود  ــد ســریال های درســت تولی ــرود. بای درســت ب
تــا تلویزیــون بتوانــد از ایــن موجــی کــه در ایــن 

ــود. ــده، رد ش ــار آن ش ــال ها گرفت س
ــای  ــون در دهه ه ــه داد: تلویزی ــردان ادام ــن کارگ ای
ــی داشــت و پرمخاطــب  ــل قبول ــت قاب ــته، وضعی گذش
ــردم  ــی باعــث روی آوردن م ــا کمبودهــای فعل ــود. ام ب
ــت  ــود و رقاب ــی ش ــا م ــایر پلتفرم ه ــدات س ــه تولی ب

ــد. ــد ش ــنگین خواه ــون س ــرای تلویزی ب
او بــا اشــاره بــه اینکــه برخــی کارگردان هــای جدیــد 
یــا افــرادی کــه وارد ســاختار تلویزیــون شــدند تجربــه 
کافــی ندارنــد، گفــت: در ایــن ســال ها خیلــی از 
دوســتان مثــل مــن تجربه هایــی را جمــع آوری کردنــد 
کــه االن بــه اوج خــودش رســیده اســت امــا از آن 

ــود. ــی ش ــتفاده ای نم اس
فــاح بــا بیــان ایــن کــه در ایــن ســال ها پیشــنهادی 
ــرد: در  ــح ک ــت، تصری ــته اس ــون نداش ــرف تلویزی از ط
ایــن ســال هــا تنهــا یــک پیشــنهاد از طــرف تلویزیــون 
داشــتم کــه ســاخت آن در شهرســتان انجــام می شــد و 

مــن بــه دلیــل مشــکات خــاص آن را رد کــردم.
ایــن کارگــردان در ارتبــاط بــا حضــور مجــددش 
ــا  ــا ب ــن اســت ت ــر ای ــا ب ــت: ســعی م ــون گف در تلویزی
برقــرار کــردن ارتبــاط دوبــاره بتوانیــم بــا تلویزیــون کار 
کنیــم. در حــال حاضــر بــا یــک تهیــه کننــده در جهــت 
ــم امــا  ــی صحبــت کردی ســاخت یــک ســریال تلویزیون

ــم. ــر قطعــی از آن نداری ــوز خب هن

تلویزیون به خانه تکانی اساسی نیاز دارد

جدول سودوکوجدول سودوکو
جــدول ســودوکو یــک بــازی و ســرگرمی جالــب و جــذاب مــی باشــد جــدول ســودوکو از یــک جــدول ۸۱ خانــه تشــکیل شــده اســت ، هــر جدول از ۹ ســطر و۹  ســتون تشــکیل شــده اســت . همین جــدول خود نیــز به ۹ 

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

                

یــک برنامــه ســاز مذهبــی بــا اعتقــاد بــر اینکــه دیــن 
ــاره اینکــه چــرا برنامــه  ــاوری امــری فطــری اســت درب ب
ــا نســل جــوان  ــون نمــی تواننــد ب هــای مذهبــی تلویزی
ــا و  ــی خطاه ــرد: گاه ــح ک ــد، تصری ــرار کنن ــاط برق ارتب
ــی هــا، دینــداران کهنســال را هــم دچــار خدشــه  دوروی
اعتقــادی مــی کنــد چــه برســد بــه نســل جــوان و کــم 

تجربــه.
آرش داودی، تهیــه کننــده و کارگــردان مجموعــه برنامه 
تلویزیونــی ماهچــراغ در گفــت و گویــی با ایســنا در پاســخ 
بــه اینکــه چــرا برنامــه هــای مذهبی صداوســیما در ســال 
هــای اخیــر بــا مخاطــب آنطــور کــه بایــد و شــاید ارتبــاط 
ــن  ــه ای ــخ ب ــرد: پاس ــان ک ــد، خاطرنش ــرده ان ــرار نک برق
ــگاه نســل جــوان  ــه دارد؛ اول اینکــه ن پرســش ســه نکت
بــه مقولــه دیــن بــه دلیــل تقابــل ســاختگی دیــن و علــم 
تغییــر کــرده اســت. وقتــی جــوان امــروزی منبــع اصلــی 
ــی  ــای تکنولوژیک ــی کااله ــف و حت ــوم مختل ــد عل تولی
ــه خــود را در یــک بســتر فرهنگــی مــاده  مصرفــی روزان
ــه خــوراک علمــی خــود را در  ــد و هم ــدا می کن ــرا پی گ
فرهنــگ غیردینــی مــی یابــد، طبیعــی اســت بــه ســمت 
ایــن تقابــل ســوق داده شــود، پــس قــدم اول بــرای جــدا 
شــدن از ایــن تقابــل، تولیــد و پیشــرفت علمــی در داخــل 

یــک فرهنــگ دینــی اســت.

وی در همیــن راســتا توضیــح داد: نکتــه دوم در کاهــش 
گرایــش ایــن نســل بــه مفاهیــم دینــی بــه دلیــل رفتــار 
معــدودی از دینداران و شــریعتمداران اســت. نســل جوانی 
کــه در معــرض بمبــاران اطاعاتــی فضای مجازی و رســانه 
ــر  ــه ظاه ــان های ب ــای انس ــن خط ــت و کوچکتری ای اس
ــش اطــاع  ــف رســانه ای برای ــن طی ــدار، در بزرگتری دین
ــوزه  ــان آم ــق می ــی شــود، ناخــودآگاه در تطاب رســانی م
ــی  ــه دچــار مشــکل م ــدن رفتارهــای متظاهران ــا و دی ه
شــود؛ البتــه ایــن خطاهــا و دورویــی هــا در ظاهرســازان 
امــر شــریعت، دینــداران کهنســال را هــم دچــار خدشــه 
اعتقــادی می کنــد چــه برســد بــه نوجــوان و جــوان کــم 

. به تجر
فراموش نکنیم دین باوری امری فطری است

ایــن برنامــه ســاز تصریــح کــرد: نکتــه مهــم دیگــر، عدم 
ــی در  ــی و دین ــای معرفت ــوزه ه ــوزش ح ــق در آم تعمی
نســل جــوان اســت. آن هــم توســط نهادهای سیاســتگذار 
و نهادهــای دانشــگاهی. اینکــه سیاســتمداران فرهنگــی ما 
کار دینــی و اعتقــادی را در ســطح پوســته و قشــری انجام 
دهنــد نتیجــه ای جــز تزلــزل اعتقــادی بــه بــار نخواهــد 
آورد. فرامــوش نکنیــم کــه دیــن بــاوری یــک امــر فطــری 
اســت پــس هــرگاه بــا نــگاه قشــری و زبــان شــعار زده بــا 
ــرو شــویم کاری پیــش  نســل جــوان تشــنه آمــوزش روب

نخواهــد رفــت. هــر وقــت هدفگــذاری هــای فرهنگــی و 
اعتقــادی بــه ســمت فطــرت پاک انســانها باشــد مــی توان 
توقــع یــک اتصــال قــوی ایمانــی را داشــت؛ در غیــر ایــن 
صــورت آمــوزه هــای دینــی در ســطح شــعار و ظاهــر باقی 
مــی مانــد کــه ایــن بــه ســادگی هــم دســتخوش تغییــر 

مــی شــوند.
نگاه جدیدی برای مخاطب به تصویر در می 

آوریم
داودی کــه برنامــه اش ـ »ماهچــراغ« ـ در ایــام اربعیــن 
ــاره قصــه  ــون پخــش خواهــد شــد، ســپس درب از تلویزی
ایــن برنامــه توضیــح داد: در ایــن مجموعــه، فــارغ از نــگاه 
ــریال  ــا و س ــه ه ــه در برنام ــومی ک ــی مرس ــای تاریخ ه
هــای تلویزیونــی مــا نســبت بــه واقعه اربعیــن وجــود دارد،  
ســعی کردیــم نــگاه جدیــدی بــرای مخاطــب بــه تصویــر 

ــم. در آوری
او بــه روایــت قصــۀ افــراد مختلــف در برنامــه اش اشــاره 
کــرد و گفــت: داســتان ایــن مجموعــه در موکــب راه آهــن 
در مــرز شــلمچه مــی گــذرد و در آن خانــواده ای کــه بــه 
تازگــی فرزنــد خــود را از دســت داده اند، پذیــرای مهمانان 
اباعبــداهلل هســتند. آنــان در ایــن موکــب بــا زائرانــی روبرو 
مــی شــوند کــه هــر کــدام داســتان هــای خاص خودشــان 

را در ارتبــاط معنــوی  بــا امــام حســین)ع( دارنــد.
از شعارزدگی پرهیز کردیم

از  پرهیــز  بــه  همچنیــن  »ماهچــراغ«  کارگــردان 
شــعارزدگی در محتــوای برنامه اش اشــاره و تاکیــد کرد: در 
ایــن برنامــه ســعی کردیم از تکــرار و تعصب خشــک دوری 
کنیــم و زندگــی معمولــی آدم هــا و ارادت قلبــی شــان را 
بــه اهــل بیــت )س( نمایــش بدهیــم. بــه همیــن منظــور 
زاویــه نــگاه مــا به ماجــرای عظیــم عاشــورا و اتفاقــات پس 
از آن متناســب بــا رفتــار اســطوره ای و حماســی خانــدان 
عصمــت و طهــارت اســت. همچنین تــاش کردیم نشــان 
بدهیــم کــه همــه آحــاد جامعــه در هــر طبقــه و جایگاهی 
در اعمــاق وجــود خودشــان عشــق واقعــی و سرســپردگی 
حقیقــی بــه امامشــان دارنــد. »ماهچــراغ« قصــه آدم هایی 
اســت کــه بــا وجــود مشــکات بســیار اقتصــادی و 
اجتماعــی احســاس مــی کننــد مــی تواننــد بــا حضــور در 
ــرای ادامــه  ــرژی و انگیــزه الزم را ب پیــاده روی  اربعیــن، ان

زندگــی پیــدا کننــد.
او در ادامــه دربــاره ســاخت ایــن مجموعــه در یــک دکور 
ــاخت  ــه س ــه اینک ــه ب ــا توج ــح داد: ب ــتودیویی توضی اس
مجموعــه هــای نمایشــی در روزگار فعلــی هزینــه هــای 
ــم  ــمت رفتی ــن س ــه ای ــا ب ــام آوری دارد، م ــیار سرس بس
ــا اســتفاده  کــه بــا حضــور در یــک اســتودیوی ثابــت و ب
ــژوال،  ــات وی ــو وال و امکان ــی و ویدی ــات دیجیتال از امکان
ــه  ــم ک ــر دربیاوری ــه تصوی ــی را ب ــن های مختلف لوکیش
ــریال و  ــک س ــاخت ی ــی دارد. س ــودش تازگ ــوع خ در ن
ــی ۱۰ قســمتی مناســبتی در  ــه تلویزیون ــه برنام مجموع
صداوســیما نزدیــک بــه ســه مــاه زمــان می بــرد کــه مــا 
بــا اســتفاده از ایــن امکانــات و تجهیــزات ســعی کردیــم تا 
پــروژه را در یــک مــاه و بــا هزینه هایــی بــه مراتــب کمتــر 

بــه پایــان برســانیم.
ــبه  ــد ش ــل عقای ــه دلی ــه ب ــی ک بازیگران

روشــنفکری درخواســتمان را رد کردنــد
ــران و  ــور بازیگ ــکر از حض ــن تش ــان ضم داودی در پای
عوامــل پشــت صحنــه »ماهچــراغ« کــه بــا بضاعــت مالــی 
کــم پــروژه را همراهــی کردند، خاطرنشــان کــرد: بازیگران 
ــر از  ــن ت ــیار پایی ــتمزدهایی بس ــا دس ــریال ب ــن س ای
چیــزی کــه در ســینما و تلویزیــون عــرف اســت حاضــر 
ــه  ــم ک ــد بگوی ــی بای ــدند و حت ــا ش ــا م ــکاری ب ــه هم ب
برخــی بــه عشــق امــام حســین )ع( حتــی یــک ریــال هم 
بــرای ایــن کار از مــا طلــب نکردنــد و تنهــا بــرای نمایــش 
ــد؛ در  ــدا کردن ــه امامشــان در کار حضــور پی ارادتشــان ب
ــی و  ــه دلیــل مســائل مال ــی کــه برخــی بازیگــران ب حال
حتــی عقایــد شــبه روشــنفکری شــان از قبــول ایــن کار 

صــرف نظــر کردنــد.
ــمت  ــراغ در ۱۰ قس ــه ماهچ ــنا، برنام ــزارش ایس ــه گ ب
ــرای  ــازی و اج ــا ب ــه ب ــود ک ــد می ش ــه ای تولی ۴۵ دقیق
احمــد نجفــی و بــازی انــوش معظمــی، آزیتــا ترکاشــوند، 
صفــا آقاجانــی، پریســا گلدوســت، رابعــه اســکویی، 
حســن اســدی، اتابــک نــادری، شــهناز شــهبازی، ســاالر 
ــدی  ــی، مه ــا طالب ــهریاری، فریب ــد ش ــی، مجی کریمخان
ــا،  ــاس صف ــر، عب ــد ماه ــی، امی ــید بحرای ــی، گلش خزبان
ــه  ــال ب ــاه امس ــهریور م ــه ش ــی و ... از نیم ــس رضای نرگ
ــد شــد. ــن حســینی پخــش خواه ــام اربعی مناســبت ای

بازیگرانی که به خاطر عقاید شبه روشنفکری برنامه مذهبی نمی روند!

SUDOKUWEB

• First select a number/operator and than apply it to a sudoku cell.

5 1 3  4  2  9
2 9 8 7 1 3 4   
4   5  2 3  1
 2 6   4 9  7
7   9 6 5    
9 4  2    3  
6   3   7   
 7 9 8 2 6    
3 5 2  7 9 6 1  

SUDOKUWEB

• First select a number/operator and than apply it to a sudoku cell.

    6 9    
  5 8 4  9   
8 9 6 5 3  4 1 7
 5 9  2   6  
4 2  6 1     
6  7       
5 6 1 3 9 4 8  2
    5  6   
9  3 2    4 1

Cloud Data Backup Services
Get The Best Results The Web Can Offer About Cloud Data Backup S
Cloud Backup Services

یــک فعــال فرهنگــی بــا اشــاره بــه چیزهایــی کــه دســتاویز مخالفــان مجــازی 
هوشــنگ ابتهــاج شــده اســت، بــر ایــن بــاور اســت کــه تخریــب او بــه هــر قیمــت 
و ترتیبــی امــری اخاقــی نیســت و دربــاره پیامدهــای گفتــاری و نوشــتاری مــرگ 
»ســایه« می گویــد: واکنش هــا بــر اســاس دانــش و مطالعــه نیســت و احساســات 
و امیــال درونــی افــراد، آنــان را بــه برچســب زدن، متهــم کــردن یــا طرفــداری و گاه 

پرســتش از افــراد وا مــی دارد. 
ــده   ــریات زرد، ع ــد نش ــازی مانن ــای مج ــده در فض ــن عقی ــا ای ــن ب او همچنی
کوچکــی بــرای جماعــت بزرگــی نســخه می پیچنــد، بــه آنچــه در فضــای مجــازی 

ــد شــده اســت هــم پرداختــه، نقــدش کــرده اســت. ُم
حســین زنــدی، در یادداشــتی کــه بــا عنــوان »مــرگ ســایه و نگاه ســیاه و ســفید 
ــرار داده، آورده  ــار ایســنا ق ــزرگان« در اختی ــر ســر ب جامعــه؛ آوار ســرخوردگی ها ب

ست: ا
امیــر هوشــنگ ابتهــاج )ه. ا.ســایه( پــس از ســال ها اقامــت در آلمــان در آســتانه 
ــت پنجــم شــهریورماه در زادگاه خــود،  ــت و در نهای ــا رف ــج ســالگی از دنی نودوپن
رشــت، آرمیــد. امــا پــس از مــرگ ایــن شــاعر واکنش هایــی از ســوی طرفــداران 
و مخالفــان او در فضــای مجــازی منتشــر شــد کــه نشــان مــی داد، جامعــۀ ایــران 
بــه یــک عصبانیــت افراطــی دچــار اســت. جامعه شناســان ایــن وضعیــت را نشــانۀ 
ــای خــود  ــه حــد اع ــه ب ــد. پرخاشــگری جامع ــه می دانن ــی شــدن جامع دوقطب
رســیده؛ تــا جایــی کــه ایــن دو قطبــی شــدِن جامعــه را در خاکســپاری یــک شــاعر 

ــد. ــوان دی ــز می ت نی
ایــن نخســتین بار نیســت کــه پــس از مــرگ یــک هنرمنــد یــا رخــداد اجتماعــی 
ــا واکنش هــای خشــن گفتــاری و  ــا اظهــار نظــر یــک روشــنفکر و هنرمنــد، ب و ی
نوشــتاری از ســوی افــراد مواجــه می شــویم. پــس از مــرگ محمدرضــا شــجریان نیز 
ایــن ماجــرا را شــاهد بودیــم. امــا اینکــه شــرایط فعلــی محصــول چیســت، موضــوع 
مهمــی اســت کــه بــه واکاوی و پژوهــش از ســوی پژوهشــگران نیــاز دارد. امــا آنچــه 
از پیامدهــای گفتــاری و نوشــتاری مــرگ »ســایه« دریافتــم ایــن بــود کــه واکنش ها 
بــر اســاس دانــش و مطالعــه نیســت و احساســات و امیــال درونــی افــراد، آنــان را بــه 

برچســب زدن، متهــم کــردن و یــا طرفــداری و گاه پرســتش از افــراد وا مــی دارد. 
ــاج،  ــنگ ابته ــازی هوش ــان مج ــتاویزهای مخالف ــی از دس ــال، یک ــور مث ــه ط ب
ــده اســت: »در  ــن ۱۳۵۷ بازنشــر ش ــم بهم ــه در دوازده ــعری اســت ک ــه ش قطع
بگشــایید/ شــمع بیاریــد/ عــود بســوزید/ پــرده بــه یــک ســو زنیــد از رخ مهتــاب/ 
ــان  ــار راه رســیده/ آن ســفری همنشــین گــم شــده باشــد« آن ــن/ از غب شــاید ای
ــارغ از  ــرای ورود امــام خمینــی ســروده اســت. ف می گوینــد ســایه ایــن شــعر را ب
اینکــه هــر انســانی در انتخــاب مســیر سیاســی محــق اســت امــا موضــوع اصلــی 
ایــن اســت کــه ایــن شــعر در تاریــخ ۴ اردیبهشــت ۱۳۳۱ ســروده شــده اســت و بــه 
وقایــع انقــاب مســتقیما ارتباطــی نــدارد. گویــی همــۀ شــاعرانی کــه انقابیــون در 
وقایــع سیاســی و اجتماعــی از شــعرهای آنــان اســتفاده کرده انــد، در محکمــه ایــن 
معترضــان حاضــر در فضــای مجــازی بایــد محاکمــه شــوند. بــه طــور مثــال حافــظ 
را بــه دلیــل ســرودن بیت هایــی ماننــد »دیــو چــو بیــرون رود، فرشــته درآیــد« کــه 
ــات  ــه انتخاب ــا در مناســبت های مختلــف در یک صــد ســال گذشــته، از جمل اتفاق
مختلــف اســتفاده شــده، محاکمــه کنیــم. البتــه برخــی خبرگزاری هــای دولتــی نیز 
ایــن شــعر »ســایه« را بــه وقایــع انقــاب منتســب کرده انــد کــه بــه نظــر عامدانــه 
بــوده و بــه ایــن مســائل دامــن زده انــد. بخشــی از دولتی هــا نیــز بــا انتشــار چنیــن 

مطالبــی بــه دنبــال از آن خــود کــردن ایــن شــاعر هســتند.
ــده گرفــت کــه ابتهــاج و بســیاری از روشــنفکران در ابتــدای  ــد نادی البتــه نبای
انقــاب طرفــدار انقــاب اســامی بودنــد و بــه مــرور از قطــار انقــاب پیــاده شــدند. 
ــه مناســبت روز  ــکا و ب ــه ســفارت آمری ــه ب ــت از حمل ــرای حمای ــی کــه ب نامه های
ــون  ــرادی چ ــۀ اول اف ــت. در نام ــن ادعاس ــاهد ای ــد، ش ــر کرده ان ــدس منتش ق
بهاءالدیــن  آریان پــور،  امیرحســین  تنکابنــی،  فریــدون  به آذیــن،  »ســایه«، 
خرمشــاهی، احســان طبــری، جــال ســرفراز، نــازی عظیمــا، محمــد قاضــی، رحیم 
نامــور، جمــال میرصادقــی، محمدرضــا اصانــی، اســماعیل نــوری  عــا، محمدرضــا 
فشــاهی و کیومــرث منشــی زاده و در نامــۀ دوم نیــز نام هایــی چــون احمــد شــاملو، 
رضــا براهنــی، غامحســین ســاعدی، ســیمین دانشــور، اســماعیل خویــی، نجــف 
دریابنــدی، داریــوش آشــوری، داریــوش شــایگان، احمــد کریمــی حــکاک، محمــد 
مختــاری، داریــوش مهرجویــی، محســن یلفانــی، امیرحســین و ســیروس آریان پــور 
بــه چشــم می خــورد. بنابرایــن در نــگاه علمــی نمی توانیــم بــه یکــی نــگاه مثبــت و 
دیگــری نــگاه منفــی داشــته باشــیم. بــه نظــر می رســد یکــی از ریشــه های حملــه 
بــه روشــنفکران و چنیــن نــگاه خشــنی را بایــد در روشــنفکری دهــۀ ســی تــا دهــۀ 
شــصت خورشــیدی دانســت. افــرادی ماننــد آل احمــد و شــاملو و براهنی و بــه آذین 
تــا »ســایه« بــا رفتــار و اظهــار نظرهــای متناقــض بــه ایــن موضــوع دامــن زده انــد. 
چــه کســی ایــن تناقض هــا را نداشــت؟  کمتــر کســی ماننــد مصطفــی رحیمــی 

تکلیلفــش را بــا خــود روشــن کــرده بــود.
بــا ایــن حــال بایــد پرســید آیــا بــاور سیاســی ابتهــاج شــعرش را تســخیر کــرده 
بــود؟ بــدون شــک، شــعر و تصنیــف و ترانــۀ او متاثــر از ایــن نــگاه بــوده و طبیعــی 
اســت کــه گاهــی نمــود عقیــدۀ هنرمنــد در اثــرش دیــده شــود امــا نمی توانیــم 
بــه طــور قطعــی حکــم صــادر کنیــم و بگوییــم او شــاعری سیاســی بــوده اســت. 
ــت و  ــی اس ــم پارس ــده از نظ ــا مان ــه ج ــار ب ــن آث ــقانه های او از لطیف تری عاش
ــا و  ــت. ترانه ه ــر اس ــم دوران معاص ــرای مه ــه غزل س ــی از س ــک او یک ــدون ش ب
تصنیف هــای او از ماندگارتریــن آثــار موســیقایی ایراننــد و تصحیــح او از حافــظ کار 

بســیار ارزشــمندی اســت.  
امــا اظهــارات بیــان شــده در فضــای مجــازی در ایــن چنــد روزه، نشــریات زرد را 
تداعــی می کنــد کــه پیــش از همه گیــر شــدن فضــای مجــازی، راهبــری بخشــی 
از افــکار عمومــی را در دســت داشــتند. در روزگاری کــه اکثریــت جامعــه مســئولیت 
ــر  ــازی دارد، ه ــای مج ــک را  در فض ــی کوچ ــدات اقلیت ــته ها و تولی ــر نوش بازنش

محتوایــی را از طریــق ایــن اقلیــت می تــوان بــه خــورد آنــان داد.
ــی  ــا مردم ــه م ــت ک ــن اس ــکل ای ــد، مش ــه ش ــر گفت ــه پیش ت ــور ک همان ط

ــم. ــوع می کنی ــوب رج ــع مکت ــه مناب ــر ب ــتیم و کمت ــفاهی هس ش
دربــارۀ ابتهــاج نیــز گفت وگوهــای او و حتــی کتــاب مهــم خاطــرات شــفاهی اش 
ــارۀ خــود و دیگــران موجــود اســت. امــا کســانی کــه اظهــار نظــر می کننــد،  درب
بــدون مراجعــه بــه ایــن آثــار، یــک روز طرفــدار او هســتند و یــک روز علیــه او. یعنی 
ــرد.  ــرار می گی ــانه ها ق ــیردهی رس ــات و مس ــت مایۀ تصمیم ــان دس ــی آن بی ثبات
ایــن فحاشــان قبــل از ایــن بارهــا او را کشــته بودنــد. آخرین بــار خــود او در ماجــرای 
جنــگ اوکرایــن دراین بــاره گفــت، دیگــر خســته شــده از ایــن همــه جعــل و دروغی 
کــه بــه او نســبت می دهنــد؛ شــعر جعلــی، تصنیــف و ترانۀ جعلــی، خاطــرۀ جعلی، 

ــِر ســیمرغ جعلی. پ
ــر می شــمارند. اظهــارات  بســیاری او را سانســورچی پیــش و پــس از انقــاب  ب
افــرادی کــه حتــی از برنامــه گلهــا سررشــته ای ندارنــد و بــه موســیقی ســنتی ایران 
عاقــه ای ندارنــد، دربــارۀ عملکــرد ابتهــاج و رادیــو بســیار ســطحی اســت. اگــر بــه 
آمــار تولیــد آثــار دوســتان نزدیــک ابتهــاج ازجملــه لطفــی، علیــزاده، مشــکاتیان در 
ــن  ــراد کمتری ــن اف ــم، متوجــه می شــویم در دوران او ای ــا توجــه کنی ــه گله برنام
آثــار را تولیــد کردنــد و بیشــتر آثــار موســیقی ســنتی آن روزگار در برنامــه گلهــا 
از بزرگانــی چــون جلیــل شــهناز، فرامــرز پایــور، منصــور صارمــی و دیگــران بــوده 
ــز  ــاب هرگ ــس از انق ــاج را در دوران پ ــنگ ابته ــودن هوش ــورچی ب ــت. سانس اس
نفهمیــدم. آیــا همزمــان بــا اینکــه زندانــی بــود، سانســورچی هــم بــود و چه کســی 
ــد  ــار گذاشــته اســت؟ بای را سانســور کــرده و چــه کســانی را پــس از انقــاب کن
پرســید »ســایه« در مدیریــت فرهنگــی چــه ســمت و پیشــه ای داشــت؟ او پــس از 
انقــاب بــا همــکاری لطفــی و علیــزاده گــروه چــاووش را بنیــان گذاشــت کــه یــک 
شــرکت خصوصــی بــود و نمی توانســت نقشــی در کنــار زدن دیگــران داشــته باشــد. 
اوایــل دهــۀ شــصت نیــز بــه زنــدان رفــت و پــس از آن مهاجــرت کــرد. بــه طــور 
کلــی، ظاهــراً بــدون ســند و مــدرک صحبــت کــردن و نوشــتن در بیــن مــا رفتــار 

ــه عنــوان یــک ارزش تلقــی می شــود. عجیبی ســت کــه امــروزه گاهــی ب
بــدون شــک ابتهــاج نیــز ماننــد هــر انســان و هــر هنرمنــدی قابــل نقــد اســت و 
عملکــرد او در مقابــل خانــواده، دوســتان، کار و جامعــه قابــل نقــد اســت. اما تخریب 
او بــه هــر قیمــت و ترتیبــی امــری اخاقــی نیســت. عــده ای ذره بیــن بــه دســت، 
دنبــال نقــاط ضعــف افــراد هســتند. البتــه گــره کــور اینجاســت کــه مــا تفــاوت 
بیــن نقــد و فحاشــی و حملــه را هنــوز درک نکرده ایــم. و یــک پرســش اساســی 
وجــود دارد کــه چــرا وقتــی هنرمنــدی یــا اندیشــمند و روشــنفکری زنــده اســت، او 
ــه او می پردازیــم؟ چــرا اصــا نقــدی وجــود نــدارد  را نقــد نمی کنیــم یــا کمتــر ب
و پــس از مــرگ نویســنده و روشــنفکر بــه فحاشــی و یقه گیــری و تسویه حســاب 

روی می آوریــم؟
ــه  ــران حمل ــدان و دیگ ــه اندیشــه و باورداشــت هنرمن ــب اســت کســانی ب جال
می کننــد کــه در گفتــار دم از دموکراســی و تعامــل می زننــد. امــا گویــی در عمــل 
دموکراســی را از جانــب دیگــران بــرای خــود می خواهنــد نــه از جانــب خــود بــرای 
دیگــران. انتقــاد زنده یــاد دکتــر غامحســین صدیقــی امــروز بیــش از هــر زمانــی  
نمــود عینــی دارد. او معتقــد بــود هــر ایرانــی یــک دیکتاتــور در وجــود خــود دارد. 
امــروز نــگاه بــه بــزرگان، شــعرا و هنرمنــدان و هــر پدیــده و عنصــری در جامعــه 
ــگاه  ــا ایــن ن از همیــن ذهــن دیکتاتــور مــا سرچشــمه می گیــرد و اکثریــت مــا ب
بــه یکدیگــر می نگریــم؛ وگرنــه ذره بیــن بــه دســت گرفتــن و کنــکاش کــردن در 

زندگــی خصوصــی و باورهــای دیگــران بــه چــه معناســت؟
روزگاری تــوده ای و چپ گــرا بــودن ُمــد روز بــود و  ظاهــراً امــروز در ایــن فضــای 
ــت! کاش آوار  ــده اس ــد روز ش ــودن ُم ــلطنت طلب ب ــیاری س ــرای بس ــازی ب مج

ــم. ــزرگان نریزی ــر ب ــر س ــرخوردگی های مان را ب س

SUDOKUWEB

• First select a number/operator and than apply it to a sudoku cell.

 4   6   2 8
 9    5  4 3
1 7  3    9 5
 8 7 4    1  
   8 1  2 7  
9   2 5 7  3  
8 3 9 5 2  4  7
7  5 6 3 4    
4 1  9 7 8  5  

Cloud Data Backup Services
Get The Best Results The Web Can Offer About Cloud Data Backup S
Cloud Backup Services



6 پنجشنبه 10  شهریور 1401زپشکی
سال بیست و پنجم 

شماره 2288

ــن  ــکی ضم ــازمان نظام پزش ــارت س ــی و نظ ــاون فن مع
ــرق و  ــی ب ــی از قطع ــکالت ناش ــا و مش ــه چالش ه ــاره ب اش
ــال از  ــن ح ــک، در عی ــی الکترونی ــت در نسخه نویس اینترن
تحقــق امضــای الکترونیــک پزشــکان طــی هفته هــای آتــی 

ــر داد. خب
ــاره  ــنا، درب ــا ایس ــو ب ــاالریان در گفت وگ ــی س ــر عل دکت
نســخه نویســی الکترونیــک و برخــی مشــکالتی کــه 
همچنــان در ایــن زمینــه وجــود دارد، گفــت: درمــورد نســخه 
ــار  ــه در اجب ــن عجل ــت و ای ــود داش ــه وج ــک عجل الکترونی
ــادی شــد کــه  نســخه الکترونیــک باعــث نارضایتی هــای زی
ــد.  ــیب هایی دیدن ــک آس ــکاران پزش ــم هم ــردم و ه ــم م ه
قطعــی اینترنــت و مشــکالت داخلــی و فنــی نســخه نویســی 
ــاکان  ــم کم ــوز ه ــت و هن ــود داش ــدا وج ــک از ابت الکترونی
برطــرف نشــده اســت و خیلــی  از آن مشــکالت را همچنــان 

ــد. ــت می کنن ــک مدیری ــکاران پزش هم
ــر  ــد ب ــا تاکی ــکان ب ــک پزش ــای الکترونی ــاره امض وی درب
ــت  ــکان می بایس ــک پزش ــای الکترونی ــوع امض ــه موض اینک
در کنــار نســخه الکترونیــک از همــان ابتــدا انجــام می شــد، 
اظهــار کــرد: امضــای الکترونیــک عاملــی برای هویت ســنجی 
ــک  ــای الکترونی ــه امض ــی ک ــت. زمان ــری اس ــکار ناپذی و ان
ــد نســخه مربوطــه  مطــرح می شــود دیگــر پزشــک نمی توان
ــرای  ــک ب ــای الکترونی ــود امض ــن وج ــد؛ بنابرای ــکار کن را ان
ــت. در  ــخه ها الزم اس ــت نس ــار و صح ــدی بیم ــوق بع حق
ایــن راســتا ســازمان نظــام پزشــکی کارت الکترونیــک بیــش 
از صدهــزار عضــو ســازمان را چــاپ کــرده و در اختیارشــان 
قــرار داده اســت، زیــرا یکــی از ملزومــات و احتیاجــات امضای 

الکترونیــک، کارت شناســایی الکترونیــک اســت.
ــکان  ــک پزش ــای الکترونی ــرد: امض ــد ک ــاالریان تاکی س
ــم از  ــک و ه ــایی الکترونی ــای شناس ــق کارت ه ــم از طری ه
ــت تســهیل موضــوع،  ــی جه ــق اپلیکیشــن های موبایل طری
ــا  ــه م ــی اســت ک ــن در حال ــود. ای ــی می ش ــزودی عملیات ب
ــن کار را انجــام دهیــم،  ــر هــم ای ــی زودت می توانســتیم خیل
ــا  ــد ب ــث ش ــدی باع ــات بع ــا و خدم ــی فضاه ــا پیش بین ام
احتیــاط بیشــتری پیــش رویــم. در نهایت امضــای الکترونیک 

ــد. ــد ش ــق خواه ــی محق ــای آت ــا هفته ه ت
ــتباهات  ــاره برخــی اش ــوال ایســنا درب ــه س ــخ ب او در پاس
در نســخه نویســی الکترونیــک، بیــان کــرد: در زمینــه 

اشــتباه در نســخه نویســی الکترونیــک هــم مشــابه اشــتباه 
ــی و  ــوارض انتظام ــنتی، ع ــذی و س ــی کاغ در نسخه نویس
حقوقــی بــر عهــده پزشــک اســت. البتــه مــا مدت هــا اســت 
تاکیــد داریــم کــه بایــد نســخه الکترونیــک بــه شــکلی باشــد 
ــف و ...  ــای مختل ــری آســان داشــته باشــد و کده ــه کارب ک
بــرای ایــن امــر اســت، امــا بسترســازی درســت در ایــن رابطه 

انجــام نشــده اســت.
ــد  ــا تاکی ــاون فنــی و نظــارت ســازمان نظام پزشــکی ب مع
ــامانه های  ــا س ــی کار ب ــای کاف ــه آموزش ه ــزوم ارای ــر ل ب
نسخه نویســی الکترونیــک بــرای پزشــکان، اظهــار کــرد: حتی 
یــک اشــتباه کوچــک هم ســالمت مــردم را تحــت تاثیــر قرار 
می دهــد و بعــد از آن پزشــکی کــه دچــار خطــا شــود هــم 
دقیقــا مشــابه زمانــی کــه در نسخه نویســی کاغــذی اشــتباه 
ــا همــه مالحظــات صــورت  ــد پاســخگو باشــد؛ ام ــد، بای کن

ــد. ــا امــکان اشــتباه کاهــش یاب می گیــرد ت
ــاوره  ــمتی از مش ــم قس ــس از آن ه ــه پ ــزود: البت وی اف
بــر عهــده مســوول فنــی داروخانــه اســت کــه بایــد بتوانــد 
ــی  ــن درحال ــه دهــد. ای ــه پزشــک ارائ ــات را ب برخــی اطالع
اســت کــه االن رابطــه پزشــک و داروخانــه یــک ســویه اســت 
ــه هــم  ــاط دو ســویه شــده و داروخان ــن ارتب و الزم اســت ای
ــه  ــر مشــکلی را در نسخه نویســی متوجــه شــد ب ــد اگ بتوان
پزشــک منتقــل کنــد. در ایــن زمینــه نیــز بایــد زیرســاخت 
موضــوع فراهــم شــود. در مجمــوع در موضــوع نسخه نویســی 
الکترونیــک، بیمه هــا ســود کردنــد ولــی وقتــی کار بر اســاس 

ــد. ــن اشــتباهات پیــش می آی نظــر کارشناســی نباشــد، ای
معــاون ســازمان نظــام پزشــکی همچنیــن در پاســخ 
ــی  ــخه نویس ــامانه نس ــت س ــاره امنی ــنا درب ــوال ایس ــه س ب
ــه در  ــتیم ک ــوری هس ــا کش ــرد: م ــح ک ــک، تصری الکترونی
معــرض هجــوم حمــالت ســایری قــرار داریــم، بنابرایــن بایــد 
در کلیــت کار ایــن موضــوع را مــد نظــر قــرار دهیــم. در مورد 
ســامانه نسخه نویســی الکترونیــک اوایــل ایــن مشــکل وجــود 
ــت  ــی رعای ــه خوب ــه ممکــن اســت محرمانگــی ب داشــت ک
نشــده باشــد، امــا اخیــرا کارهایــی بــرای رفــع نواقــص انجــام 
شــده اســت. قطعــا سیســتم باگ هــا و نشــتی هایی دارد کــه 
روز بــه روز بــا گزارشــاتی کــه می آیــد، گرفتــه می شــود و در 
نهایــت بــه ســرانجام رســیدن امضــای الکترونیــک پزشــکان 
بــاز هــم درب ورود و هــک ســامانه را چنــد قفله تــر می کنــد.

ــوم  ــگاه عل ــرطان دانش ــات س ــز تحقیق ــس مرک رئی
پزشــکی شــهید بهشــتی بــا تاکیــد بــر اینکــه بیمــاری 
دربــاره  توضیحاتــی  نیســت،  ترســناک  ســرطان 
ــان  ــزه درم ــوص معج ــرا درخص ــه اخی ــی ک موضوعات

ــرد. ــه ک ــده، ارائ ــرح ش ــرطان مط س
دکتــر محمداســماعیل اکبــری در گفت وگــو بــا 
ایســنا، دربــاره ســرطان ها و حــوزه تخصصــی فعالیــت 
خــود، گفــت: ۴۰ درصــد ســرطان ها قابــل پیشــگیری 
بــوده و ۴۰ درصــد هــم قابــل عــالج و درمان هســتند و 
تنهــا ۲۰ درصــد از بیمــاران مبتــال بــه ســرطان بــا ایــن 
بیمــاری جــان خــود را از دســت می دهنــد. بایــد بــرای 
ایــن درصــد هــم کاری کنیــم کــه بتواننــد زنــده بمانند 
ــات را  ــن اقدام ــه ای ــد ک ــی آگاهان ــه خوب و پزشــکان ب
ــرس از ســرطان  ــن ت ــی انجــام دهنــد؛ بنابرای ــه خوب ب
تــرس بیهــوده ای اســت. بنــده معتقــدم ســرطان یــک 
مخلــوق هوشــمند خداونــد اســت کــه هرگــز از بیــن 
ــا روش هــای هوشــمندانه ای کــه بلــد  نمــی رود زیــرا ب
اســت همیشــه بقــا خواهــد داشــت و ســاختار پزشــکی 

بایــد بلــد باشــد بــا آن مقابلــه کنــد.
سرطان ترسناک نیست

ــی در  ــث ایمنی زای ــه مباح ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــرد: مگــر  ــد ک ــارف اســت، تاکی ــه ســرطان ها تع زمین
واکســن بــرای کرونــا کشــف نشــد؟ پــس چــرا کرونــا 
هنــوز وجــود دارد؟ ایــن در حالیســت کــه کرونــا یــک 

ــر  ــیار پیچیده ت ــیار بس ــرطان بس ــت و س ــروس اس وی
ــن نیســت  ــای ای ــه معن ــن ســخنان اصــال ب اســت. ای
کــه نبایــد واکســن کرونــا تزریــق کنیــم چون واکســن 
واقعــا بــه مــا کمــک کــرده اســت امــا اینکه فکــر کنیم 
ــن  راه حــل ۱۰۰ درصــدی حــل مشــکل اســت،  چنی
ــدود  ــن ح ــق ۴ دز واکس ــم تزری ــن علی رغ ــت. م نیس
یــک مــاه در بخــش مراقبــت ویــژه بســتری بــودم امــا 
همانجــا هــم کارم را تعطیــل نکــردم. ســرطان بســیار 

ــا اســت. ــروس کرون ــر از وی پیچیده ت
او بــا بیــان اینکــه حتــی ذهــن مــا می توانــد 
ــرد  ــی اســت ف ــح کــرد: کاف ــد، تصری ســرطان زایی کن
ــد،  ــان باشــد،  حســدورزی کن بداخــالق باشــد، نامهرب
کالهبــرداری کنــد و... نبایــد مردم از ســرطان بترســند؛ 
البتــه در نهایــت هــم همــه فــوت می کننــد حــال یکی 
از پشــت بــام می افتــد، کســی هــم ممکــن اســت مثــال 
بــا ســرطان معــده فــوت کنــد امــا بایــد کاری کنیــم 
کــه حتــی آن فــرد مبتــال بــه ســرطان هــم با شــیرینی 
و درک درســت از مــرگ، ایــن دنیــا را تــرک کنــد کــه 

ایــن هــم وظیفــه گــروه پزشــکی اســت.
پیشگیری از سرطان کار حاکمیت است

اکبــری تاکیــد می کنــد: زمانــی کــه می توانیــم بایــد 
از ســرطان پیشــگیری کنیــم و زمانــی کــه می توانیــم 
ــم  ــه می توانی ــی ک ــم و زمان ــان کنی ــد آن را درم بای
بایــد زندگــی و مــرگ ســالم بــه مــردم هدیــه دهیــم 
ــوم پزشــکی  و مرکــز تحقیقــات ســرطان دانشــگاه عل
شــهید بهشــتی جایــی اســت کــه بــه ایــن موضوعــات 
توجــه کــرده اســت. تالش مــان را می کنیــم کــه 
ــد اقدامــات پیشــگیری کننــده از  ــه بای بگوییــم چگون
ــات  ــی از اوق ــد کــه خیل ســرطان انجــام شــود، هرچن
ــک  ــگیری ی ــد. پیش ــوش نمی دهن ــان گ ــه حرفم ب
ــم  ــتورالعمل بدهی ــا دس ــه م ــت ک ــی اس کار حاکمیت
ــن  ــوال چنی ــه معم ــه البت ــد ک ــرا کن ــت اج و حاکمی
نمی شــود. در ســمت دیگــر درمــان مــا بایــد اســتاندارد 
و علمــی باشــد. در مقاالتــی کــه مــا منتشــر مــی کنیم 

مدیریــت ســرطان را بهتــر از غربی هــا انجــام می دهیــم 
یعنــی ســرطان هایی کــه معمــوال یــک مرحلــه بالینــی 
ــت،  ــی اس ــورهای غرب ــرطان های کش ــر از س ــم بدت ه
بــا طــول عمــل مســاوی و حتــی گاهــی بهتــر از آنهــا 
ــد  ــان می ده ــن نش ــد. ای ــی می کن ــان زندگ مریض م
مــا جامع نگــری خوبــی داشــتیم و حواســمان بــه مردم 

بــوده اســت.
آثــار تحریم هــا بــر درمــان بیمــاران مبتــال بــه 

ســرطان
ــرای تشــخیص  ــران ب ــی ای ــوان تجهیزات ــاره ت او درب
ــای  ــود تحریم ه ــه وج ــه ب ــا توج ــرطان ب ــان س و درم
ــه علیــه کشــور، اظهــار کــرد: ایــن موضوعــات  ظالمان
در حــوزه تشــخیص خیلــی دخیــل نیســت، امــا 
ــا  ــز م ــد. مرک ــر دارن ــدودی تاثی ــی تاح ــد درمان در بُع
ــن  ــی حی ــتگاه رادیوتراپ ــه دس ــود ک ــزی ب ــا مرک تنه
عمــل جراحــی داشــت کــه یــک دســتگاه ایتالیایــی و 
ــود. االن هــر دو دســتگاه کار  ــی ب ــک دســتگاه آلمان ی
ــه  ــه ب ــت ک ــد اس ــی معتق ــرکت آلمان ــد و ش نمی کن
ــا را  ــتگاه  م ــد و دس ــد بیای ــا نمی توان ــل تحریم ه دلی
شــارژ کنــد کــه ایــن یــک ظلــم بــه مــردم اســت؛ در 
ــرا  ــم. اخی ــوان ســاخت آن را نداری ــا هــم ت حالیکــه م
ــد  ــان کنن ــد کاری برایم ــاید بتوانن ــد ش ــالم کرده ان اع

ــوز هــم خبــری نشــده اســت. ــه هن کــه البت
وی افــزود: داشــتن ایــن تجهیــزات کمــک می کنــد 
تــا مــا درمــان بهتــری انجــام دهیــم امــا اگــر نباشــد و 
نشــود هــم بــه نحــوی دیگــر خدمت رســانی می کنیــم. 
اگــر تــوان علمــی خوبــی داشــته  باشــیم بــا روش هــای 
ــود  ــا وج ــم ام ــه را می گیری ــان نتیج ــم هم ــر ه دیگ
ــه جــای  ــرده و ب ــن دســتگاهی کار را آســان تر ک چنی
اینکــه بیمــار پــس از جراحــی ۳۰ روز بیایــد تــا اشــعه 
بگیــرد مــن در حیــن عمــل ظــرف یــک دقیقــه و ۳۰ 
ثانیــه بــه بیمــار اشــعه می دهــم کــه بــا ایــن کار حتــی 

هزینــه و ســختی بیمــار هــم کمتــر می شــود.
معجزه درمان سرطان؛ رویا یا واقعیت؟

او در پاســخ بــه اظهاراتــی مبنــی بــر معجــزه درمــان 
ــی  ــرا در برخ ــه اخی ــن آن ک ــف واکس ــرطان و کش س
ــرد:  ــد ک ــود، تاکی ــده ب ــرح ش ــی مط ــورهای غرب کش
اینکــه تعریــف معجــزه چه باشــد، مهــم اســت. خداوند 
ــز را از  ــه چی ــه هم ــی آورد بلک ــب نم ــزی را از غی چی
مســیر طبیعــی انجــام می دهــد. ســرطان هــم از مســیر 
ــرطانی  ــاران س ــده بیم ــود. بن ــان می ش ــی درم طبیع
بهبــود یافتــه ای دارم کــه تعجــب می کنــم چــرا بهبــود 
یافتــه اســت؟ چــه اتفاقــی افتــاده اســت کــه ایــن فــرد 
۳۰ ســال بعــد هنــوز زنــده اســت؟ بیمــاری داشــتم که 
۳۵ ســال قبــل ســرطان معــده داشــت و در اصفهــان او 
را عمــل کــرده بــودم و چنــد وقــت قبــل بــا شــکایت 
ــر  ــال فک ــن اص ــرد و م ــه ک ــن مراجع ــه م ــت ب یبوس
ــه ۳۵  ــد ک ــی باش ــان آدم ــرد هم ــن ف ــردم ای نمی ک
ســال قبــل دیــدم. ســرطان معــده کشــنده اســت، امــا 
او زنــده مانــده بــود. اســم ایــن اتفــاق می توانــد معجــزه 
باشــد امــا همیــن اتفــاق هم یــک مســیر طبیعــی دارد 

ــن مســیر اعمــال می شــود. و ای
ایــن فــوق تخصــص جراحــی غــدد و ســرطان بیــان 
کــرد: هــر ســرطان در آدم هــای مختلــف تعریــف 
ــرطان روده در ۵  ــوع س ــک ن ــی ی ــی دارد یعن متفاوت
بیمــار ۵ ســرطان اســت و نــه یــک ســرطان. بایــد اینها 
را شــخصی ســازی کــرده و آنتــی بــادی علیــه آن را بــه 
ــان  ــرای آن ســرطان درم ــض را ب ــم و آن مری کار ببری
کنیــم تــا بعــد از آن بــرای خانــواده  همــان بیمــار کــه 
ممکــن اســت بعــدا بــه همــان ســرطان مبتــال شــوند 
ــوند. االن  ــال نش ــا مبت ــم ت ــتفاده کنی ــن اس از واکس
مثــال واکســن هپاتیــت توانســته از ســرطان بــِد کبــد 
پیشــگیری کنــد و آن واکســن بــه معنــای پیشــگیری 
اســت. ســرطان هــم مخلــوق هوشــمند خــدا اســت و 
هرگــز از بیــن نخواهــد رفــت؛ در حالیکــه تمــام تالشــم 
ــده  ــد درس خوان ــی بای ــا خیل ــا آن اســت ام ــه ب مقابل
ــی  ــد باش ــی و معتق ــرف را بزن ــن ح ــه ای ــی ک باش

ســرطان از بیــن نخواهــد رفــت.

نوشیدنی که خطر بیماری قلبی را تا 
۴۲ درصد افزایش می دهد

مصرف چای عمر را طوالنی تر 
میکند
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روزانــه یــک وعــده یــا بیشــتر نوشــیدنی های شــیرین، از جملــه 
ــای  ــزوده شــده، آب ه ــا شــکر اف ــوه ب ــری دار، آبمی ــابه های کال نوش
شــیرین شــده یــا چــای می توانــد به طــور چشــمگیری خطــر ابتــال 

ــه بیماری هــای قلبــی عروقــی )CVD( را افزایــش دهــد. ب
بــه نقــل از هلــث، تنها یــک وعــده در روز از هر نوشــیدنی شــیرین 
شــده بــا شــکر، احتمــال ابتــال بــه بیماری هــای قلبــی عروقــی را ۲۰ 
درصــد افزایــش می دهــد و بــه گفتــه متخصصــان، نوشــیدن روزانــه 
آبمیــوه بــا شــکر اضافــه شــده خطــر ابتــال بــه بیماری هــای قلبــی 

عروقــی را تــا ۴۲ درصــد افزایــش می دهــد.
نتایــج تحقیــق بزرگــی بــر روی ۱۰۶هــزار ۱۷۸ معلــم زن 
کالیفرنیایــی بــدون ســابقه بیماری هــای قلبــی عروقــی و دیابــت از 
ســال ۱۹۹۵ تاکنــون در حــال انجــام اســت کــه تأثیر نوشــیدنی های 

ــر ســالمت قلــب بررســی می کنــد. ــا قنــد را ب شــیرین شــده ب
ــده  ــد وع ــا چن ــک ی ــه ی ــه روزان ــی ک ــد، زنان ــان دریافتن محقق
نوشــیدنی شــیرین می نوشــند، ۲۶ درصــد بیشــتر در معــرض خطــر 

ــد. ــر قــرار دارن بیمــاری عــروق کرون
ــد نوشــیدنی شــیرین  ــا چن ــک ی ــه ی ــی ک ــن، زنان ــر ای ــالوه ب ع
ــز  ــا هرگ ــدرت ی ــه به ن ــی ک ــه زنان ــبت ب ــیدند نس در روز می نوش
نوشــیدنی های شــیرین نمی نوشــیدند، ۲۱ درصــد بیشــتر در 

ــد. ــزی بودن ــکته مغ ــر س ــرض خط مع
بــرای ایــن مطالعــه، از زنــان خواســته شــد تــا وعده هــای غذایــی 

روزانــه خــود را بــا اســتفاده از پرسشــنامه غذایــی گــزارش کننــد.
ــده  ــیدنی های شیرین ش ــرف نوش ــترین مص ــر بیش ــان جوان ت زن
بــا قنــد را داشــتند، غذاهــای ســالم کمتــری مصــرف می کردنــد و 

احتمــال چاقــی و ســیگاری بــودن آنــان بیشــتر بــود.
پروفســور شــریل اندرســون، محقــق ارشــد ایــن تحقیــق گفــت: 
اگرچــه ایــن مطالعــه مشــاهده ای اســت و علــت و معلولــی را اثبــات 
ــر  ــت خط ــن اس ــکر ممک ــه ش ــم ک ــرض می کنی ــا ف ــد ام نمی کن
ابتــال بــه بیماری هــای قلبــی عروقــی را از طــرق مختلــف افزایــش 

دهــد.
ــز و  ــطح گلوک ــش س ــث افزای ــیرین باع ــیدنی های ش ــن نوش ای
غلظــت انســولین در خــون می شــود کــه ممکــن اســت اشــتها را 
افزایــش داده و منجــر بــه چاقــی شــود کــه یــک عامــل خطــر اصلی 

ــی اســت. ــی عروق ــای قلب ــرای بیماری ه ب
عــالوه بــر ایــن، قنــد بیــش از حــد در خون با اســترس اکســیداتیو 
و التهــاب، مقاومــت بــه انســولین، کلســترول ناســالم و دیابــت نــوع 
۲، شــرایطی کــه بــه شــدت بــا ایجــاد آترواســکلروز، باریــک شــدن 
ــی  ــای قلب ــتر بیماری ه ــاز بیش ــه زمینه س ــریان ها ک ــته ش آهس

عروقــی مرتبــط اســت.
نوشــیدنی های شــیرین شــده بــا شــکر سرشــار از قنــد هســتند، 
ــی حــاوی  ــس )۳۴۰ گــرم( نوشــابه معمول ــال، ۱۲ اون ــوان مث به عن

۱۳۰ کالــری و ۳۴ گــرم یــا ۸ قاشــق چایخــوری شــکر اســت.
طبــق گفتــه  انجمــن قلــب آمریــکا، کل قنــد دریافتــی از غذاهــا 
یــا نوشــیدنی ها بــرای زنــان بایــد بــه کمتــر از ۱۰۰ کالــری در روز 
محــدود شــود کــه معــادل ۲۵ گــرم یــا ۶ قاشــق چایخــوری شــکر 

اســت.
ایــن میــزان بــرای مردان بایــد کمتــر از ۱۵۰ کالــری در روز باشــد 

کــه معــادل ۳۸ گــرم یــا ۹ قاشــق چایخوری شــکر اســت.
می کننــد  ســعی  دارنــد  رژیــم  کــه  افــرادی  از  بســیاری 
ــن  ــی جایگزی ــیدنی های رژیم ــا نوش ــیرین را ب ــیدنی های ش نوش
کننــد امــا نوشــیدنی های رژیمــی از جملــه نوشــابه رژیمــی حــاوی 
ســوکرالوز، آســپارتام، ســاخارین یــا ســایر شــیرین کننده های 
مصنوعــی هســتند کــه بیشــتر از قند به انســان آســیب می رســانند.

راه حــل ســاده و ســالم ایــن اســت کــه ایــن نــوع نوشــیدنی ها را بــا 
آب جایگزیــن کنیــد زیــرا بــه راحتــی در دســترس اســت و کالــری 

صفــر دارد.

ــی نشــان  ــج بررســی منتشــر شــده در ســالنامه طــب داخل نتای
میدهــد: نوشــیدن حداقــل دو فنجــای چــای در روز ســالمت قلــب 
را حفــظ کــرده و کمــک میکنــد تــا فــرد عمــر طوالنی تــری داشــته 

باشــد.
ــه  ــرادی ک ــده اســت: اف ــن بررســی آم ــزارش ایســنا، در ای ــه گ ب
روزانــه بیــش از دو فنجــان چــای مصــرف میکننــد در مقایســه بــا 
افــرادی کــه مصــرف ایــن نوشــیدنی در برنامــه روزانــه آنــان نیســت 

عمــر طوالنــی تــری دارنــد.
یافته هــای بدســت آمــده در ایــن بررســی حاکــی از آن اســت: اثــر 
مثبــت مصــرف چــای تحــت تاثیــر اینکــه چای، ســیاه مصرف شــود 
یــا بــا شــیر یــا بــا شــکر قــرار نمیگیــرد. همچنین دمــای نوشــیدنی 
یــا گونه هــای ژنتیکــی موثــر بر ســرعت ســوخت و ســاز کافئیــن در 

افــراد در اثربخشــی از چــای تاثیــری نــدارد.
کارشناســان موسســه ملــی بهداشــت از داده هــای بانــک اطالعاتی 
انگلیــس اســتفاده کردنــد کــه نشــان داد ۸۵ درصــد از ۵۰۰ هــزار 
مــرد و زن ۴۰ تــا ۶۹ ســاله بــه طــور مرتــب چــای مصــرف میکننــد. 

از ایــن میــان، ۸۹ درصــد چــای ســیاه مصــرف میکردنــد.
ــد:  ــاهده کردن ــه مش ــام گرفت ــی های انج ــان در بررس کارشناس
مصــرف مرتــب چــای ســیاه بــا کاهــش ۹ تــا ۱۳ درصــدی خطــر 
مــرگ در افــراد میانســال در یــک بــازه زمانــی ۱۰ ســاله همــراه بوده 

اســت.
بــه گــزارش اســکای نیــوز، هرچنــد، محققــان اظهــار داشــتند این 
مطالعــه بــه طــور قطــع تاییــد نمیکنــد کــه چــای عامــل کاهــش 
ــت.  ــیدنی اس ــن نوش ــدگان ای ــرف کنن ــگام در مص ــرگ زود هن م
ــای  ــه چ ــرادی ک ــا اف ــت آی ــرح اس ــش مط ــن پرس ــن ای همچنی
مصــرف نمیکننــد بــرای بهبــود ســالمت خــود بایــد به مصــرف این 

ــد. نوشــیدنی رو آورن

خبر

چالش  نسخه نویسی الکترونیک با 
قطعی برق و اینترنت

سیســتم اطالعــات بیمارســتان، از منظــر کنتــرل عفونــت و شــأن انســانی جزئــی از رفتــار حرفــه ای کادر پزشــکی و 
غیــر پزشــکی بیمارســتان ها اســت کــه بایــد آن را جــدی بگیریــم.

ــد  ــه تولی ــازی یکپارچ ــاده س ــای پی ــه معن ــتان )HIS( ب ــات بیمارس ــتم اطالع ــر، سیس ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
اطالعــات الزم بــرای مدیریــت تمامــی فعالیت هــای مربــوط بــه ســالمت، از قبیــل برنامه ریــزی، نظــارت، هماهنگــی 
و  تاکتیکــی  کاربــردی،  در ســطوح  بیمارســتان  فعالیت هــای  از  پشــتیبانی  اســت. همچنیــن  و تصمیم گیــری 

ــد. ــم می کن ــتان فراه ــرای بیمارس ــتراتژیک را ب اس
وظیفــه اصلــی HIS، جمــع آوری و ذخیــره اطالعــات بــه صــورت یکپارچــه بــا اســتفاده از رایانــه و وســایل ارتباطــی 

. ست ا
هــدف از HIS، اســتقرار یــک سیســتم پــردازش، بازیابــی و ارتبــاط دادن مراقبــت بیمــار و اطالعــات اداری بــرای 

ــه بیمارســتان اســت. ــوط ب تمامــی فعالیت هــای مرب
در یک سیستم اطالعات بیمارستانی، داده ها به صورت منسجم در پایگاه داده ها ذخیره می شوند.

ســپس در دســترس کاربــران مجــاز، در محــل و در زمانــی کــه داده هــا مــورد نیــاز اســت و در فرمتــی کــه بــا نیازهــای 
خــاص کاربــر منطبــق باشــد، قــرار داده می شــوند.

اهداف HIS یکپارچه
استفاده مؤثرتر از منابع محدودی که برای مراقبت از بیمار در دسترس هستند.

بهبود کیفیت خدمت رسانی به بیمار
پشتیبانی از تحقیق در زمینه های آماری از جمله درمان بیماری ها، مصرف داروها و …

پشتیبانی از آموزش
حفظ سوابق مراجعه بیمار و بازیابی سریع سوابق بیمار در صورت لزوم

پشتیبانی و به روز رسانی یکپارچه سیستم برای مراکز تحت پوشش
یکپارچه سازی فرمت ورود اطالعات به نرم افزار و فرمت گزارش ها

ــگاه  ــم دانش ــه تصمی ــاره ب ــا اش ــی )ره( ب ــام خمین ــتانی ام ــع بیمارس ــس مجتم ــادی رئی ــان منش ــی دهق ــید عل س
ــروژه  ــر یکسان ســازی سیســتم HIS بیمارســتان ها، گفــت: قــرارگاه ســتاد اصلــی پ ــوم پزشــکی تهــران، مبنــی ب عل
HIS متشــکل از کارشناســان و مدیریــت IT بــرای آمــوزش و تحلیــل نرم افــزار مســتقر شــده اســت و مــا در فــاز تأمیــن 

تجهیــزات و آمــوزش کاربــران هســتیم.
وی بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه بســیاری از اشــکاالت کار حیــن اجــرای نســخه آزمایشــی نرم افــزار نمایــان خواهــد 
ــا  ــیار کارگش ــود بس ــای موج ــع چالش ه ــایی و رف ــا در شناس ــاتید بخش ه ــا و اس ــرات رؤس ــه نظ ــزود: نقط ــد، اف ش
اســت. در ادامــه مســیر هــم بــا تشــکیل تیــم نظارتــی و حمایتــی بــا هــدف رفــع نواقــص و نارســایی هایی احتمالــی 

ــود. ــار اســاتید و همــکاران مجتمــع خواهیــم ب ــزار در کن ــدازی نرم اف پــس از راه ان

رئیــس مجتمــع بیمارســتانی امــام خمینــی )ره(، هــر تغییــر جدیــد را فرصتــی تــازه بــرای مجموعــه قلمــداد کــرد 
ــر مبنــای ســنجه های اعتباربخشــی اســت و در  ــن اســت کــه ب ــد ای ــزار جدی ــازات مهــم نرم اف و گفــت: یکــی از امتی

ــز دارد. ــع را نی ــر مجتم ــامانه های دیگ ــتیبانی س ــت پش ــال قابلی عین ح
ــروج  ــای خ ــه پله ه ــون تخلی ــاختمان ها همچ ــازی س ــث ایمن س ــده در بح ــام ش ــات انج ــن اقدام ــه مهم تری وی ب
ــه  ــه ســامانه اعــالم و اطفــای حریــق، نصــب محفظــه کلیــد درب هــای منتهــی ب اضطــراری، قراردادهــای مربــوط ب
پله هــای فــرار و همچنیــن بررســی ســنجه های اعتباربخشــی در جلســات هفتگــی تیــم رهبــری و مدیریــت مجتمــع 

پرداخــت.
ــه گزارشــی  ــا ارائ ــاوری اطالعــات مجتمــع بیمارســتان امــام خمینــی )ره( ، ب ــت فن ــد مقــدم سرپرســت مدیری نوی
اطالعاتــی  ســامانه های  کامــل  یکپارچه ســازی  راســتای  در  مجتمــع  جدیــد   HIS پــروژه  پیشــرفت  رونــد  از 
ــاد  ــتانی ی ــی بیمارس ــتم های اطالعات ــوزه سیس ــی در ح ــوان انقالب ــه عن ــدام ب ــن اق ــگاه از ای ــتان های دانش بیمارس
کــرد و افــزود: در بحــث ســخت افــزار بایــد تعــدادی کامپیوتــر و ســرور ســنگین کــه الزمــه ایــن کار اســت را از همیــن 
ابتــدا بــه زیرســاخت های موجــود مجتمــع اضافــه کنیــم. در حــوزه نرم افــزار هــم احصــای فرآیندهــای اختصاصــی 
مجتمــع در نســخه ای کــه قــرار اســت اول مهــر فعــال شــود را خواهانیــم. برنامه هــای آموزشــی هــم بــرای نیروهــای 

ــی آغــاز خواهــد شــد. ــه آت ــرای اســاتید و فراگیــران از هفت اداری و پشــتیبانی و هــم ب
محمــد خاتمــی رئیــس بخــش پیونــد کلیــه مجتمــع بــر موضــوع امــکان الکترونیکــی شــدن پرونده هــای پزشــکی 

در HIS جدیــد تاکیــد کــرد.
نصیــر طوســی فــوق تخصــص بیماری هــای گــوارش هــم تصریــح کــرد: بســیار مهــم اســت از همیــن آغــاز 

رجیســتری به عنــوان یکــی از رســالت های مهــم HIS جدیــد در نظــر گرفتــه شــود.
آرش ســیفی رئیــس بخــش عفونــی از امــکان پکــس داخلــی و دسترســی بــه پرونده هــای قبلــی بیمــاران را یکــی از 
امتیــازات نرم افــزار شــفا خوانــد و گفــت: بااین همــه مســئله تحــت وب نبــودن ایــن نرم افــزار یــک ایــراد مهــم اســت 

کــه سیســتم را بــا کنــدی روبــه رو می کنــد.
علــی جعفریــان رئیــس پیونــد کبــد، تحــت وب نبــودن HIS جدیــد را بــا پرونــده الکترونیــک در منافــات دانســت و از 

اینکــه تمــام سیســتم های اطالعــات بیمارســتانی کشــور مبتنــی بــر یــک نرم افــزار شــود ابــراز نگرانــی کــرد.
زینعلــی زاده رئیــس بخــش جراحــی اعصــاب، بــا تاکیــد بــر موضــوع رجیســتری گفــت: پژوهــش بــدون رجیســتری 

امکان پذیــر نیســت و بایــد از همیــن ابتــدای کار نرم افــزار جدیــد بــه آن فکــر کنیــم.
مرتضــی دارایــی مســئول امــور فراگیــران مجتمــع بیمارســتانی امــام خمینــی )ره(، اهمیــت پوشــش حرفــه ای در 
مراکــز درمانــی را موضوعــی جهانــی دانســت و گفــت: ایــن مســئله فقــط مختــص کشــور ایــران نیســت و هــم از منظــر 
کنتــرل عفونــت و هــم شــأن انســانی جزئــی از رفتــار حرفــه ای کادر پزشــکی و غیرپزشــکی بیمارســتان ها اســت کــه 

بایــد آن را جــدی بگیریــم.

جایگاه HIS در نظام سالمت کشور
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بــا اســتعفای وحیــد شمســایی ســرمربی تیــم ملــی فوتســال ایــران، 
ــام  ــد و ج ــت تایلن ــه تورنمن ــزام ب ــتانه اع ــم در آس ــن تی ــت ای وضعی

ــت. ــرار گرف ــی ق ــیا در بالتکلیف ــای آس ملت ه
ــد  ــس جدی ــوان رئی ــه عن ــاج ب ــدی ت ــی مه ــد از معرف ــاید بع ش
فدراســیون فوتبــال، اســتعفای وحیــد شمســایی از هدایــت تیــم ملــی 
فوتســال بزرگتریــن خروجــی انتخابــات ریاســت ایــن فدراســیون بــود. 
ــات، شمســایی در جمــع  ــری و انتخاب ــان رای گی ــد از پای ــی بع دقایق
خبرنــگاران حاضــر شــد و خبــر کنــاره گیــری اش از هدایــت تیــم ملی 
ــد  ــران جدی ــه فوتســال و مدی ــا شــوک بزرگــی ب را رســانه ای کــرد ت

فدراســیون بدهــد.
شمســایی بــه صراحــت و صادقانــه اعــالم کــرد کــه رای او در 
انتخابــات، میرشــاد ماجــدی رقیــب مهــدی تــاج بــوده اســت امــا ایــن 
را هــم گفــت کــه مشــکلی بــا تــاج، نبــی و قنبــرزاده نــدارد و بــرای 

ــل اســت. ــادی قائ ــرام زی آنهــا احت
ــی،  ــم مل ــرای اســتعفا از تی ــش ب شمســایی در بخشــی از توضیحات
گفــت: »چــون اتفاقــات گذشــته فوتســال را بــا چشــم دیــدم و دوســت 
ــه  ــه ب ــتم ک ــی نیس ــن آدم ــی روم. م ــود، م ــظ ش ــزت حف دارم آن ع
ــت،  ــر داده اس ــل را تغیی ــک نس ــوده و ی ــا ب ــوم دنی ــه س ــته ام ک رش
ــر کار  ــد قوی ت ــر بیای ــر دیگ ــک نف ــاءاهلل ی ــود. ان ش ــادی ش بی اعتم

را انجــام دهــد.«
شمسایی در انتخابات فدراسیون فوتبال

ــم  ــری اش از تی ــاره گی ــل کن ــه صراحــت دلی ــد شمســایی ب هرچن
ملــی را اعــالم نکــرد امــا بــه نظــر می رســد نگرانــی او عمدتــاً 
بابــت نبــود نــگاه مثبــت از ســوی تیــم جدیــد مدیریــت فدراســیون 
ــن اســتعفای  ــوده اســت. ای ــی فوتســال ب ــم مل روی حضــورش در تی
ــن  ــد و آن ای ــته باش ــم داش ــری ه ــای دیگ ــد معن ــگام می توان زودهن
اســت کــه شمســایی بــرای کار در تیــم ملــی، نیــاز بــه حمایــت کامــل 
و صــد درصــدی دارد و بــا ایــن اقــدام خــود، قصــد دارد ایــن حمایــت 
را از ســوی مهــدی تــاج در همــان روز ابتدایــی انتخابــش جلــب کنــد.

ایــن در حالــی اســت کــه تیــم ملــی فوتســال ایــران از روز ششــم 
مهرمــاه کارش را در مســابقات جــام ملت هــای فوتســال آســیا شــروع 
می کنــد. ایــران بــه خــودی خــود و بــا توجــه بــه دعــوت از بازیکنــان 
جــوان و جدیــد، کار ســختی در آســیا خواهــد داشــت. اگــر اســتعفای 
شمســایی را هــم بــه ایــن چالــش بــزرگ اضافــه کنیــم، بــدون شــک 

وضعیــت بــرای تیــم ایــران دشــوارتر هــم خواهــد شــد.
ــه  ــاه )هفت ــهریور م ــی ۱۷ ش ــم مل ــت تی ــرار اس ــر ق ــوی دیگ از س
ــد شــوند و  ــی تایلن ــی راه ــازی تدارکات ــد ب ــرای انجــام چن ــده( ب آین
تورنمنتــی را در ایــن کشــور پشــت ســر بگــذارد. بالتکلیفــی کادر فنــی 
ــد  ــدک، می توان ــه ان ــن فاصل ــرمربیگری در ای ــث س ــی و بح ــم مل تی
تاثیــر منفــی زیــادی هــم در آمــاده ســازی بازیکنــان داشــته باشــد.

پیگیری هــای خبرنــگار مهــر نشــان می دهــد نــام شمســایی و 
دســتیارانش در کنفدراســیون فوتبــال آســیا رجیســتر شــده و مــدارک 
کادر فنــی بــرای شــرکت در مســابقات قهرمانــی آســیا ارســال شــده 
ــم  ــتعفا از تی ــود اس ــایی باوج ــاید شمس ــب، ش ــن ترتی ــه ای ــت. ب اس
ملــی، بــار دیگــر بــه کار خــود بازگــردد و تمرینــات تیمــش را از ســر 
ــد  ــخت تاکی ــفت و س ــش س ــه او در مصاحبه های ــد ک ــرد؛ هرچن بگی
کــرد کــه حتــی باوجــود اصــرار تــاج، میلــی بــه بازگشــت نــدارد. در 
ایــن صــورت بایــد دیــد در نهایــت تصمیــم فدراســیون فوتبــال چــه 

ــود.  خواهــد ب

پیشــنهاد ۲۵ میلیــون یورویــی باشــگاه چلســی بــه مهــدی طارمــی 
ــو  ــگاه پورت ــواداران باش ــوی ه ــه از س ــت ک ــی اس ــن ادعای تازه تری

دنبــال می شــود.
ــی  ــم مل ــم تی ــی مهاج ــدی طارم ــر، مه ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
ــپری  ــال را س ــو پرتغ ــم پورت ــورش در تی ــال حض ــومین س ــران س ای
ــازی اخیــر در لیــگ پرتغــال  می کنــد. ایــن مهاجــم هرچنــد در دو ب
بــرای پورتــو گلزنــی نکــرده اســت امــا همچنــان مهــره کلیــدی ایــن 
ــرای  تیــم محســوب می شــود و ســرمربی و هــواداران پورتــو روی او ب

ــد. ــاز کرده ان ــادی ب ــته حســاب زی ــی فصــل گذش ــرار قهرمان تک
ایــن در حالــی اســت کــه گفتــه می شــود طارمــی همچنــان مدنظــر 
باشــگاه های اروپایــی دیگــر قــرار دارد. فنرباغچــه ترکیــه و آث میــالن 
ایتالیــا دو باشــگاهی بودنــد کــه در ماه هــای اخیــر بارهــا خبــر عالقــه 
ــی  ــی نهای ــال طارم ــا انتق ــانه ای شــد ام ــران رس ــه مهاجــم ای ــا ب آنه

نشــد.
ــو  ــم پورت ــل تی ــش فص ــای پی ــروع اردوه ــل از ش ــم قب ــن مهاج ای
ــگاه  ــک باش ــه ی ــال ب ــم و انتق ــن تی ــی از ای ــرای جدای ــش ب تمایل
ــرد االن  ــه ک ــگاه توصی ــران باش ــه مدی ــرد و ب ــان نک ــر را پنه بزرگ ت
بهتریــن زمــان بــرای فــروش یــک مهاجــم ۳۰ ســاله و کســب درآمــد 

ــق اســت. ــن طری از ای
هرچنــد کــه ایــن توصیــه هــم راه بــه جایــی نبــرد چــرا کــه پورتــو 
چنــد بازیکــن کلیــدی دیگــر خــود را در نقــل و انتقــاالت زمســتانی و 
تابســتانی از دســت داده بــود و بــا جدایــی طارمــی، قــدرت هجومــی 

ایــن تیــم دچــار افــت می شــد.
در میانــه همــه ایــن اتفاقــات، روز گذشــته یــک صفحــه توییتــری 
کــه اخبــار باشــگاه پورتــو را پوشــش می دهــد، در خبــری اختصاصــی 
مدعــی شــد باشــگاه چلســی پیشــنهادی ۲۵ میلیــون یورویــی بــرای 

جــذب طارمــی بــه پورتــو پیشــنهاد داده اســت.
ــال  ــن انتق ــه ای ــی ب ــر دو راض ــو ه ــگاه پورت ــران و باش ــم ای مهاج
هســتند امــا بــه نوشــته ایــن رســانه غیــر رســمی، »ســرجیو 
کونسیســائو« ســرمربی پورتــو تهدیــد کــرده اســت در صــورت جدایــی 

ــد. ــتعفا می کن ــم، اس ــن تی ــر از ای ــدی دیگ ــن کلی ــک بازیک ی
ــه  ــته ب ــم روز گذش ــال ه ــای پرتغ ــمی و روزنامه ه ــانه های رس رس
دنبــا بررســی ایــن خبــر بودنــد تــا صحــت پیشــنهاد باشــگاه چلســی 
بــه مهاجــم پورتــو را پیگیــری کننــد؛ باشــگاهی کــه طارمــی در لیــگ 
ــه قیچــی  ــا یــک ضرب ــا موفــق شــد ب ــان دو فصــل پیــش اروپ قهرمان

برگــردان و زیبــا، دروازه اش را بــاز کنــد.
پیگیری هــای خبرنــگار مهــر هــم نشــان می دهــد طارمــی حداقــل 
تــا نقــل و انتقــاالت زمســتانی و بعــد از جــام جهانــی در پورتــو ماندنی 
اســت و اگــر قــرار بــه انتقــال بــه تیم هــای دیگــر باشــد، در آن مقطــع 

زمانــی ایــن اتفــاق رخ خواهــد داد.

تیم ملی فوتسال ایران در برزخ

پیشنهاد ۲۵ میلیون یورویی چلسی 
به طارمی و تهدید سرمربی پورتو!

حاشیه

رقابت هــای  در  ایــران  کیلوگــرم  وزن ۶۵  آزادکار 
ــام  ــه ن ــچ کاری ب ــرد: هی ــد ک ــان تاکی ــی جه قهرمان
حریفانــم در رقابت هــای قهرمانــی جهــان نــدارم و برای 
ــا همــه وجــودم می جنگــم. ــن مــدال ب کســب بهتری

رحمــان عمــوزاد خلیلــی در گفتگــو بــا ایســنا، درباره 
شــرایط خــود پیــش از اعــزام بــه رقابت هــای کشــتی 
آزاد قهرمانــی جهــان در صربســتان، اظهــار کــرد: خــدا 
ــه  ــی ک ــات بســیار خوب ــه تمرین ــا توجــه ب را شــکر ب
ــم  ــی تی ــر کادر فن ــر نظ ــته زی ــای گذش ــی ماه ه ط
ملــی پشــت ســر گذاشــتیم، از وضعیــت بســیار خوبــی 
برخــوردارم و از نظــر روحــی و بدنــی آمــاده حضــور در 
ایــن رقابت هــا هســتم. یــک اردوی دیگــر تــا مســابقات 
جهانــی پیــش رو داریــم و تمــام ســعی مان را می کنیــم 
تــا با کســب بهتریــن نتیجــه دل مــردم عزیزمــان را بار 
دیگــر شــاد کنیــم. همــه بچه هــا شــرایط خوبــی دارند 
و همــه مــی جنگیــم تــا پرچــم کشــور عزیزمــان را بــا 

کســب عنــوان قهرمانــی بــاال ببریــم.
دارنــده مدال هــای طــالی بزرگســاالن آســیا و طالی 
ــه  ــن تجرب ــاره دومی ــان، درب ــان جه ــان و جوان نوجوان
ــاالن،  ــی بزرگس ــابقات جهان ــور در مس ــود از حض خ
ــروژ  ــی ن ــای جهان ــته در رقابت ه ــال گذش ــت: س گف
بــرای نخســتین مرتبــه در رده بزرگســاالن بــه میــدان 
رفتــم امــا نتوانســتم بــه مــدال برســم. امســال شــرایط 
ــه  ــودم ب ــام وج ــا تم ــاده ام ب ــی دارم و آم ــیار خوب بس

ــروم و مبــارزه کنــم. میــدان ب

وی خاطرنشــان کــرد: بعــد از جهانــی نــروژ بــه یــک 
وزن باالتــر آمــدم و در وزن ۶۵ کیلوگرم کشــتی گرفتم. 
در مســابقات قهرمانــی کشــور و ســپس قهرمانی آســیا 
بــه مــدال طــال رســیدم و توانســتم بــه دوبنــده تیــم 
ــد در  ــر چن ــم. ه ــی برس ــای جهان ــی در رقابت ه مل
رنکینــگ وزن ۶۵ کیلوگــرم نیســتم اما مهم این اســت 
کــه نماینــده کشــورم در ایــن رقابت هــا هســتم و تمــام 
ــدال آوری  ــورم م ــرای کش ــا ب ــم ت ــعی ام را می کن س
کنــم. مــن هــر چــه دارم در میــدان مبــارزه می گــذارم 
و امیــدوارم خــدا کمــک کنــد تــا بــه بهتریــن مــدال 

. برسم
عمــوزاد دربــاره رقبــای عنــوان دار خــود در مســابقات 
قهرمانــی جهان، گفــت: وزن ۶۵ کیلوگرم وزن شــلوغی 

اســت و ســخت ترین وزن در بیــن همــه اوزان همیــن 
وزن ۶۵ کیلوگــرم و ســپس وزن ۷۴ کیلوگــرم اســت. 
حاجی علی یــف آذربایجانــی، باجرانــگ هنــدی کــه در 
آســیایی او را شکست دادم، موســوکائف و... از مهمترین 
رقبــای مــن هســتند. البتــه ایــن را بگویــم اصــال کاری 
بــا نــام حریفانــم نــدارم و در همــه مبارزه هــا بــا تمــام 

وجــود بــرای کســب پیــروزی بــه میــدان مــی روم.
از  گالیــه  بــا  ایــران،  کیلوگــرم  وزن ۶۵  آزادکار 
ــئوالن  ــفانه مس ــت: متاس ــئوالن، گف ــی مس بی توجه
هیــچ توجهــی بــه ما نداشــتند. وقتــی مــدال می گیریم 
ــد و  ــد و می رون ــادگاری می گیرن ــس ی ــد و عک می آین
ــی  ــا نمی شــود. وقت ــم از آن ه ــری ه ــچ خب دیگــر هی
هــم کــه مــدال نگیریــم اصــال همــان مراســم را هــم 

نمی گیرنــد. کشــتی اســتان مازنــدران افتخــارات 
ــا مســئوالن  ــرای کشــور بدســت آورده ام ــادی را ب زی
ــد.  ــتی گیران ندارن ــه کش ــی ب ــچ توجه ــتانی هی اس
مســئوالن خلیل شــهر هــم کــه تــوان حمایــت 
ــا  ــد. کشــتی ورزش اول کشــور اســت ام ــادی ندارن زی
بــه کشــتی گیران رســیدگی نمــی شــود و در مقایســه 
ــال  ــال اص ــل فوتب ــته هایی مث ــکاران در رش ــا ورزش ب
ــه کشــتی نمی شــود. البتــه فوتبالیســت ها  توجهــی ب
هــم زحمــت مــی کشــند و نمــی گویــم چــرا بــه آن ها 
ــه رشــته ای  ــن اســت ب ــا ای ــاد می دهنــد، حــرف م زی
ــا ایــن حجــم از افتخــار و مــدال نیــز  مثــل کشــتی ب

توجــه شایســته شــود.
وی تصریــح کــرد: البتــه ایــن را بگویــم کــه مــا بــه 
ــا  ــم ام ــم و می جنگی ــارزه می کنی ــردم مب ــق م عش
توجــه مســئوالن می توانــد انگیــزه کشــتی گیران 
ــا و  ــت ه ــد. جــا دارد از حمای ــان را بیشــتر کن و مربی
زحمــات رییــس فدراســیون کشــتی و ســرمربی تیــم 
ــا کســب  ــم ب ــدوارم بتوانی ــم و امی ــی کن ــی قدردان مل
بهتریــن نتایــج از مســابقات جهانی بــه ایــران بازگردیم. 
ــران  ــم ای ــا تی ــا وجــود شــرایط کرون ســال گذشــته ب
بهتریــن نتیجــه را کســب کــرد و امســال بــا توجــه بــه 
آمادگــی بســیار خــوب تیــم و زحماتــی کــه کشــیده 
شــده بــرای کســب عنــوان قهرمانــی جهــان تیمــی به 

ــم. ــدان می روی می

در شــرایطی کــه حضــور تیم ملــی گلــف ایــران در 
مســابقات جهانــی پاریــس قطعــی شــد و قــرار بــود 
۳ بازیکــن تیم ملــی بــه ایــن مســابقات اعــزام شــوند 
امــا بــه دلیــل عــدم صــدور ویــزا از ســوی ســفارت 
کشــور فرانســه، تیم ملــی گلــف ایــران از حضــور در 

ایــن مســابقات بــاز مانــد.
بــه گــزارش ایســنا، هم زمــان بــا ارســال مســتندات 
ــف  ــیون گل ــی، فدراس ــابقات جهان ــه مس و دعوتنام
ــه اعــالم آمادگــی جهــت  ایــران بالفاصلــه نســبت ب
ــرد  ــدام ک ــس اق ــی پاری ــداد جهان ــور در روی حض
ــط  ــده توس ــام ش ــات انج ــا مکاتب ــت ب ــه در نهای ک
ــی  ــیون جهان ــت فدراس ــف و موافق ــیون گل فدراس
ــرکت در  ــت ش ــران جه ــهمیه ای ــا س ــد ت ــرر ش مق
مســابقات جهانــی WATC ۲۰۲۲ کــه از امــروز )نهم 

شــهریور( در فرانســه برگــزار می شــود، قطعــی شــود.
ــف  ــی گل ــم مل ــود تی ــرار ب ــاس ق ــن اس ــر ای ب
بزرگســاالن مــردان از تاریــخ ۲۷ آگوســت تــا ۵ 
ســپتامبر برابــر بــا ۵ تــا ۱۴ شــهریورماه ســال جــاری 
در فرانســه در مســابقات جهانــی شــرکت کنــد کــه 
بــا توجــه بــه عــدم صــدور روادیــد از ســوی میزبــان 
گلــف  تیم ملــی  بــرای  رقابت هــا  از  دوره  ایــن 
ــران، ملی پوشــان گلــف کشــور از حضــور در ایــن  ای

ــد. ــاز ماندن ــابقات ب مس
ــورد  ــدارک م ــی م ــه تمام ــی اســت ک ــن درحال ای
در  ایــران  گلــف  تیم ملــی  بــرای حضــور  نیــاز 
مســابقات جهانــی پاریــس از ســوی فدراســیون 
ــه  ــور خارج ــت وزارت ام ــه یادداش ــم ب ــف، منض گل
جمهــوری اســالمی ایــران در زمــان مقــرر بــه 

ــود. ــده ب ــه ش ــه ارائ ــفارت فرانس س
در  ایــران  گلــف  ملــی  تیــم  اســت  گفتنــی 
ــالدی  ــال های ۲۰۰۲، ۲۰۱۰، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ می س

ــود و  ــرده ب ــدا ک ــور پی ــی حض ــابقات جهان در مس
ــدول  ــد در ج ــق ش ــود موف ــور خ ــن حض در آخری

ــد. ــود کن ــه صع ــی ۲۸ پل ــگ جهان رنکین

رحمان عموزاد: کاری به نام حریفانم در مسابقات جهانی ندارم

فرانسه به تیم ملی گلف ایران ویزا نداد/ لغو اعزام به مسابقات جهانی پاریس

 وزیــر ورزش و جوانــان بــا ۳۷ ســفر اســتانی، یکی 
ــت.  ــوده اس ــت ب ــت دول ــن وزرای هیئ از فعال تری
»ســیدحمید ســجادی« در این ســفرها بــه پیگیری 
مشــکالت جامعــه ورزش و جوانــان پرداختــه اســت.

ــی  ــیزدهم در حال ــت س ــا، دول ــزارش ایرن ــه گ ب
ــه  ــرد ک ــه کار ک ــروع ب ــته ش ــال گذش ــرداد س م
ــد،  ــت جدی ــاخصه های دول ــن ش ــی از مهم تری یک
احیــای دوباره ســفرهای اســتانی بــود. حــوزه ورزش 
هــم یکــی از بخش هایــی اســت کــه در ســفرهای 
ــورد  ــف م ــتان های مختل ــه اس ــت ب ــتانی دول اس
ــر  ــه و ســیدحمید ســجادی وزی ــرار گرفت توجــه ق
ورزش و جوانــان در کنــار ســایر وزرا، یکــی از وزیران 

ــود. ــان ســفرهای اســتانی ب فعــال در جری
انتظاری که برآورده شد

یکــی از مهم تریــن انتظــارات مقام معظــم رهبری 
ــرداد  ــت ســیزدهم در ۱۳ م ــذ دول در مراســم تنفی
ســال گذشــته »در میــان مــردم بــودن« بــود. رهبــر 
انقــالب در مراســم تنفیــذ بــا اشــاره بــه شــعارهای 
انتخاباتــی آیت اهلل رئیســی مبنــی بر »مردمــی بودن 
و از مــردم شــنیدن و در میــان مردم بــودن«، گفتند: 
ــت و  ــی اس ــیار مهم ــوع بس ــودن موض ــی ب »مردم
رئیس جمهــور محتــرم و همکارانشــان بایــد تــالش 
کننــد ایــن شــعار در واقعیــت محقــق شــود و بــه 
معنــی واقعــی و بــدون در نظــر گرفتــن امتیازهــای 
طبقاتــی و گروهــی در میــان همــه مــردم باشــند. 

ــودن  ــی ب ــه مردم ــه ب ــای مهمــی ک یکــی از کاره
ــوی  ــه گفت وگ ــد ب ــد، تعه ــک می کن ــت کم دول
ــردم  ــا م ــی ب ــای سیاس ــدون پیرایه ه ــه و ب صادقان
اســت. بایــد بــا مــردم صادقانه حــرف زد، مشــکالت 
ــرد و  ــان ک ــات را بی ــت و توقع ــا را گف و راه حل ه
ــم کــرد.« ــردم تقدی ــه م ــز ب کمک هــای الزم را نی

انتظــاری کــه بــه نظــر می رســد بــا گذشــت بیش 
ــت اهلل  ــت، آی ــدن دول ــال از روی کار آم ــک س از ی
ســیدابراهیم رئیســی و همکارانــش در هیئــت دولت 
ــام  ــردن آن انج ــرای عملی ک ــان را ب ــام تالش ش تم
داده انــد. آیــت اهلل رئیســی در ایــن بــاره گفته اســت: 
ــه ای کــه  ــم و کارخان ــه اســتان ها نیای »اگــر مــن ب
ــر  ــه س ــن کارخان ــه ای ــوده و ب ــال معطــل ب ۱۳ س
نزنــم چگونــه راه بیفتــد؟ مدیــر در میــدان بایــد کار 
را انجــام دهــد اینکــه در اتــاق پشــت میز بنشــینید 
نمی شــود بایــد در میــدان آمــد. در ســفرهای 
ــم،  ــی می کنی ــک بررس ــائل را از نزدی ــتانی مس اس
البتــه می شــود بــه صــورت تصویــری و بــه صــورت 
تریبونــی مســائل و مشــکالت را بررســی کــرد، امــا 

شــنیدن کــی بــود ماننــد دیــدن.«
وزیــر ورزش در ســفرهای اســتانی چــه چیــزی را 

ــد؟ ــال می کن دنب
وزیــر ورزش و جوانــان هــم یکــی از وزرای فعــال 
در ســفرهای اســتانی دولــت ابراهیــم رئیســی بــوده 
ــیدحمید  ــه س ــود ک ــهریور ۱۴۰۰ ب ــت.، ۹ ش اس

ســجادی ســفرهای اســتانی اش را از مازنــدران آغــاز 
ــی و  ــای ورزش ــد از پروژه ه ــدف بازدی ــا ه ــرد و ب ک
ــتان  ــاد در شهرس ــی کالرآب ــالن ورزش ــاح س افتت

ــرد. ــفر ک ــتان س ــن اس ــه ای ــاد ب عباس آب
ــنیدن  ــه ورزش و ش ــا جامع ــک ب ــاط نزدی ارتب
آخریــن  پیگیــری  همــراه  بــه  مشکالت شــان 
خصــوص  بــه  ورزشــی  پروژه هــای  وضعیــت 
پروژه هــای ناتمــام، از جملــه اهــداف ســفرهای 

اســتانی وزیــر ورزش بــوده اســت.
ســجادی دربــاره ســفرهای اســتانی گفــت: 
»پیگیــری جهــادی و انقالبــی مشــکالت مــردم در 
راســتای تحقــق اهــداف اســتانی در دســت اقــدام و 
اجــرا اســت. یکــی از دالیل ارزشــمند ســفر اســتانی 
ــم،  ــیم، ببینی ــردم باش ــن م ــه در بی ــت ک ــن اس ای
بشــنویم، درک کنیــم. در تمامی ســفرهای اســتانی، 
وزارتخانــه ورزش و جوانــان جایــگاه خوبــی در میــان 

ــار دارد.« ــتگاه ها در اختی ــه دس هم
یکــی از دیگــر از هدف هــای وزیــر ورزش، ارتبــاط 
ــه در ایــن  ــان و پیگیــری وظایــف وزارتخان ــا جوان ب
حــوزه اســت. ســجادی در این بــاره  اظهــار داشــت: 
»در ســفرهای اســتانی یکــی از اهــداف ما رســیدگی 
ــان اســت در همیــن راســتا  ــه بحــث حــوزه جوان ب
ــه  ــت ب ــات فراغ ــه در اوق ــم ک ــاد داری ــر اعتق اگ
ــات فراغــت  ــت اوق ــد مدیری ــوآوری می رســیم بای ن
هــم در دســتور کار مــا باشــد و بــه همیــن جهــت 

مــا در تمامــی ســفرها بــه اســتان ها بــه مشــکالت 
ــرا  ــوش ف ــد گ ــام ق ــان تم ــوزه جوان ــوارد ح و م
می دهیــم. در دولــت مردمــی در نظــر داریــم 
ســفرهای اســتانی متفاوت از گذشــته باشــد و از آن 
جملــه جلســه بــا ســمن ها و گروه هــای مردمــی در 

برنامــه کاری اســت.«
۳۷ سفر استانی وزیر ورزش

بــر اســاس آمــار وزارت ورزش ورزش، ســجادی در 
بیش از یک ســال گذشــته ۳۷ ســفر اســتانی داشته 
اســت. بــر اســاس جــدول و نمــودار آمــاری تعــداد 
ــه  ــه اســتان ها ب ــان ب ســفرهای وزیــر ورزش و جوان
ــدران  ــی، اســتان  های مازن ــب بیشــترین فراوان ترتی
ــزگان و  ــتان، هرم ــفر، لرس ــران ۴ س ــفر، ته ۵ س
خراســان رضــوی ۳ ســفر، البــرز، کرمــان، مرکــزی 
و خوزســتان ۲ ســفر، قم،سیســتان بلوچســتان، یزد، 
گیــالن، فارس، گلســتان، اردبیــل، آذربایجــان غربی 
ــان  ــده و اشــنویه( و شــرقی، کرمانشــاه و اصفه )نق

ــته  اند. ــفر را دربرداش ــمیرم( ۱ س )س
ــداد کل  ــوق، تع ــاری ف ــدول آم ــاس ج ــر اس ب
ســفرهای اســتانی وزیــر ورزش و جوانــان ۳۷ ســفر 
ــازه زمانــی مذکــور  و کل مســافت طــی شــده در ب
ــل ذکــر اســت  ــوده اســت.  قاب ۲۱۳۱۹ کیلومتــر ب
ــر  ــتان ها ب ــوص اس ــری در خص ــه ارزش کیلومت ک
اســاس ورود بــه اســتان و مســافت شــهرهای داخلی 

اصلــی ســنجیده شــده اســت.

نگاهی به سفرهای استانی وزیر ورزش؛ رخ به رخ با جوانان و ورزشکاران
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خبر

ــد 1۲0  ــه رش ــاره ب ــا اش ــاد ب ــوردی امیرآب ــادر و دریان ــرکل بن مدی
درصــدی ترانزیــت در بنــدر گفــت: ایــن بنــدر در حــال توســعه اســت.

بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، محمدعلــی اصــل ســعیدی پــور عصــر 
ســه شــنبه در گفتگــو بــا خبرنــگاران بــا اشــاره بــه رشــد 1۲0 درصــد 
ــاد در حــال توســعه و  ــدر گفــت: بندرامیرآب ــن بن ــت کاال در ای ترانزی
ســاخت اســت و دو ســال گذشــته بالغ بــر 4۵0 میلیــارد تومــان اعتبار 
دولتــی بــرای ســرمایه در بنــدر هزینــه شــد و امســال ۲60 میلیــارد 
ــی و  ــل داخل ــرای اجــرای زیرســاخت راه، خــط ری ــان مصــوب ب توم
ــه  ــات اجتماعــی و جــاده رســتمکال مصوب ــی، خدم ســاختمان داخل

داریــم.
وی بــا اظهــار اینکــه 9 پــروژه بــا هــزار میلیــارد تومــان مصوب شــده 
ــران،  ــت بح ــی و مدیری ــاختمان مدیریت ایمن ــامل س اســت، آن را ش

ــت:  ــرد و گف ــر ک ــش و… ذک ــالن همای ــاختمان مرکزی داده، س س
ــی از پــر هزینــه تریــن هزینه هــای بنــدر اســت کــه تعریــض  الیروب
کانــال از 60 بــه 90 متــر و تعمیــق تــا 7 متــر از جملــه طرح هــا اســت.

وی بــرج کنتــرل جدیــد را بــرای بنــدر الزم دانســت و گفــت: بــرج 
کنتــرل فعلــی بــرای ۲0 ســال گذشــته اســت و فضــا و ارتفــاع جوابگو 
نیســت و بــرج کنتــرل بنــدر نــکا بایــد اجرایــی شــود و طرحــی بــرای 

ــعه داریم. توس
مدیــرکل بنــادر و دریانــوردی امیرآبــاد بــا عنــوان اینکه برای توســعه 
ــذار می شــود  ــه بخــش خصوصــی واگ ــف ب ــای مختل ــدر، بخش ه بن
ــا  ــم ام ــق بوده ای ــی موف ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ ــت. در س گف
ــد  ــی از گذشــته آمدن ــم و کارخانجات چالشــی در ســرمایه گذاری داری
کــه تولیــدی هســتند و جــای شــأن در شــهرک صنعتــی اســت و باید 

جابجــا می شــدند زیــرا خدمــات صــادرات و واردات بــا مــا اســت و 1۲0 
هکتــار در اختیــار کارخانجاتــی اســت کــه خوابیــده اســت.

ســعیدی پــور یــادآور شــد: بــه عنــوان نمونــه فــوالد دماونــد هفــت 
ســال خوابیــده و راکــد اســت زیــرا واردات شــمش از خــارج محــدود 
ــا  شــد و ام دی اف و کارخانــه چــوب هــم بــه دلیــل اینکــه چــوب ب
پوســت اجــازه ورود نــدارد و کارخانــه کاغــذ اجــازه ورود خمیر نــدارد و 

تنهــا بــا یــک خــط تولیــد فعــال اســت.
وی ادامــه داد: پــروژه ای اســکله رورو ریلــی در حــال تکمیــل اســت 
و در بنــدر 76 درصــد رشــد عملکــرد داریــم و اولیــن تجربــه ســاخت 
در کشــور اســت و احتمــال اینکــه مشــاوران تغییــر کننــد وجــود دارد 
و بــا تغییــر تــراز آب دریــا طراحــی تغییــر و آیتم هــا تغییــر و هزینــه 

ــرد. تغییر ک

ــا  ــه RDF ب ــرندی ب ــه زیرس ــل زبال ــتم تبدی سیس
حمایــت شــرکت دانــش بنیــان در نیــروگاه زبالــه ســوز 

ــرداری شــد. ــره ب نوشــهر به
ــگار مهــر، رضــا علیخانــی معــاون  ــه گــزاارش خبرن ب
ــدران عصــر  ــی اســتانداری مازن هماهنگــی امــور عمران
ــل  ــرداری سیســتم تبدی ــن بهــره ب ســه شــنبه در آئی
زبالــه زیرســرندی بــا تقدیــر از تالش هــای مســئوالن و 
حمایت هــای ملــی بــرای حــل مشــکل زبالــه مازنــدران 
اظهــار داشــت: زبالــه مازنــدران مســئله هفتادمن اســت 
و بایــد بحث هــای کارشناســی روی آن صــورت گیــرد.

ــه ســوز نوشــهر در مرحلــه  ــا اظهــار اینکــه زبال وی ب
خوبــی بــه صــورت بــه می بــرد و مســئله شــیرابه و آب 
ــالش مســئوالن و  ــا ت ــت: ب ــده اســت، گف ــل ش آن ح
تعامــالت شــرکت تــی تــی اس، شــهرداری و فرمانداری 

مســئله رفــع شــده اســت.
ــه ســوز ســاری در بخــش  ــوان اینکــه زبال ــا عن وی ب
احــداث بنــا بــاالی 90 درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد، 
ــوان انتظــار داشــت کــه ایــن طــرح دهــه  گفــت: می ت
فجــر بــه مرحلــه افتتاح و بهــره برداری آزمایشــی رســد.

ــش  ــر اقتصــاد دان ــد ب ــرد: تاکی ــح ک ــی تصری علیخان

بنیــان، علــم و تخصــص و دانــش و مهارت هــای داخلــی 
ــای قطــع  ــه معن ــان و ب ــی خودم ــگان داخل و فرهیخت

وابســتگی اســت.
شــمس مدیرعامــل شــرکت دانــش بنیــان و از 
مجریــان پــروژه بــا اشــاره بــه تحــول در نیــروگاه زبالــه 
ســوز نوشــهر بــا تــالش محققــان و شــرکت های دانــش 
بنیــان گفــت: امیدواریــم بــا حمایــت مســئوالن بتوانیم 

ــه را در شــهرهای شــمالی حــل کنیــم. مشــکل زبال
ــا همــکاری شــرکت های  وی اظهــار امیــدواری کــه ب
ــع  ــت و رف ــط زیس ــظ محی ــرای حف ــان ب ــش بنی دان

ــم. ــی را برداری ــای بزرگ پســماند گام ه
حمیدرضــا شــاهوردی مشــاور رئیس صندوق نــوآوری 
و شــکوفایی بــا اشــاره بــه حمایــت صنــدوق از طرح های 
دانــش بنیــان گفت: سیاســت ایــن صنــدوق از مجموعه 
ــور  ــکالت کش ــل مش ــه ح ــه ب ــت ک ــی اس پروژه های

منجــر شــود.
ــدران را پســماند  وی یکــی از مشــکالت اســتان مازن
ذکــر کــرد و گفــت: ایجــاد فضــا و شــرایط بــرای تکمیل 

ــا اســت. ــه اولویت ه ــان از جمل ــش بنی ــای دان طرح ه

ــن  ــی The Day of the Locust آخری ــوان اصل ــا عن ــخ ب ــاب روز مل کت
اثــر نویســنده آمریکایــی، ناتانیــل وســت اســت. رمانــی کــه آن را بهتریــن رمــان 
ــالدی  ــه ی 30 می ــوود در ده ــر هالی ــم ب ــبات حاک ــاره مناس ــده درب نگاشته ش
ــامل  ــاص را ش ــی خ ــه زمان ــک بره ــه ی ــاب ک ــن کت ــنده در ای ــد. نویس می دانن
ــتی  ــه ُمش ــی ک ــد، دنیای ــر می کش ــه تصوی ــوود را ب ــت  پرده هالی ــود، پش می ش
انســان بی اســتعداد نماینــده اش هســتند – مجریــان ورزشــی، هرزه هــا، و 
ــا در هالیــوود  ــد ت ــه لس آنجلــس آمده ان مهاجرانــی کــه از دیگــر نقــاط آمریــکا ب
ــزرگ شــوند. ــه ســتاره ای ب ــل ب ــی تبدی ــد و حت ــدا کنن ــت دســت پی ــه موفقی ب

ــه همــراه   کمــی پــس از انتشــار ایــن رمــان، ناتانیــل وســت در 37 ســالگی ب
همســرش، در تصــادف رانندگــی جــان باخــت. وســت بــه هنــگام مــرگ کم وبیــش 
ــا اســتقبال منتقــدان روبــه رو  ــه ب گمنــام بــود و آثــارش نــه پرفــروش بودنــد و ن
می شــدند. منتقــدان محافظــه کار و دســت راســتی آثــار او را بیــش از حــد 
نیهیلیســتی و آخرالزمانــی می شــمردند و منتقــدان رادیــکال و چپگــرا نیــز آن هــا 
ــج  ــات جــدی و ضدفاشیســتی رای ــر از آن می پنداشــتند کــه در ادبی را طنزآمیزت

ــد.  در آن زمــان جــای گیرن

اینفوگرافیک

معرفی کتاب

کاریکا تور

روز ملخ

خبر

ــی و  ــر از بازرس ــاورزی رامس ــاد کش ــر جه مدی
پایــش ۲ هــزار و 97 مــورد از واحدهــای تولیــدی 
ــای کشــاورزی  ــاده ه ــی محصــوالت و نه و توزیع

ــر داد. ــاه اول امســال خب ــن شهرســتان ۵ م ای
ابوالحســنی  علــی  مازندپــاج،  گــزارش  بــه 
از  مــورد  و 97  هــزار  پایــش ۲  و  بازرســی  از 
و  محصــوالت  توزیعــی  و  تولیــدی  واحدهــای 
ــج  ــاده هــای کشــاورزی شهرســتان رامســر پن نه
مــاه اول امســال خبــر داد و گفــت: ایــن واحدهــا 
در زمینــه توزیــع شــکر، نانوایــی، روغــن، لبنیــات، 
محصــوالت پروتئینــی، برنــج، میــوه، ادوات و 
نهــاده هــای کشــاورزی و دامــی فعالیــت داشــتند.

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان رامســر 
ــر  ــورد تذک ــا 471 م ــی ه ــن بازرس ــزود: در ای اف
مــورد   19۵ و  پرونــده  فقــره   1۵7 شــفاهی، 
ــی،  ــم فروش ــی، ک ــران فروش ــامل گ ــف ش تخل
ــارج  از  ــه خ ــی، عرض ــرانه نانوای ــی خودس تعطیل
شــبکه، تقلــب در کســب مشــاهده و بــه تعزیــرات 

ــد. ــی ش ــی معرف حکومت
ــزاداری  ــام ع ــرم و ای ــاه مح ــرد: م ــان ک وی بی
ســرور و ســاالر شــهیدان، 3 تــن گوشــت گوســاله 
منجمــد وارداتــی، ۲۵ تــن شــکر و ۲0 تــن برنــج 
ــالمی  ــات اس ــی اداره تبلیغ ــا هماهنگ ــی ب واردات
بــه مســاجد، تکایــا و هیئــت هــای مذهبــی ایــن 

ــع اســت. شهرســتان در حــال توزی

 مدیر جهاد کشاورزی رامسر:

2100 واحد کشاورزی 
رامسر پایش شد

مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد:

رشد 120 درصدی ترانزیت

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

در نوشهر؛

سیستم تبدیل زباله زیرسرندی به RDF بهره برداری شد

سال بیست و پنجم- شماره 2288-پنجشنبه 10 شهریور 1401- 4 صفر 1444- 1 سپتامبر  2022 - 8 صفحه - 2000 تومان

ــدران گفــت: از ۵۵0  رئیــس اداره حیــات محیــط زیســت مازن
گونــه جانــوری در اســتان 30 گونــه در معــرض تهدیــد و انقــراض 

. هستند
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، کــوروس ربیعــی در آئیــن افتتــاح 
کلینیــک و مرکــز درمــان حیــات وحــش سمســکنده بــا بیــان 
ــتان  ــش در اس ــات وح ــارت حی ــر در اس ــز تکثی ــه دو مرک اینک
فعــال اســت، افــزود: گــوزن زرد در دشــت نــاز و گــوزن قرمــز در 

ــد. ــرورش می یابن ــر و پ سمســکده تکث
وی بــا اظهــار اینکــه شــکار و صیــد زمانــی مهمتریــن مشــکل 
حیــات وحــش بــود، افــزود: در حــال حاضــر تعارضــات در برخــی 
ــا  ــات، تله ه ــن اســت و تصادف ــا در حــال پیشــی گرفت از گونه ه

ــه مســائل اســت. ــوری از جمل ناخواســته گونه هــای جان
رئیــس اداره حیــات وحــش اداره کل حفاظــت محیــط زیســت 
مازنــدران بــا اشــاره بــه وجــود تنــوع حیــات وحــش در اســتان 
ــد و  ــرض تهدی ــه در مع ــوری 30 گون ــه جان ــت: از ۵۵0 گون گف

خطــر انقــراض هســتند.
۲ مرکز درمان حیات وحش راه اندازی می شود

عطــاء الــه کاویــان مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت مازنــدران 

بــا اشــاره تلــف شــدن پلنــگ ســرگردان در قائمشــهر بــه رغــم 
تالش هــای همــکاران بــرای زنــده گیــری آن اظهــار داشــت: بــا 
توجــه بــه کمبــود امکانــات و نرســیدن بــه موقــع آن نتوانســتیم 

ایــن گونــه را زنــده گیــری کنیــم.
ــات وحــش را در  ــان حی ــک تخصصــی درم ــود کلینی وی وج
اســتان الزامــی دانســت و گفــت: بــا توجــه بــه افزایــش تعارضات، 
وجــود ایــن مرکــز در اســتان الزم اســت و نســبت بــه تجهیــز دو 
کلینیــک تخصصــی در غــرب و شــرق اســتان نیــز برنامــه ریــزی 

شــده اســت.
ــری در اداره  ــکنده و دیگ ــز در سمس ــی از مراک ــت: یک وی گف
محیــط زیســت شهرســتان چالــوس در دســت تکمیــل اســت و 
یــک میلیــارد تومــان بــرای تجهیــز ایــن دو مرکــز هزینــه شــده 
اســت و مجموعــه چالــوس تــا دو ســه هفتــه آینــده تکمیــل و 

ــود. ــز می ش مجه
ــش را  ــات وح ــتگاه های حی ــه زیس ــان ها ب ــان ورود انس کاوی
بــا توجــه تغییــرات کاربــری و چالــش زنجیــره غذایــی، حضــور 
حیــات وحــش را جوامــع انســانی را از جملــه تعارضــات ذکر کرد 
و گفــت: اولیــن مرکــز کلینیــک تخصصــی در پناهــگاه حیــات 

وحــش کشــور در اســتان راه انــدازی شــده اســت.

خبر

رئیس اداره حیات وحش محیط زیست مازندران:

۳0 گونه جانوری مازندران در معرض تهدید و انقراض هستند
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