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مازندران - گیالن - گلستان

 نماینده ولی فقیه در مازندران  :

ضرورت اتخاذ راهکارهای 
قانونی برای حفظ موقوفات

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران :

اجرای طرح جامع مدیریت 
پسماند در مازندران  روزانهم

صفحه4

به »سربازی نرفته ها« هیچگونه وامی تعلق نمی گیرد؛ حتی »ازدواج«؟ضرورت راه اندازی پایانه صادرات محصوالت کشاورزی
راه اندازی پایانه صادرات محصوالت کشاورزی، یکی از نیازهای مهم گلستان برای جلوگیری از خام فروشی 

تولیدات، افزایش درآمد بهره برداران، دسترسی به بازار اوراسیا و کمک به تقویت کشاورزی این استان به شمار 
می رود که پیگیری مسووالن و فعاالن اقتصادی برای تحقق آن در حال انجام است.

یک کارشناس حوزه کار معتقد است: اگر آمار مقرری بگیران بیمه بیکاری در کنار آمار اشتغال ایجاد شده و 
بیمه شدگان جدید قرار گیرد می توان ارزیابی بهتری از چشم انداز اشتغال و بازار کار کشور ارائه کرد.

معــاون آموزشــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، نســبت بــه کاهــش تمایــل دانــش آمــوزان و دیگــر اقشــارجامعه بــرای 
ادامــه تحصیــل در دانشــگاه ها و موسســات آمــوزش عالــی در کشــور هشــدار داد.

تحلیل بهتر بازار اشتغال با ارائه آمار مقرری بگیران

استقبال از تحصیالت دانشگاهی روبه کاهش است

چطور بدون وابستگی به کافئین، 
خستگی را از خود دور کنیم؟

صفحه 2

استاندار مازندران: 

ارتقاء سنگر علم و دانش باید مهم ترین اولویت جوانان باشد
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صفحه 3 صفحه 2

    

زن و شــوهرها وقتــی ســر یــک موضوعــی بــا هــم بحــث شــان می شــود، 
فــوری یــک قطــار طویــل در ذهــن شــان جــان می گیــرد. قطــاری کــه توی 
هــر کوپــه اش، یــک خاطــره تلــخ ســوار اســت، یــک ســو تفاهــم، یــک دل 
آزردگــی، یــک بغــض فروخــورده. یــک جرقــه کافــی اســت تــا کلــی زخــم 
ــا همیــن لحظــه  ــاز کنــد، از روز خواســتگاری ت قدیمــی و جدیــد دهــان ب
کــه جــر و بحــث جدیــدی پــا گرفتــه. در ذهــن شــان همــه اینهــا ســنجاق 
قفلــی می شــود بــه یکدیگــر و چالــش جدیــد هــم عطــف بــه مــا ســبق مــی 
شــود و خیلــی ســریع تکلیــف ایــن پرونــده هــم معلــوم مــی شــود کــه حــق 
ــا خــودم اســت و تــو از پایــه و اســاس اشــتباهی هســتی! حــاال حکایــت  ب
ایــن روزهــای مــا مــردم ایــران اســت. یــک واقعــه دردنــاک و جگرســوز اتفاق 
افتــاده. همــه مــان درگیــر یــک موقعیــت بغرنــج شــده ایــم و مثــل زن و 
شــوهرها پرونــده هــای قدیمــی در ذهــن مــان زنــده شــده و فــوری قضــاوت 

مــان شــکل گرفتــه.
ــک  ــر ی ــی س ــوهرها وقت ــدی: زن و ش ــژده پورمحم ــی – م ــروه زندگ  گ
موضوعــی بــا هــم بحــث شــان می شــود، فــوری یــک قطــار طویــل در ذهــن 
شــان جــان می گیــرد. قطــاری کــه تــوی هــر کوپــه اش، یــک خاطــره تلــخ 
ســوار اســت، یــک ســو تفاهــم، یــک دل آزردگــی، یــک بغــض فروخــورده. 
یــک جرقــه کافــی اســت تــا کلــی زخــم قدیمــی و جدیــد دهــان بــاز کنــد، 
از روز خواســتگاری تــا همیــن لحظــه کــه جــر و بحــث جدیــدی پــا گرفتــه. 
ــاره  یکــی زن بگویــد و یکــی مــرد. روز خواســتگاری کــه مــادرت هــی درب
جهــاز مفصــل دخترهــای فامیــل حــرف زد و از عروســی هــای ســبک و کــم 
خــرج عــروس هــای فامیــل تعریــف کــرد. اولیــن بــار کــه خانــواده تــان برای 
شــام آمدیــد خانــه مــا و آن قــدر دیــر کردیــد کــه برنــج هــا تــه گرفــت و 
بــوی ســوختگی مــی داد و مــادرم کلــی خجالــت کشــید. بعــد از زایمــان کــه 
مــادرت هــی در کار بچــه داری نظــر مــی داد و دخالــت می کــرد. وقــت اثــاث 
کشــی کــه خانــواده ات بــه جــای کمــک، پاشــدند رفتنــد شــمال. روزی کــه 
بــا فــان حرفــت آبرویــم را جلــوی فامیــل تــان بــردی. روزی کــه بــا فــان 
کارت دلــم را شکســتی و تــا ســه روز قهــر بودیــم. آن عــادت چنــدش آورت 
کــه روی اعصابــم اســت. آن اخــاق افتضاحــت کــه حرصــم مــی دهــد. بــی 

پولــی ات کــه بدبخــت مــان کــرده. آشــپزی نابلدانــه ات.
شــاید بــه زبــان هــم نیاورنــد امــا در ذهــن شــان همــه اینها ســنجاق قفلی 
می شــود بــه یکدیگــر و چالــش جدیــد هــم عطــف بــه مــا ســبق مــی شــود 
و خاصــه بــدون قاضــی و مدعــی العمــوم، خیلــی ســریع تکلیف ایــن پرونده 
ــا خــودم اســت و تــو از پایــه و اســاس  هــم معلــوم مــی شــود کــه حــق ب

ــتباهی هستی! اش
حــاال حکایــت ایــن روزهــای مــا مــردم ایــران اســت. یــک واقعــه دردنــاک 
و جگرســوز اتفــاق افتــاده. همــه مــان درگیــر یــک موقعیــت بغرنــج شــده 
ایــم و مثــل زن و شــوهرها پرونــده هــای قدیمــی در ذهــن مــان زنــده شــده. 
»جــون مــردم کــه بــرای اینــا مهــم نیــس. ندیــدی اون دفعــه مــردم زیــر 
آوار متروپــل مونــده بــودن، اون وقــت اینــا گردهمایــی ســام فرمانــده بــرای 
خودشــون برگــزار مــی کــردن؟«، »اصــا از کجــا معلــوم همــه چــی توطئــه 
و برنامــه ریــزی شــده نبــوده؟ ایــن جماعــت معانــد حاضــرن بــرای خــراب 
کــردن حکومــت، جــون یــه دختــر بیچــاره رو هــم بــه کشــتن بــدن. نقشــه 
ــه؟«،  ــدا آقاســلطان یادت ــردن، ن ــن کارا ک ــم از ای ــاً ه ــوده. قب خودشــون ب
»فعــا دارن الپوشــونی می کنــن، بعــداً کــم کــم حقیقــت رو میگــن. ســر 
قضیــه هواپیمــا هــم همیــن بــود. ســه روز گفتــن مــا نبودیــم، بعــد بیانیــه 
ــه  ــدان ب ــو زن ــن حکومــت ت ــه ســال ۸۸ الکــی گفت صــادر کــردن«، »یادت
محکومیــن سیاســی تجــاوز می کنــه؟ نظــام رو بدنــام کــردن، آخــرش هــم 
معلــوم شــد هیــچ خبــری نبــوده.«، »تــازه ایــن یــه موردشــه کــه درز کــرده 
بیــرون. چقــدر آدم کشــته میشــه زیــر دســت اینــا. ســال ۸۸ ماجــرای زندان 
کهریــزک یــادت نیســت؟ مجبــور شــدن اعتــراف کنــن کــه جوونــای مــردم 
رو کشــتن.« ایــن رشــته بســته بــه ســن و ســال آدم هــا همیــن طــور عقــب 
مــی رود تــا برســد بــه ســال ۷۸، بــه دهــه شــصت، بــه ســال ۴۲، بــه صــدر 

اســام، بــه خلقــت آدم!
بعــد دیگــر کســی الزم نــدارد کــه هیــچ فکــری بکنــد. تحقیــق و تفحــص 
الزم نیســت. شــنیدن بــی طرفانــه حــرف هــای طرف مقابل و بررســی شــان، 
کار پــوچ و بــی ثمــری محســوب مــی شــود. هــر کــس از قبــل تصمیمــش را 
گرفتــه، اســم هرکــس را کــه خواســته در ســتون خــوب هــا و بدهــا نوشــته 

و تمــام.
کاش کمــی عــوض شــویم. در زندگــی شــخصی و خانوادگــی، در موضــع 
گیــری هــای سیاســی، در روابــط کاری و اجتماعــی و فامیلــی، در هــر جایگاه 
کوچــک و بزرگــی کــه قــرار اســت دربــاره چیزی قضــاوت کنیــم و تصمیمی 
بگیریــم، بــه طــرف مقابلمــان فرصت حــرف زدن بدهیــم. روی حــرف هایش 
ــای او  ــان را ج ــم. خودم ــه اش را بفهمی ــم دغدغ ــاش کنی ــم. ت ــر کنی فک
بگذاریــم. بــرای درد جدیــدی کــه بــه آن مبتا شــده، نســخه قدیمــی از قبل 

پیچیــده شــده تجویــز نکنیــم. بــرای روشــن شــدن حقیقــت صبــر کنیم.
اگــر مثــل زمــان قدیــم بــود، هــر چالــش و تنشــی کــه پیــش مــی آمــد، با 
خیــال راحــت مــی گفتیــم »زن و شــوهر دعــوا کننــد، ابلهــان بــاور کننــد« 
امــا چنــد ســال اســت کــه آمــار طــاق چیــز دیگــری مــی گوینــد. نکنــد آن 
قــدر حــرف هــای هــم را نشــنویم کــه کا بــا هــم غریبــه شــویم. نکنــد هــر 
کــدام مــان ذهــن و دلــش را و حتــی جســمش را بــردارد ببــرد یــک گوشــه 
دیگــر و شــکافی بیــن مــان بیفتــد کــه دیگــر هیــچ بندزنــی نتوانــد بنــدش 

ند  بز

معــاون آموزشــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری گفــت کــه هــدف 
ــر مبنــای منویــات مقــام  اصلــی طــرح تحــول آمــوزش وزارت علــوم ب
معظــم رهبــری ایجــاد دانشــگاه دانایــی محــور و حکمــت بنیــان اســت.

 روابــط عمومــی دانشــگاه مازنــدران، قاســم عمــو عابدینی در نشســت 
تبییــن طــرح تحــول آمــوزش عالــی در دولــت ســیزدهم و طــرح هــای 
ــا بیــان اینکــه چهــار چالــش اساســی در  تحولــی دانشــگاه مازنــدران ب
ــه  ــوط ب ــف مرب ــش وزارت عت ــیزدهم در بخ ــت س ــول دول ــند تح س
ــا  ــزود: ب ــت ، اف ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــی م ــوزش عال ــول آم تح
تشــکیل کمیتــه هــای تخصصــی کارآمــد، تدویــن برنامــه هــای تحولــی 

ــر مبنــای حــل ایــن چالــش هــا آغــاز شــده اســت. دانشــگاه ها ب
 عمــو عابدینــی بــا اشــاره بــه چالــش هــای مــورد توجــه در بخش های 
مختلــف آموزشــی، فنــاوری، فرهنگــی و حکمرانــی اظهارداشــت: ســند 
تحــول آموزشــی در ادامــه ریــل گذاریهــای گذشــته بــا اصاح ســاختارها 
ــازه  ــر همیــن اســاس در یــک ب و تعریــف فرایندهــای نویــن اســت و ب

زمانــی کوتــاه مــدت دو ســاله انجــام خواهــد شــد.
وی بــه تشــریح ســند تحول آمــوزش پرداخــت و نشــانگرهای وضعیت 
مطلــوب، چرخــش هــای تحــول آفریــن و چالش هــا، عوامــل مرتبــط بــا 
آنهــا، راهبردهــا و اقدامــات کلیــدی در جهــت رفــع عوامــل را از بخــش 

هــای اصلی ســند تحــول برشــمرد.
ــد در اداره  ــای ناکارآم ــش ه ــه چال ــوم ب ــی وزارت عل ــاون آموزش مع
دانشــگاهها و عوامــل و راهبردهــای آن اشــاره و طــرح هــای راهبــردی 
ــرد  ــده را دارای رویک ــای آین ــگاه ه ــی دانش ــق حکمران ــدی تحق و کلی
ایرانــی- اســامی و حکمــت بنیــان بیــان و خاطــر نشــان کــرد: وجــود 
رشــته هــای مشــابه بــدون توجــه بــه ظرفیــت هــا و آمایــش آمــوزش 
عالــی منطقــه ای و ســرزمینی در دانشــگاه ها، دســتاوردی جــز دانــش 
آموختــه بــدون شــغل در بــر نخواهــد داشــت ایــن در حالــی اســت کــه 
ــا ظرفیت هــای علمــی اســتادان و نخبــگان هــر اســتان و  ــوان ب مــی ت
منطقــه محتواهــای جدیــد تعریــف و بــه دانشــگاههای مســاله و جامعــه 

محــور تبدیــل شــد.
عموعابدینــی بــا بیــان اینکــه ۵۰ درصد مشــاغل تا ۱۰ ســال آینــده از 
بیــن خواهنــد رفت خواســتار بررســی رشــته هــای دایــر در دانشــگاه ها و 
کــم کــردن ظرفیــت پذیرش دانشــجو در رشــته هایی شــد کــه در آینده 
کاربــردی نخوهنــد داشــت و افــزود: مطابــق آمارها ظرفیــت قابل توجهی 
از صندلــی دانشــگاهها بــا عــدم اقبــال از ســوی داوطلبــان روبــرو شــده 
اســت و ایــن مســاله نشــان دهنــده دغدغــه نســل جدیــد بــرای مهــارت 

آمــوزش و آینــده شــغلی اســت. 
ــا  ــه عنــوان یکــی از اســتانهای شــاخص ب ــدران ب وی  از اســتان مازن
ــا ظرفیــت علــم  ظرفیت هــای چشــمگیر طبیعــی اســت کــه همــراه ب

ــا بســیار  ــی، رشــد و ارتق ــزی تحول ــه ری ــی و برنام ــاوری و نخبگان و فن
خوبــی را در بخش هــای مختلــف صنایــع و اقتصــاد دریایــی، کشــاوزی, 

دامپــروری و صنایــع غذایــی ایجــاد کنــد. 
ــه عنــوان یکــی از  عمــو عابدینــی از مــدرک گرایــی یــک مشــکل ب
ــه  ــه هم ــاد از اینک ــا انتق ــرد و ب ــور یادک ــای کش ــن چالش ه مهمتری
ــت:  ــوند گف ــل ش ــع تبدی ــه دانشــگاه جام ــد ب ــی خواهن دانشــگاه ها م
دانشــگاه ها بایــد بــا ماموریــت هــای محلــی – منطقــه ای و ملــی تعریف 

شــوند. 
ــوای  ــه تحــول در محت ــان اینک ــا بی ــوم ب ــاون آموزشــی وزارت عل مع
ــه داد:  ــت ادام ــور اس ــگاه ها کش ــای دانش ــن نیازه ــم تری ــی از مه درس
محتــوای دروس بایــد حرفــه ای و در راســتای حل مســائل کشــور باشــد. 
وی تصریــح کــرد: بایــد دانشــکده هــا از ســاختار گــروه محــوری بــه 
برنامــه محــوری و اســتاد محــوری تغییــر یابنــد و توجــه بــه بیــن رشــته 
ای هــا و ماموریــت گرایــی در مقاطــع تحصیــات تکمیلــی بــه صــورت 

جــدی عملیاتــی شــود.
عموعابدینــی در بخــش دیگــری از ســنخانش از دانشــگاه ها خواســت 
تــا مطابــق ظرفیت هــای موجــود ســند تحــول خــود را تهیــه نماینــد و 

دانشــگاه ها جامــع در هــر اســتان پیشــران ایــن مســاله باشــند.
ــژاد معــاون آموزشــی  ــن نشســت همچنیــن رحمــت عبــاس ن در ای
دانشــگاه مازنــدران در بیاناتــی ایــن دانشــگاه را از دانشــگاه های پیشــرو 
ــمرد و  ــی برش ــوزش عال ــول آم ــند تح ــرح س ــردن ط ــی ک در عملیات
ــه  ــکاری مجدان ــاش و هم ــا اراده ریاســت دانشــگاه و ت اظهارداشــت: ب
اعضــای هیــات علمــی ۲۰ طــرح بــه دبیرخانــه کمیتــه تحــول دانشــگاه 
مازنــدران ارســال شــد کــه بــا توجــه بــه فرصــت جلســه امــروز هفــت 
ــر  ــی از حضــور دکت ــا قدردان ــژاد ب ــاس ن ــه خواهــد شــد. عب طــرح ارائ
عمــو عابدینــی و مدیــران وزارت عتــف خواســتار حمایــت و ÷شــتیبانی 
مســوالن بــرای عملیاتــی نمــودن طــرح تحــول دانشــگاه مازنــدران شــد.

ــی  ــات علم ــای هی ــنهادی اعض ــای پیش ــرح ه ــت  ط ــن نشس در ای
ــوزش در  ــه تحــول آم ــق برنام ــات: تحق ــا موضوع ــدران ب دانشــگاه مازن
برنامــه راهبــردی دانشــگاه مازنــدران، گســترش دانشــکده علــوم دریایــی 
ــان  ــدران، گفتم ــی دانشــگاه مازن ــوم دریای ــس عل ــرای تاســیس پردی ب
پارادایم هــای تحولــی در آمــوزش عالــی، نقــش زبــان و ادبیــات فارســی 
ــتفاده از  ــی، اس ــوزش عال ــگری و آم ــی، گردش ــی فرهنگ در دیپلماس
ــای  ــی، ربات ه ــوزش عال ــول آم ــرح تح ــن در ط ــای نوی ــاوری ه فن
پهپــادی )مکاترونیــک( در حضــور  عمــو عابدینــی و مدیــران آموزشــی 
وزارت عتــف، رئیــس و معاونــان دانشــگاه مازنــدران و روســای برخــی از 
دســتگاه های اجرایــی و اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه مازنــدران ارائه و 

مــورد بحــث و تبــادل نظــر قــرار گرفــت.

هدف طرح تحول آموزش ایجاد دانشگاه هم وطن! بیا با هم حرف بزنیم!
حکمت بنیان استکرد
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ــای  ــی از نیازه ــاورزی، یک ــوالت کش ــادرات محص ــه ص ــدازی پایان راه ان
مهــم گلســتان بــرای جلوگیــری از خام فروشــی تولیــدات، افزایــش درآمــد 
بهره بــرداران، دسترســی بــه بــازار اوراســیا و کمــک بــه تقویــت کشــاورزی 
ایــن اســتان به شــمار مــی رود کــه پیگیــری مســووالن و فعــاالن اقتصادی 

بــرای تحقــق آن در حــال انجــام اســت.
 بــه گــزارش ایرنــا، در حــال حاضــر محصــوالت کشــاورزی گلســتان از 
طریــق مــرز زمینــی و ریلــی اینچــه بــرون گنبــدکاووس، بنــادر امیرآبــاد 
ــق  ــوارد از طری ــی م ــان و در برخ ــدران و گی ــی در مازن ــهر و انزل و نوش

گمــرکات ســایر اســتان هــا صــادر مــی شــود.
ــه اســتاندار گلســتان بهمــن مــاه ســال گذشــته در   علی محمــد زنگان
نشســت گفــت و گــوی بخش خصوصــی و دولتی اســتان، فرصــت ۱۰ روزه 
بــرای رفــع اختــاف واگــذاری زمیــن مــورد نیــاز راه انــدازی پایانه صــادرات 
محصــوالت کشــاورزی گــرگان تعییــن کــرد و قــرار بــود زمینی به وســعت 
ســه هکتــار در روســتای قربان آبــاد گــرگان بــه فعــاالن اقتصــادی واگــذار 
شــود تــا مشــکل چندیــن ســاله راه انــدازی پایانــه صــادرات محصــوالت 

کشــاورزی اســتان پایــان یابــد.
 فعــاالن اقتصــادی و کارشناســان مرتبــط بــا حــوزه صــادرات گلســتان 
معتقدنــد ظرفیــت فــراوان تولیــد محصــوالت کشــاورزی، قــرار گرفتــن در 
ــرون  ــدور شــمال - جنــوب، فعالیــت گمــرک مــرزی اینچه ب مســیر کری
در مــرز ترکمنســتان و دسترســی بــه بــازار ۳۰۰ میلیــون نفــری اوراســیا، 
ضــرورت ســاخت پایانــه صادرات محصــوالت کشــاورزی را با هدف توســعه 
اقتصــادی اســتان ضــروری می کنــد کــه نبایــد فرصــت  بهره منــدی از ایــن 

ظرفیــت را از دســت داد.
ــد  ــتان می توان ــاورزی در اس ــوالت کش ــادرات محص ــه ص ــود پایان   وج
دغدغــه تجــار منطقــه را در تامیــن امکانــات نگهــداری از جمله ســردخانه 

در منطقــه بــرای همیشــه رفــع کنــد.
 گلستان در انتظار پایانه صادرات محصوالت کشاورزی 

ــع،  ــی، صنای ــاق بازرگان ــاورزی ات ــص کش ــیون تخصص ــس کمیس ریی
معــادن و کشــاورزی گلســتان گفــت: بعــد از گذشــت ۱۰ ســال پیگیــری، 
هنــوز سرنوشــت پایانــه صــادرات محصــوالت کشــاورزی اســتان مشــخص 

نیســت.
 امیــر یوســفی در گفــت و گــو بــا ایرنــا اظهــار داشــت: قــرار بــود زمینــی 
در قربان آبــاد گــرگان در مســیر اینچه بــرون و فــرودگاه بین المللــی 
گــرگان بــرای ایــن کار تامیــن شــود ولــی تاکنــون وضعیــت آن مشــخص 

. نیست
ــه صــورت قــرارداد اجــاره  ــه اینکــه واگــذاری زمیــن ب ــا اشــاره ب  وی ب
ــه  ــتار توج ــت، خواس ــرمایه گذار نیس ــرای س ــت ب ــده امنی ــن کنن تامی
ــه درخواســت ســرمایه گذاران در  ــط اســتان ب ــی مرتب دســتگاه های دولت

ــن خصــوص شــد.  ای
یــک کارشــناس حــوزه صنایع تبدیلــی و غذایی  کشــاورزی در گلســتان 
هــم معتقــد اســت: بایــد هرچــه ســریع تر بــرای رفــع ایــن خــا در بخــش 
کشــاورزی اســتان اقــدام شــود تــا از ایــن ظرفیــت بــرای تولیــد پایــدار و 

افزایــش درآمــد ســاکنان اســتان اســتفاده کرد. 
ــش  ــرمایه گذار بخ ــزود: س ــا اف ــگار ایرن ــه خبرن ــی ب ــد فاروق عیدمحم
خصوصــی بــرای ورود بــه ایجــاد پایانــه محصوالت کشــاورزی اســتان اعام 
ــیدن  ــه سرانجام رس ــط، ب ــتگاه های مرتب ــی دس ــرده و همراه ــی ک آمادگ

ــد. ــر می کن ــرح را امکان پذی ــن ط ای
 مشــکلی بــرای واگــذاری زمیــن پایانــه محصــوالت کشــاورزی وجــود 

نــدارد 
سرپرســت معاونــت امــاک و حقوقی اداره کل راه و شهرســازی گلســتان 
ــرای  ــرگان ب ــاد گ ــان آب ــن در قرب ــذاری زمی ــرای واگ ــکلی ب ــت: مش گف
راه انــدازی پایانــه محصــوالت کشــاورزی )گل و گیــاه( بــه صــورت اجــاره 

ــدارد. ــه ســرمایه گذار وجــود ن ب
 جمشــید شــعبانیان بــه خبرنگار خبرگــزاری جمهــوری اســامی افزود: 
ایــن اداره کل از اختیــار واگــذاری زمیــن در قربــان آبــاد گــرگان بــه صورت 

اجــاره  تــا حداکثــر ســه هکتــار برخوردار اســت.
 وی ادامــه داد: اکنــون ایــن اداره کل آمــاده اســت بــرای راه انــدازی پایانــه 
ــرای  ــا ســرمایه گــذار ب ــاد گــرگان، ب ــان آب محصــوالت کشــاورزی در قرب

مــدت پنــج ســال بــه صــورت ســازه موقــت قــرارداد امضــا کنــد.
 وی در خصــوص علــت تاخیــر راه انــدازی ایــن پایانــه گفــت: 
ــه صــورت اجــاره  ــه دریافــت زمیــن ب ســرمایه گذاران اســتان عاقمنــد ب
نبــوده و متقاضــی واگــذاری زمیــن بــه صــورت قــرارداد و ایجاد ســازه دایم 
هســتند کــه عملــی شــدن ایــن درخواســت بایــد از طریــق ســازمان ملــی 

زمیــن و مســکن مجــوز دریافــت شــود.
 کمک برای تحقق پایانه صادرات محصوالت کشاورزی

 سرپرســت معاونت اماک و حقوقی اداره کل راه و شهرســازی گلســتان 
گفــت: ایــن اداره کل بــرای اجــرای قــرارداد و ایجــاد ســازه دایــم در قربــان 
آبــاد گــرگان بــه ســرمایه گذاران کمــک خواهــد کــرد تــا پــس از دریافــت 
ــه صــادرات محصــوالت  ــن و مســکن، پایان ــی زمی ــازمان مل مجــوز از س

کشــاورزی راه انــدازی شــود. 
شــعبانیان افــزود: بــا حمایــت اســتاندار و نماینــدگان مــردم اســتان در 
مجلــس شــورای اســامی پیگیــری بــرای شــتاب بــه تحقــق ایــن طــرح 
در جریــان اســت تــا مجــوز واگــذاری زمیــن بــه صــورت قــرارداد و ایجــاد 

ــود. ــت ش ــم دریاف ــازه های دای س
 وی خاطرنشــان کــرد: از هفتــه گذشــته درخواســت کارشناســی قیمت 
زمیــن بــرای حداکثــر ســه هکتــار بــه صــورت قــرارداد و ایجــاد ســازه های 
دایــم بــه اتــاق بازرگانــی، صنایع، معادن و کشــاورزی اســتان ارســال شــده 
تــا تعییــن شــود. وی ادامــه داد: پــس از دریافــت قیمت کارشناســی زمین، 
مراحــل اداری آن کــه دریافــت مجــوز از ســازمان ملــی زمیــن و مســکن 

اســت، از طریــق مســووالن ارشــد اســتان پیگیــری می شــود.
ــوالت  ــی محص ــه صادرات ــدازی پایان ــاد و راه ان ــود، ایج ــن وج ــا ای  ب
کشــاورزی درگلســتان یکــی از ضرورت هــای رونــق کشــاورزی اســتان بــه 
شــمار مــی رود و بــرای تســریع ایــن نیــاز بایــد تاش بیشــتر صــورت گیرد 
ــن طــرح ســبب می شــود محصــوالت  ــل در برخــورداری از ای چــون تعل

تولیــدی اســتان بــدون بــازار بمانــد.
 براســاس گــزارش اداره کل صنعــت، معــدن و تجــارت گلســتان، امســال 
ــه  ــده ک ــذاری ش ــتان هدفگ ــن اس ــون دالر کاال از ای ــادرات ۱۸۹ میلی ص
بخشــی زیــادی از ایــن کاالی صادراتــی را محصــوالت کشــاورزی تشــکیل 

می دهــد.
 بــه گفتــه تجــار حــوزه کشــاورزی، از گلســتان محصوالتــی از جملــه 
ســیب درختــی، نارنگــی، پرتقــال، کیــوی، ســیب زمینــی، گوجــه فرنگــی، 
انــواع صیفــی جــات، کاهــو، کلــم، خیــار خــاردار، رب گوجه فرنگــی، میگو، 
توتــون، لبنیــات و خــوراک دام و طیــور، فرآورده هــای دام و طیــور به ســایر 

کشــورها صــادر می شــود.
 اکنــون بیــش از ۸۰۰ فعــال اقتصــادی عضــو اتــاق بازرگانــی، صنایــع، 
معــادن و کشــاورزی گلســتان هســتند کــه ایــن عــده بــه ۳۰ کشــور دنیــا 
در ســه قــاره آســیا، اروپــا و افریقــا و بــه طــور عمــده با کشــورهای آســیای 

میانــه، صــادرات کاال را انجــام می دهنــد. 
ــامل  ــور ش ــردی کش ــول راهب ــد ۱۶ محص ــتان در تولی ــتان گلس اس
دانه هــای روغنــی کلــزا، ســویا و آفتابگــردان، هلــو، توتــون و گوشــت مــرغ 
رتبــه اول، گنــدم، چغندرقنــد و خرمالــو مقــام دوم، شــلتوک )برنــج(، پیلــه 
تــر ابریشــم، میگــو و پنبــه رتبــه ســوم، ماهیــان پرورشــی و خاویــاری رتبه 
چهــارم و جــو و زیتــون رتبــه پنجــم کشــوری را دارد و ایــن ظرفیــت، در 
کنــار دسترســی بــه بــازار کشــورهای آســیایی می توانــد پشــتوانه خوبــی 
ــاورزی در  ــوالت کش ــادرات محص ــه ص ــرداری پایان ــاد و بهره ب ــرای ایج ب

منطقــه باشــد.

ضرورت راه اندازی پایانه صادرات 
ــان و محصوالت کشاورزی ــت بدخواه ــت : عصبانی ــدران گف ــتاندار مازن  اس

ــور  ــان کش ــی جوان ــد علم ــی از رش ــوردگان ناش فریب خ
اســت و امــروز مهم تریــن اولویــت بــرای همــه بایــد ارتقــاء 
بخشــی بــه ســنگر علــم و دانــش باشــد تــا ایران اســامی 

ــازیم. ــه بس ــر از همیش قوی ت
 بــه گــزارش خبرنــگار ایرنــا ، ســیدمحمود حســین پــور 
در مراســم آغــاز ســال تحصیلــی و نواختــن زنــگ مهــر در 
ــا تشــریح  دبیرســتان دخترانــه شــیوا شهرســتان آمــل ب
ــاب  ــروزی انق ــس از پی ــور پ ــی کش ــتاوردهای علم دس
اســامی ، افــزود: امــروز ایــران اســامی و جوانــان آن در 
عرصــه هــای علمــی بــرای جهــان الگــو هســتند و جهــان 
علمــی ســر تعظیم نســبت بــه جوانــان و نوجوانان کشــور 

فــرودآورده و بــه ایــن قــدرت اعتــراف مــی کنــد. 
ــا  ــی ه ــا ، دلنگران ــی ه ــه داد : یکــی از ناراحت  وی ادام
، حســادت هــا و ندیــدن هــای جریــان اپوزیســیون 
جمهــوری اســامی همیــن رشــد علمــی جوانــان و 
ــد.  ــی کن ــی م ــا را عصبان ــه آنه ــت ک ــا اس ــان م نوجوان
ــار داشــت : در کرســی هــای  ــدران اظه  اســتاندار مازن
ــر و پســر در  ــم از دخت ــی اع ــان ایران ــی جوان ــن اللملل بی
ــا افتخــار  ــف ب ــای مختل ــای مهــم و رشــته ه عرصــه ه
پرچــم جمهــوری اســامی را بــاال مــی برنــد کــه نشــان از 
عــزت ملــت بــزرگ ایــران و ذلــت بدخواهــان انــدک دارد 
و اگــر در همیــن مســیر و رشــدی کــه در حــوزه علمــی 
داریــم در عرصــه هــای مختلــف طــی بشــود ، جمهــوری 

ــب  ــی از قط ــوان یک ــه عن ــک ب ــده نزدی ــامی در آین اس
هــای بــزرگ علمــی دنیــا خواهدبــود. 

 وی افــزود : امــروز بایــد همــه توجــه داشــته باشــند که 
مــا در شــرایط تحریــم بــه ایــن درجــه از موفقیــت هــای 
عظیــم رســیده ایــم کــه بــا انــواع محدودیــت ها ، ســختی 
هــا، محرومیــت هــا و کاســتی ها همــراه بــود و این بســیار 

ــمند است.   ارزش
ــن  ــدران در آخری ــتان مازن ــت : اس ــور گف ــینی پ حس
نظرســنجی شــورا عالــی فرهنــگ عمومــی در امیــد بــه 
زندگــی رتبــه نخســت کشــور را کســب کــرد کــه یعنــی 
ــواده هــای مــا امیــد  ــان مــا شــاداب هســتند و خان جوان
بــه آینــده دارنــد و ایــن امیــد مــی توانــد در ایــن جوانــان 

تبلــور یابــد.  
نماینــده عالــی دولــت در مازنــدران افــزود : مــا مدعــی 
نیســتیم مــردم مــا در شــرایطی قــرار دارنــد کــه از همــه 
ــه دلیــل  ــد، بلــه مــردم مــا ب لحــاظ آرامــش و رفــاه دارن
خباثــت هــای غربــی هــا و نامدیریتــی هــای گذشــته در 

ســختی هــای زیــادی قــرار دارنــد.
 حســینی پــور علــت عقــب ماندگــی هــا را چهــار دهــه 
اعمــال ســخت تریــن تحریــم ها دانســت و گفت : شــرایط 
کنونــی کشــور ناشــی از ایــن اســت کــه قلدرهــای جهانی 
و نمایندگانشــان در کشــورهای متنطقــه ۴۳ ســال ایــران 
اســامی را بــه دلیــل ســر دادن فریــاد آزادی خواهــی در 
محاصــره ســخت اقتصــادی قــرار دادنــد ، امــا جوانــان مــا 

در همیــن شــرایط ســخت و محرومیــت در تمامــی علــوم 
و تکنولــوژی هــا توانســتند بــه قلــه علمــی دســت یابند و 
افتخــار جمهــوری اســامی ، رشــد علمــی جوانــان اســت. 
 اســتاندار مازنــدران همچنیــن بــا تشــریح تــاش دولت 
بــرای ایجــاد بهتریــن بســترها جهــت رشــد علمــی ، افزود 
ــد در  ــان بتوانن ــا جوان ــاش دارد ت ــیزدهم ت ــت س : دول
بهتریــن شــرایط و بــا کمتریــن دغدغــه در عرصــه هــای 
علمــی و جهانــی خــود را بــه نمایــش بگذارنــد و پرچــم 

نظــام اســامی را در دنیــا بــه اهتــزاز درآورنــد. 

ــت :  ــوزان گف ــش آم ــه دان ــاب ب ــور خط ــینی پ  حس
جایــگاه خــود را ســنگر علــم به باالتریــن درجات برســانید 
تــا در ســایه خــون و رشــادت هــای شــهدا ، شــاهد ایرانــی 

قویتــر در برابــر زورگویــی دشــمنان باشــیم.
 همزمــان بــا سراســر کشــور ســال تحصیلــی حضــوری 
ــوزش  ــال آم ــدود ۲ س ــس از ح ــدران پ ــتان مازن در اس
ــش  ــزار دان ــا حضــور ۵۳۶ ه غیرحضــوری و مجــازی و ب

آمــوز آغــاز شــد.

گزارش

استاندار مازندران: 

ارتقاء سنگر علم و دانش باید مهم ترین 
اولویت جوانان باشد

خبر

        

ــا  ــدران ب ــت مازن ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
اشــاره بــه اینکــه طــرح جامع مدیریــت پســماند دنبال 
می شــود، گفــت: در ایــن زمینــه اســتان مازنــدران بــه 
۹ منطقــه تقســیم شــده کــه از کمپوســت گرفتــه تــا 
زباله ســوز و اســتفاده از روش هــای نوین در ســاماندهی 

زبالــه مــورد توجــه قــرار گرفــت.
 بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از شهرســتان 
ســاری، عطــاءاهلل کاویــان مدیــرکل حفاظــت محیــط 
ــزاری  ــر خبرگ ــور در دفت ــا حض ــدران ب ــت مازن زیس
ــای  ــی از دغدغه ه ــدران ضمــن قدردان ــارس در مازن ف
زیســت محیطی ایــن رســانه در ارتبــاط بــا چالش هــای 
ــای  ــا فرصت ه ــرد: واقع ــتان ک ــی اس ــت محیط زیس
محیــط زیســتی اســتان زیــاد اســت و باید با شــناخت 

ــم. ــم بهــره ببری ــن مســائل بتوانی ــا از ای توانمندی ه
 کاویــان بــا اشــاره بــه اقدامــات خوبی که از گذشــته 
در حــوزه محیــط زیســت اســتان رخ داده اســت،گفت: 
شــاید در گذشــته تــاش مدیــران در حــوزه حفاظــت 
ــا  ــران ب ــر مدی ــه اخی ــی دو ده ــی یک ــی ط ــود ول ب
ــه  ــتند ک ــه هس ــی مواج ــای کان و حفاظت برنامه ه

ــران اســت. ــر از تاش هــای مدی ــا تقدی ــه م وظیف
 *مجموعــه محیــط زیســت بــا نــگاه علمــی 

دیــده شــود
 وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مجموعــه محیــط زیســت 
اســتان بایــد بــا نــگاه علمــی دیــده شــود، خاطرنشــان 
کــرد: مازنــدران مهم تریــن اســتان به دلیــل برخــوداری 
ــن  ــه همی ــت ک ــی اس ــتی و طبیع ــب زیس از مواه
ــوده و  ــادی ب ــای زی ــروز چالش ه ــب ب ــوع موج موض

بایــد بــه مجموعــه محیــط زیســت کمــک شــود.
ــا  ــدران ب ــط زیســت مازن ــرکل حفاظــت محی  مدی
بیــان اینکــه فضــای همــکاری بســیار خوبــی در اداره 
کل داریــم، گفــت: آمادگی نقدهــای ســازنده را داریم و 
دوســت داریــم فضــای تفاهمــی باشــد و برای رســیدن 
بــه اهــداف تــاش کنیــم، در کنــار اینکــه رفاقــت در 
ــرای  ــی ب ــم باشــد فضــای رقابت ــه اداری حاک مجموع
پیشــبرد اهــداف ســازمان را شــاهد باشــیم و همــه باید 

ــان در جهــت حفاظــت باشــد.  تاش م
ارتبــاط بــا آلودگــی شــناگاه های   کاویــان در 
ــا  ــدا پایش ه ــه ابت ــن زمین ــت: در ای ــدران، گف مازن
ــر روی شــناگاه ها بایــد انجــام شــود؛ چــرا کــه کــه  ب
ــه  ــر گون ــیم ه ــته باش ــتی نداش ــات درس ــر اطاع اگ
ــه  ــت مای ــود و  دس ــد ب ــت نخواه ــا درس اظهارنظره

تصمیمــات نادرســت می توانــد باشــد.
 *حــدود 3۵درصــد شــناگاه ها در محــدوده 

گی د لو آ
 وی بــا اعــام اینکــه ۳۰ تــا ۳۵ درصــد شــناگاه های 
ــاال  ــه ب ــط ب ــی متوس ــدوده آلودگ ــدران در مح مازن

هســتند، اظهــار کــرد: بــار آالینده هــا در رودخانه هــای 
منتهــی بــه دریــا بیشــتر اســت، کــه دلیــل آن ســرریز 

ــا اســت. ــه ســمت دری شــدن فاضاب هــا ب
ــا  ــدران ب ــط زیســت مازن ــرکل حفاظــت محی  مدی
ــاش  در  ــن ت ــتمر و همچنی ــش مس ــه پای ــاره ب اش
ــح  ــش، تصری ــن بخ ــکل در ای ــری مش ــث پیگی بح
کــرد:  از حــوزه آب و فاضــاب اســتان در بحــث 
تصفیه خانه هــای فاضــاب شــهری پیگیری هــای 
ــنویم  ــه می ش ــخی ک ــا پاس ــد ام ــل آم ــه عم الزم ب

ــت. ــار اس ــود اعتب کمب
ــت  ــری اس ــا پیگی ــه م ــه داد: وظیف ــان ادام  کاوی
به طوری کــه طــی دو روز گذشــته جلســه مربــوط بــه 
تصفیه خانــه فاضــاب بابــل انجــام شــد و کمــاکان نیز 

ــه دارد. ادام
 * تعارفات را کنار بگذاریم

ــا  ــت و پایش ه ــری گش ــه پیگی ــان اینک ــا بی  وی ب
ــار  ــت، اظه ــام اس ــال انج ــناگاه ها در ح ــوزه ش در ح
کــرد: اعتقــاد داریــم اگــر بــه موقــع نظــارت کنیــم و  
تعارفــات را کنــار بگذاریــم )نــگاه مــا توســعه اســتان و 
رفــاه مــردم باشــد( می تــوان بــه نتایــج خوبی برســیم.

ــدران در  ــت مازن ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ  مدی
ــارس مبنــی کــه  ــگار ف ــن ســوال خبرن ــه ای پاســخ ب
در پیگیــری و اختصــاص اعتبــارات مطالبــه ای از 
نماینــدگان مجلــس داشــتید، تصریــح کــرد: در بحــث 
اعتبــارات مطالبــه خاصــی نداشــتیم بــه ایــن خاطــر 
ــاه از انتصــاب شــرایط آن  ــدت کوت ــن م ــه طــی ای ک
بــه وجــود نیامــد ولــی ارتباطــات خوبــی بــا نمایندگان 

ــم. ــدران داری شــهرهای مازن
ــه  ــک گرفت ــد فینس ــداث س ــوی اح  *جل

ــد  ش
ــا  ــز پیگیری ه ــه  تمرک ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب کاوی
ــه  ــوده ک ــک ب ــد فینس ــروژه س ــدگان در پ ــا نماین ب
ــا  ــی شــده اســت، گفــت: ب ــات خوب ــه مصوب منجــر ب
پیگیری هــا توانســتیم مصوبــه بگیریــم و بــا ایــن پروژه 
مخالفــت کنیــم و فعــا نیــز جلــوی ادامــه کار گرفتــه 
شــده و پــروژه متوقــف شــده و مقــرر شــد تــا مطالعات 
ــان  ــه زم ــرد ک ــرار گی ــتان ق ــار اس ــری در اختی بازنگ

ــرای ورود کارشناســان اســت. ــی ب خوب
 وی بــا تاکیــد بــر اینکــه قبــول دارم نقد کارشناســی 
بایــد مبنــای تصمیم گیــری کارشناســان باشــد، 
خاطرنشــان کــرد: در مــورد ســد فینســک معیارهــای 
ــن  ــال آب بی ــای انتق ــال پروژه ه ــرای انتق ــکو ب یونس
ــائل  ــه مس ــد ب ــا نبای ــت اص ــخص اس ــوزه ای مش ح
دیگــر نــگاه کنیــم هیــچ کــدام معیــار کیفــی نیســت 

بلکــه همــه آنهــا معیارهــای کمــی اســت.
ــا  ــدران ب ــط زیســت مازن ــرکل حفاظــت محی  مدی
اشــاره بــه اینکــه نیازهــای آبــی اســتان بــرای توســعه 
ــت را  ــرف نخس ــدران آب ح ــگری مازن ــتان گردش اس
ــد کــه در معیــار نخســت یونســکو ایــن پــروژه  می زن
رد می شــود، اضافــه کــرد:  معیــار بعــدی ایــن اســت 
کــه آیــا اســتان مقصــد از منابــع آبی درســت اســتفاده 
ــتان  ــز اس ــمنان ج ــتان س ــه  اس ــد درحالی ک می کن
ریشــه دار مدیریــت آب بــوده کــه بایــد بــه روش هــای 
قبلــی برگــردد کــه به عنــوان نمونــه روش هــای نویــن 
ــوان حــذف کــرد. ــر را می ت آبیــاری محصــوالت آب ب

 وی یــادآور شــد: نقــد کارشناســی مهــم اســت ولــی 
فضــای گفتمان ســازی بــه آن صــورت کــه بایــد شــکل 

ــت. نگرفته اس
ــدران در  ــت مازن ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ  مدی
ــه، اظهــار کــرد: در بحــث  ــا ســاماندهی زبال ارتبــاط ب
زبالــه عقب ماندگــی تاریخــی داریــم آن هــم در جــای 
مهمــی، مثــل زبالــه منافع اقتصــادی ســنگینی نهفته 

اســت. *اجــرای طــرح جامــع مدیریــت پســماند
 کاویــان بــا اشــاره بــه اینکــه طــرح جامــع مدیریــت 
ــه  ــن زمین ــت: در ای ــود، گف ــال می ش ــماند دنب پس
ــه  ــه تقســیم شــده ک ــه ۹ منطق ــدران ب ــتان مازن اس
از  کمپوســت گرفتــه تــا زباله ســوز و  اســتفاده از 
ــه  ــورد توج ــه م ــاماندهی زبال ــن در س ــای نوی روش ه

ــت.  ــرار گرف ق
ــتای  ــی در راس ــای خوب ــه گام ه ــان اینک ــا بی وی ب
ــت پســماند در اســتان برداشــته شــده اســت،  مدیری
اضافــه کــرد: ایــن مهــم بــه همــه شــهرها نرســیده که 

ــه اســتان بســیار مهــم اســت. همراهــی مجموع
 *ضرورت مدیریت اجتماعی پسماند

ــا  ــدران ب ــط زیســت مازن ــرکل حفاظــت محی  مدی
ــی  ــت ول ــام اس ــال انج ــی در ح ــات خوب ــان اقدام بی
ــرد: در  ــح ک ــت، تصری ــی اس ــخه های درمان ــا نس اینه
کنــار ایــن مســائل مدیریــت اجتماعی پســماند خیلی 
مهــم اســت و نبایــد اجــازه دهیــم زبالــه تبدیــل بــه 

معضــل شــود.
 *وضعیت نامطلوب محل دفن زباله

 کاویــان بــا اعــام اینکــه تمــام مناطــق دفــن زبالــه 
ــا  ــت: از ســاحل ت ــت مناســبی نیســت، گف در وضعی
ــه  ــم ک ــبی نداری ــای مناس ــت ج ــات باالدس ارتفاع
ــد کار  ــوزش بای ــن فضــا در بحــث آم ــم در ای معتقدی

شــود.
 *دوما؛ روش شکار مورد تایید سازمان 

وی در بحــث مدیریــت صیــد و شــکار پرنــدگان در 
مناطــق »ازبــاران و ســرخرود«، گفــت: در فرمانــداری 
ــا هــدف مدیریــت  فریدونکنــار جلســات فوق العــاده ب
ــا  ــرای نخســتین بار ب ــزار شــد و ب ــد و شــکار برگ صی
مجموعــه مدیریــت شهرســتان جلســه ای در دامــگاه 
داشــتیم و در کنــار دامــگاه داران نشســتیم و مســائل 
و مشــکات را بــا نــگاه متفــاوت نســبت بــه گذشــته 

دنبــال کردیــم.
 مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت مازنــدران ادامــه 
داد: نــگاه مــا ایــن بــوده مدیریــت بــر صیــد و شــکار بــا 
مشــارکت مــردم داشــتیم و بررســی ســنوات گذشــته 
نشــان داده بایــد بــا آنهــا گفت وگــو کنیــم، چــرا کــه 
دامــگاه داران اراضــی کشــاورزی خودشــان را به عنــوان 
تــاالب بــرای پرنــدگان فراهــم می کننــد اگر آنهــا اقدام 

بــه آبگیــری نکننــد مــا پرنــده ای نخواهیــم داشــت.
 کاویــان اضافــه کــرد: بــا مطالعــات انجــام شــده در 
جهــت حفاظــت و بهره بــرداری روش هــای قابــل قبول 
محیــط زیســت از جملــه روش دومــا بــه عنــوان روش 
مجــاز صیــد پذیرفتــه شــود تــا روش هــای غیرمجــاز 
شــامل کرســت، شــب دام و ســایر حذف شــود و اعام 

کردیــم گام بــه گام جلــو می رویــم.
 *نظارت جدی بر بازار فریدونکنار 

 وی بــا اشــاره بــه  اقدامــات متفــاوت  بــا ســال های 
گذشــته، گفــت: در ارتبــاط با مشــکل بــازار فریدونکنار 
بایــد بگوییــم بــازار در کنتــرل محیط زیســت نیســت 
ولــی طــی هماهنگی بــا فرماندار و شــهردار خواســتیم 

مدیریــت جــدی روی بــازار صــورت گیــرد.

 مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت مازنــدران بیــان 
کــرد: فرمانــدار قــول مســاعد داده پایــش تصویــری در 
دســتور کار قــرار گیــرد و بــه گفتــه خــود دامــگاه داران 

امســال خیلــی زود ورود پیــدا کردیــم.
 *کار بزرگ در بهشت پرندگان 

کاویــان بــا اعام اینکــه کار بزرگی در حــوزه میانکاله 
انجــام شــده و در ســفر رئیــس جمهــور اعتبــار خوبــی 
ــرد: موضــوع مهمــی  ــار ک مصــوب شــده اســت، اظه
اعتبــارات خوبــی دریافــت کردیــم و خریــد تجهیــزات 
پایــگاه اطفــای حریــق بــا اعتبــار حــدود ۱۰ میلیــارد 

تومــان تقریبــا تکمیــل شــده اســت.
 وی بــا اشــاره بــه آتش ســوزی های ســریالی و لــزوم 
احــداث پایــگاه اطفــای حریــق در ایــن منطقــه، اظهار 
کــرد: پایــگاه محقــری در منطقــه وجــود دارد کــه در 
شــان مجموعــه بین المللــی نیســت بــه همیــن دلیــل 
ــا  ــار فض ــاص اعتب ــور و اختص ــفر رئیس جمه ــا س ب
احــداث و کامــا تجهیــز شــد کــه عــاوه بــر پوشــش 
منطقــه  حتــی می توانــد مناطــق اطــراف را پوشــش 

دهــد.
 مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت مازنــدران بیــان 
کــرد: اولیــن بــار اطفــای حریــق بــا بالگــرد انجــام شــد 

کــه تجربــه خوبــی بــود.
 *کاهش ۸۵ درصدی حریق در بهشت پرندگان

 کاویــان بــه اشــاره بــه کاهــش ۸۵ درصــدی میــزان 
ــت:  ــه، گف ــه میانکال ــوزی در منطق ــعت آتش س و وس
ــر ۶۰  ــطح زی ــا س ــق ب ــورد حری ــدود ۷ م ــال ح امس
هکتــار در میانکالــه رخ داد درحالی کــه در ســال 
ــاق  ــه اتف ــود ک ــار ب ــزان ۴۰۰ هکت ــن می ــته ای گذش
ــه   ــتگی ناپذیر مجموع ــات خس ــود و  زحم ــی ب خوب

ــوده اســت. ــمند ب ارزش
ــدوم  ــرس مص ــی خ ــد درمان ــه رون  * ادام

ــکنده  ــل در سمس آم
وی در ارتبــاط بــه مصــدوم شــدن خــرس در آمــل، 
بیــان کــرد: ایــن خــرس بــه کلینیــک سمســکنده که 
ماحصــل حضــور پلنــگ ســرگردان در اردیبهشــت ماه 
ــه  ــال ادام ــده و درح ــل ش ــوده، منتق ــهر ب در قائم ش
ــم در  ــری ه ــک دیگ ــت و کلینی ــی اس ــد درمان رون
ــاح  ــده افتت ــای آین ــی روزه ــوس ط ــتان چال شهرس

خواهیــم کــرد.
ــت  ــق تح ــا مناط ــان ب ــط بان ــمار محی  * ش

ــدارد ــبی ن ــت تناس حفاظ
 مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت مازنــدران 
ــا  ــی ب ــای حفاظت ــث نیروه ــه در بح ــام اینک ــا اع ب
محدودیت هایــی بــه لحــاظ تعــداد نیــرو مواجــه 
هســتیم، اظهــار کــرد: ارتبــاط نیــرو بــا مناطــق تحــت 
ــات  ــت و تعارض ــتفاده از طبیع ــوه اس ــت و نح حفاظ
ــتر  ــود را بیش ــع موج ــت وض ــرورت تقوی ــود ض موج

می کنــد.
ــان گفــت:  ــر از زحمــات محیط بان ــا تقدی ــان ب  کاوی
ــود  ــختی ها و کمب ــه س ــود هم ــا وج ــان ب محیط بان
ــد از  ــا بتوانن ــد ت ــی می کنن ــاش مضاعف ــات ت امکان

ــد. ــت کنن ــا حمای ــن زمینه ه ــتی در ای ــوع زیس تن
ــارس  ــزاری ف ــر خبرگ ــه دفت ــدا ورود ب  وی در ابت
ــاد و خاطــره مرحــوم  ــا گرامیداشــت ی ــدران ب در مازن
جابــر معافــی سرپرســت فقیــد خبرگــزاری فــارس در 
ــدران اظهــار کــرد: فعالیت هــای محیــط زیســت  مازن
ــود.  ــری ش ــی پیگی ــانه های مردم ــق رس ــد از طری بای

اجرای طرح جامع مدیریت پسماند در مازندران  



ســخنگوی کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس 
شــورای اســامی گفــت : در گذشــته ۷۰ درصــد اعتبارات 
و منابــع مالــی آمــوزش و پــرورش از درآمدهــای نفتی بود 
کــه ایــن میــزان اکنــون بــه حــدود ۳۰ درصــد رســیده 

اســت.
 بــه گــزارش خبرنــگار ایرنــا ، رضــا حاجــی پــور در آیین 
ــتان  ــدران در دبیرس ــدارس مازن ــر م ــگ مه ــن زن نواخت
ــت کاهــش  ــه اهمی ــا اشــاره ب ــل ب شــیوا شهرســتان آم
وابســتگی منابــع آمــوزش و پــرورش بــه درآمدهــای نفتی 
، افــزود : کاهــش وابســتگی بــه درآمدهــای نفتــی ثبــات 

بیشــتری بــه نهــاد تعلیــم و تربیــت داده اســت. 
 وی تحریــم هــای ظالمانــه را مهــم تریــن دغدغــه های 
وزارت آمــوزش و پــرورش و اثرگذارتریــن عامــل منفــی در 
منابــع ایــن نهــاد برشــمرد و ادامــه داد : خوشــبختانه بــا 
برنامــه ریــزی و بودجــه ریــزی دولــت و همــکاری مجلس 
، بخــش اعظــم منابــع آمــوزش و پــرورش از محــل 
درآمدهــای غیرنفتــی شــامل ارزش افــزوده و مالیــات بــر 

درآمدهــا تامیــن مــی شــود.  
نماینــده مــردم آمــل در مجلــس شــورای اســامی بــه 
آخریــن وضعیــت قانــون رتبــه بنــدی معلمــان هم اشــاره 

کــرد و گفــت : ایــن قانــون نیــز بــا قــدرت در حــال اجــرا 
اســت و تمامــی منابــع مالــی و اعتبــاری آن دیــده شــده 

اســت. 
 آزمون مهرآفرین فقط برای کد استخدامی است

 ایــن نماینــده مجلــس همچنیــن بــه موضــوع طــرح 
مهرآفریــن و تبدیــل وضعیــت معلمــان حــق التدریســی 
اشــاره کــرد و اظهــار داشــت : اجــرای طــرح مهرآفریــن 
نیــز آغــاز شــده کــه شــامل حــدود ۷۰ هــزار معلــم مــی 

شــود.  
وی بــا اعــام ایــن کــه برخــی از ایــن معلمــان حــدود 
۲۰ ســال ســابقه دارنــد ، افــزود : برگــزاری آزمــون 
اســتخدامی فقــط و فقــط بــرای دریافــت کد اســتخدامی 

ــون رد نخواهــد شــد.  ــن آزم اســت و هیچکــس از ای
ــت  ــس دریاف ــوزش مجل ــیون آم ــخنگوی کمیس  س
کــد اســتخدامی بــرای تبدیــل وضعیــت معلمــان را یــک 
راهــکار قانونــی و اجتنــاب ناپذیــر توصیــف کــرد و گفــت 
: طبــق تصمیمــی کــه بــه صــورت مشــترک بــا ســازمان 
امــور اســتخدامی گرفتــه شــد ، قــرار اســت ایــن آزمــون 
فقــط بــرای تبدلــی وضعیــت آمــوزگاران برگــزار شــود. 

 مدیــرکل راه و شهرســازی مازنــدران گفــت : ۳۵ هــزار خانــه 
خودمالکــی طــرح نهضــت ملی مســکن بــا همراهی پیمانــکاران 
و نظــارت دولــت در مازنــدران اکنــون بــه پیشــرفت فیزیکی ۴۰ 

درصــدی رســیده اســت.
 ســید محمــد نظــری در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا بــا 
بیــان ایــن کــه مرحلــه اول تســهیات ســاخت خانــه خودمالکی 
نهضــت ملــی مســکن در مازنــدران حــدود ۵۰۰ میلیــارد تومان 
ــن  ــه دوم ای ــت مرحل ــد پرداخ ــزود: فراین ــد، اف ــت ش پرداخ
ــاه  ــر م ــان از پنجــم مه ــارد توم ــه ارزش ۴۵۰ میلی ــارت ب اعتب

ــن طــرح انجــام می شــود. ــه ۳۵ هــزار متقاضــی ای امســال ب
ــر  ــن واحدهــای مســکونی حداکث ــن کــه ای ــان ای ــا بی  وی ب
تــا پایــان مــرداد مــاه ۱۴۰۲ بــه بهــره بــرداری خواهنــد رســید، 
گفــت : از ایــن تعــداد خانــه ۱۰ هزار واحــد در مناطق روســتایی 
و ۲۵ هــزار واحــد در مناطــق شــهری اســتان در دســت ســاخت 

ست. ا
 مدیــرکل راه و شهرســازی مازنــدران تصریــح کــرد : ســاالنه 
در مناطــق روســتایی مازنــدران ســاخت حــدود ۱۰ هــزار واحــد 
مســکونی نیــاز اســت و طــی چهــار ســال در قالب طــرح نهضت 
ملــی مســکن می تــوان ۴۰ هــزار خانــه بــرای اهالــی روســتاهای 

ــاخت. استان س
ــی  ــه گســترش طــرح خودمالکــی م ــن ک ــار ای ــا اظه  وی ب
توانــد مشــکل کمبــود زمیــن را در مازنــدران بــرای اجــرای طرح 
ــزی  ــه ری ــه داد : برنام ــد، ادام ــع کن ــی مســکن رف نهضــت مل
دولــت بــرای ســال ۱۴۰۲ ســاخت ۴۰ هــزار واحــد خودمالکــی 
جدیــد بــا همراهــی پیمانــکاران و انبوه ســازان در اســتان اســت.

ــه در طــرح  ــرای ســاخت خان ــه ب ــن ک ــا اعــام ای  نظــری ب
ــزار و ۵۰۰  ــک ه ــدود ی ــدران ح ــکن مازن ــی مس ــت مل نهض

هکتــار زمیــن نیــاز اســت، تصریــح کــرد : بــا برنامه ریزی هــای 
انجــام شــده تاکنــون یــک هــزار هکتــار تامیــن شــده و درصــدد 
ــود  ــم بحــث کمب ــا اجــرای طــرح خــود مالکــی ه هســتیم ب
ــف مــردم  ــن کــه اقشــار مختل ــع کنیــم و هــم ای زمیــن را رف
ــا دریافــت تســهیات،  مازنــدران طبــق فرهنــگ و سنتشــان ب

ــه هــای خــود را در ملــک شــخصی بســازند. خان
 مدیــرکل راه و شهرســازی مازنــدران اضافــه کــرد : در 
چارچــوب طــرح نهضــت ملــی مســکن، ۲۵ هــزار و ۲۵۰ واحــد 
ــرار اســت در بافــت فرســوده مناطــق شــهری اســتان  ــه ق خان
ســاخته شــود کــه فشــار کمبــود زمیــن را کــم خواهــد کــرد.

 ســاخت خانــه در طــرح نهضــت ملــی مســکن از دی 
ــت  ــن طــرح را دول ــاز شــد. ای ــاه ســال ۱۴۰۰ در اســتان آغ م
ســیزدهم بــرای خانــه دار کــردن مــردم ارائــه کــرد.  قــرار اســت 
در چارچــوب آن ســاالنه یــک میلیــون واحــد مســکونی ســاخته 
و تحویــل متقاضیــان شــود. ســهم مازنــدران از این طرح ســاالنه 

ــه اســت. ۳۸ هــزار و در مجمــوع ۱۵۲ هــزار خان
ــه  ــان خودسرپرســت مشــروط ب ــون، زن ــر اســاس ایــن قان  ب
داشــتن حداقــل ۳۵ ســال ســن، معلــوالن جســمی و حرکتــی 
بــا ۲۰ ســال ســن می تواننــد در قانــون جهــش تولیــد مســکن 

)نهضــت ملــی مســکن( مشــارکت داشــته باشــند.    
همچنیــن، قانــون برای سرپرســتان خانــوار، محدودیت ســنی 
نگذاشــته اســت چــرا کــه ایــن افــراد سرپرســت خانــوار تعریــف 
می شــوند و بــرای قانونگــذار متاهــل یــا سرپرســت خانــوار بودن 
مــاک اســت. در عیــن حــال، زنــان و مــردان سرپرســت خانــوار 
کــه بــه دلیــل متارکــه بــه صــورت مجــردی زندگــی می کننــد 
و سرپرســت فرزنــدان خــود هســتند خانــوار تلقی شــده و بدون 

مــاک ســن می توانســتند ثبت نــام کننــد. 
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وابستگی منابع مالی آموزش و پرورش به درآمدهای 
نفتی از ۷۰ به ۳۰ درصد رسید

پیشرفت فیزیکی خانه های خودمالکی نهضت ملی مسکن 
در مازندران به ۴۰ درصد رسید

 

 دولــت ســیزدهم گامهایــش را بــرای توســعه عدالــت در حوزه بهداشــت 
و درمــان مازنــدران اســتوارتر و بلندتــر برداشــته اســت و آغــاز اجــرای۵۱ 
پــروژه در ایــن حــوزه بــه وســعت ۲۲۴ هــزار و ۶۳۰ متــر مربــع و حتــی به 
ســرانجام رســیدن بخشــی از ایــن طــرح هــا را مــی تــوان بیانگــر همیــن 

ــت.  موضوع دانس
بــه گــزارش خبرنــگار ایرنــا ، برخــورداری همــگان از خدمــات دولــت ، به 
نوعــی توزیــع عادالنــه امکانــات شــعار اصلــی دولــت ســیزدهم بوده اســت 
کــه ایــن شــعار ســرلوحه تمامی کارهــای دولتمردان در ســطح کشــور و در 
اســتان هــا قــرار گرفتــه اســت و در ایــن میــان خدمــات بهداشــت و درمان 
بخاطــر تاثیرگــذاری کــه بــر ســامت جامعــه دارد از اهمیــت ویــژه تــری 

ــت.  برخوردار اس
ــه  بهداشــت و درمــان از جملــه خدمــات مهــم و حیاتــی شــهروندان ب
شــمار مــی رود کــه فراهــم کــردن دسترســی بــه ایــن خدمــات نیازمنــد 

تامیــن برخــی زیــر ســاخت هــا و امکانــات اســت.
 زیرســاخت هایــی کــه بدلیــل تخصصــی بــودن آنهــا بــه نســبت دیگــر 

خدمــات ارائــه شــده هزینــه هــای آن گــزاف تــر اســت.  
ــی  ــای تخصص ــش ه ــس ، بخ ــت ، اورژان ــه بهداش ــتان ، خان بیمارس
درمانــی ، کلینیــک ویــژه ، مرکــز جامــع ســامت روســتایی ، مرکــز جامع 
ســامت شــهری و پایــگاه های ســامت بخشــی هایی از شــبکه گســترده 
ــک از  ــر ی ــه ه ــد ک ــی رون ــه شــمار م ــی در کشــور ب بهداشــتی و درمان
آنهــا براســاس نــوع فعالیــت تعریــف شــده مــی بایســت جمعیتــی را زیــر 

پوشــش خدمــات قــرار دهنــد .
ــت  ــی بایس ــه م ــی ک ــب خدمات ــه برحس ــن مجموع ــک از ای  در هری
ارائــه کننــد نیروهــای تخصصــی از قبیــل پزشــک، پرســتار ، دندانپزشــک، 
کارشــناس ســامت روان ، کارشــناس تغذیه، کارشــناس بهداشــت محیط 

و حرفــه ای در آنهــا حضــور خواهنــد داشــت.
ــه در مناطــق شــهری و  ــع ســامت، مرکــزی ک ــات جام ــز خدم  مرک
ــکان  ــن م ــه در ای ــل ارائ ــات قاب ــی شــود و خدم ــدازی م روســتایی راه ان
ــامت روان،  ــاوره س ــتاری، مش ــی، پرس ــکی عموم ــات پزش ــامل خدم ش
ــی، دندانپزشــکی، خدمــات آزمایشــگاهی،  ــه و رژیــم درمان مشــاوره تغذی
ــر مراقبــت هــای  ــه ای و نظــارت ب ــوژی، بهداشــت محیــط و حرف رادیول
بهداشــتی ارائــه شــده در واحدهــای تابعــه شــامل پایــگاه ســامت و خانــه 

بهداشــت فعــال اســت.
 نیروهــای شــاغل در مرکــز خدمــات جامــع ســامت شــامل پزشــک، 
پرســتار، دندانپزشــک، کارشــناس ســامت روان، کارشناس ســامت روان، 
کارشــناس تغذیــه، کارشــناس بهداشــت محیــط و حرفــه ای و بــر حســب 

نیــاز کارشــناس علــوم آزمایشــگاهی و رادیولــوژی اســت. 
ــامت  ــع س ــات جام ــز خدم ــش مرک ــت پوش ــت تح ــط جمعی متوس
شــهری ۳۵ هزارنفــر و مرکــز خدمــات جامــع ســامت روســتایی چهــار 

هــزار نفــر اســت.
ــع  ــات جام ــز خدم ــه مرک ــر مجموع ــدی در زی ــامت ،واح ــگاه س  پای
ســامت شــهری و در برخــی مــوارد روســتایی اســت کــه خدمــات قابــل 
ــط  ــت و توس ــتی اس ــای بهداش ــت ه ــا مراقب ــکان صرف ــن م ــه در ای ارائ

ــی شــود. ــه م ــه بهداشــت( ارائ ــورز در خان ــت ســامت)معادل به مراقب
 در واقــع یــک واحــد بهداشــتی اســت کــه در محــدوده شــهرها واقــع 
ــت  ــر را تح ــزار و ۵۰۰ نف ــادل ۱۲ ه ــر مع ــی حداکث ــده اند و جمعیت ش
پوشــش دارنــد و خدمــات بهداشــتی بــه ایــن جمعیــت ارائــه می دهنــد.

ــی ،  ــای درمان ــروژه ه ــف پ ــا تعری ــکی ب ــوم پزش ــای عل ــگاه ه  دانش
آموزشــی ، تحقیقاتــی و بهداشــتی ســعی کــرده اســت تــا چترخدماتدهی 
در ایــن اســتان را گســترده تــر کنــد کــه بــرای اجــرای آنهــا بیــش از یــک 
هــزار و ۶۷۴ میلیــارد تومــان اعتبــار مــورد نیــاز اســت و در حــال حاضــر 
برخــی از ایــن طــرح هــا همچــون بیمارســتان رازی قائمشــهر بــه مرحلــه 
ــرداری رســیده اســت و برخــی دیگــر نیــز همچــون بیمارســتان  بهــره ب

جایگزیــن شهرســتان نــور پیشــرفت فیزیکــی ۱۵ درصــد دارد.
  هشت بیمارستان مازندران بر مدار توسعه و ارتقا

 رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت : 
در دولــت ســیزدهم بــرای توســعه فضاهــای بیمارســتانی اســتان اقدامــات 
خوبــی صــورت گرفتــه اســت کــه اجرای طــرح ســاخت ، تکمیل و توســعه 

در هشــت بیمارســتان از جملــه ایــن اقدامــات بــه شــمار مــی رود .
ــزود : ایــن طــرح هــا شــامل بیمارســتان آموزشــی   فرهــاد غامــی اف
آیــت اهلل طبرســی ســاری ، بیمارســتان آموزشــی درمانــی جایگزیــن رازی 
قائمشــهر ، بیمارســتان روانپزشــکی ســاری ، بیمارســتان تخصصی تنکابن 
، توســعه بیمارســتان امــام خمینــی )ره( ســاری ، فاز دوم بیمارســتان ثامن 
االئمــه گلــوگاه ، بیمارســتان جایگزیــن نــور و بخــش پوســت بیمارســتان 

بوعلــی ســاری اســت .
 وی اضافــه کــرد : بــا بهــره بــرداری از ایــن طــرح هــا کــه وســعت آن 
۱۱۴ هــزار و ۲۵۰ متــر مربــع اســت یــک هــزار و ۳۰۷ تخــت بــه تخــت 

هــای بســتری بیمارســتان هــای ایــن اســتان اضافــه خواهــد شــد .
 بــه گفتــه رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران پیشــرفت فیزیکی 
ایــن طــرح هــا را ۱۲ تــا ۹۵ درصــد اعــام کــرد و گفــت : بهــره بــرداری 

از آنهــا کمــک قابــل توجهــی بــه بخــش درمــان اســتان خواهــد کــرد .
 بنــا بــه اعــام دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران ، ایــن دانشــگاه ۲۶ 
ــی  بیمارســتان دارد کــه از ایــن تعــداد پنــج بیمارســتان آموزشــی درمان

هســتند.
ــوم  ــگاه عل ــکی دانش ــای پزش ــت ه ــوادث و فوری ــت ح ــز مدیری   مرک
ــگاه  ــتن ۹۸ پای ــا داش ــس ۱۱۵ ب ــان اورژان ــا هم ــدران ی ــکی مازن پزش
جــاده ای ، شــهری و هوایــی و در اختیــار داشــتن  حــدود ۱۵۰ دســتگاه 

ــد . ــی ده ــام م ــت انج ــزار ماموری ــا ۱۲ه ــه ۱۱ت ــس ماهان آمبوالن
 توســعه چتــر عدالــت درمانــی دولــت ســیزدهم در مازنــدران بــا اجــرای 

۵۱ طــرح عمرانــی
 گسترش خدمات بهداشتی و درمانی در نقاط روستایی مازندران

 رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران، ســاخت چهــار مرکــز جامع 
ــی دانشــگاه در یکســال  ســامت شــهری را از جملــه طــرح هــای عمران
اخیــر برشــمرد و گفــت : ایــن مراکــز شــامل مرکــز شــماره ۲ نــکا ، مرکــز 
شــماره ۴ نکا ، مرکز شــماره ۲ بابلســر و مرکز شــماره ســه ســاری اســت .

 غامــی ســابقه آغــاز عملیــات اجرایــی ایــن مراکــز را ســالهای ۱۳۹۶ و 
۱۳۹۷ عنــوان کــرد و افــزود:  وســعت ایــن مراکــز چهــار هــزار و ۴۰ متــر 

مربــع اســت .
 وی ادامــه داد: پیشــرفت فیزیکــی ایــن طــرح هــا از ۱۵ تــا ۹۵ درصــد 
ــگاه هــای  ــدران گفــت : پای ــوم پزشــکی مازن اســت. رییــس دانشــگاه عل
ســامت هشــتیکه گلــوگاه ،خلیــل شــهر ، بهنمیر بابلســر و جمشــید آباد 
عبــاس آبــاد نیــز بــرای برخــورداری مــردم از خدمــات بهداشــتی و درمانی 
ــع در حــال ســاخت  ــر مرب ــزار و ۴۵۰ مت ــک ه ــراژ ی ــه مت در وســعتی ب

اســت.
 غامــی افــزود: ایــن طــرح هــا در ســال هــای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ عملیــات 
اجرایــی آنهــا آغــاز شــده اســت و بــا پیشــرفت فیزیکــی ســه تــا ۹۹ درصد 
ــاال در  ــا پیشــرفت فیزیکــی ب ــگاه شــهری خلیــل شــهر ب ــد کــه پای دارن

مرحلــه بهــره بــرداری قــرار دارد.
ــوس ،  ــرود چال ــع ســامت روســتایی هچی ــز جام ــه داد: مراک  وی ادام
عالــم کا نوشــهر ، گزنــک آمــل ، ۲ هــزار تنکابــن ، دینــک ســاری و آبلــو 
نــکا در زمینــی بــه وســعت ســه هــزار متــر مربــع در حال ســاخت اســت .

 بــه گفتــه غامــی ایــن طــرح هــا طــی ســالهای ۱۳۹۴ ، ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ 
عملیــات ســاخت آن هــا آغــاز شــده کــه پیشــرفت فیزیکــی آن هــا ۱۰ تــا 

۶۰ درصــد اســت .
ــت  ــه بهداش ــت : خان ــدران گف ــکی مازن ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش  ریی
شــماره ۲ امیرآبــاد بهشــهر در زمینــی بــه وســعت ۱۲۰ متر مربع در ســال 
۱۳۹۹ عملیــات اجرایــی آن آغــاز شــده و هــم اکنــون با پیشــرفت فیزیکی 

۹۰ درصــد در حــال ســاخت اســت .

توسعه چتر عدالت درمانی دولت سیزدهم 
در مازندران با اجرای ۵۱ طرح عمرانی

خبر

ــاذ  ــزوم اتخ ــر ل ــدران ب ــه در مازن ــی فقی ــده ول نماین
ــج  ــات و تروی ــظ موقوف ــرای حف ــی ب ــای قانون راهکاره

ــرد. ــد ک ــف تاکی ــگ وق فرهن
 بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، آیــت اهلل محمدباقــر 
محمدی الئینی شــامگاه پنجشــنبه در دیدار با مســئوالن 
اوقــاف مازنــدران بــا تاکیــد بــر ارائــه راهکارهــای قانونــی 
بــرای حفــظ موقوفــات اظهــار داشــت: وقــف منبعــی مالی 
ــرای  معنــوی اســت و اینکــه شــخص از مــال خــودش ب
خدمتــی صــرف نظــر کنــد کار بــا ارزشــی اســت و ایــن 
ــود. ــناخته می ش ــات ش ــات الصالح ــوان باقی ــال به عن م

 آیــت اهلل محمــدی الئینــی بــا بیــان اینکــه مــال زینت 
ــن مــال وقــف  ــی اســت، گفــت: اگــر ای ــوده و فان ــا ب دنی
ــرت  ــود و در آخ ــد ب ــه خواه ــه جاری ــود صدق ــذر ش و ن
مانــدگار اســت، پــس هنــر انســان ایــن اســت کــه از آنچه 

کــه زینــت دنیاســت باقیــات الصالحــات درســت کنــد.
 نماینــده ولــی فقیــه در مازنــدران عنــوان کــرد: 

متأســفانه عــده ای آن را تبدیــل بــه زینــت دنیــا می کننــد 
کــه اشــتباه اســت، انســان بایــد از )مــال و جــان( بگــذرد.

 وی تاکیــد کــرد: مشــکات در حــوزه وقــف بــه مســائل 
موجــود بــا مســئوالن و متصرفیــن برمی گــردد کــه 
ــوان طــی جلســات هم اندیشــی و هم فکــری احصــا  می ت
ء و برطــرف شــود در ایــن زمینــه مــا آمادگــی هم اندیشــی 

را داریــم.
 وی خطــاب بــه مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان 
و مدیــران شهرســتان ها ادامــه داد: بــرای حفــظ موقوفــات 
ــا آخــر  ــاع را ت ــد، دف ــا آخــرش بروی ــی را ت ــکار قانون راه
انجــام بدهیــد، برگــزاری جلســات تعاملــی و تفاهمــی و 

هــم راهکارهــای حقوقــی و قضائــی را پیگیــری کنیــد.
ــان داشــت:  ــان اذع ــی در پای ــت اهلل محمــدی الئین  آی
ایســتادگی بــرای احقــاق حق توســط مســئوالن ضــرورت 
دارد، از طرفــی بــا متصرفیــن از در اخــاق هــم می تــوان 

وارد شــد.

ضرورت اتخاذ راهکارهای قانونی برای 
حفظ موقوفات

ــار  ــر آم ــد اســت: اگ ــوزه کار معتق ــناس ح ــک کارش ی
ــار اشــتغال  ــار آم ــکاری در کن ــران بیمــه بی مقــرری بگی
ایجــاد شــده و بیمــه شــدگان جدیــد قــرار گیــرد می توان 

ارزیابــی بهتــری از چشــم انــداز اشــتغال و بازار کار کشــور 
ارائــه کــرد.

 حمیــد نجــف در گفت وگــو بــا ایســنا، در ارزیابــی آمــار 
اشــتغال ایجــادی در یکســال گذشــته ابــراز عقیــده کرد و 
گفــت: آمــاری کــه در خصــوص ایجــاد اشــتغال یــا جــذب 
بیمــه شــدگان جدیــد ارائــه مــی شــود الزامــا بــه معنــای 
ایجــاد شــغل آن هــم شــغل رســمی نیســت و معتقــدم به 
دلیــل شــرایط نابســامان اقتصــادی در یکســال گذشــته با 
ریــزش و رویــش نیروهــای کار مواجــه بودیــم بــه نحــوی 
کــه افــراد ناچــار خــود و خانواده هایشــان را بیمــه خویــش 

ــد. ــی کرده ان فرمای
 وی ادامــه داد: پــس از افزایــش حقــوق و دســتمزد در 
ــش  ــای بخ ــرکت ها و بنگاه ه ــی از ش ــاری برخ ــال ج س

خصوصــی کــه نمی توانســتند حجــم باالیی از دســتمزدها 
ــه  ــد ب ــت کنن ــا پرداخ ــش مالیات ه ــل افزای ــه دلی را ب
تعدیــل نیــرو روی آورنــد در نتیجــه بــا ریــزش نیــروی کار 
مواجــه شــدیم و افــراد بیــکار شــده یــا بــه صنــدوق بیمــه 
بیــکاری مراجعــه کردنــد و مقــرری بگیــر شــدند یــا خــود 
را بیمــه اختیــاری و خویــش فرمایــی کردنــد لــذا معتقدم 
کل ایــن آمــار را نمی توانیــم بــه منزلــه اشــتغال رســمی و 

پایــدار تلقــی کنیــم.
 ایــن کارشــناس حــوزه کار بــا تاکیــد بــر ارائــه جزئیــات 
اشــتغال ایجــاد شــده طــی ایــن مــدت، گفت:اگــر آمــار 
دقیــق مقــرری بگیــران بیمــه بیــکاری را در کنــار آمــار 
اشــتغال ایجــاد شــده و بیمــه شــدگان جدید قــرار بدهیم 
می تــوان ارزیابــی بهتــری از چشــم انــداز اشــتغال و بــازار 

کار کشــور داشــت چــون فــردی کــه بیمــه بیــکاری مــی 
گیــرد شــاید کار نکنــد، ولــی حــق بیمــه او رد می شــود و 

از مقــرری اســتفاده می کنــد.
ــی از  ــزش بخش ــا ری ــا ب ــزود: در دوران کرون ــف اف  نج
نیروهــای کار بــه دلیــل توقــف فعالیــت مواجــه بودیــم و 
ــاری  ــال ج ــتمزدها در س ــوق و دس ــش حق ــس از افزای پ
ــی از  ــط برخ ــای کار توس ــده ای از نیروه ــل ع ــز تعدی نی
بنگاههــای بخــش خصوصــی را شــاهد بودیــم کــه موجب 
شــد افــراد بــه ســمت مشــاغل کاذب و غیــر رســمی بروند 
کــه پایــدار نیســت از ایــن رو معتقــدم بایــد ریــز آمارهــا 
ــا بتوانیــم تعــداد اشــتغال  را در اختیــار داشــته باشــیم ت

خالــص و پایــدار را بــه دســت آوریــم. 

ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــی س ــعه بازرگان ــر توس مدی
ــز  ــی و ارزی و نی ــی، گمرک ــای مال ــش ه ــدران چال مازن
ضعــف شــبکه حمل ونقــل دریایــی و هوایــی، کشــمکش 
ــگ در کشــورهای آذربایجــان، ارمنســتان، روســیه  و جن
ــتانداردهای محصــوالت  ــودن اس ــق ب ــن و نامنطب و اکرای
ــه  ــدف را از جمل ــای ه ــا بازاره ــی ب ــاورزی صادرات کش

ــمرد. ــاورزی برش ــوالت کش ــادرات محص ــکات ص مش
 ابراهیــم قربــان نــژاد در جمــع خبرنــگاران اظهــار کــرد: 
عــدم انطبــاق اســتاندارد بهداشــتی محصوالت کشــاورزی 
صادراتــی، جنــگ بیــن کشــورهای روســیه و اوکرایــن و 
همچنیــن جنــگ کشــورهای آذربایجــان و ارمنســتان که 
تــردد نــاوگان حمــل و نقــل زمینــی را بــا مشــکل مواجــه 
ــل از  ــال ارز حاص ــل و انتق ــی و نق ــات بانک ــرد، ارتباط ک
تجــارت، انجــام امــور صادراتــی و گمرکــی توســط تاجران 
غیــر رســمی و بعضــا واســطه هــای غیــر ایرانــی، کمبــود 
ــش  ــتان در نق ــمی اس ــادرات رس ــه ص ــی پایان نقدینگ
ــل  ــف حمــل و نق ــر صــادرات، ضع ــذار ب ــی تاثیرگ آفرین
دریایــی اســتان بــه کشــورهای حاشــیه دریــای کاســپین 
و فقــدان حمــل و نقــل هوایــی محصــوالت باغــی از طریق 
فــرودگاه هــای اســتان از مشــکات صــادرات محصــوالت 

کشــاورزی در ســال گذشــته بــود.
ــوزه  ــاخص ح ــای ش ــت ه ــاره فعالی ــژاد درب ــان ن  قرب
مدیریــت توســعه بازرگانــی در یکســاله دولــت ســیزدهم، 
اظهــار کــرد: در بخــش صــادرات محصــوالت کشــاورزی 
اســتان طــی یــک ســال گذشــته ۴۵۴ هــزار و ۷۳۵ تــن 
کاالی کشــاورزی شــامل فــراورده هــای لبنــی، گل و گیاه، 
فــرآورده هــای گوشــتی، ماهــی، خــوراک آمــاده دام، برنج، 
گوشــت، آب میــوه و پــوره، چربــی و روغــن هــای حیوانــی 
و نباتــی، توتــون و تنباکــو، میــوه هــای خوراکــی، کیوی و 
مرکبــات بــه ارزش ۳۲۸ میلیــون و ۵۴۳ هــزار و ۱۸۱ دالر 

از اســتان مازنــدران بــه خــارج از کشــور صــادر شــد.
ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــی س ــعه بازرگان ــر توس  مدی
مازنــدران بــا بیــان اینکــه ۹۰ درصــد صــادرات مرکبــات 
و کیــوی از طریــق مرزهــای کشــور بــه مقــدار ۳۳۳ هــزار 
و ۷۹۵ تــن و بــه ارزش ۲۳۳ میلیــون و ۳۵۲ هــزار و ۳۹۲ 
دالر مربــوط بــه تولیــد باغــات مازنــدران اســت، تصریــح 
ــازار، ســال گذشــته ۹۳۰  کــرد: بــرای ایجــاد تعــادل در ب
ــه  ــی ب ــن نارنگ ــوی و ۷۸۰ ت ــن کی ــال، ۶۰ ت ــن پرتق ت
ســازمان میادیــن میــوه و تــره بــار تهــران و ســایر اســتان 

هــا ارســال شــد.

 وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســهمیه تخصیصــی کاالهــای 
اساســی اســتان بــرای تنظیــم بــازار شــب عیــد در ســال 
گذشــته ۱۶ هــزار تــن بــود کــه ۱۴ هــزار و ۷۰۰ تــن از 
ســوی ســازمان تعــاون روســتایی خریــداری  شــد، افــزود: 
بــرای اجــرای سیاســت هــای اباغــی وزارت متبــوع مبنی 
بــر تامیــن و توزیــع کاالهــای اساســی بــرای آرامــش بــازار 
و بــا توجــه بــه ســهمیه هــای اباغــی کاالهــای اساســی و 
بــا نظــارت مســتمر بــر قیمــت هــا و وضعیــت بــازار، ۳۰۰ 
ــوار،  ــدی خان ــن شکربســته بن ــه، ۲۲۰۰ ت ــن شــکر فل ت
ــن شــکر در بخــش  ــف و ۱۵۸۰ ت ــن شــکر صن ۱۳۰۰ ت

صنعــت اســتان توزیــع شــد.
ــازار و  ــم ب ــرای تنظی ــه ب ــان اینک ــا بی ــن مســئول ب  ای
توزیــع کاالهــای اساســی ۱۴۴۰ تــن مرغ منجمــد، ۱۹۴.۵ 
تــن تخــم مــرغ، ۲۸۰ تــن گوشــت قرمــز، ۱۱۸۴ تــن برنج 
هنــدی و ۴۳۱ تــن برنــج تایلنــدی بین مصــرف کنندگان 
توزیــع شــد، تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه تعییــن اســتان 
ــر  ــاوه ب ــران، ع ــن ته ــوان اســتان معی ــه عن ــدران ب مازن
توزیــع و تامیــن مــرغ اســتان، مجــوز ارســال روزانــه ۱۵۰ 
ــده  ــاده طبــخ و ۱۰۰ هــزار قطعــه مــرغ زن ــن مــرغ آم ت
بــرای کشــتار در کشــتارگاه هــای اســتان تهــران از ســوی 

اداره کل دامپزشکی استان صادر شد.
ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــی س ــعه بازرگان ــر توس  مدی
مازنــدران در خصــوص اقدامــات چهــار ماهــه اول امســال 
ایــن مدیریــت اظهــار کــرد: ۴ ماهــه امســال ۳۷ هــزار و 
ــون و  ــه ارزش ۴۵ میلی ــن محصــول کشــاورزی ب ۸۰۰ ت
۱۰۷ هــزار و ۱۲۷ دالر از اســتان بــه خــارج از کشــور صادر 
کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته،)۴۷ هزار 
و ۷۹ تــن بــه ارزش ۲۹ میلیــون و ۴۴ هــزار و ۴۲۱ دالر( از 

لحــاظ ارزشــی ۵۵ درصــد افزایــش داشــت.
 قربــان نــژاد افــزود: بــرای حمایــت از مصــرف کنندگان، 
۴ ماهــه اول امســال ۵۱۰۱ تــن کاالهــای اساســی شــامل 
شــکر خانــوار و صنــف و صنعــت، ۵۰۴۰ تــن برنــج، ۵۱۰ 
تــن گوشــت قرمــز و ۲۲۶۵ تــن گوشــت مــرغ منجمــد در 
اســتان توزیــع و اقــام مــاه محــرم و صفــر همچنــان در 

حــال توزیــع اســت. 
ــره  ــی ذخی ــش بین ــه پی ــان اینک ــا بی ــئول ب ــن مس ای
ــت:  ــن اســت، گف ــزار ت ــات امســال ۶۰۰ ه ســازی مرکب
ــدار  ــه مق ــل ب ــال قب ــی در س صــادرات محصــوالت زراع

ــود. ــن ب ۲۵۵ ت

تحلیل بهتر بازار اشتغال با ارائه آمار مقرری بگیران

چالش گمرکی و مالی، ضعف حمل ونقل و ناآشنایی بازار هدف از مشکالت صادرات 
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دکتــری تخصصی روانشناســی با اشــاره به بازگشــایی مــدارس از 
اول مهرمــاه گفــت: پــس از ۲ ســال تعطیلی ناشــی از بحــران کرونا، 
اکنــون خانــواده بــه ویــژه پــدر و مادر نقشــی اساســی در ســازگاری 

فرزنــدان بــا محیــط مدرســه ایفــاء می کنند.
ــا  ــی ایرن ــگار اجتماع ــا خبرن ــو ب ــت وگ ــدری در گف ــرا حی  زه
ــک  ــاز دوران مدرســه ی ــا آغ ــان ب ــودکان و نوجوان ــزود: همــه ک اف
رونــد ســازگاری را طــی  می کننــد. در ایــن فرآینــد نقــش خانــواده 
بســیار حائــز اهمیــت بــوده و در حقیقــت والدیــن هــم بایــد از این 

ســازگاری حمایــت و پشــتیبانی کننــد.
 احساسات والدین به کودک منتقل می شود 

ــه  ــه طــور مســتقیم ب ــن ب ــرد: احساســات والدی ــد ک وی تاکی
کــودک منتقــل می شــود؛ بنابرایــن پــدر و مــادر در صــورت بــروز 
عواطــف و احساســات منفــی نظیــر اضطــراب و اســترس، نگرانــی 
ــر روان  ــی ب ــات مخرب ــدان و... موجــب تبع ــاره ســامتی فرزن درب

کــودک و نوجــوان خواهنــد شــد.
ــا زبــان ســاده دربــاره محیــط   وی توضیــح داد: والدیــن بایــد ب
ــاره  ــه، درب ــرای نمون ــد. ب ــو کنن ــت وگ ــودکان گف ــا ک ــه ب مدرس
چگونگــی رفتــار در ایــن محیــط آموزشــی، ســاعت ورود و خــروج، 
ــا  ــه، ورزش و... ب ــوزش و مطالع ــد اســتراحت در مدرســه، آم فرآین
فرزنــدان صحبــت کــرده و بــرای کــودک توضیــح دهند کــه در این 
محیــط چــه اقداماتــی انجــام می شــود و از طریــق ایــن شــرح و 

گفــت وگــو، آرامــش و انعطــاف فرزنــدان را تقویــت کننــد.
 والدین در بازدید از مدرسه کودکان را همراهی کنند

 حیــدری توصیــه کــرد: والدیــن همچنیــن قبــل از آغاز مدرســه 
کــودک را در بازدیــد از محیــط آموزشــی همراهــی کننــد؛ فرزندان 
را بــه معلمــان خــود معرفــی کــرده و بخش هــای مختلف مدرســه 
اعــم از حیــاط، بوفه، ســالن غذاخوری و ســرویس های بهداشــتی را 
بــه کــودکان نشــان دهنــد. ایــن اقــدام باعــث می شــود کــه کودک 

ــا تجســم از  ــا بزرگســاالن( ب ــی ب ــر انتزاع ــاوت تفک ــم تف )علیرغ
چگونگــی مدرســه و همچنیــن انتظارات ایــن محیط از او احســاس 

راحتــی و امنیــت کند.
 پیام های روانی کودکان را دریابیم

ــدان  ــد پیام هــای احساســی فرزن ــن بای  وی تاکیــد کــرد: والدی
همچــون اضطــراب و ترس را نیز به درســتی دریابنــد. درک صحیح 
و پاســخ دهی بــه احساســات و نیازهــای کــودکان نقشــی حیاتی در 

بهزیســتی وی ایفــاء می کنــد.
ــد  ــذار از فرآین ــادر در گ ــدر و م ــه داد: پ ــر ادام ــن روان درمانگ  ای
ســازگاری، ابــراز عواطــف کــودکان را نیــز تشــویق کنند. ایــن اقدام 
می توانــد از طریــق بــازی، ارائــه عکــس و کتاب هــم انجام شــود. در 
ایــن فرآیند بیــان احساســات والدین درباره بازگشــایی مــدارس نیز 
می توانــد حائــز اهمیــت باشــد؛ ایــن امــر کــه والدیــن )بــه عنــوان 
نمادهــای قــدرت ذهــن کــودک( می تواننــد احساســاتی مشــابه 
بــا فرزنــدان را تجربــه کننــد، ســبب احســاس امنیــت و آرامــش در 

فرزنــدان خواهــد شــد.  
 وی افــزود: پــدر و مــادر همچنیــن از بیــان اغراق آمیــز )مثبــت 
یــا منفــی( در برقــراری ارتباطــات و اشــتراک  احساســات بــا کودک 
خــودداری کننــد. بــه عنــوان مثــال، جماتی ماننــد »همه شــما را 
دوســت خواهنــد داشــت« گاه بــا زندگــی واقعــی کــودک مطابقت 
نداشــته و بــر ایــن اســاس، اعتمــاد و اطمینــان فرزنــد به والدیــن را 

تضعیــف می کنــد.
ــن  ــان حضــور والدی ــه داد: آگاهــی کــودک از زم  حیــدری ادام
جلــوی درب مدرســه بــرای بازگردانــدن او بــه خانــه، محــل انتظــار 
ــوس و  ــی، اتوب ــدن تاکس ــل سوارش ــی از مح ــادر، آگاه ــدر و م پ
ــت  ــوزان در کاهــش اضطــراب و تقوی ــه دانش آم ــز ب ســرویس نی

ــد. ــک می کن ــازگاری کم س
 سیستم پاداش و تنبیه ممنوع

 ایــن دکتــری تخصصــی روانشناســی بــا بیــان اینکه حضــور در 
مدرســه وظیفــه کــودک اســت، تاکیــد کــرد: والدیــن از عبارتــی 
نظیــر »اگــر بــه مدرســه بــروی برایــت بســتنی می خــرم« پرهیــز 
کننــد. سیســتم پاداش و تنبیــه در دوران ســازگاری با مدرســه باید 
حــذف شــود؛ در غیــر این صــورت، گاه کــودک از حضور در مدرســه 

بــه عنــوان پــاداش یــا تنبیــه بــرای والدیــن اســتفاده می کنــد.
ــه  ــی را ب ــن خداحافظ ــواده همچنی ــت: خان ــار داش  وی اظه
موضوعــی تحریک آمیــز تبدیــل نکنــد؛ زمــان خداحافظــی را کوتاه 
ــی،  ــان در صــورت نگران ــودکان و نوجوان ــد، ک ــته و بدان ــه داش نگ
والدیــن را رصــد می کننــد و در صــورت مشــاهده ایــن احساســات 
ــاور می کننــد کــه تــرس و نگرانــی در  در پــدر ومــادر، در ذهــن ب

مــورد »مدرســه« بیجــا نیســت.
 حیــدری در ادامــه بــا اشــاره بــه بحــران کرونــا گفــت: دســتیابی 
بــه اطاعــات صحیــح دربــاره ویــروس کرونــا و قوانیــن محافظتــی 
نیــز در ایــن زمینــه موثــر بــوده و والدیــن از طریــق الگوســازی و 
آگاهی بخشــی عملــی در مــورد اســتفاده از ماســک، حفــظ فاصلــه 
فیزیکــی و رعایت بهداشــت فــردی، فرزنــدان را در ایــن زمینه یاری 

. کنند
 وی توضیــح داد: نگــرش والدیــن یــک هفته قبل از آغاز مدرســه 
و همچنیــن نــوع نــگاه خانــواده بــه ایــن بیمــاری نیــز در گــذار از 
دوران ســازگاری نقشــی اساســی خواهــد داشــت. برخــی از والدیــن 
بــا نگــرش  محافظتــی افراطــی در مقابــل کرونــا، بیــش از انــدازه از 
فرزنــدان محافظــت می کننــد. بــه عنــوان مثــال، بــا خانه نشــینی 
ــا حساســیت  ــرده و ب ــزوی ک ــدت، کــودک و نوجــوان را من درازم
بیــش از حــد نســبت بــه بیمــاری، منجــر بــه رشــد ریشــه های 
روانــی نامناســب اجتماعــی کــودکان می شــوند؛ این رفتارهــا بدون 

شــک ســازگاری بــا محیــط مدرســه را دشــوارتر خواهــد کــرد.
 حیــدری افــزود: بــه طــور کل، رشــد کــودکان در یــک محیــط 

بیــش از حد محافظ، وابســته و حســاس ســبب اختــال در آرامش 
شــده و ایــن امــر مانــع از ســازگاری کــودک و نوجــوان بــا محیــط 
ــواده  آموزشــی بــه عنــوان یــک ســاختار اجتماعــی خــارج از خان

خواهــد شــد.
 وی خاطرنشــان کــرد: آغــاز مدرســه مســتلزم آمادگی جســمی، 
ذهنــی، عاطفــی و اجتماعــی اســت. ایــن آمادگــی می توانــد بــرای 
هــر کــودک متفــاوت باشــد. بــه عنــوان مثــال، برخــی از کــودکان 
در ســن ۵ ســالگی بــه بلــوغ مدرســه رســیده و برخــی کــودکان در 
ســن ۷ ســالگی بــه ایــن رشــد خواهنــد رســید. عــدم دســتیابی به 
ایــن بلــوغ نیــز می توانــد ســازگاری بــا مدرســه را بــه ویــژه در آغــاز 
کاس هــا بــا دشــواری مواجــه ســازد. بنابرایــن ارزیابــی رشــد روانی 
- اجتماعــی کــودک قبل از شــروع مدرســه توســط روانشناســان و 
تقویــت مهارت هــای وی بــا همــکاری والدیــن نیــز در ایــن زمینــه 

می توانــد موثــر باشــد.
 سخنی با مربیان؛ 

وی ادامــه داد: معلمــان و معاونیــن مدرســه هــم می تواننــد در 
فعالیت هــای خاقانــه ماننــد بازی و نقاشــی شــرکت کــرده و از این 
راه بــه کــودکان کمــک کننــد تا احساســات منفــی خــود را در یک 
محیــط امــن و حمایتــی بیــان کــرده و بــا مدرســین و آمــوزگاران 

ارتبــاط برقــرار کنند.
ــک  ــوزان کم ــه دانش آم ــر ب ــن ام ــرد: ای ــه ک ــدری اضاف  حی
می کنــد روش هــای مثبتــی برای ابــراز احساســات دشــوار همچون 
خشــم، تــرس یــا غــم بیاموزنــد. در ایــن بیــن، فرآینــد یادگیــری و 
ســامت جســمی و روانــی کــودک نیــز بایــد توســط معلمــان زیر 

نظــر گرفتــه شــود.
 بــه گــزارش ایرنــا، یوســف نــوری،  وزیــر آمــوزش و پــرورش ۲ 
شــهریورماه جــاری تاکیــد کــرد کــه مــدارس سراســر کشــور از اول 

مهــر مــاه ۱۴۰۱ حضــوری خواهــد بــود.  

زنگ ها برای مهربانی به صدا 
درمی آیند

گفتوگو

نقش خانواده  در سازگاری فرزندان با مدرسه

سرپرســت دفتــر امــور آســیب دیــدگان اجتماعــی ســازمان 
بهزیســتی کشــور بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح اجتمــاع محــور 
ــه کم برخــوردار در سراســر کشــور  توانمندســازی ۲۰۲۰ محل
بــرای ارائــه خدمات اجتماعــی، از احیــای ۱۵۰ پایــگاه خدمات 
اجتماعــی طــی ســه مــاه آینــده در سراســر کشــور خبــر داد.

 محمدرضــا حیدرهایــی در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا اشــاره به 
فعالیــت پایگاه هــای خدمــات اجتماعــی طــی ســال گذشــته 
اظهــار کــرد: برنامــه اورژانــس اجتماعــی برنامــه ای تلفیقــی از 
ــز  ــی )مرک ــی و اجتماع ــردی، خانوادگ ــران، ف ــه در بح مداخل
اورژانــس اجتماعــی(، خــط تلفــن اورژانــس اجتماعــی )۱۲۳(، 
تیــم ســیار اورژانــس اجتماعــی )خدمــات اجتماعــی ســیار( و 
پایــگاه اورژانــس اجتماعــی )پایــگاه خدمــات اجتماعی( اســت..

 وی بــا بیــان اینکــه بیشــتر خدمــات پایگاه هــای خدمــات 
ــه کار  ــی ک ــس اجتماع ــه اورژان ــطح س ــوع س ــی از ن اجتماع
شناســایی نقــاط  آســیب خیز و کــم برخــوردار، خدمــات 
مشــاوره و مــددکاری اجتماعــی، روانشناســی و خدمــات 
اجتمــاع محــور را انجــام می دهنــد، هســتند، گفــت: تــا ســال 
ــور  ــطح کش ــی در س ــات اجتماع ــگاه خدم ــته ۲۵۲ پای گذش
ــت  ــز مثب ــدازی مراک ــا راه ان ــال ۱۴۰۰ ب ــد. در س ــال بودن فع
زندگــی بــا تصمیمــی کــه مدیریــت وقــت ســازمان گرفتنــد 
ــر ایــن شــد کــه کلیــه فعالیــت پایگاه هــای خدمــات  قــرار ب

ــه مراکــز مثبــت زندگــی منتقــل شــود. اجتماعــی ب
 حیدرهایــی درخصــوص نحــوه ارائــه خدمــات پایگاه هــا بــه 
جامعــه هــدف بیــان کــرد: بــا اســتفاده از ظرفیت هــای محلی، 

نقــاط حســاس شناســایی و سرشــماری محــات هــدف 
صــورت گرفــت و پــس از آن بــا همــکاری خــود مــردم ســاکن 
ــات  ــن آن مح ــت معتمدی ــتفاده از ظرفی ــات و اس در مح
نســبت بــه رفــع مشــکات محلــی اقــدام مــی  شــود. بعــد از 
آن، پایــگاه خدمــات اجتماعــی از آن محــات هــدف در منطقه 
ــات منتقــل و  ــه خدم ــرای ارائ ــه دیگــری ب ــه محل خــارج و ب
ادامــه فعالیــت بــه دســت ســاکنینی کــه آموزش هــای الزم را 

ــرد. ــورت می پذی ــد ص ــدت دیده ان ــن م در ای
 سرپرســت دفتــر امــور آســیب دیــدگان اجتماعــی ســازمان 
ــل اینکــه در حــال  ــه دلی ــا ب ــه داد: ام بهزیســتی کشــور ادام
ــه ای  ــه گون ــی ب ــت زندگ ــز مثب ــدل کار در مراک ــر م حاض
اســت کــه شــاید برخــی از فعالیت هــا و چشــم اندازهایی کــه 

ــه  ــدف ارائ ــه ه ــه جامع ــی ب ــات اجتماع ــای خدم در پایگاه ه
می شــود کمتــر میســر شــود، برایــن اســاس تصمیــم جدیدی 
گرفتــه شــد کــه ۱۵۰ پایــگاه  خدمــات اجتماعــی احیــاء شــود 
ــود کــه تعــدادی از پایگاه هــای  چراکــه ایــن احســاس نیــاز ب
خدمــات اجتماعــی در محــات کمتربرخــوردار ایجــاد شــوند.

 وی بــا اشــاره بــه اینکــه جانمایــی ایــن پایــگاه بــا همــکاری 
مراکــز مثبــت زندگــی و بــر اســاس نیــاز ســنجی کــه پیــش از 
ایــن صــورت پذیرفته خواهــد بود، گفــت: کارشناســان در حال 
ــان فصــل  ــا قبــل از پای جانمایــی ایــن پایگاه هــا هســتند و ت

پاییــز ایــن پایگاه هــا افتتــاح خواهــد شــد. 

دست هایشــان همچــون پلــی ارتباطــی اســت بــرای ارتبــاط 
ــان  ــی زب ــان اشــاره ایران ــد زب ــای اطرافشــان؛ می گوین ــا دنی ب
اصلــی بســیاری از آنهاســت؛ زبانــی ســه بعــدی کــه برگرفته از 

حرکــت لــب، حرکــت بــدن و حرکــت دســت اســت.
ــی از  ــوان بخش ــه عن ــپتامبر ب ــنا، ۲۳ س ــزارش ایس ــه گ  ب
ــان  ــی زب ــوان روز جهان ــه عن ــنوایان ب ــی ناش ــه بین الملل هفت
اشــاره بــرای کمــک به تقویــت گنجایــش، برابری و دسترســی 
بیشــتر افــراد ناشــنوا و کــم شــنوا در سراســر جهــان بــه ایــن 
زبــان، گرامــی داشــته می شــود؛ زبانــی کــه برقــراری ارتبــاط 
ــد و بخشــی  ــای اطــراف را تســهیل می کن ــا دنی ناشــنوایان ب

ــت. ــی آنهاس ــر از زندگ جدایی ناپذی
ــاره  ــان اش ــش از ۱۵۰ زب ــده بی ــه ش ــه گفت ــاس آنچ  براس
زنــده در جهــان ثبــت اســت. در ایــران نیــز زبــان اشــاره ایرانــی 
بــرای ناشــنوایان ایرانــی عــاوه بــر تفاوت هــای فــردی، دارای 
گویش هــای منطقــه نیــز اســت کــه بــه نظــر پرکاربردتریــن 
گونــه زبــان اشــاره ایرانــی، گونــه تهرانی آن باشــد؛ بــه طوریکه 
ــتفاده  ــاره اس ــان اش ــه زب ــن گون ــر از ای ــزار نف ــدود ۴۵ ه ح

می کننــد. 
در ایــن راســتا علیرضــا نجف پــور- رئیــس منتخــب هیئــت 
مدیــره انجمــن خانــواده ناشــنوایان ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه 
زبــان اشــاره ایرانــی زبــان کامــل و طبیعــی و داری ویژگی های 
زبانــی مشــابه زبان هــای گفتــاری اســت، امــا دســتور زبــان آن 
بــا زبان هــای گفتــاری مثــل فارســی متفــاوت اســت، به ایســنا 
گفــت: زبــان اشــاره ایرانــی بــا حــرکات دســت و صــورت بیــان 
ــراد  ــای اف ــیاری از ایرانی ه ــی بس ــان اصل ــن زب ــود. ای می ش

دارای ناشــنوایی و کم شــنوایی اســت.
ــر تفاوت هــای  ــی عــاوه ب ــان اشــاره ایران  وی ادامــه داد: زب
فــردی دارای گویش هــای منطقــه نیــز اســت؛ همانطــور کــه 
برخــی از کلمــات فارســی در نقــاط مختلــف شــهرها و کشــور 

متفــاوت اســت، بســتگی بــه عوامــل جامعه شــناختی، فرهنگ، 
ســن و جنســیت نیــز می تواننــد بــر اســتفاده از زبــان اشــاره 

ــر بگذارند. تاثی
 چالش ناشنوایان در جهان

 رئیــس منتخــب هیئــت مدیــره انجمن خانــواده ناشــنوایان 
ایــران بــا بیــان اینکــه متاســفانه در حــال حاضــر جایــگاه زبان 
اشــاره در کشــور مــا بســیار عقب تــر اســت، می افزایــد: گفتــه 
شــده کــه امــروزه بیــش از ۱۵۰ زبــان اشــاره زنــده در جهــان 
ــا  ثبــت شــده اســت. جامعــه ناشــنوایان در سراســر جهــان ب
چالش هــای فراوانــی روبــرو هســتند، اغلــب از نظــر سیاســی و 
اجتماعــی منــزوی هســتند، از فرصت هــای شــغلی و آموزشــی 
ــه  ــن دسترســی محــدودی ب ــد و همچنی ــری برخوردارن کمت

اطاعــات و خدمــات عمومــی دارنــد.
 وی در پاســخ بــه ســوال دیگــری درخصــوص جایــگاه زبــان 
ــی  ــرد: برخ ــار ک ــا اظه ــر برنامه ه ــای دیگ ــاره در پلتفرم ه اش
ــی  ــان اشــاره ایران ــد کــه زب ــی دارن ــرا مترجمان پلتفرم هــا اکث
ــل  ــنوا قاب ــراد ناش ــرای اف ــوع ب ــن موض ــد و ای ــه کار می برن ب
ــل  ــا متاســفانه شــبکه های صــدا و ســیما مث ــم اســت ام فه
شــبکه یــک تــا شــش مترجمانــی دارنــد کــه از زبــان اشــاره 
غیــر ایرانــی اســتفاده می کننــد و ایــن موضــوع بــرای جامعــه 
ناشــنوایان قابــل فهــم نبــوده و انجمــن بارهــا و بارهــا در ایــن 

زمینــه انتقــاد کــرده اســت.
دکتــرای   - مســگرخویی  مریــم  دکتــر  همچنیــن   
ــان و ادب فارســی  زبان شناســی و پژوهشــگر فرهنگســتان زب
ــا بیــان اینکــه زبان هــای اشــاره از نظــر زبان شــناختی  نیــز ب
زبان هــای کامــل، تمام عیــار و دارای الگوهــا و ســاختاری 
ــه ایســنا گفــت:  ــز ب هماننــد زبان هــای گفتــاری هســتند نی
زبان هــای اشــاره هیــچ گونــه وابســتگی بــه زبان هــای 
ــه در  ــا ک ــای دنی ــه زبان ه ــل هم ــه مث ــد، بلک ــاری ندارن گفت

ــر  ــت از یکدیگ ــن اس ــر ممک ــا یکدیگ ــواری ب ــورت همج ص
وام گیــری داشــته باشــند، زبــان اشــاره نیــز ممکــن اســت در 
شــرایط خاصــی از زبان گفتــاری همجــوارش وام گیری داشــته 

باشــد. 
ــان  ــد زب ــز مانن ــان اشــاره نی ــرد: زب ــار ک مســگرخویی اظه
ــتفاده  ــه اس ــی ک ــت جغرافیای ــه موقعی ــه ب ــا توج ــاری ب گفت
می شــود ممکــن اســت گویش هــای گوناگونــی داشــته 
باشــد. بــرای نمونــه گویــش تبریــزی زبــان اشــاره ایرانــی یــا 
گونــه مشــهدی زبــان اشــاره ایرانــی یــا گونــه خوزســتانی زبان 
ــن گونه هــا  ــم کــه البتــه هــر یــک از ای ــی را داری اشــاره ایران
تنهــا از لحــاظ واژگانــی بــا یکدیگــر متفــاوت هســتند امــا در 
حالــت کلــی گویشــوران هــر یــک بــه راحتــی می تواننــد بــا 
یکدیگــر ارتبــاط برقــرار کننــد. باتوجــه بــه آمــار ناشــنوایان و 
ــان  ــه زب ــن گون ــد پرکاربردتری ــر می رس ــه نظ ــنوایان ب کم ش
اشــاره ایرانــی گونــه تهرانــی باشــد کــه حــدود ۴۵ هــزار نفــر 

ــد. ــتفاده می کنن ــه اس ــن گون از ای
 جایگاه زبان اشاره ایرانی در کشور

 ایــن پژوهشــگر فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی در ادامــه 
نســبت بــه جایــگاه زبــان اشــاره ایرانی در کشــور توضیــح داد و 
گفــت: متاســفانه زبــان اشــاره ایرانــی به عنــوان زبــان اکثریــت 
جامعــه ناشــنوا و کم شــنوای ایــران در ایــن کشــور به رســمیت 
شــناخته نمی شــود و ایــن زبــان بــه  لحــاظ حقوقــی و قانونــی 
ــن  ــدارد. ای ــی و خصوصــی ن جایگاهــی در دســتگاه های دولت
شــرایط مشــکات عدیــده ای را بــرای ایــن جامعــه بــه وجــود 
آورده و عمــا اســتفاده ناشــنوایان و کم شــنوایان را از هــر گونــه 

امکاناتــی محــدود کرده اســت. 
ــر اینکــه متاســفانه اســتفاده از مترجمــان  ــا تاکیــد ب وی ب
این چنینــی  پلتفرم هــای  و  در صداوســیما  اشــاره  زبــان 
بســیار محــدود اســت و حتــی در برنامه هایــی کــه مختــص 

ــان  ــنوایان اســت، از مترجم ــنوایان و کم ش ــا موضــوع ناش و ب
به نــدرت اســتفاده می شــود، تصریــح کــرد: الزم اســت 
ــن  ــر در قوانی ــن ام ــرای ای ــی ب ــای کان ــا و برنامه ه راهکاره

ــود. ــرا ش ــی و اج پیش بین
ــی  ــوص برخ ــوالی درخص ــه س ــخ ب ــگرخویی در پاس  مس
ــتفاده  ــورد اس ــاره م ــان اش ــه زب ــر اینک ــی ب ــارات مبن اظه
ــز  ــت، نی ــم نیس ــل فه ــنوایان قاب ــه ناش ــرای هم ــیما ب در س
ــان اشــاره کــه  ــه ای از زب ــه توضیــح داد: متاســفانه گون اینگون
ــه  ــرای جامع ــود ب ــتفاده می ش ــیما اس ــای صداوس در برنامه ه
ــن  ــن رو ای ــت و از ای ــم نیس ــل فه ــب و قاب ــنوایان مناس ناش
جامعــه عمــا نمی توانــد از برنامه هــای صداوســیما کــه بایــد 
بــرای عمــوم مــردم قابل اســتفاده باشــد، بهــره ای ببــرد. راهکار 
ایــن مســئله ایــن اســت کــه زبــان اشــاره ایرانــی کــه به طــور 
طبیعــی توســط ناشــنوایان و کم شــنوایان ایرانی مورداســتفاده 
ــود. ــع ش ــه واق ــورد توج ــیما م ــرد در صــدا و س ــرار می گی ق

 بهترین گزینه برای ترجمه؛ زیرنویس به زبان ساده
 رنگرزحــق همچنیــن ضمــن انتقــاد از عــدم توجــه صــدا 
و ســیما بــه ناشــنوایان تصریــح می کنــد: هــر اســتانی بــرای 
ــاز آن اســتان  ــه نی خــود دارای شــبکه مخصوصــی اســت و ب
ــه  ــرای جامع ــت ب ــال الزم اس ــود. ح ــته می ش ــرام گذاش احت
ناشــنوایان نیــز شــبکه ای در اختیــار قــرار داده شــود؛ بــه طــور 
مثــال درخصــوص یــک فیلــم یــک مترجــم نمی توانــد تمامی 
ــن  ــد. بهتری ــاره برگردان ــان اش ــه زب ــخصیت های آن را ب ش
گزینــه زیرنویــس بــه زبــان ســاده اســت؛ ایــن درحالیســت که 
ــرای یــک فیلــم، یــک یــا چنــد مترجــم از ابتــدا تــا  بارهــا ب
ــد  ــم نمی توانن ــاز ه ــا ب ــد ام ــه می کن ــم را ترجم ــای فیل انته
آن را پوشــش دهنــد و دوبلــه بــه معنــای واقعــی انجــام نشــده 

اســت. 

احیای ۱۵۰ پایگاه  خدمات اجتماعی در محالت کم برخوردار

زبان اشاره؛ پلی ارتباطی با دنیای اطراف ناشنوایان

ــگ و  ــای رنگ وارن ــا کوله ه ــی ب ــوز روپوش رنگ ــته دانش آم ــک دس  ی
ــر می خــورد  ــده همچــون بادبادکــی شــوخ ازشــان ُس ــی کــه خن لب های
َو اوج می گیــرد تــا آســمان، کافی ســت تــا هــر خیابانــی را رنــگ نشــاط 
ــگار در دوســالی کــه گذشــت، چیــزی گــم  بپاشــد. خیابان هایــی کــه ان
ــال  ــا، دنب ــد حرف زدن ه ــدر دو ســال، بلندبلن ــا  ق ــن دنی ــد. ای ــرده بودن ک
ــه  ــه در اطــراف مدرســه ها را ب ــا و شــادی های کودکان ــر دویدن ه همدیگ

همــه خیابان هــای شــهر بدهــکار اســت.
ــه و از  ــرده و رفت ــا بســاط خــود را جمــع ک ــزارش ایســنا، کرون ــه گ  ب
ــون  ــه خ ــت ک ــگ ورزش اس ــای زن ــدو بدوه ــادی و ب ــِگ ش ــروز، رن ام
ــوار  ــا، در و دی ــز و نیمکت ه ــه. می ــاط  مدرس ــای حی ــه رگ ه ــد ب می دوان
ــرای صف هــا، تیــرک بســکتبال  کاس و خــط کشــی های روی زمیــن ب
ــد و  ــودکان قدونیم ق ــی از ک ــرای پذیرای ــه ب ــه و هم ــال، هم ــور والیب و ت
ــازه،  ــاره حرف هــای ت ــا دوب ــزه آغــوش می گشــایند ت نوجوان هــای پرانگی
کلیــِد دنیایــی نــو  شــوند کــه فرزندانمان بایــد بســازند؛ دنیایــی پــر از آرزو، 

تــاش، ســاختن و ایمــان.
 بــا ایــن اوصــاف، اول مهــر، فقــط اول مهــر نیســت، بلکــه مقصــِد نهایی، 
ــران اســامی را  ــده ای ــه نســل آین ــای پرشــور و امیدی ســت ک خیابان ه

نویــد پیشــرفت، ســرآمدی و اقتــدار می دهــد.
 افتتاح ۹۰۰۰ کاس درس جدید

ــار و  ــگ ایث ــی و زن ــال تحصیل ــاز س ــگ آغ ــاه، زن ــر م ــروز، دوم مه  ام
مقاومــت در مــدارس نواختــه می شــود و درهــای مــدارس پــس از ۲۵ مــاه 
تعطیلــی بــه روی دانــش آمــوزان گشــوده می شــود. امســال ۱۶ میلیــون و 
۳۰ هــزار دانش آمــوز در ۱۱۰ هــزار مدرســه حضــور پیــدا می کننــد کــه 

از ایــن تعــداد ۴۹ درصــد دختــر و ۵۱  درصــد پســر هســتند.
 حــدود ۱۶۰۰ مدرســه را بــا ۹۰۰۰ کاس درس جدیــد در زیربنایی بالغ 
بــر یــک میلیــون و ۲۰۰ هــزار متــر مربــع آماده شــده اســت و حــدود ۲۷۰ 
ــازمان  ــوند. س ــاز می ش ــوز وارد  ۹۰۰۰ کاس درس نوس ــش آم ــزار دان ه
نوســازی مــدارس، حــدود ۱۰ هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار صرف ســاخت 
ایــن مــدارس کــرده اســت و خیریــن مدرســه ســاز نقــش به ســزایی در 

ســاخت ایــن فضاهــا داشــته اند.
 ۷۵ هزار معلم جدید در راه مدارس 

یکــی از نگرانی هــای همیشــگی دســت اندرکاران نظــام تعلیــم و تربیــت، 
تامیــن معلــم بــرای کاس هــای درس بوده اســت. وزیــر آمــوزش و پرورش 
هفتــه گذشــته و در جدیدتریــن مصاحبــه اش بــا ایســنا، اعام کرده اســت 
کــه تمهیــدات الزم اندیشــیده شــده و ســال تحصیلــی را بــه گونــه ای آغاز 

می کنیــم کــه کاس بــدون معلم نداشــته باشــیم.
ــان  ــار معلم ــه آم ــد ب ــال جدی ــرو در س ــزار نی ــام وی،  ۹۵ ه  بنابراع
رســمی افــزوده مــی شــود کــه ۷۵ هــزار نفرشــان نیــروی جدیــد هســتند. 
ــی  ــه ســن بازنشســتگی م ــه امســال ب ــکاران ک شــمار آن دســته از هم
رســند، ۸۸ هــزار نفــر اســت، ولــی تــا کنــون کمتــر از نیمــی از آنهــا بــرای 

ــد. ــدام کرده ان ــتگی اق بازنشس
ــت  ــادآور واکســن و رعای ــق دز ی ــرای تزری ــوزان ب ــه دانش آم ــه ب  توصی

بهداشــت 
کاظمــی معــاون وزیــر آمــوزش و پــرورش، بــرای حفــظ ســامت دانــش 
ــر رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی  ــام مدرســه، همچنــان ب آمــوزان در ای
ــوزان  ــش آم ــم دان ــه می کنی ــد: توصی ــد دارد و می گوی ــی تاکی ضدکرونای
دز یــادآور تزریــق و واکسیناســیون خــود را تکمیــل کننــد. در خــرداد مــاه 
ــاالی ۱۲ ســال دز دوم  ســال جــاری بیــش از ۸۵ درصــد دانش آمــوزان ب
ــه اســتمرار شــرایط  ــا توجــه ب ــد. ب واکســن خــود را دریافــت کــرده بودن
ــا ایــن وجــود دانش آمــوزان از ماســک اســتفاده کننــد و  ــا ب شــیوع کرون

کاس هــای درس نیــز بایــد از تهویــه هــوای مناســب برخــوردار باشــند.
ــر ۱۲  ــوزان زی ــش آم ــم دان ــه می کنی ــن توصی ــد: همچنی  وی می افزای
ــا توجــه بــه تائیدیه هــای وزرات بهداشــت واکســن مناســب  ســال هــم ب
خــود را تزریــق کننــد. امــا واکسیناســیون اجبــاری نیســت. ۱۴ فرورردیــن 
ــد  ــاه، ۹۴ درص ــدت دو م ــه م ــدارس ب ــایی م ــس از بازگش ــال و پ امس
دانش آمــوزان در کاس هــای درس حضــور یافتنــد بــا ایــن وجــود و شــروع 
پیــک جدیــد کرونــا مــا شــاهد افزایــش مبتایــان و اوج گیــری آن نبودیــم 
ــان و  ــط فرهنگی ــتی توس ــتورالعمل  های بهداش ــت دس ــل آن رعای و دلی

ــود. ــوزان ب دانش آم
ــان  ــی در می ــاب درس ــد کت ــزار جل ــون و ۵۰۰ ه ــع ۱۴۹ میلی  توزی

دانش آمــوزان 
امســال وزارت آمــوزش و پــرورش ۱۴۹ میلیــون و ۵۰۰ هــزار جلد کتاب 
ــه  ــهریورماه ب ــع آن از ۱۰ ش ــه توزی ــود ک ــاپ داده ب ــفارش چ درســی س
مــدارس آغــاز شــد و همزمــان بــا بازگشــایی مــدارس توزیــع خواهــد شــد.

آنگونــه کــه لطیفــی، رئیــس ســازمان پژوهــش و برنامه ریــزی آموزشــی 
اعــام کــرده اســت نزدیــک بــه ۹۷۰ عنــوان کتــاب درســی داریــم کــه 
بــرای ســال ۱۴۰۱ بالــغ بــر ۲۰۰ عنــوان تغییراتــی داشــته اند؛ از اصــاح 
جزئــی گرفتــه تــا کتــب نونگاشــت. تعــداد خیلــی کمــی کتــب نونگاشــت 
یــا بــا تغییرکلــی بوده انــد. تعــدادی کتــب نونگاشــت در حــوزه کاردانــش 
و حــدود ۱۳ تغییــر کلــی کتــب درســی داشــته ایم و مابقــی اصاحــات 

جزئــی بــوده اســت. 
  آموزش فارسی با کتاب داستان 

معاونــت آمــوزش ابتدایــی نیــز برنامه هایــی برای ســال تحصیلــی جدید 
ــت  ــت معاون ــی، سرپرس ــی پازوک ــوزش دارد. نجف ــت آم ــای کیفی و ارتق
آمــوزش ابتدایــی وزارت آمــوزش و پــرورش معتقــد اســت طــرح تثبیــت 
و جبــران یادگیــری بایــد در طــول ســال تحصیلــی نیــز ادامــه یابــد تــا 
ــوزش غیرحضــوری  ــری در دوران آم ــای یادگی ــا و عقب ماندگی ه ضعف ه

تــا حــدودی جبــران شــود.
 شبکه شاد در کنار آموزش و پرورش 

امــا تکلیــف شــبکه شــاد کــه بــار آمــوزش را در دوران کرونــا بــه دوش 
کشــید و هزینــه بســیاری صــرف آن شــد چــه می شــود؟ آیــا بــا حضــوری 
ــپرده  ــی س ــت فراموش ــه دس ــبکه ب ــن ش ــتفاده از ای ــدارس اس ــدن م ش
می شــود؟ وزیــر آمــوزش و پــرورش در ایــن بــاره می گویــد: شــبکه شــاد 
نبایــد تعطیــل شــود. بچه هــای مــا بایــد در ایــن زیســت بــوم هــم حضــور 

داشــته باشــند. بایــد فرزندانمــان را متناســب بــا زمــان تربیــت کنیــم.
 نــوری دربــاره هزینــه اســتفاده از اینترنت در شــبکه شــاد نیــز می گوید: 
طبــق تفاهــم نامــه ای کــه بــا وزارت ارتباطات داشــتیم قــرار بــوده اینترنت 
شــاد تــا پایــان برنامه ششــم توســعه، یعنــی تــا پایــان ســال ۱۴۰۱ رایگان 
باشــد کــه بــا وزیــر ارتباطــات  و معــاون اول رئیــس جمهــور در ایــن بــاره 

صحبــت کردیــم کــه بــه آن عمل شــود.
 اجرای ورزش زورخانه ای در صبحگاه مدارس ابتدایی 

معاونــت تربیــت و ســامت وزارت آموزش وپــرورش نیــز دســت بــه کار 
شــده و چندبرنامــه بــرای افزایــش تحــرک و پویایــی در مدرســه طراحــی 
کــرده اســت کــه از جملــه آنهــا می تــوان بــه اجــرای ورزش زورخانــه ای در 

صبحــگاه مــدارس ابتدایــی اشــاره کــرد.
 بــه گــزارش ایســنا، در کنــار همه تمهیدات اندیشــیده شــده، مشــکات  
و چالش هــای آمــوزش و پــرورش بــرای ورود بــه ســال تحصیلــی ۱۴۰۲-

ــا افزایــش  ۱۴۰۱ کــم نبــوده اســت؛ از افــت کیفیــت آمــوزش گرفتــه ت
ــل،  ــدگان از تحصی ــه بازمان ــل توج ــار قاب ــوزی، آم ــش آم ــت دان جمعی
ــاالی خــروج نیروهــای در آســتانه  ــا توجــه بــه حجــم ب کمبــود معلــم ب
بازنشســتگی و افزایــش تراکــم کاس های درس، ســاماندهی ســرویس های 
ــه  ــی ک ــاع غیرمجــاز و گایه های ــوزان اتب ــام دانش آم ــوزی، ثبت ن دانش آم

در زمینــه اجــرای رتبــه بنــدی فرهنگیــان وجــود دارد. 
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چگونه به شبهه ها درباره گنجینه موزه 
هنرهای معاصر پایان دهیم؟

خبر

امیرعلــی ابراهیمــی کارگــردان »تریــن حرفــه ای« درباره 
ــده شــکل گیری ایــن  ــر نمایشــی و ای ــن اث ویژگی هــای ای

نمایــش توضیحاتــی ارائــه داد.
ــش  ــردان نمای ــنده و کارگ ــی نویس ــی ابراهیم  امیرعل
»تریــن حرفــه ای« کــه ایــن روزهــا در تماشــاخانه هیــاج 
ــر  ــن اث ــکل گیری ای ــده ش ــاره ای ــت درب ــه اس روی صحن
ــروه  ــای گ ــت: فعالیت ه ــر گف ــگار مه ــه خبرن ــی ب نمایش
تولیــد »مربــع« بــر اســاس فعالیــت ســالیانه اســت، مســیر 
ــاله روی  ــک س ــت ی ــت و فعالی ــده ثاب ــک ای ــروه روی ی گ
همــان ایــده اســت و اجــرای »تریــن حرفــه ای« بــر مبنــای 
شــروعی اســت کــه در نمایــش »ص. عــه« تجربــه کردیــم؛ 
ــرای  توصیــف جهــان از منظــر انســان هایی خــاص کــه ب
مــن جذابیــت روانشناســی داشــت، بدیــن معنــا کــه جهان 
طبیعــی را از چشــم یــک فــرد بگذرانیــم و روایــت کنیــم، 
ــه  ــت ک ــردی اس ــش ف ــن نمای ــودور در ای ــخصیت تئ ش
ــط  ــت و ضب ــی ثب ــد دولت ــط کارمن ــتش توس ــام زیس تم
شــده اســت. ایــن شــدت فشــار روانــی از آگاهــی چنیــن 

ــف جهــان از منظــری  موقعیــت دهشــتناکی باعــث تعری
ــود. ــر ب دیگــر می شــود و ایــن امــر انگیــزه تولیــد ایــن اث

 وی دربــاره نــام بــردن از فاســفه و سیاســتمداران 
نکــردن  تأییــد  یــا  و رد  نمایــش  ایــن  مختلــف در 
ــگ  ــر، خدن ــا تئات ــگاه م ــح داد: در ن ــان توضی هیچ کدامش
فلســفه یــا سیاســت نیســت. مــا اساســاً در ایــن اثــر داریــم 
بــا همــه چیــز شــوخی می کنیــم، شــوخی کــردن بــا امــور 
ســیاه و ســنگین جهــان امــری غریــب اســت و مــا فاصلــه 

ــم. ــم می کنی ــدرت را ک ــت و ق ــن جدی بی
 ابراهیمــی دربــاره شــیوه کارگردانــی اش بیــان کــرد: در 
نــگاه مــن کارگردانــی یــک اثــر بــر مبنــای خواســت متــن 
ــم  ــاش می کن ــود و ت ــف می ش ــده، تعری ــورژی ش درامات
تمامیــت نیــاز مطلــق متــن را ارضــا کنــم، بــر ایــن مبنــا 
تــاش کــردم در کارگردانــی گســتره نــگاه داشــته باشــم 
امــا رگه هــای گفتمــان »تئاتــر طاعــون« آنتونــن آرتــو کــه 
نگرشــش بــرای مــن محتــرم و قدرتمنــد بــوده در تمامــی 
ــتم،  ــمندی وی داش ــی از روش ــس از آگاه ــه پ ــاری ک آث

مشــهود اســت.
 ایــن کارگــردان تئاتــر دربــاره تأمیــن هزینه هــای 
نمایــش و برنامه هــای پیــش رو گفــت: گــروه تولیــد 
ــز  ــروز نی ــا ام ــه خــود اســت و ت ــع« متکــی ب ــر »مرب تئات
هیــچ حمایــت مالــی و اعتبــاری از هیــچ فــردی دریافــت 
ــع« نگاهــی ســالیانه  ــر »مرب ــد تئات ــروه تولی ــم. گ نکرده ای
ــرد  ــه ای« رویک ــن حرف ــش »تری ــان نمای ــس از پای دارد، پ
جدیــد گــروه بــه روابــط عاطفــی اســت. در ســه اثــر از ســه 
منظــر متفــاوت بــه پدیــده ارتبــاط عاطفــی نــگاه می کنیم 
و چشــم انداز مــا اجــرای رپرتوارهــای ســالیانه نویســندگان 
ــوار  ــه رپرت ــدم اول هــم ب ــر اســت، در ق ــان ســاز تئات جری

ــم. ــر می کنی ــالیانه شکســپیر فک س
ــن  ــد: در »تری ــر ش ــش متذک ــان صحبت های  وی در پای
حرفــه ای« هیــچ آمــوزش، پیــام آمــوزی، خاصــه گویــی 
فلســفه و تاریــخ و.. . اتفــاق نمی افتــد، اساســاً در ایــن 
اثــر امــری »نمایــش« داده نمی شــود، بلکــه تمامــی 
ــری  ــه های فک ــر، ریش ــای اث ــود در فض ــیاهی های موج س

ایجــاد کننــده ایــن ســیاهی ها و رخدادهــای منــوط 
ــه  ــیاهی ها ب ــن س ــاز ای ــرای آغ ــفری ب ــاد اتمس ــه ایج ب
اســتهزاء محکــوم اســت. »تریــن حرفــه ای« انتقــام هنــری 
از ســیاهی هایی اســت کــه در جهــان حقیقــی تــوان از بین 
بــردن آن را نداریــم بنابرایــن در جهــان تئاتــر بــه مســخره 
می گیرمشــان. همانگونــه کــه جــدی گرفتــن یــک جــوک 
ــود، در  ــد ب ــت شــدن از شــنیدن جــوک خواه ــث اذی باع
فضایــی کــه در حــال تحقیــر اســت، بــه دنبــال دریافــت 

ــز مخاطــب را خواهــد آزرد. ــودن نی ــر ب جــدی از اث
ــودور  ــت: تئ ــده اس ــش آم ــتان نمای ــه داس  در خاص
مهمانــی ناخوانــده دارد کــه ادعــا می کنــد، داســتان، 
نمایشــنامه و مقاله هــای تئــودور را بــه همــراه دارد، تئــودور 
هیچکــدام از آنهــا را ننوشــته امــا اســرار پنهــان زندگــی اش 

در نوشــته ها وجــود دارد.
ــر روز  ــاه ه ــر م ــا ۲۴ مه ــد ت ــدان می توانن ــه من  عاق
ســاعت ۱۸ بــه تماشــای ایــن اثــر نمایشــی در تماشــاخانه 

هیــاج بنشــینند. 

ــاه  ــد ش ــاش زاده، مجی ــعود نق ــی، مس ــم طالب ابوالقاس
ــا  حســینی، داوود میرباقــری، منوچهــر شاهســواری، مری
ــوان اعضــای شــورای  ــه عن ــوران درخشــنده ب ــی و پ زارع

ســینما منصــوب شــدند.
 بــه گــزارش ایســنا، ۱۹ مهــر ۱۴۰۰ محمــد خزاعــی - 
رییــس ســازمان ســینمایی - اعــام کــرد کــه »شــورای  
عالــی ســینما« پــس از وقفــه ای هشــت ســاله بــا تاش هــا 
و پیگیری هــای وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــه زودی 
در عالی تریــن ســطح برگــزار خواهــد شــد و درواقــع اولیــن 
ــا حضــور ریاســت جمهــوری  آذرمــاه ۱۴۰۰  جلســه آن ب

ــود.   ــزار می ش برگ
ایــن خبــر و تاکیــد بــر احیــاء شــورای عالــی ســینما بــه 
عنــوان یکــی از اهــداف و برنامه هــای مهــم مدیــران جدیــد 
وزارت ارشــاد در حــوزه ســینما بارهــا تکــرار شــد تا اســفند 
ــا  ــران ب همــان ســال قبــل، خبــر رســید کــه هیــأت وزی
تشــکیل »شــورای ســینما« بــا ریاســت معــاون اول رییــس 

جمهــور موافقــت کــرده اســت.   
مدتــی قبــل خبــر داده شــد کــه همزمــان بــا روز ملــی 
ســینما )۲۱ شــهریور( نخســتین جلســه شــورای ســینما 
ــاد و گفتــه شــد  ــن اتفــاق نیفت تشــکیل می شــود کــه ای
بــه دلیــل مشــغله های معــاون اول رییــس جمهــور و وزیــر 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــرای پیگیــری امــور مربــوط به 

مراســم اربعیــن منتفــی شــد.
 حــاال طبــق اعــام مرکــز روابط عمومــی و اطاع رســانی 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی پــس از وقفه ای ۱۲ ســاله 
در فعالیــت شــورای ســینما، اعضــای جدیــد ایــن شــورا، در 
احــکام جداگانــه ای از ســوی معــاون اول رئیــس جمهــور 

ــدند. منصوب ش
 بــر اســاس احــکام صــادره از ســوی معــاون اول رییــس 
جمهــور، محمدمهــدی اســماعیلی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد 
اســامی، پیمــان جبلــی رییــس ســازمان صداوســیما، آیت 
ــای  ــت حوزه ه ــز مدیری ــس مرک ــی ریی ــا اعراف اهلل علیرض
ــرورش،  ــر آمــوزش و پ ــوری وزی علمیــه کشــور، یوســف ن
ــر علــوم تحقیقــات و فنــاوری،  محمدعلــی زلفــی گل وزی
حجت االســام والمســلمین سیدســعید رضــا عاملــی 
ــام  ــی، حجت االس ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــر ش دبی
ــات  ــازمان تبلیغ ــس س ــی رئی ــد قم ــلمین محم والمس
اســامی، شــهاب اســفندیاری رییــس دانشــگاه صداوســیما 
و محمــد خزاعــی رییــس ســازمان ســینمایی بــه عنــوان 
اعضــای حقوقــی جدیــد ایــن شــورا به ریاســت معــاون اول 

رییــس جمهــور معرفــی شــده انــد.
 همچنیــن ابوالقاســم طالبی، مســعود نقــاش زاده، مجید 
ــواری،  ــر شاهس ــری، منوچه ــینی، داوود میرباق ــاه حس ش
مریــا زارعــی و پــوران درخشــنده نیــز در ایــن شــورا بــه 

عنــوان اشــخاص حقیقــی معرفــی شــدند.
 گفتنــی اســت در حکــم صــادره از ســوی محمــد مخبــر 
بــه عنــوان رییــس ایــن شــورا، وزیــر فرهنــگ بــه عنــوان 
ــه  ــور ب ــینمایی کش ــازمان س ــس س ــس و رئی ــب رئی نای

عنــوان دبیــر ایــن شــورا معرفــی شــده انــد.
ــن شــرح  ــه ای ــن حکــم اعضــای شــورای ســینما ب  مت
اســت: »بــا تاییــدات خداونــد متعــال و آغــاز بــه کار 
مجــدد شــورای ســینما ، زمینــه ای بــرای تحــول و ارتقــای 
ســینمای ملــی در تــراز انقــاب اســامی و حمایــت موثرتر 
ــینمایی  ــکوفایی س ــرای ش ــتعد ب ــوان و مس ــل ج از نس

مبتنــی بــر آموزه هــای اســامی و غیــرت و حمیــت دینــی 
و انقابــی فراهــم شــده اســت و از ایــن رو انتظــار مــی رود 
در پرتــو ارشــادات رهبــر معظــم انقــاب اســامی )مدظلــه 
العالــی( در بیانیــه تاریخــی گام دوم  و در ادامــه تاشــها و  
مجاهدت هــای دولــت مردمــی ،ســینمای ایــران بــا رجــوع 
ــش را در  ــالت خوی ــش و رس ــی نق ــای اساس ــه راهبرده ب
ســپهر فرهنــگ و هنــر جمهــوری اســامی ایــران بازیابــد 
و ضمــن امیــد آفرینــی، زبــان گویــا و شــیوایی بــرای آرمان 
هــا و ارزش هــای اصیــل انقاب اســامی در عرصــه داخلی 

ــد.«  ــی باش و بین الملل
ــمقدری -  ــواد ش ــه ج ــود ک ــال ۱۳۸۸ ب ــاه س ــر م مه
معــاون ســابق ســینمایی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
ــی  ــورای عال ــکیل ش ــود از تش ــه خ ــا معارف ــان ب - همزم
ســینما بــا حضــور رییــس جمهور تــا پایــان ســال ۸۸ خبر 
داد. او گفتــه بــود: »بــا آقــای احمدی نــژاد صحبــت کــردم و 
ایشــان قــول دادنــد در همه جــا یــار و یــاور ســینمای ایــران 
باشــد و پیشــنهاد دادم شــورای عالــی ســینما بــا ریاســت 

ــود.« ــزار ش ــار برگ ــر شــش ماه یک ب ایشــان ه
 تشــکیل ایــن شــورا در آخریــن روزهــای تیرمــاه ســال 
ــه  ــت ب ــات دول ــه هی ــران در جلس ــد وزی ــا تایی ۱۳۸۹ ب
ــتین  ــاه ۱۳۸۹ نخس ــد. دی م ــوب ش ــی مص ــور قانون ط
جلســه شــورای عالــی ســینما بــا حضــور رییــس جمهــور 
وقــت برگــزار شــد و مصوباتــی همچــون ضــرورت تامیــن 
ــی ســینما، احــداث ســالن های ســینمایی،  ــزات فن تجهی
ــدان  ــکاری هنرمن ــع مشــکل بیمــه، بازنشســتگی و بی رف
ــینمایی و  ــازمان مســتقل س ــینماگران و تشــکیل س و س
ــت  ــد و موافق ــورد تاکی ــینمایی م ــالن های س ــداث س اح

قــرار گرفــت. در آن نشســت مقــرر شــده بــود کــه مســایل 
مربــوط بــه تشــکیل ســازمان مســتقل ســینمایی و بیمــه 
هنرمنــدان و پیشکســوتان پس از بررســی های کارشناســی 
ــی ســینما  ــب در جلســه بعــدی شــورای عال ــرای تصوی ب
ــتقلی  ــار مس ــاص اعتب ــر اختص ــت ب ــود و دول ــه ش ارای
ــاء ســطح ســینمای کشــور  ــع مشــکات و ارتق ــرای رف ب
ــرای  ــار الزم ب ــن اعتب ــن تامی ــود. همچنی ــرده ب ــد ک تاکی
ــدان و  ــینمایی، حمایت از هنرمن ــهرک های س تاســیس ش
فعالیت هــای ســینمایی، معافیــت ســینماگران از پرداخــت 
مالیــات نیــز از جملــه مــواردی بــود کــه در جلســه شــورای 
عالــی ســینما مــورد تاکیــد قــرار گرفــت؛ مســئله ای کــه 

هنــوز هــم دغدغــه اهالــی سینماســت.
 دی مــاه ســال ۹۰ یــک بــار دیگــر جلســه شــورای عالــی 
ســینما بــا حضــور رییــس جمهــور وقــت برگــزار شــد ولی 
دولــت جدیــد )یازدهــم( کــه بــر ســر کار آمــد، جلســه های 
ــازمان  ــت س ــس وق ــر و ریی ــور وزی ــا حض ــا ب ــه صرف اولی
ــکیل  ــی( تش ــت اهلل ایوب ــی و حج ــی جنت ــینمایی )عل س
می شــد. در ســال ۱۳۹۳ ایوبــی، رمضانعلــی حیــدری  
ــی  ــورای عال ــه ش ــس دبیرخان ــوان ریی ــه عن ــی را ب خلیل
ســینما منصــوب کــرد ولــی در مهرمــاه ۱۳۹۴ گفــت کــه 
مشــخص نیســت، رییس جمهــوری )حســن روحانــی( چه 
ــد در ایــن شــورا حاضــر شــود و در نهایــت  تاریخــی بتوان
چنــد مــاه بعــد یعنــی فروردیــن ســال ۱۳۹۵ انحال شــورا 

بــه طــور رســمی اعــام شــد. 

انتقام هنری از سیاهی ها در »ترین حرفه ای«  

کدام سینماگران عضو شورای سینما شدند؟

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 .

                

ــاوری،  ــات و فن ــوم، تحقیق ــی وزارت عل ــاون آموزش مع
ــر  ــوزان و دیگ ــش آم ــل دان ــش تمای ــه کاه ــبت ب نس
اقشــارجامعه بــرای ادامــه تحصیــل در دانشــگاه ها و 

موسســات آمــوزش عالــی در کشــور هشــدار داد.
 بــه گــزارش خبرنــگار مهر، قاســم عمو عابدینی شــامگاه 

ــگاه ها و  ــای دانش ــت رؤس ــتین نشس ــنبه در نخس پنجش
مؤسســات آمــوزش عالــی غیردولتــی اســتان های شــمال 
کشــور در دانشــگاه شــمال آمــل گفــت: ایــن وضعیــت در 

بیــن پســران بیشــتر از دختــران اســت.
 وی افــزود: براســاس ارزیابــی و آمارهــای گرفتــه شــده از 
دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــی در کشــور، حــدود 
۷۰ درصــد دانشــجویانی کــه درســال گذشــته مشــغول به 
ــر از ۳۰ درصــد  ــد و کمت ــا بودن ــل شــدند، خانم ه تحصی

ــران بودند. پس
 معــاون آموزشــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــا 
ــی کــه  ــا ۵۰ درصــد متقاضیان بیــان اینکــه حــدود ۴۰ ت
ــد، انتخــاب  ــور ســال گذشــته مجــاز شــده بودن در کنک
ــتند،  ــی داش ــتقبال کم ــن اس ــن بی ــد، در ای ــته کنن رش
ــدل  ــرط مع ــر و ش ــذب را بازت ــرایط ج ــاال ش ــزود: ح اف
گذاشــتیم هــم اســتقبال کمــی داشــتند کــه ایــن رویــه 
بــرای دانشــگاه های دولتــی، آزاد و حتــی غیرانتفاعی هــای 

ــوب و مناســب نیســت. کشــور اصــاً مطل
ــخص  ــطه مش ــه واس ــی ب ــی انگیزگ ــی، ب  عموعابدین

نشــدن آینــده شــغلی بــرای فارغ التحصیــان دانشــگاه ها 
را یکــی از دالیــل اســتقبال نکــردن وکاهــش شــدن ورود 
ــه  ــرد هم ــت ک ــرد و درخواس ــان ک ــگاه ها بی ــه دانش ب
رؤســای دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــی دولتــی و 
غیردولتــی فکــر اساســی نســبت بــه آینــده علمی کشــور 

داشــته باشــند.
 وی افــزود: رســیدگی بــه وضعیــت دانشــگاه غیرانتفاعی 
کــه بــه لحــاظ کیفــی و تحصیلــی دارای مشــکل هســتند 

بایــد تعییــن تکلیف شــوند. 
معــاون آموزشــی وزارت علــوم بــه اجــرای طــرح تحــول 
آمــوزش توســط ایــن وزارتخانــه بــر مبنــای منویــات مقام 
معظــم رهبــری ایجــاد دانشــگاه دانایــی محــور و حکمــت 
ــول  ــرح تح ــن ط ــه داد: تبیی ــرد و ادام ــاره ک ــان اش بنی
آمــوزش عالــی در دولــت ســیزدهم و طرح هــای تحولــی 
دانشــگاه در ســند تحــول آمــوزش عالــی مــورد توجــه قرار 

گرفتــه اســت. 
عموعابدینــی افــزود: بــا تشــکیل کمیته هــای تخصصــی 
کارآمــد، تدویــن برنامه هــای تحولــی دانشــگاه ها بــر 

مبنای حل این چالش ها آغاز شده است.
 وی، بــا اشــاره بــه چالش هــای مــورد توجــه در 
بخش هــای مختلــف آموزشــی، فنــاوری، فرهنگــی و 
ــه  ــند تحــول آموزشــی در ادام ــرد: س ــی اظهارک حکمران
ریــل گذاری هــای گذشــته بــا اصــاح ســاختارها و تعریف 
فرایندهــای نویــن اســت و بــر همیــن اســاس در یــک بازه 

ــاه مــدت دو ســاله انجــام خواهــد شــد. ــی کوت زمان
 معــاون آموزشــی وزارت علــوم بــا بیــان اینکــه تحــول 
ــگاه ها  ــای دانش ــن نیازه ــی از مهم تری ــوای درس در محت
کشــور اســت ادامــه داد: محتــوای دروس بایــد حرفــه ای و 

در راســتای حــل مســائل کشــور باشــد.
ــکده ها از  ــد دانش ــرد: بای ــح ک ــی تصری ــو عابدین  عم
ــتاد  ــوری و اس ــه مح ــه برنام ــوری ب ــروه مح ــاختار گ س
محــوری تغییــر یابنــد و توجــه بــه بیــن رشــته ای هــا و 
ــه  ــی ب ــات تکمیل ــع تحصی ــی در مقاط ــت گرای مأموری

ــود. ــی ش ــدی عملیات ــورت ج ص

استقبال از تحصیالت دانشگاهی روبه کاهش است

آثــار گنجینــه مــوزه هنرهــای معاصــر تهــران در زمــره 
ــامل  ــه ای ش ــت؛ مجموع ــی اس ــر جهان ــای کم نظی مجموعه ه
آثــار ایرانــی و خارجــی هنــر نویــن کــه برخــی از آنهــا در زمــره 
ــن  ــا ای ــد. ب ــمار می رون ــان به ش ــری جه ــار هن ــن آث گران تری
همــه شــیوه نگهــداری از آثــار گنجینــه و در مجمــوع صــورت 
امــوال موجــود در گنجینــه، از مــواردی اســت کــه در ســال های 
اخیــر پرســش برانگیــز بــوده و هــر از گاهــی درخواســت اهالــی 
رســانه بــرای بازدیــد را بــه همــراه داشــته اســت؛ هرچنــد طــرح 
مســائلی ماننــد لــزوم رعایــت پروتــکل هــا بــرای حفاظــت از آثار 
ــا دشــواری  ــن مســیر را ب ــون ای ــت، تاکن ــان وق از ســوی متولی

هایــی همــراه کــرده اســت.
 در همیــن ارتبــاط بــه گفت وگــو بــا حســین اکبــری نســب، 
منتقــد هنــری پرداختیــم تــا علــت و ابعــاد مختلــف ماجــرا را از 

زبــان ایــن منتقــد بشــنویم.
 گنجینه موزه در معرِض دیِد عموم قرار نمی گیرد 

اکبــری نســب در ابتــدا بــا انتقــاد از عملکــرد مــوزه هنرهــای 
معاصــر تهــران در نحــوه ی  به نمایش گذاشــتن آثــار گنجینه ِی 
ایــن مــکان فرهنگــی و هنــری بــه ایســنا می گویــد: »مــوزه یک 
اساســنامه دارد. اگــر در اساســنامه مــوزه مــوردی وجــود داشــته 
باشــد کــه بایــد از گنجینــه مــوزه هنرهای معاصــر تهــران ویدیو 
تهیــه شــود و در معــرض دیــد عمــوم قــرار گیــرد، مدیــران موزه 

موظــف انــد بــه اساســنامه عمــل کنند.«
 او ادامــه می دهــد: »گنجینــه ی مــوزه جزو بخش نمایشــگاهی 
نیســت و دارایــی خــاِص مــوزه محســوب می شــود کــه نهایتا هر 
بــار بخشــی از آن در معــرِض دیــِد عمــوم مــردم قــرار می گیــرد 
و موقعــی کــه در معــرِض دیــد عمــوم مــردم گذاشــته می شــود، 
خبرنــگاران از آثــار بــه نمایــش درآمــده ویدیــو تهیــه می کننــد 
ــود و روال  ــه می ش ــوع تهی ــکال متن ــه اش ــی ب ــا گزارش های ی
معمــول در تمــام دنیــا هــم همیــن اســت. منتهــا مســأله ایــن 
اســت کــه در ایــن چهــار دهــه بــا آثــار موجــود در گنجینــه بــه 
ــورد شــده  ــلیقه ای برخ ــا س ــمایلی خــاص و عموم شــکل و ش
اســت و خیلــی از اشــیاء موجــود در گنجینــه هرگــز در معــرض 
ــد.  اکنــون هــم کــه نماشــگاه هنــر  ــرار نگرفته ان ــد عمــوم ق دی
ــاری  ــت، آث ــزاری اس ــال برگ ــی در ح ــر مفهوم ــال و هن مینیم
ــن  ــرای اولی ــش گذاشــته شــده اند، بیشترشــان ب ــه نمای ــه ب ک
ــه قصــد نمایــش عمومــی خــارج  ــار اســت کــه از گنجینــه ب ب
می شــوند. از آنجــا کــه کل گنجینــه در معــرض دیــد عمــوم قرار 
نمی گیــرد و شــفافیت کامــل در مــورد فهرســت آثــار موجــود در 
گنجینــه وجــود نــدارد، افــکار عمومــی نگــران ایــن ثــروت ملــی 
ــت  ــرای آگاه شــدن از وضعی ــم ب ــردم راه دیگــری ه اســت و م
گنجینــه ی ایــن مــوزه کــه در دنیــا هــم کم نظیــر اســت، ندارند.  
بهتــر اســت یــک مطالبــه عمومی جهــت ایجــاد شــفافیت کامل 
در مــورد آثــار هنــری موجــود در گنجینــه و نحوه ی نگهــداری از 

آن بــه کمــک خبرنــگاران شــکل بگیــرد.«
 بایــد صــورت کاملــی از اشــیای موجــود در گنجینــه 

مــوزه تهیــه شــود
 ایــن منتقــد هنــری در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه بــا توجه به 
حاشــیه هــای پیــش آمــده در ســال هــای اخیــر، بازدیــد اهالــی 
رســانه از گنجینــه مــوزه هنرهــای معاصــر تهــران بــه برخــی از 
شــبهه پایــان مــی دهــد؟ می گویــد: »ایــن مــورد ممکــن اســت 
ــه  ــن درخواســت را داشــت ک ــوان ای ــی ت ــا م ــد ام ــاق نیافت اتف
صــورت کاملــی از اشــیای موجــود در گنجینــه مــوزه هنرهــای 
معاصــر بــه اطــاع عمــوم برســد و مــردم نســبت بــه ایــن دارایی 
ملــی اطاعــات شــفاف و کاملی داشــته باشــند. دربــاره محافظت 
ــه عمــوم مــردم اطــاع رســانی نمی کننــد،  ــار اگــر ب از ایــن آث
خودشــان بایــد ویدیــو تهیــه کــرده و امکانــی در اختیــار مــردم 
قــرار دهنــد تــا بداننــد کــه آیــا از دارایــی ملی شــان محافظــت 
می شــود؟ بنابرایــن بــه نظــر مــن به جــای درخواســت بازدیــد از 
گنجینــه، بایــد خواســته شــفاف ســازی در مــورد صــورت امــوال 
گنجینــه، شــیوه نگهــداری از آثــار و مــواردی از این قبیل داشــته 
باشــیم. چــون اگــر جــزو اساســنامه مــوزه باشــد کــه گنجینــه 
در اختیــار کســی قــرار نگیــرد، رییــس مــوزه بــا صــدور حکــِم 
ــد  ــد و می توان ــون عمــل می کن ــه خــاف قان ــد از گنجین بازدی
تحــت تعقیــب ســازمان بازرســی یــا ســایر ســازمان های نظارتی 

قــرار گیــرد.« 
او ادامــه می دهــد: »فکــر می کنــم خواســته بــه جــای اینکــه 
بــه این ســمت بــرود کــه خبرنــگاران از گنجینــه مــوزه هنرهای 
ــن ســمت  ــه ای ــر اســت ب ــد داشــته باشــند، بهت معاصــر بازدی
معطــوف شــود کــه عمــوم مــردم از صــورت امــوال موجــود در 
گنجینــه مطلــع شــوند، شــیوه نگهــداری آثــار و بــه هــر حــال 
ــد بیشــتر  ــه نظــر مــن بای مدیریــت درســت گنجینــه مــوزه ب

مــورد توجــه قــرار گیــرد.«
 آیــا از ســرمایه ملــی ممکلــت بــه درســتی محافظت 

می شــود؟
 اکبــری نســب در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه مهم ترین مســأله 
ــاره مــوزه هنرهــای معاصــر تهــران بایــد مــورد توجــه  کــه درب
ــه در  ــی ک ــد: »اطاعات ــار می کن ــت؟ اظه ــرد، چیس ــرار بگی ق
طــول ســال ها بــه مــا رســیده، شــبهه آمیــز بــوده اســت. شــیوه 
ــات  ــی و اطاع ــه دسترســی عموم ــه اینک ــداری باتوجــه ب نگه
کافــی وجــود نــدارد، مهمتریــن دغدغــه ای کــه بــرای مــا بــه 
عنــوان کنش گــران و فعــاالن ایــن حــوزه وجــود دارد ایــن اســت 
کــه آیــا از ایــن آثــاری کــه ســرمایه ملــی ممکلت محســوب می 
شــوند، بــه درســتی محافظــت مــی شــود؟ گــزارش مســتندی 
دربــاره ایــن موضــوع وجــود نــدارد و بــه همیــن دلیــل شــک و 

شــبهه همیشــه دربــاره گنجینــه وجــود داشــته اســت.« 



6  دوشنبه 4 مهر 1401زپشکی
سال بیست و پنجم 

شماره 2307

اســتفاده از کافئیــن ممکــن اســت بــرای یــک روز بــه 
مــا انــرژی می دهــد، امــا در مقابــل ایــن احتمــال هــم 
وجــود دارد کــه منجــر بــه مشــکالت جانبــی بســیاری 
از جملــه ســردرد، بی خوابــی و بســیاری عــوارض دیگــر 
ــر؛ از  ــای دیگ ــیاری از جایگزین ه ــن بس ــود. بنابرای ش
مــواد غذایــی مناســب گرفتــه تــا ســبک های زندگــی 
می تواننــد رخــوت روزانــه را دور کــرده و وابســتگی بــه 

کافئیــن را کاهــش دهنــد.
 بــه گــزارش ایســنا، نوشــیدنی های مختلــف حــاوی 
کافئیــن بــه شــکل های گوناگــون بــر ســالمتی تاثیــر 
می گذارنــد. کافئیــن خــود مــاده محرکــی اســت کــه 
تاثیــرات مثبــت و منفــی بــه دنبــال دارد. مصــرف آن 
باعــث می شــود بســیاری از افــراد احســاس هوشــیاری 
و تمرکــز بیشــتر داشــته و کمتــر خــواب آلــود باشــند. 
ــه  ــاده روی در مصــرف آن نتیجــه منفــی ب هرچنــد زی

ــذارد. ــا می گ ج
 بنابــر اعــالم دفتــر آمــوزش و ارتقــای ســالمت وزارت 
بهداشــت، بــا بــه کارگیــری روش هــای زیــر می توانیــد 
بــدون وابســتگی بــه کافئیــن، خســتگی را از خــود دور 

: کنید
 _ انجــام ورزش هــای بــا ریتــم تند: تحقیقات نشــان 
می دهــد کــه یــک تحــرک کوچــک چنــد دقیقــه ای 

می توانــد شــما را بــرای یــک روز شــارژ کنــد.
ــتم  ــرد سیس ــرد: آب س ــتفاده از دوش آب س  _ اس
بدنــی شــما را تحریــک می کنــد و بــه گــردش خــون 
ســرعت می بخشــد و ایــن موضــوع باعــث هوشــیاری 
ــک دوش آب  ــا ی ــدا ب ــد ابت ــود. می توانی ــما می ش ش
گــرم خودتــان را آرام کنیــد و در پنــج دقیقــه آخــر بــه 

ســراغ آب ســرد برویــد.
 _ مصــرف میــان وعده هــای حــاوی پروتئیــن: 

تکه هــای ســیب، کــره بــادام زمینــی یــا بــادام و میــوه 
ــرای شــما  ــی ب ــه خوب ــد گزین خشــک شــده می توانن
ــتگی در  ــی و خس ــواب آلودگ ــار خ ــر دچ ــند؛ اگ باش

طــول روز شــده اید.
 _ مصــرف ویتامیــن ب: بی حالــی، کمبــود تمرکــز، 
اضطــراب و افســردگی می توانــد از نشــانه های کمبــود 
ویتامیــن ب در بــدن شــما باشــد. در صورتــی کــه بــه 
ــر  ــد، بهت ــتگی می کنی ــاس خس ــداوم احس ــورت م ص
ــد. راه  ــس کنی ــرف ب-کمپلک ــه مص ــروع ب ــت ش اس
ــد،  ــش بگیری ــد در پی ــه می توانی ــری ک ــر و بهت دیگ
مصــرف مولتــی ویتامیــن اســت کــه عــالوه بــر تامیــن 
ــاز  ــورد نی ــواد و ویتامین هــای م ویتامیــن ب، ســایر م

ــد. ــن می کن ــما را تامی ــدن ش ب
ــدد:  ــک و متع ــی کوچ ــای غذای ــرف وعده ه  _ مص
خــوردن وعده هــای کوچــک و متعــدد، گــردش کالــری 
ــای  ــل وعده ه ــند. در مقاب ــود می بخش ــدن بهب را در ب
ــود  ــواب آل ــما خ ــا ش ــوند ت ــث می ش ــنگین، باع س

شــوید. 
ــد  _ پیــاده روی: یــک پیــاده روی ســاده هــم می توان
بــه انــدازه یــک تمریــن کوچــک شــما را هوشــیار کند. 
حتــی حرکــت آهســته و کوتاه، هوشــیاری شــما را پس 

از چنــد دقیقــه افزایــش خواهــد داد.
 _ مصــرف ویتامیــن ث: پژوهش هــای جدیــد نشــان 
داده اســت کــه کمبــود ویتامیــن ث باعــث خســتگی 
ــوق  ــدد ف ــالمت غ ــرای س ــن ب ــن ویتامی ــود. ای می ش
ــن غــدد از احســاس خســتگی  کلیــوی الزم اســت. ای
ــد. ویتامیــن ث  ناشــی از اســترس پیشــگیری می کنن
ــه عفونت هــا پیشــگیری کــرده و  همچنیــن از ابتــال ب

ــر آهــن می شــود.  باعــث جــذب بهت

مرکــز کنتــرل و پیشــگیری از بیماری هــا در ایــاالت 
متحــده بــا پیــش بینــی اینکــه رونــد شــیوع بیمــاری 
آنفلوآنــزا در ســال جــاری نســبت بــه ســال های قبــل 
شــدیدتر خواهــد بــود، اعــالم کــرد: انتظــار مــی رود آمار 

مبتالیــان افزایــش چشــمگیری داشــته باشــد.
ــه گــزارش ایســنا، مرکــز کنتــرل و پیشــگیری از   ب
ــد  ــا پیــش بینــی رون ــاالت متحــده ب بیماری هــا در ای
افزایشــی آمــار مبتالیــان بــه بیمــاری آنفلوآنزا در ســال 
ــن  ــه ای ــال ب ــورد پیشــگیری از خطــر ابت جــاری، در م

ــت. ــرده اس ــی ک ــاری توصیه های بیم
   یکــی از راه هــای کلیــدی بــرای پیشــگیری از ابتــال 
ــق  ــق واکســن اســت. طب ــزا، تزری ــروس آنفلوآن ــه وی ب
ــالدی  ــده می ــاه آین ــان م ــا پای ــز، ت ــن مرک ــالم ای اع

ــود. ــه می ش ــن توصی ــق واکس ــام و تزری ــر( انج )اکتب
 طبــق اعــالم ایــن مرکــز، فصــل شــیوع آنفلوآنــزا در 
نیمکــره شــمالی بــه طــور معمــول بــا افزایــش مــوارد 
ابتــال در مــاه  اکتبــر همــراه اســت و از مــاه دســامبر تــا 
فوریــه بــه اوج خــود رســیده و ممکــن اســت تــا مــاه 

مــه نیــز ادامــه پیــدا کنــد.
ــق  ــا، تزری ــگیری از بیماری ه ــرل و پیش ــز کنت  مرک
ــه  ــی توصی ــش ماهگ ــن ش ــزا را از س ــن آنفلوآن واکس
و اعــالم کــرده کــه بهتریــن روش بــرای کاهــش 
خطــر ابتــال بــه ایــن بیمــاری و عــوارض ناشــی از آن، 

ــت. ــاری اس ــر بیم ــاله در براب ــر س ــیوِن ه واکسیناس
ــال  ــر ابت ــرد در براب ــا از ف ــه تنه ــن ن ــق واکس  تزری
ــه  ــد، بلک ــت می کن ــم آن محافظ ــاری و عالئ ــه بیم ب

ــد شــدت بیمــاری و خطــر بســتری شــدن در  می توان
ــد. ــش ده ــروس را کاه ــن وی ــی از ای ــتان ناش بیمارس

 درحالیکــه واکسیناســیون اولیــن عامــل دفاعــی در 
ــری  ــکات دیگ ــت ن ــروس آنفلوآنزاســت، رعای ــر وی براب
نیــز می توانــد در پیشــگیری از ابتــال بــه ایــن بیمــاری 

ویروســی موثــر باشــد.
 خــودداری از برقــراری تمــاس نزدیــک بــا فــرد مبتال 
بــه آنفلوآنــزا و جلوگیــری از پخــش ویــروس بــه هنگام 
ــه توصیه هــای مطــرح شــده  عطســه و ســرفه از جمل
ــا  ــت ها ب ــب دس ــوی مرت ــن شست وش ــت. همچنی اس
آب و مــواد شــوینده و خــودداری از تمــاس دســت ها بــا 

ــه می شــود. چشــم ها، بینــی و دهــان توصی
ــورت  ــز، در ص ــن مرک ــان ای ــالم کارشناس ــر اع  بناب

ابتــال بــه بیمــاری آنفلوآنــزا الزم اســت بیمــار حداقــل 
24 ســاعت پــس از پاییــن آمــدن دمــای بــدن بــدون 

آنکــه دارو مصــرف کــرده باشــد در خانــه بمانــد.
 عالئــم آنفلوآنــزا شــامل تــب، ســرفه، گلــودرد، 
ــاس  ــرز و احس ــردرد، ل ــدن درد، س ــی، ب ــزش بین آبری
خســتگی اســت. همچنیــن برخــی افــراد دچار اســهال، 

ــوند. ــی می ش ــکالت تنفس ــا مش ــتفراغ ی اس
ــای  ــه روش ه ــی، از جمل ــکال دیل ــزارش مدی ــه گ  ب
درمانــی بــرای بیمــاری آنفلوآنــزا داروهــای ضــد 
ــز  ــد توســط متخصــص تجوی ویروســی اســت کــه بای
ــاری و  ــرای کاهــش شــدت بیم ــا ب ــن داروه ــود. ای ش

جلوگیــری از عــوارض آن تجویــز می شــوند. 

یــک متخصــص تغذیــه بــا اشــاره بــه مــواد غذایــی 
ــه،  ــای صبحان ــوزان در وعده ه ــه دانش آم ــالمی ک س
ــت:  ــد، گف ــرف کنن ــت مص ــر اس ــام بهت ــار و ش نه
دانش آمــوزان حتمــا در طــول روز از میــان وعده هــای 
ســالم اســتفاده کننــد و در عیــن حــال از ریزه خــواری و 

اســتفاده از مــواد غیــر ســالم خــودداری کننــد.
ــنا،  ــا ایس ــو ب ــادنوش در گفت وگ ــدی ش ــر مه  دکت
دانش آمــوزان  مناســب  و  ســالم  تغذیــه  دربــاره 
آنجایــی کــه  از  مــدارس، گفــت:  بازگشــایی  بــا 
ــی از  ــد، یک ــرار دارن ــد ق ــنین رش ــوزان در س دانش آم
پایه هــای بســیار بــا اهمیــت برایشــان تغذیــه مناســب 
اســت. والدیــن توجــه داشــته باشــند کــه فرزندان شــان 
ــه  ــد؛ ب ــل کنن ــر می ــان را زودت ــگام غذایش ــب هن ش
ــه 4۵  ــک فاصل ــان ی ــان خواب ش ــا زم ــه ت ــوری ک ط
دقیقــه ای وجــود داشــته باشــد و حتمــا ایــن موضــوع 
را رعایــت کننــد. ســاعت خــواب کــودکان هــم حتمــا 

ــا هشــت ســاعت باشــد. ــت ت ــن هف ــل بی حداق
از  دانش آمــوزان صبــح در ســاعتی  افــزود:   وی 
خــواب بیــدار شــوند کــه حتمــا فرصــت بــرای صبحانه 

خــوردن داشــته باشــند. وعــده صبحانــه اگــر همــراه بــا 
ــی  ــدازه کاف ــه ان ــان ب ــب و ن ــای مناس کربوهیدرات ه
باشــد، خــوب اســت. در کنــار آن از لبنیــات خــوب هــم 
اســتفاده کننــد بــه ویــژه نوشــیدن شــیر کــه در آغــاز 
ــد  ــوز بســیار می توان ــرای دانش آم ــرژی ب ــک روز پران ی
ــه  ــا را ب ــم برنامه ه ــدارس ه ــر م ــد. اگ ــب باش مناس
گونــه ای تدویــن کننــد کــه دروســی کــه با محاســبات 
فکــری ســروکار دارد، ماننــد درس ریاضــی در ســاعات 
ــری  ــورت فراگی ــن ص ــه در ای ــد ک ــح باش ــه صب اولی

ــد.   ــش باش ــش از پی ــد بی ــوزان می توان دانش آم
در  حتمــا  دانش آمــوزان  داد:  ادامــه  شــادنوش   
طــول روز از میــان وعــده اســتفاده کننــد. خانواده هــا 
ــب  ــته بندی مناس ــبی را در بس ــای مناس میان وعده ه
همــراه کــودکان بگذارنــد. میان وعده هایــی ماننــد 
دانه هــا و مغزهــا، خشــکبار، میوه جــات و... باشــد کــه 
ایــن مــواد غذایــی را بــه عنــوان میــان وعده در ســاعات 
تفریــح و در فواصــل کالس هــا اســتفاده کننــد. از 
ریزه خــواری و اســتفاده از مــواد غیــر ســالم خــودداری 
کننــد. طبــق نظارتــی کــه حوزه هــای بهداشــت وزارت 

ــای  ــدارس دارد، در بوفه ه ــر م ــرورش ب ــوزش و پ آم
ــوادی کــه ریزه خــواری  ــا م ــدارس غذاهــای مضــر ی م
ــد در  ــس و... نبای ــک، چیپ ــد پف ــد مانن ــج کن را تروی
ــود حتمــا خانواده هــا  ــه شــود. اگــر هــم ب مدرســه ارائ

ــه مــدارس تذکــر دهنــد. ب
 وی دربــاره ویژگی هــای غذاهایــی کــه در بوفــه 
مــدارس ارائــه می شــوند، گفــت: حــوزه ســالمت 
وزارت آمــوزش و پــرورش بســیار فعــال اســت و طبــق 
ــرده  ــادر ک ــه ص ــن زمین ــه در ای ــتورالعمل هایی ک دس
ــود  ــا وج ــد در بوفه ه ــه بای ــی را ک ــواد غذای ــت، م اس
داشــته باشــد، مشــخص کــرده اســت. بوفه هــای 
ــه فســادپذیر اســت  ــی ک ــواد غذای ــه م ــدارس از ارائ م
ــای  ــا در دم ــادی از آن ه ــان زی ــرای زم ــوان ب و نمی ت
معمولــی نگهــداری کــرد، خــودداری کنــد. همچنیــن 
ــواد  ــا م ــس ها ی ــد س ــادپذیری مانن ــواد فس ــه م ارائ
غذایــی که با اســتفاده از ســس و ســایر مواد فســادپذیر 
ــام  ــد انج ــدارس نبای ــای م ــوند، در بوفه ه ــه می ش تهی
شــود. بایــد در بوفه هــای مــدارس یخچال های مناســب 
وجــود داشــته باشــد و بهداشــت را هــم رعایــت کننــد.

 وی بــا بیــان اینکــه ســاعت نهــار دانش آمــوزان هــم 
نبایــد زیــاد بــه تاخیــر افتــد و باید حتمــا وعده ناهــار را 
در میانــه روز مصــرف کننــد، گفــت: اگــر دانش آمــوزان 
ــرای وعــده ناهــار هــم در مدرســه حضــور داشــتند،  ب
ــای  ــه در دم ــد ک ــان باش ــه همراهش ــی ب ــواد غذای م
معمولــی زود فســاپذیر نباشــد. همچنیــن مــواد غذایی 
ســاده بــوده و دیرهضــم نباشــند. چربــی بــاال و میــزان 
گوشــت باالیــی نداشــته باشــند؛ چراکــه از آنجایــی که 
قــرار اســت در ســاعات بعــد از ظهــر هــم در مدرســه 
ــول نکشــد. در  ــان ط ــند، هضم ش ــته باش حضــور داش
ــم  ــار ه ــده ناه ــد از وع ــه بع ــال مدارســی ک ــن ح عی
در  می کننــد،  برگــزار  کالس  دانش آمــوزان  بــرای 
صورتیکــه فرصتــی حــدود ۱۰ دقیقــه تــا یــک ربــع را 
بــرای اســتراحت دانش آمــوزان در نظــر بگیرنــد، بســیار 
ایــده آل بــوده و در آموزش پذیــری دانش آمــوزان موثــر 

اســت. 

راهکارهای پیشگیری از ابتال به بیماری 
واگیر »وبا«

توصیه هایی برای در امان ماندن از ویروس آنفلوآنزا

بایدها و نبایدهای تغذیه ای برای دانش آموزان

بیمــاری وبــا یــک بیمــاری حــاد واگیــردار بــوده کــه از توانایــی ســرایت 
باالیــی برخــوردار اســت و در صــورت عــدم درمــان، می توانــد در عــرض چند 
ســاعت منجــر بــه مــرگ ناشــی از کــم آبــی شــدید بــدن شــود. بنابرایــن 

چگونگــی پیشــگیری از ایــن بیمــاری از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت.
 بــه گــزارش ایســنا،  بــر اســاس اعــالم مرکــز بیماری هــای واگیــر وزارت 
بهداشــت، بیمــاری وبــا یــک بیمــاری حــاد واگیــردار اســت کــه بــا اســهال 
ــن  ــد. ای ــان می ده ــود را نش ــتفراغ خ ــی و اس ــوع آبک ــع مدف ــم، دف پرحج
بیمــاری بــه دنبــال خــوردن آب یــا غــذای آلــوده بــه باکتــری ویبریــو کلــرا 
ــه دسترســی  ــد ک ــی رخ می ده ــوال در مناطق ــا معم ــی شــود. وب ایجــاد م
ــع آوری  ــتم جم ــز سیس ــالم و نی ــامیدنی س ــه آب آش ــب ب ــی و مناس کاف
ــدارد. ایــن بیمــاری از توانایــی ســرایت باالیــی  فاضــالب مناســب وجــود ن

برخــوردار اســت.
ــا  ــوده ی ــا بی عالمــت ب ــه وب ــوده ب  بایــد توجــه کــرد کــه اغلــب افــراد آل
ــا موفقیــت درمــان می شــوند. البتــه در مــواردی  ــد و ب ــم خفیــف دارن عالئ
نیــز بــه دنبــال بــروز اســهال حــاد آبکــی شــدید در فــرد مبتــال، در صــورت 
عــدم رســیدگی، ایــن بیمــاری می توانــد منجــر بــه ناتوانــی شــدید یــا مرگ 
شــود. در عیــن حــال بــا توجــه بــه شــرایط جمعیتــی ایــن بیمــاری می تواند 
ــهرها و  ــیه ش ــق حاش ــد. مناط ــته باش ــی داش ــری باالی ــرعت همه گی س
کمپ هــای اقامــت مهاجریــن بــرای وقــوع همه گیــری وبــا خطــر بیشــتری 

دارنــد.  
 بیمــاری وبــا می توانــد منجــر بــه اســهال شــود؛ بــه طــوری کــه مدفــوع 
کــدر، آبکــی و شــبیه آب برنــج ایجــاد کند. بیمــاری وبــا می توانــد در صورت 
عــدم درمــان، در عــرض چنــد ســاعت منجــر بــه مــرگ ناشــی از کــم آبــی 

شــدید بــدن بــه دلیــل از دســت رفتــن آب و الکترولیت هــا شــود.
 گسترش بیماری وبا چگونه است؟

ــود دارد.  ــاران وج ــوع بیم ــا در مدف ــاری وب ــاد بیم ــل ایج ــروب عام میک
بیمــاری وبــا هنگامــی که مــواد مدفوعــی بیمــاران وارد آب آشــامیدنی شــده 
یــا مــواد غذایــی را آلــوده کنــد، گســترش می یابــد. انتقــال مســتقیم بیماری 

وبــا از فــرد بیمــار بــه ســایرین بــه طــور معمــول اتفــاق نمی افتــد.
 بــرای پیشــگیری از ابتــال بــه وبــا از آب ســالم و ایمــن بــرای نوشــیدن، 
تهیــه غــذا، اســتحمام و شست وشــو اســتفاده کنیــد. آب هــای لولــه کشــی 
شــهری و روســتایی، آب هــای بســته بندی و معدنــی دارای مجــوز از وزارت 
بهداشــت مناســب هســتند. در صــورت عــدم دسترســی بــه آب لوله کشــی 
ــا  ــی شــده ب ــا آب گندزدای ــا بســته بندی، از آب جوشــیده ســرد شــده ی ی
ترکیبــات کلــر اســتفاده کنیــد. دســتان خــود را بــه دفعــات طــی شــبانه روز 
بــا آب ســالم و صابــون شست وشــو دهیــد بــه ویــژه قبــل از تهیــه، ســرو و 

صــرف غــذا و بعــد از اســتفاده از توالــت.
 غــذا به ویــژه غذاهــای دریایــی را بــه طــور کامــل بپزیــد، آن را داغ میــل 
کــرده و باقیمانــده غــذا را در ظــروف درب دار، بــه صــورت سرپوشــیده و در 
یخچــال نگهــداری کنیــد. همچنیــن میــوه و ســبزیجات را قبــل از مصرف به 
روش صحیــح گندزدایــی و ضدعفونــی کنیــد. میــوه را قبل از مصرف پوســت 
بگیریــد. در عیــن حــال در شــرایط بهداشــتی و تمیــز نظافــت و اســتحمام 

. کنید
 در صورت ابتال به وبا چه کنیم؟

در صورتــی کــه بــه وبــا مبتــال شــدید، اگر بــه محلول هــای ســرم خوراکی 
بــرای رفــع کــم آبــی بــدن )ORS( دسترســی داریــد، هــر چــه زودتــر اقدام 
بــه نوشــیدن آن کنیــد. ایــن کار می توانــد نجات بخــش جــان شــما باشــد. 
در عیــن حــال فــورا بــه یــک مرکــز ارائه کننــده خدمــات ســالمت مراجعــه 
کنیــد و تــا زمــان رســیدن بــه درمانــگاه بــه نوشــیدن محلــول ORS ادامه 

دهید.
ــا  ــر وب ــران در براب ــود و دیگ ــت از خ ــرای محافظ ــر را ب ــای زی  توصیه ه

ــد: جــدی بگیری
ــه  ــتایی ک ــهری و روس ــی ش ــای لوله کش ــید: آب ه ــالم بنوش  - آب س
توســط مراکــز بهداشــت بررســی و نظــارت می شــود، آب هــای بســته بنــدی 
ــرای نوشــیدن،  و معدنــی پلمــب شــده و دارای مجــوز از وزارت بهداشــت ب

پخــت و پــز، نظافــت و اســتحمام مناســب اســت.
 - بــرای مســواک زدن، شست وشــو، تهیــه غــذا و یــخ، از آب آشــامیدنی 
ســالم و ایمــن اســتفاده کنیــد. از منابع آب ســطحی ماننــد رودخانه و ســد و 
از منابــع آب زیرزمینــی ماننــد چــاه، چشــمه و قنــات بهســازی نشــده حتی 

در صــورت صــاف و زالل بــودن اســتفاده نکنیــد.
 - محل هــای تهیــه غــذا و وســایل پخــت غــذا و نیــز وســایل غذاخــوری 
خــود را بــا آب ســالم و مــواد شــوینده بشــویید و بگذاریــد قبــل از اســتفاده 

کامــل خشــک شــوند.
 - اگــر از ســالمت آب اطمینــان نداریــد، آن را بجوشــانید یــا بــا اســتفاده از 

ترکیبــات کلــر نســبت بــه سالم ســازی آن اقــدام کنیــد.
 - در صــورت اقــدام بــه جوشــاندن، حداقــل بــه مــدت یــک دقیقــه آب را 

به طــور کامــل بجوشــانید.
ــتفاده  ــازی آب اس ــالم س ــرای س ــر ب ــات کل ــه از ترکیب ــی ک  - در صورت
می کنیــد، دقیقــا طبــق دســتورالعمل مراکــز بهداشــتی درمانــی اقــدام بــه 

ضــد عفونــی آب کنیــد.
 - همیشــه آب تصفیــه شــده را در ظــروف تمیــز و در پــوش دار نگهــداری 

 . کنید
- در صورتــی کــه از مخــازن ذخیــره آب در منــازل اســتفاده می کنیــد از 

تمیــز بــودن و درپــوش دار بــودن آن اطمینــان حاصــل کنیــد.
 - عــدم بهره بــرداری صحیــح از ســامانه های تصفیــه آب خانگــی و 

ــود. ــی آب ش ــث آلودگ ــد باع ــا می توان ــع فیلتره ــه موق ــض ب تعوی
 - نوشــیدنی هایی کــه بســته بندی نبــوده و بــا فنجــان یــا لیــوان در معابــر 
عمومــی عرضــه می شــوند، همچنیــن یخ هــای غیــر بهداشــتی قابــل اعتماد 
نبــوده و می تواننــد عامــل انتقــال و گســترش بیمــاری باشــند. بنابرایــن باید 
ــه و  ــتی تهی ــه روش بهداش ــه ب ــی ک ــده و یخ ــری ش ــیدنی های بط از نوش

عرضــه می شــوند اســتفاده کنیــد.
ــو  ــون شست وش ــالم و صاب ــا آب س ــات ب ــه دفع ــود را ب ــت های خ  - دس
دهیــد؛ پیــش از خــوردن یــا تهیــه غــذا، پیــش از غــذا دادن بــه کــودکان، 
پــس از اســتفاده از توالــت، پــس از مراقبــت از فــرد بیمــار مبتــال بــه اســهال.

ــا محلــول   - چنانچــه بــه صابــون دسترســی نداریــد، دســتان خــود را ب
ضدعفونــی کننــده دســت بــر پایــه الــکل حداقــل ۶۰ درصــد، تمیــز کنید و 

بــا آب ســالم بشــویید.
 - توالت هــا و ســطوح آلــوده شــده بــا مــواد مدفوعــی و اســتفراغ بیمــاران 
را بــا محلــول حــاوی یــک قســمت ماده ســفید کننــده خانگی در ۹ قســمت 

آب، گندزدایــی و تمیــز کنید.
 - از طبــخ کامــل غذاهــای دریایــی بویــژه صــدف دریایــی بطــوری کــه 
ــه تمــام قســمت های آن  ــل و یکنواخــت ب ــذا بطــور کام ــخ غ حــرارت طب

رســیده باشــد، اطمینــان حاصــل کنیــد.
 - از دستفروشــی ها مــواد غذایــی و نوشــیدنی تهیــه نکنیــد و از مصــرف 
ــی صحیــح  ــر از میوه هــا و ســبزیجاتی کــه از گندزدای ــه غی ــه خــام ب اغذی
آن اطمینــان کامــل داریــد، خــودداری کنیــد. ترجیحــا میــوه و ســبزیجاتی 
را میــل کنیــد کــه خودتــان آن هــا را ضدعفونــی و گندزدایــی کــرده باشــید.

ــل  ــه مح ــام ک ــد حم ــی مانن ــو را در مکان های ــت و شست وش  - نظاف
ــل  ــد. مح ــام دهی ــت، انج ــواده اس ــراد خان ــای اف ــوی لباس ه شست وش
اســتحمام خودتــان، فرزندان تــان و همچنیــن محــل شست وشــوی 

ــد.  ــته باش ــه داش ــازن آب فاصل ــر از مخ ــد ۳۰ مت ــا، بای لباس ه

خبر
چطور بدون وابستگی به کافئین، 

خستگی را از خود دور کنیم؟

یــک متخصــص تغذیــه گفــت: چاقــی در کــودکان مشــکلی 
اســت کــه بعضــی از کــودکان و نوجوانــان را تحــت تأثیــر قــرار 

می دهــد.
 مریــم شــعبان در گفت وگــو بــا ایســنا، اظهــار کــرد: چاقی در 
کــودکان مشــکالت زیــادی را بــه بــار مــی آورد، مشــکالتی مانند 
دیابــت، فشــار خــون و کلســترول بــاال کــه از کودکــی شــروع 
شــده و تــا بزرگســالی ادامــه دارد، بســیاری از کــودکان چــاق تــا 
بزرگســالی نیــز چــاق باقــی می ماننــد، بــه خصــوص اگــر یکــی 

از والدیــن و یــا هــردو چــاق باشــند.
 وی ادامــه داد: یکــی از بهتریــن راهکارهــا بــرای کاهــش چاقی 
در کــودکان، بهبــود تغذیــه و عادت هــای ورزشــی کل خانــواده 
اســت، درمــان و جلوگیــری از چاقــی در کودکــی، بــه ســالمت 

فعلــی و آینــده فرزندتــان کمــک می کنــد.
 شــعبان بــا اشــاره بــه این کــه هــر کودکــی کــه کمــی اضافــه 
وزن دارد لزومــاً چــاق نیســت، بیــان کــرد: بعضــی از کــودکان 
اســتخوان بندی درشــتی دارنــد، عالوه بــر آن، کــودکان بــه 
ــل  ــی را در مراح ــی از چرب ــای متفاوت ــی مقداره ــور طبیع ط
مختلــف رشــد در بــدن خــود دارنــد، پــس تنهــا بــا نــگاه کــردن 
نمی تــوان تشــخیص داد کــه اضافــه وزن کــودک ناشــی از یــک 

مشــکل در ســالمتی وی اســت. 
ایــن متخصــص تغذیــه عنــوان کــرد: شــاخص تــوده بدنــی  
یــک راهنمــای آمــاری وزن نســبت بــه قــد، و معیــار پذیرفتــه 
شــده اضافــه وزن و چاقــی اســت، پزشــک کــودک شــما 
ــد و در  ــودار رش ــاخص، نم ــن ش ــتفاده از ای ــا اس ــد ب می توان
صــورت لــزوم، از طریــق دیگــر آزمایش هــا مشــخص کنــد کــه 
آیــا کــودک اضافــه وزن و مشــکالت متعاقــب آن را دارد یــا خیر.

 وی بــا اشــاره بــه این کــه کــودکان بــه دالیــل مختلفــی چــاق 

ــالل  ــن اخت ــی ای ــل اصل ــه عوام ــرد: ازجمل ــان ک می شــوند، بی
می تــوان بــه عوامــل ژنتیکــی، بی تحرکــی فیزیکــی و الگوهــای 
غذایــی ناســالم و یــا ترکیبــی از ایــن عوامــل اشــاره کــرد، ایــن 
ــرایط  ــل ش ــه دلی ــودکان ب ــی در ک ــه چاق ــت ک ــی اس درحال
پزشــکی ماننــد مشــکالت هورمونــی جــزء مــوارد نــادر اســت.

ــای  ــوارد، کل اعض ــب م ــه در اغل ــه داد: اگرچ ــعبان ادام  ش
خانــواده مشــکالت وزنــی را بــه ارث می برنــد، امــا هــر کودکــی 
کــه خانــواده ای چــاق دارد لزومــاً اضافــه وزن نخواهــد داشــت، 
ــه  ــد ب ــاق دارن ــر چ ــا خواه ــرادر و ی ــن، ب ــه والدی ــی ک کودکان
شــدت در معــرض خطــر اضافــه وزن هســتند امــا ممکن اســت 
ایــن چاقــی از رفتارهــای خانوادگــی ماننــد تغذیــه و عادت هــای 

ورزشــی نشــأت بگیــرد. 
 وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه از کجــا بفهمیــم کــودک 
مــا اضافــه وزن دارد؟، اظهــار کــرد: کــودک در طــول رشــد خــود 
تغییــرات وزنــی را تجربــه می کنــد کــه امــری طبیعــی اســت، 
بنابرایــن، تشــخیص اینکــه آیــا فرزنــد شــما چــاق اســت برایتان 
دشــوار خواهــد بــود، اگــر نگــران وزن فرزندتــان هســتید، بــرای 
ســنجش وزن وی بــا پزشــک خانوادگــی خــود صحبــت کنیــد 
چراکــه دکتــر بــا اندازه گیــری شــاخص تــوده بدنــی بــر مبنــای 
قــد و وزن می توانــد چاقــی یــا اضافــه وزن کــودک را تشــخیص 

 . هد د
شــعبان تأکیــد کــرد: شــما بــه عنــوان والدیــن یــا مراقبــان 
ــر او داریــد، کــودک رفتارهــای  اولیــه کــودک، تأثیــر زیــادی ب
ــش  ــی برای ــوی خوب ــس الگ ــرد؛ پ ــد ک ــال خواه ــما را دنب ش
ــالم و  ــه س ــون تغذی ــد قان ــواده بای ــای خان ــه اعض ــید، هم باش
داشــتن فعالیــت بدنــی را اجــرا کننــد و ایــن قانــون نبایــد تنهــا 

ــه وزن دارد منحصــر شــود. ــه اضاف ــی ک ــه کودک ب

ــن  ــدر«، بی ــرادو بول ــگاه »کل ــان دانش ــه متخصص ــه گفت ب
ــت در  ــی و دیاب ــرژی، چاق ــروز آل ــاقی و ب ــای استنش آالینده ه

ــود دارد. ــاط وج ــوزادان ارتب ن
 بــه گــزارش ایســنا، بــه گفتــه متخصصــان دانشــگاه کلــرادو 
ــای  ــل آلودگی ه ــاقی  ـ مث ــای استنش ــن آالینده ه ــدر، بی بول
ــزرگ و صنعــت  ـ و تغییــرات  ناشــی از ترافیــک، حریق هــای ب
در ســالمت میکروبــی نــوزاد در شــش ماهــه اول زندگــی ارتباط 

وجــود دارد.
ــدرت«، نویســنده ارشــد ایــن مطالعــه و اســتادیار   »تانیــا آل
فیزیولــوژی یکپارچــه دانشــگاه بولــدر، گفــت: ایــن مطالعــه بــه 
ــه می شــود کــه  ــه افزایــش متــون علمــی اضاف مجموعــه رو ب
نشــان می دهــد قــرار گرفتــن در معــرض آلودگــی هوا حتــی در 
دوران نــوزادی، ممکــن اســت میکروبیــوم روده را تغییــر دهــد و 

پیامدهــای مهمــی بــرای رشــد و نمــو دارد.
ــای  ــریه »میکروب ه ــه در نش ــش ک ــن پژوه ــاس ای ــر اس  ب
ــوزاد  روده« )Gut Microbes( منتشــر شــده اســت، بــدن ن
ــا  ــت. در دو ت ــی اس ــای اندک ــان باکتری ه ــد میزب ــدو تول در ب
ســه ســال اول زندگــی، قــرار گرفتــن در معــرض شــیر مــادر، 
ــی روی  ــار محیط ــایر آث ــا و س ــد، آنتی بیوتیک ه ــذای جام غ
ــن  ــذارد. ای ــر می گ ــن میکروارگانیســم ها تاثی ــت ای نحــوه تثبی
میکروب هــا و محصــوالت جانبــی آن هــا زمانــی تولید می شــوند 
ــد و  ــه می کنن ــیمیایی را در روده تجزی ــواد ش ــا م ــذا ی ــه غ ک
ــتها،  ــه اش ــدن ک ــی ب ــتم های داخل ــه ای از سیس روی مجموع
حساســیت بــه انســولین، ایمنــی، خلق و خــو، و عملکــرد مغز را 

ــد. ــر می گذارن ــد، تاثی ــکل می ده ش

ــد،  ــوم مفیدن ــای میکروبی ــیاری از ترکیب ه ــه بس ــا اینک  ب
ــوع دو و  ــت ن ــم، دیاب ــرون، آس ــاری ک ــا بیم ــا ب برخــی از آن ه

ــد. ــن مرتبطن ــای مزم ــایر بیماری ه س
 »ماکســیمیلیان بیلــی«، نویســنده اصلــی این مطالعــه که در 
مــاه مــه بــا مــدرک کارشناســی ارشــد در فیزیولــوژی یکپارچــه 
فارغ التحصیــل شــد، گفــت: میکروبیــوم تقریبــا در هــر فراینــد 
فیزیولوژیکــی بــدن نقــش دارد و محیطــی کــه در همــان چنــد 

ــد. ــا شــما می مان ســال اول زندگــی ایجــاد می شــود، ب
 متخصصــان بــرای ایــن مطالعــه، نمونــه  مدفــوع ۱۰۳ نــوزاد 
ــرده  ــه ک ــادر تغذی ــیر م ــا از ش ــه عمدت ــار را ک ــالم التین تب س
بودنــد و نامشــان در مطالعــه مربــوط بــه شــیر مــادر کالیفرنیای 
جنوبــی ثبــت شــده بــود، بــه دســت آوردنــد و از توالــی ژنتیکی 
بــرای تجزیــه و تحلیــل آن هــا اســتفاده کردنــد. آن ها با اســتفاده 
ــان  و داده هــای سیســتم کیفیــت هــوای دفتــر  از نشــانی خیاب
حفاظــت از محیــط زیســت ایــاالت متحــده آمریــکا کــه 
داده هــای ســاعتی ســامانه های نظارتــی را ثبــت می کنــد، 
ــاق  ــل استنش ــز قاب ــرض ذرات ری ــوزادان در مع ــری ن قرارگی
ناشــی از کارخانجــات، حریق هــای بــزرگ و محوطه هــای 
ــا از  ساخت وســاز و نیتــروژن دی اکســید )NO۲( را کــه عمدت

ــد. ــی کردن ــود، ارزیاب ــر می ش ــا منتش خودروه
 بــه گــزارش روزنامــه ایندیپندنت، آلــدرت گفــت: در مجموع، 
دیدیــم کــه قــرار گرفتــن در معــرض آلودگــی هــوای محیطــی، 
بــا تشــدید وضعیــت التهابــی میکروب هــای روده مرتبــط اســت 
کــه شــاید در مجموعــه ای از پیامدهــای نامطلــوب ســالمتی در 

ــده دخیل باشــد.  آین

چه چیزی باعث چاقی در کودکان می شود؟ آلودگی هوا چگونه نوزادان را تحت تاثیر قرار می دهد؟
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ــرگان  ــهرداری گ ــوان ش ــکتبال بان ــم بس ــان اول تی  کاپیت
ــی در  ــای مدع ــه تیم ه ــی ک ــک از آنجای ــدون ش ــت: ب گف
ــی  ــن خارج ــذب بازیک ــه ج ــدام ب ــال، اق ــر امس ــگ برت لی
ــک  ــل ی ــور حداق ــد حض ــز نیازمن ــا نی ــم م ــد، تی می کنن
بازیکــن خارجــی در مرحلــه حذفــی )پلــی آف( خواهــد بــود.

 نیلوفــر مفیــدی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا 
اظهارداشــت: امســال مســووالن شــهرداری حمایتــی خوبــی 
ــن بازیکــن انجــام  ــن تیــم داشــتند و اگــر جــذب ای را از ای

ــد. ــد ش ــر خواه ــت کامل ت ــن حمای ــود، ای ش
ــد فرامــوش کنیــم کادر فنــی   وی بیــان کــرد: البتــه نبای
تیــم مــا امســال در کنــار بازیکنــان بومــی بــا تجربــه اقــدام 
ــه  ــرده ک ــوش و باســابقه ک ــد بازیکــن ملی پ ــه جــذب چن ب
ــر  ــم موث ــد تی ــه رش ــد رو ب ــد در رون ــان می توان ــور آن حض

باشــد.
ــار  ــان در کن ــن بازیکن ــور ای ــرد: حض ــان ک  وی خاطرنش
ــا  ــد ت ــد ش ــبب خواه ــر س ــوی دیگ ــی از س ــن خارج بازیک
ــر  ــم باالت ــی تی ــان جــوان و آینده ســاز بوم ــات بازیکن تجربی

ــرود. ب
 کاپیتــان تیــم بســکتبال بانــوان شــهرداری گــرگان گفــت: 
بــا حمایتــی کــه مجموعــه شــهرداری و شــورای شــهر از تیم 
بســکتبال بانــوان داشــتند، امســال کادر فنــی اقدامــات خوبی 
در جهــت جــذب بازیکنــان انجــام داده و بــا توجــه بــه آغــاز 
تمرینــات و برنامــه در نظــر گرفتــه شــده تمرینــی، تــاش 
ــن شــهر در  ــردم ای ــرای م ــی را ب ــا قهرمان ــرد ت ــم ک خواهی

کنــار تیــم بســکتبال مــردان بــه ارمغــان بیاوریــم.
ــکتبال  ــه در بس ــالیانی ک ــی س ــرد: ط ــه ک ــدی اضاف  مفی
گــرگان بــه عنــوان بازیکنــان بومــی حضــور دارم )۱۸ 
ســال(، حمایت هــای مختلفــی از بخش هــای مختلــف از 
جملــه شــهرداری از ایــن تیــم شــده، امــا ســالیان گذشــته 
ــم فصــل انجــام  ــا از نی ــوده ی ــل نب ــا کام ــا ی ــن حمایت ه ای
ــوب و  ــن خ ــذب بازیک ــرای ج ــان ب ــت مربی ــه دس ــده ک ش
ــا امســال شــاهد هســتیم  ــود، ام ــده ب ــی مان ــوش خال ملی پ
همــه مجموعــه از ابتــدای تمرینــات و پیــش از آغــاز 
ــل  ــت را کام ــن حمای ــم هســتند و ای ــار تی ــا در کن رقابت ه

ــد داد. ــام خواهن انج
 وی ادامــه داد: بــا ایــن حمایتــی کــه انجــام شــده، 
خیــال همــه بازیکنــان بــه لحــاظ پشــتوانه از همــه جوانــب 
ــا،  ــازی خــوب، زیب ــه ای جــز ب ــچ دغدغ راحــت اســت و هی
تماشاگرپســند همــراه بــا پیــروزی و کســب عنــوان قهرمانــی 
نخواهیــم داشــت و بــا قــدرت بیشــتری ایــن فصل را ســپری 

خواهیــم کــرد. 
ــان از  ــت آن ــرگان و حمای ــاگران گ ــوص تماش وی در خص
تیــم بســکتبال بانــوان شــهرداری گــرگان، تصریــح کــرد: بــه 
ــه  ــا توج ــا و ب ــش از کرون ــه پی ــت ک ــوان گف ــرات می ت ج
ــر،  ــگ برت ــی در لی ــی تهران ــتانی و حت ــای شهرس ــه تیم ه ب
ــکتبال در  ــه بس ــدان ب ــران و عاقمن ــوان و دخت ــور بان حض
ــز  ــال نی ــوده و امس ــر ب ــرگان بی نظی ــابقات گ ــالن مس س
انتظــار داریــم بــا توجــه بــه برگــزاری مســابقات بــه صــورت 
ــر  ــای حاض ــرگان از تیم ه ــی گ ــت و میزبان ــت و برگش رف
ــه  ــتاقان ب ــردم و مش ــور م ــاهد حض ــم ش ــاز ه ــگ، ب در لی

ــیم. ــالن باش ــکتبال در س بس
 کاپیتــان تیــم بســکتبال بانــوان شــهرداری گــرگان گفــت: 
ایــن حضــور و حمایــت عاقمنــدان و هــواداران ضمــن دادن 
انــرژی بیشــتر بــه بازیکنــان و ایجــاد انگیــزه در جوانــان تیم، 
بــار دیگــر ثابــت خواهــد کــرد کــه گــرگان حتــی در بخــش 
بســکتبال بانــوان هــم »پایتخــت هــواداران بســکتبال« 

اســت. 
مفیــدی در خصــوص مســابقات ایــن فصــل از لیــگ برتــر 
ــد  ــزار خواه ــروه برگ ــک گ ــم و در ی ــور ۱۰ تی ــا حض ــه ب ک
ــث  ــد باع ــن رون ــک ای ــدون ش ــرد: ب ــان ک ــد، خاطرنش ش
ــازی  ــود و ب ــتر ش ــا بیش ــداد بازی ه ــا تع ــد ت ــد ش خواه
ــان  ــی بیشــتر بازیکن ــه و آمادگ بیشــتر ســبب کســب تجرب

می شــود.
 وی بیــان کــرد: از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه اینکــه شــاید 
تیم هــای ضعیف تــری در لیــگ حضــور داشــته باشــند 
)البتــه بــر روی کاغــذ، زیــرا هیــچ تیمــی از قبــل برنــده یــا 
بازنــده نیســت( فرصــت حضــور و بــازی در داخــل زمیــن بــه 
بازیکنــان جــوان و آینده ســاز خواهــد رســید و بازیکنــان بــا 
تجربــه نیــز بــرای مســابقات ســنگین تر بــا تیم هــای مدعــی 
ضمــن اســتراحت بیشــتر، انــرژی بیشــتری کســب خواهنــد 

کــرد.
 مرحلــه مقدماتــی رقابت هــای لیــگ برتــر بســکتبال 
بانــوان باشــگاه های کشــور امســال در یــک گــروه ۱۰ تیمــی 
از ۲۲ مهــر مــاه بــه صــورت رفــت و برگشــت برگــزار خواهــد 
ــکتبال  ــم بس ــده، تی ــام ش ــه اع ــاس برنام ــه براس ــد ک ش
ــال در  ــگ امس ــه اول لی ــرگان در هفت ــهرداری گ ــوان ش بان

ــود. ــزی تهــران« خواهــد ب ــم »ای ــان تی گــرگان میزب
 تیــم بســکتبال بانوان شــهرداری گــرگان در فصل گذشــته 
ایــن رقابت هــا توانســت بــه مرحلــه پلــی آف راه یابــد کــه در 
دور اول ایــن مرحلــه، در برابــر شــیمیدر قــم )قهرمــان فصــل 
گذشــته( مغلــوب شــد و از صعــود بــه مرحلــه نیمــه نهایــی 

بــاز مانــد. 
ایــن  در مجمــوع جــدول رده بنــدی فصــل گذشــته 
رقابت هــا، تیــم بســکتبال بانــوان شــهرداری گــرگان در 

ــت. ــرار گرف ــم ق ــکان شش م

نیازمند بازیکن خارجی در مراحل 
حذفی هستیم

حاشیه

اعــزام تیــم ملــی فوتســال ایــران بــه کویــت بــرای 
ــر  ــت تاثی ــیا تح ــی آس ــابقات قهرمان ــور در مس حض
اتفاقــات و اختافــات درونــی در ایــن تیــم قــرار 
ــی  ــم خال ــن تی ــزرگ در ای ــت ب ــک پس ــت و ی گرف

ــد! مان
ــی فوتســال  ــم مل ــر، تی ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ  ب
ــا در  ــد ت ــت ش ــازم کوی ــران ع ــداد از ته ــران بام ای
شــانزدهمین دوره رقابت هــای فوتســال قهرمانــی 
ــوان  ــب ۱۲ عن ــا کس ــران ب ــد. ای ــرکت کن ــیا ش آس
ــت  ــا هدای ــار ب ــن ب ــی از ۱۵ دوره گذشــته، ای قهرمان
وحیــد شمســایی در مســابقات حضــور دارد و انتظــار 
مــی رود از عنــوان قهرمانــی خــود دفــاع کنــد؛ 
ــه دوره هــای  ــی نســبت ب ــن تیــم تغییرات هرچنــد ای

ــت. ــته اس ــته داش گذش
 سفر پردردسر ایران به کویت 

ــا را  ــن دوره از بازی ه ــی ای ــی میزبان ــت در حال کوی
ــه  ــن رقابت هــا در ســال ۲۰۲۰ ب قبــول کــرد کــه ای
دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا، از ســوی کنفدراســیون 
فوتبــال آســیا لغــو شــد. کویــت کــه اشــتیاق زیــادی 
ــت، در  ــتان داش ــی از ترکمنس ــن میزبان ــرای گرفت ب
ســال ۲۰۲۱ هــم از برگــزاری ایــن رقابتهــا منــع شــد 
ــابقات،  ــن مس ــته ای ــو دوره گذش ــا لغ ــت ب و در نهای
ــد  ــق ش ــارس موف ــج ف ــیه خلی ــور حاش ــن کش ای

ــد. ــی را از آن خــود کن میزبان
 بــا ایــن حــال فراهــم کــردن روادیــد و صــدور ویــزا 
بــرای تیــم ملــی ایــران - و احتمــاالً ســایر کشــورها 
- دردســرهای زیــادی بــه دنبــال داشــت و کویــت بــا 

دیــر صــادر کــردن روادیــد، در ایــن بخــش ضعیــف 
عمــل کــرد. موضوعــی کــه باعــث شــد ســفر ایــران 
ــر  ــار و دردس ــا فش ــر ب ــور در روز آخ ــن کش ــه ای ب

بیشــتری صــورت بگیــرد.
 ســنگ ســفیدی )۶( و حســین طیبــی در تمریــن 

تیــم ملــی
خط خوردن جنجالی یک بازیکن

ــر   محمدرضــا ســنگ ســفیدی بازیکــن عقــب گی
تیــم ملــی باوجــود اینکــه هفتــه گذشــته ایــن تیــم 
ــه تایلنــد همراهــی می کــرد،  را در تورنمنــت ۶ جانب
ــه  ــرای ســفر ب ــد شمســایی ب ــی وحی از لیســت نهای
کویــت خــط خــورد. ایــن اتفــاق روز گذشــته رخ داد 
و باعــث تغییــر لیســت ایــران شــد. بــه جــای ســنگ 
ــه  ــود را ب ــهد خ ــری از مش ــن جعف ــفیدی، بهم س
تهــران رســاند و در آخریــن ســاعات، تیــم ملــی را در 

کویــت همراهــی کــرد.
 خــط خــوردن ســنگ ســفیدی امــا ظاهــراً دالیــل 
پزشــکی داشــته اســت. ایــن بازیکــن مدت هــا دچــار 
آســیب دیدگــی بــود و حتــی وحیــد شمســایی بعــد 
ــا  ــن ب ــن بازیک ــرد ای ــراف ک ــد اعت ــت تایلن از تورنمن
ــا ایــن  ــود. ب ــازی کــرده ب ــرای ایــران ب مصدومیــت ب
حــال ســرمربی تیــم ملــی در خــط زدن نــام ســنگ 
ســفیدی تردیــد داشــت و امیــدوار بــود بتوانــد ایــن 
بازیکــن باتجربــه را بــه کویــت ببــرد امــا بــه خاطــر 
گزارش هــای پزشــکی، ایــن امــر میســر نشــد. 
ــن  ــد ای ــان می ده ــر نش ــگار مه ــای خبرن پیگیری ه
تصمیــم شمســایی قهــر و ناراحتــی ســنگ ســفیدی 

ــه دنبــال داشــته اســت. ــی ب را در اردوی تیــم مل
ــی در روز  ــی از کادر فن ــک مرب ــتن ی ــار گذاش  کن

آخــر!
 دیگــر اتفــاق بــزرگ و جنجالــی تیــم ملــی، کنــار 
ــان هــای  گذاشــتن مصطفــی نظــری مربــی دروازه ب
ــی اســت کــه  ــل اتفاقات ــه دلی ــی فوتســال ب ــم مل تی
بعــد از آخریــن تمریــن تیــم ملــی در مجموعــه 
»پــک« رخ داد. گفتــه می شــود شــدت اختافــات بــه 
حــدی بــود کــه شمســایی در نهایــت قیــد نظــری را 
بــرای حضــور در جــام ملت هــای آســیا زد تــا شــوک 

ــه ایــران داده شــود. بزرگــی ب
ــرای  ــه شمســایی ب ــوز مشــخص نیســت برنام  هن
ــاس روی  ــم و حس ــت مه ــن پس ــدن ای ــی نمان خال
نیمکــت ایــران چیســت. بــدون شــک غیبــت نظــری 
ــی  ــرکاس و ســعید مؤمن ــد عملکــرد ســینا پ می توان
دو دروازه بــان ایــران کــه تجربــه بیــن المللــی زیــادی 

هــم ندارنــد را تحــت تأثیــر قــرار بدهــد.
  نظری به تیم ملی بر می گردد؟

ــی صــورت گرفتــه   کنــار گذاشــتن نظــری در حال
اســت کــه ایــن مربی ویــزای ســفر بــه کویــت را دارد. 
بــا توجــه بــه اینکــه لیســت تیــم ملــی تــا ۶ ســاعت 
ــد،  ــر کن ــد تغیی ــابقه می توان ــروع مس ــه ش ــده ب مان
ــردن  ــش ک ــا فروک ــه ب ــود دارد ک ــال وج ــن احتم ای
اختافــات نظــری و کادر فنــی، ایــن مربــی بــه کویت 

ســفر کنــد.
 در غیــر ایــن صــورت ممکــن اســت مربــی دیگــری 
بــه جــای او از ســوی شمســایی بــه فدراســیون 

فوتبــال بــرای ســفر بــه کویــت معرفــی شــود کــه در 
ایــن صــورت، مربــی جدیــد محدودیــت صــدور ویــزا 
ــی  ــت. خال ــد داش ــت خواه ــن دس ــکاتی از ای و مش
ــن  ــم بدتری ــت ه ــری روی نیمک ــای نظ ــدن ج مان
ــار  ــی را دچ ــم مل ــد تی ــه می توان ــت ک ــی اس اتفاق

ــد. ــی نشــده کن حــوادث پیــش بین
 سفر طیبی و اوالدقباد از مادرید به کویت

ــن  ــاد دو بازیک ــلم اوالدقب ــی و مس ــین طیب  حس
ــه در حــال حاضــر در  ــران ک ــی فوتســال ای ــم مل تی
باشــگاه پالمــا اســپانیا هســتند، صبــح فــردا از پالمــا 
ــد. ــرواز می کنن ــت پ ــه کوی ــپس ب ــد و س ــه مادری ب

 پالمــا از ســاعت ۱۸ امــروز )بــه وقــت محلــی( در 
هفتــه دوم لیــگ اســپانیا میزبــان اینتــر مــووی اســتار 
اســت و احتمــال دارد دو ملــی پــوش ایــران هــم در 

ایــن مســابقه بــه میــدان برونــد.
 مســلم اوالدقبــاد در تورنمنــت تایلنــد مقابــل تیــم 

ن با میز
رئیس کمیته فوتسال هم به کویت رفت

 سرپرســتی کاروان ایــران در ســفر بــه کویــت 
ــر عهــده احســان اصولــی رئیــس کمیتــه فوتســال  ب
اســت. اصولــی کــه عضــو هیــأت رئیســه و ســخنگوی 
ــت  ــه کوی ــروز ب ــم هســت، ام ــال ه فدراســیون فوتب
رفــت تــا از نزدیــک بــر اتفاقــات تیــم ملــی نظــارت 

کنــد.
 در حــال حاضــر تنهــا ویــزای فیزیوتــراپ تیــم ملی 
صــادر نشــده اســت کــه انتظــار مــی رود ایــن مشــکل 

هــم طــی امــروز و فــردا برطــرف شــود. 

ــگار  ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــی در گف ــکا بیک لیک ل نی
ایرنــا اظهارداشــت: هــواداران بســکتبال گــرگان انتظــار 
دارنــد، باشــگاهی مانند شــهرداری کــه در ایران و آســیا 
ــم  ــوان ه ــش بان ــک بخ ــن دارد، ی ــرای گفت ــی ب حرف
فعالیــت موثــری داشــته باشــد کــه افزایــش حمایــت از 

تیــم بانــوان شــهرداری در ایــن راســتا اســت.
 وی خاطرنشــان کــرد: در ســال هــای گذشــته 
شــهرداری و مدیــران شــهری از میانــه های لیــگ اقدام 
بــه حمایــت از تیــم بانــوان مــی کردنــد امــا بــرای فصل 
پیــش رو از مــاه هــا قبــل ایــن پشــتیبانی هــا شــکل 
گرفــت و در نتیجــه آن، تیمــی شایســته و مدعــی برای 

لیــگ برتــر تشــکیل شــد.
 ســرمربی تیــم بســکتبال بانــوان شــهرداری گــرگان 
ــه طــور  ــم ب ــت شــهرداری از تی ــت: امســال حمای گف

ــه جــذب  ــا توجــه ب ــل در حــال انجــام اســت و ب کام
بازیکنــان مــورد نظــر حضــور در فینــال امــکان پذیــر 
ــکوی  ــد، س ــش نیای ــی پی ــاق خاص ــر اتف ــت و اگ اس

ــرد. ــم ک ــی را کســب خواهی قهرمان
 وی افــزود: بازیکنــان خــوب و ارزشــمند و ملی پــوش 
ــان  را در تیــم امســال جــذب کردیــم کــه ۲ نفــر از آن
)تینــا عیســائیان و شــادی عبدالونــد( فصــل ۹۹ - ۹۸ 
ســابقه حضــور در ایــن تیــم را داشــتند و امیــد داریــم 
بــا توجــه بــه تــک گروهــی شــدن مســابقات بتوانیــم 
بازی هایــی بــه مراتــب بهتــر از آن فصــل انجــام دهیــم.

ــان شــهرداری گــرگان   ســرمربی تیــم بســکتبال زن
ــزاری  ــابقات و برگ ــدن مس ــی ش ــک گروه ــت: ت گف
ــت و برگشــت باعــث خواهــد  ــه صــورت رف ــا ب بازی ه
شــد، تعــداد بازی هــا بــرای یــک تیــم در دور مقدماتــی 

بیشــتر شــود و بازیکنــان آمــاده باشــند و تــوان واقعــی 
خــود را مــورد ارزیابــی و ســنجش قــرار دهنــد.

ــد  ــال ۷۰ درص ــگ امس ــزود: در لی ــی اف  بیک لیک ل
ــان بومــی تشــکیل شــده کــه  ــم از بازیکن ترکیــب تی
ــان  ــت بازیکن ــد از ظرفی ــال های بع ــم در س امیدواری

بومــی بیشــتر اســتفاده شــود. 
وی از تماشــاچیان و هــواداران تیــم بســکتبال بانــوان 
ــا  شــهرداری گــرگان خواســت در مســابقات خانگــی ب
ــن  ــت از ای ــالن و تشــویق و حمای ــود در س حضــور خ
تیــم بــه بازیکنــان روحیــه دهنــد تــا بتواننــد بازی های 

خوبــی را بــه نمایــش بگذارنــد. 
مرحلــه مقدماتــی رقابت هــای لیــگ برتــر بســکتبال 
ــوان باشــگاه های کشــور امســال در یــک گــروه ۱۰  بان
ــد  ــزار خواه ــت و برگشــت برگ ــه صــورت رف تیمــی ب

شــد کــه براســاس برنامــه اعــام شــده، تیــم بســکتبال 

بانــوان شــهرداری گــرگان در هفتــه اول لیگ امســال در 

گــرگان بــه مصــاف تیــم »ایــزی تهــران« خواهــد رفت.

 تیــم بســکتبال بانــوان شــهرداری گــرگان در فصــل 

گذشــته ایــن رقابت هــا توانســت به مرحلــه پلــی آف راه 

یابــد کــه در دور اول ایــن مرحلــه، در برابر شــیمیدر قم 

)قهرمــان فصــل گذشــته( مغلــوب شــد و از صعــود بــه 

مرحلــه نیمــه نهایــی بــاز مانــد.

 در مجمــوع جــدول رده بنــدی فصــل گذشــته ایــن 

رقابت هــا، تیــم بســکتبال بانــوان شــهرداری گــرگان در 

مــکان ششــم قــرار گرفــت. 

شوک بزرگ به تیم ملی فوتسال

هدف تیم بسکتبال بانوان شهرداری گرگان قهرمانی در لیگ برتر است
سرمربی تیم بسکتبال بانوان شهرداری گرگان گفت: هدف این تیم در لیگ برتر امسال کسب عنوان قهرمانی در لیگ برتر است که با تداوم 

حمایت مسووالن و مدیران شهری و استانی رسیدن به این افتخار در دسترس قرار دارد

مهاجــم پیشــین اســتقال بــا بیــان اینکــه تعطیلــی 
ــت:  ــت، گف ــوده اس ــا ب ــه تیم ه ــود هم ــه س ــگ ب لی
ــوز  ــتقال هن ــر اس ــگ برت ــه از لی ــت ۵ هفت ــا گذش ب

ــت. ــرده اس ــرآورده نک ــارات را ب انتظ
ــا  ــر ب ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــر در گفتگ ــد اخت   ادمون
اشــاره بــه شــرایط تیــم فوتبــال اســتقال و تعطیلــی 
لیــگ برتــر گفــت: اســتقال هماننــد دیگــر تیم هــای 
ــی اســت،  ــم مل ــات اردوی تی ــری در تعطی ــگ برت لی
ــوب  ــرد خ ــک ب ــه ی ــود ب ــدار خ ــن دی ــا در آخری آنه
ــه خاطــر  ــا تعطیــات لیــگ ب ــد ام دســت پیــدا کردن
تیــم ملــی باعــث شــد برخی هــا اعتقــاد داشــته 
باشــند رونــد موفقیــت اســتقال متوقــف شــده اســت.

 وی ادامــه داد: اســتقال در هفته هــای ابتدایــی 
هنوزنتوانســته  کردیــم  ســپری  را  آن  کــه  لیــگ 
انتظــارات را بــر آورده کنــد درســت اســت کــه شــرایط 
ایــن تیــم در جــدول بهتــر شــده امــا کادر فنــی بایــد 
ــد  ــا بای ــذارد، آبی ه ــم بیشــتر بگ ــزش را روی تی تمرک
ــری  ــای دیگ ــر تیم ه ــه اگ ــد ک ــدا کنن ــکاری پی راه
ــل  ــرده مقاب ــی فش ــای دفاع ــا الیه ه ــکان ب ــد پی مانن
ــدا  ــروزی پی ــرای پی ــد راهــی ب ــرار گرفتن ــم ق ــن تی ای
کننــد، یکــی از دالیلــی کــه اســتقال مقابــل نســاجی 
ــه  ــود ک ــن ب ــرد ای ــدا ک ــت پی ــی دس ــرد خوب ــه ب ب
نســاجی دفاعــی بــازی نکــرد امــا آیــا در ادامــه لیــگ 
ــتقال  ــل اس ــه مقاب ــتند ک ــی هس ــم تیم های ــاز ه ب
ــی  ــد کادر فن ــاق بیفت ــن اتف ــر ای ــد؟ و اگ ــی کنن دفاع
چــه برنامــه ای بــرای عبــور از الیه هــای دفاعــی 

ــد. ــدا کن ــت پی ــه گل دس ــد ب ــا بتوان ــف دارد ت حری
ــا  ــه برخی ه ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــر در پاس  اخت
ــم  ــه ترمی ــاز ب ــتقال نی ــک اس ــط هافب ــد خ معتقدن
ــری  ــگ برت ــای لی ــک از تیم ه ــدام ی ــت: ک دارد، گف
ــد؟ شــما تیمــی را پیــدا کنیــد  مشــکل هافبــک ندارن
ــت  ــه خدم ــی ب ــان بزرگ ــک بازیکن ــه در خــط هافب ک
ــر را داده و  ــاس آخ ــد پ ــه می توانن ــت ک ــه اس گرفت
مهاجمــان را در موقعیــت گلزنــی قــرار دهنــد، بعــد از 
رفتــن مجتبــی جبــاری، علــی کریمــی دیگــر شــاهد 
ــی  ــم، هافبک ــان نبوده ای ــاز در فوتبالم ــک بازیس هافب

ــد. ــر ده ــه نتیجــه را تغیی ــد در صــدم ثانی ــه بتوان ک

همیــن  بــا  بایــد  اســتقال  داد:  ادامــه  وی   
ادامــه دهــد، مگــر ســال  را  لیــگ  داشــته هایش 
ــه  ــد؟ البت ــان نش ــرات قهرم ــن نف ــا همی ــته ب گذش
نبایــد قهرمانــی فصــل پیــش و اینکــه ایــن تیــم بــدون 
ــرار  ــب تک ــرد را مرت ــدا ک ــام دســت پی ــه ج باخــت ب
ــا  ــد. ام ــرار بگیرن ــار ق ــان تحــت فش ــا بازیکن ــم ت کنی
بایــد بپذیریــم کــه کادر فنــی خــودش ایــن بازیکنــان 
را انتخــاب کــرده و بایــد از همیــن داشــته هایش 

ــد. ــتفاده کن اس
ــه  ــدار هفت ــورد دی  مهاجــم پیشــین اســتقال در م
ــت:  ــیرجان گف ــر س ــر گل گه ــتقال براب ــده اس آین
تیم هــای قلعــه نویــی همیشــه قابــل احتــرام هســتند 
ــه  ــا ب ــت، آنه ــخت اس ــردن س ــازی ک ــا ب ــل آنه مقاب
دنبــال رســیدن بــه صــدر جــدول و قهرمانــی هســتند. 
ــاجی  ــل نس ــه مقاب ــور ک ــد همانط ــم بای ــتقال ه اس
بــازی کــرد بتوانــد مقابــل ایــن تیــم بــازی کــرده و بــه 
ــر گل گهــر شــش  ــرد براب ــاز ب ــد. امتی ــرد دســت یاب ب
ــه  ــته س ــتقال توانس ــم اس ــون ه ــت چ ــازی اس امتی
امتیــاز خــود را بــه دســت بیــاورد و هــم ســه امتیــاز از 
یکــی از رقبــا بــرای قهرمانــی بگیــرد کــه در مجمــوع 

ــود. ــاز ش ــش امتی ــب ش ــد صاح می توان
ــال در  ــیون فوتب ــرد فدراس ــاد از عملک ــا انتق   وی ب
ــم و  ــی روش دادی ــه ک ــه ب ــی را ک ــت: پول ــه گف ادام
می دانیــم بــه مرحلــه بعــد هــم صعــود نخواهیــم کــرد 
یــا بــه اســکوچیچ می دادیــم یــا از یــک مربــی ایرانــی 
ــوق  ــق و حق ــم ح ــد ه ــاال بای ــم ح ــتفاده می کردی اس
ــا شــکایتش بــه فوتبالمــان  اســکوچیچ را بدهیــم تــا ب
ــوس  ــه کارل ــی ب ــغ کان ــد مبل ــم بای ــد و ه ــه نزن ضرب
ــیم در  ــدوار باش ــم و خوشــحال و امی ــی روش بدهی ک

ــی داشــته باشــیم. ــی عملکــرد خوب جــام جهان
 اختــر در پایــان خاطرنشــان کــرد: دو بــازی حســاس 
و تدارکاتــی برابــر اروگوئــه و ســنگال داریــم امیــدوارم 
کادر فنــی تیــم ملــی بتوانــد بــا انجــام ایــن دو بــازی 
ــد و  ــرف کن ــی را برط ــم مل ــف تی ــاط ضع ــوان نق بت
شــاهد حضــور پرقــدرت تیــم ملــی کشــورمان در جــام 

جهانــی باشــیم. 

استقالل انتظارات را برآورده نکرده
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خبر

بــه گــزارش جویبــار، محســن علــی گل زاده بــا اشــاره 
بــه کشــت اول برنــج در 47 هــزار و 533.8 هکتــار 
ــزار و 137.8  ــت: 29 ه ــل، گف ــتان باب ــالیزار شهرس ش
هکتــار از ایــن اراضــی ارقــام محلــی و 18 هــزار و 396 

هکتــار ارقــام پرمحصــول کشــت شــد.
ــان  ــا بی ــل ب ــاد کشــاورزی شهرســتان باب ــر جه  مدی

اینکــه تاکنــون 99.5 درصــد شــلتوک برنــج کشــت اول 
ایــن شهرســتان برداشــت شــد، افــزود: 46 هــزار و 483 
هکتــار اراضــی شــالیزاری ایــن شهرســتان بــا اســتفاده 
از کمبایــن مخصــوص، 800  هکتــار بــه روش ســنتی و 

150 هکتــار بــا اســتفاده از دروگــر برداشــت شــد.
 علــی گل  زاده بــا اشــاره باینکــه بعــد از برداشــت اول 
برنــج، 31 هــزار و 750 هکتــار معــادل 68 درصــد اراضی 
شــالیزاری ایــن شهرســتان بــه نشــاء مجــدد و پــرورش 
رتــون اختصــاص پیــدا کــرد، اضافــه کــرد: 21 هــزار و 
540 هکتــار ایــن اراضــی بــه کشــت مجــدد و 10 هــزار 

و 210 هکتار به پروش رتون اختصاص داشت.
   مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان بابــل تصریــح 
ــدد و  ــت مج ــزارع کش ــد از م ــون 70 درص ــرد: تاکن ک
ــه  ــه خوش ــه مرحل ــتان ب ــن شهرس ــون ای ــرورش رت پ

ــید. ــی رس ده
 وی گفــت: مبــارزه شــیمیایی بــا ســاقه خــوار برنــج 
ــل دوم  ــار، نس ــزار و 660 هکت ــک ه ــل اول در ی در نس
ــاقه  ــا س ــک ب ــارزه بیولوژی ــار و مب ــزار و 50 هکت 12 ه
خــوار برنــج در نســل دوم در ســه هــزار و 400 هکتــار از 

شــالیزارهای ایــن شهرســتان انجــام شــد. 

ــا  ــی ب ــال تحصیل ــاز س ــر و آغ ــگ مه ــتانی زن ــم اس مراس
حضــور اســتاندار مازنــدران، امــام جمعــه، نماینــده و فرمانــدار 
ــتان  ــاز اس ــران مدرسه س ــدگان خّی ــل، نماین ــتان آم شهرس
ــران، معلمــان و  ــادی از مدیــران شهرســتانی، خّی و تعــداد زی
ــه  ــوزان در دبیرســتان متوســطه دوم دختران ــای دانش آم اولی

ــد. ــه صــدا در آم ــوران ب شــیوا در روســتای ب
ــا  ــی  ب ــاز ســال تحصیل ــر و آغ ــگ مه  مراســم اســتانی زن
حضــور اســتاندار مازنــدران، امــام جمعــه، نماینــده و فرمانــدار 
ــتان  ــاز اس ــران مدرسه س ــدگان خّی ــل، نماین ــتان آم شهرس
ــران، معلمــان و  ــادی از مدیــران شهرســتانی، خّی و تعــداد زی
ــه  ــوزان در دبیرســتان متوســطه دوم دختران ــای دانش آم اولی

ــه صــدا در آمــد. ــوران ب شــیوا در روســتای ب
 بــه گــزارش اداره اطالع رســانی و روابــط عمومــی  آمــوزش 
و پــرورش مازنــدران، »حســین کمالــی« در ابتــدا ضمــن خیر 
مقــدم بــه همــه میهمانــان بــه روســتای  بــوران کــه قــدم گاه 
عالمــه حســن زاده آملــی اســت، از نقــش برجســته مرحــوم 
آیــت اهلل حســن زاده آملــی کــه افتخــار اســتان، ایــران و جهان 

اســالم اســت گفــت.
ــرد و  ــاره ک ــدس اش ــاع مق ــه دف ــه هفت ــه ب  وی در ادام
ــژه  ــهدا به وی ــه ش ــام هم ــاد و ن ــم ی ــی می داری ــت: گرام گف
شــهدای هشــت ســال دفــاع مقــدس کــه بــا حماســه خــود 
درس حّریــت و آزادگــی را بــه مــا آموختنــد، افــرادی کــه در 
ــد و مــا را  دفــاع از والیــت جــان عزیــز خــود را تقدیــم کردن
ــروز  ــت مصمــم ســاختند و اگــر ام ــر خــط والی ــدن ب در مان
ــهدا  ــون ش ــت خ ــد، برک ــان رخ ده ــطح خیاب ــی در س اتفاق
موجــب می شــود ملــت در صحنــه حاضــر شــوند و از کیــان 
نظــام اســالمی دفــاع کننــد و مــن بــه روح همه شــهدا ســالم 
ــا جان فشــانی امنیــت و آرامــش  و صلــوات می فرســتم کــه ب

ــم. ــان داری ــروز را از آن ام
 سرپرســت اداره کل آمــوزش و پــرورش مازنــدران همچنیــن 
ــحال  ــرد: خوش ــان ک ــاره و خاطرنش ــا اش ــوع کرون ــه موض ب
ــه برکــت تــالش دولــت ســیزدهم و کنتــرل  هســتیم کــه ب
ایــن بیمــاری، امــروز بعــد از دو ســال موفــق شــدیم آمــوزش 
حضــوری را از ســر بگیریــم و مــن ضمــن گرامی داشــت یــاد 
و نــام همــه شــهدای ســالمت، از  فرهنگیــان، مدیــران و همــه 

ــی می کنــم. ــم و فرهنــگ قدردان تالشــگران عرصــه عل
ــدران  ــتاندار مازن ــور اس ــه حض ــپس ب ــی س ــین کمال  حس
به عنــوان رییــس شــورای آمــوزش و پــرورش و نماینــده 
آمــل کــه عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس در 
جلســه اشــاره کــرد وگزارشــی از وضعیــت آمــوزش و پــرورش 

ــه کــرد. ــدران ارائ مازن
 وی در همیــن زمینــه ادامــه داد: آمــوزش و پــرورش یکــی از 

زیرســاخت های حســاس و مهــم اســت و می توانــد در توســعه 
کشــور نقــش ایفــا کنــد امــا نیــاز بــه همــکاری و همراهــی 
ــت  ــده و تربی ــرای ســاخت آین ــا ب ســایر دســتگاه ها دارد و م
انســان های مومــن و موحــد بــه کمــک همــه دســتگاه ها نیــاز 

داریــم.
 سرپرســت اداره کل آمــوزش و پــرورش مازنــدران ادامــه داد: 
به رغــم همــه کمبودهــا، برابــر اعــالم نظــر بازرســان وزارتی در 
ــس از دو  ــدارس پ ــای خــود در بازگشــایی م اجــرای برنامه ه
ســال وقفــه، موفــق هســتیم و بــا تفکر سیســتمی در یــک کار 
تیمــی و هوشــمندانه ثابــت کردیــم اگــر برنامه ریــزی، مــدارا 
و تحمــل ســرلوحه امــور باشــد، بســیاری از مشــکالت حــل 
ــم و  ــاز دســتگاه تعلی ــوارد نی ــن م ــم ای ــاور داری می شــود و ب

تربیــت اســت.
 وی افــزود: بیــش از 4 هــزار و هشــتصد مدرســه و 22 هــزار 
معلــم در بیــش از 17 هــزار کالس درس امــروز فعالیــت خــود 
ــه  ــوز در س ــزار دانش آم ــش از 536 ه ــرای بی ــتان ب را در اس
ــه  ــی صورت گرفت ــر ارزیاب ــد و براب ــاز کردن ــی آغ دوره تحصیل
توســط وزارت خانــه در خصــوص ثبــت ســفارش و توزیع کتب 

درســی در ســطح کشــور، رتبــه اول را بــه دســت آوردیــم.
ــر  ــی ب ــیزدهم مبن ــت س ــم دول ــه سیاســت مه ــی ب  کمال
»مردمی ســازی آمــوزش و پــرورش« نیــز گفــت: بــا مشــارکت 
خّیــران در ایــن بخــش هــم موفــق بودیــم بــه شــکلی کــه در 
ســال گذشــته، 9 میلیــارد تومــان مشــارکت مردمــی امســال 
بــه 18 میلیــارد و چهارصــد میلیــون تومــان توســط خّیــران 
ــه آمــوزش و پــرورش کمــک شــد ضمــن  و مــردم اســتان ب
این کــه ســرانه واریــزی دولــت نیــز امســال کــه بــه حســاب 
مــدارس اســتان واریــز شــد، بــه ده میلیــارد تومــان رســید در 
حالی کــه ایــن رقــم در ســال گذشــته، دو میلیــارد تومــان بود.

ــن در  ــدران همچنی ــرورش مازن ــوزش و پ ــت: آم   وی گف
ــل  ــی از تحصی ــرخ  بازماندگ ــش ن ــی و کاه پوشــش تحصیل
نیــز رتبــه خوبــی دارد و 4 درصــد از میانگیــن کشــوری باالتــر 

اســت.
ــه  ــرای هم ــالمتی ب ــن آرزوی س ــان ضم ــی در پای    کمال
خدمتگــزاران نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی ایــران و طول 
عمربابرکــت بــرای مقــام معظــم رهبــری َحِفَظــُه اهللُ تأکیــد 
ــه  ــا ب ــد تنه ــرورش نبای ــوزش و پ ــازی آم ــرد: مردمی س ک
ــی و مــادی محــدود باشــد بلکــه ایــن مشــارکت  کمــک مال
ــا  ــد در فراینــد تعلیــم و تربیــت خــود را نشــان دهــد و ب بای
تــالش دولــت ســیزدهم و برنامه هــای مختلــف ایــن امــر مهم 
نیــز محقــق خواهــد شــد و در ایــن زمینــه نیــز الزم میدانــم 
از خّیــران عزیــر کــه در ایــن جلســه حاضــر هســتند، قدردانی 

کنــم. 
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ــد  ــه ترفن ــت : وی ب ــهر گف ــه نوش ــام جمع  ام
دشــمنان بــرای جدایــی نســل نوجــوان و نوجــوان 
ــل  ــت: نس ــرد و گف ــاره ک ــن اش ــور از دی ــن کش ای
آینــده ســاز ایــران بــا هوشــیاری در برابــر دسیســه 
ــر و  ــم ، هن ــده عل ــن کنن ــمنان تضمی ــای دش ه

ــود. ــد ب ــور خواه ــتقالل کش اس
  حجــت االســالم محمــود مشــایخ در آییــن 
بازگشــایی مــدارس ایــن شهرســتان در هنرســتان 
کار و دانــش پســرانه فارابــی بــا اشــاره بــه نقش علم 
در توســعه دنیــای امــروز، علــم آمــوزی را ضــرورت 

پیشــرفت در جامعــه بشــری دانســتک
 وی توجــه ویــژه دانــش آمــوزان بــه علــم بــرای 

توســعه همــه جانبــه کشــور را خواســتار شــد.
 حجــت االســالم مشــایخ مســجد را مظهــر دین و 
ارتبــاط بــا خداونــد برشــمرد و اظهارداشــت: حضــور 
در مســجد موجــب کاهــش آســیب هــای مختلــف 
اجتماعــی و بــه تبــع آن خلــوت شــدن زنــدان هــا و 

دادگســتری هــا مــی شــود. 
 امــام جمعــه نوشــهر ادامــه داد: مدرســه نیــز بــه 
عنــوان مــکان تعلیــم و تربیــت بایــد مــورد توجــه 
ویــژه دانــش آمــوزان و اولیــا قــرار گیــرد چــرا کــه 

وســیله پیشــرفت آینــده جامعــه و کشــور اســت.
ــرورش  ــوزش و پ ــر آم ــش، مدی ــه دروی ــی ال  صف
شهرســتان نوشــهر در ایــن آییــن با اشــاره به شــعار 
ســال جــاری افــزود: امــروز زنــگ مهــارت در ایــن 
شهرســتان بــه عنــوان نمــاد امیــد، خــود بــاوری و 

ایــران دوســتی نواختــه شــد.
ــا  ــا ب ــه ت ــن ک ــم ای ــرد : مه ــان ک  وی خاطرنش
تکیــه بــه گذشــته پــر افتخــار ایــران اســالمی گام 
هــای خوبــی بــرای توســعه کشــور و موفقیــت آینده 

ســازان برداشــته شــود.
 زنــگ بازگشــایی مــدارس امــروز دوم مهــر 
همزمــان بــا سراســر کشــور و بــا حضــور 24 هــزار 
دانــش آمــوز در 176 مدرســه شــهری و روســتایی 

ــداز شــد. ــن ان شهرســتان نوشــهر طنی
ــدارس  ــایی م ــن بازگش ــن جش ــن نمادی  در آیی
نوشــهر، فرمانــدار و جمعــی از مســووالن فرهنگــی 
شــهر، اولیــا و مربیــان کــه بــه صــورت متمرکــز در 
هنرســتان کار و دانــش پســرانه فارابــی ایــن شــهر 

برگــزار شــد، حضــور داشــتند.

نسل آینده  ساز با هوشیاری استقالل 
کشور را تضمین خواهد کرد
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یــک کارشــناس گردشــگری و اســتاد دانشــگاه معتقد اســت: زیســت 
پذیــری شــهری و روســتایی اســتان مازنــدران بــا توجــه بــه تغییــرات 
اقلیمــی و منابــع آبــی و محیطــی و توانایــی هــای ســرزمینی در آینــده 

نزدیــک بــا خطــرات و بحــران هــا مواجــه خواهــد شــد.
 محمدرضــا اورمــزدی در گفــت و گــو ضمــن اظهــار بــه اینکــه ســفر 
بایــد بــر اســاس ســاختارها و اصــول نظــام  مند باشــد، به ظرفیــت های 
ــه  ــاد مســافر باعــث ب ــدران اشــاره کــرد و افــزود: حجــم زی ویــژه مازن
وجــود آمــدن پدیــده چادرخوابــی در شــهرهایی که مقصد گردشــگری 

هســتند بــه ویــژه غــرب مازنــدران شــده اســت.
 اورمــزدی بــا بیــان اینکــه زیســت پذیــری شــهرها بــه ویــژه در غرب 
ــزود: خدمــات  ــدران جوابگــوی حجــم عظیــم مســافر نیســت، اف مازن
ــن، گاز و جــاده، شــبکه ترافیکــی، ســوخت،  ــرق، تلف ــی آب، ب زیربنای
ارزاق و غیــره جوابگــو نیســت و بایــد برنامــه ریــزی وســیعی در ایــن 
مــوارد صــورت گیــرد. همچنیــن بایــد مبــادی ورودی و خروجی اســتان 

کنتــرل شــود و مدیریــت در ســفر صــورت و ابــالغ شــود.
ــدران  ــه داد: شــبکه موجــود حمــل و نقــل جــاده ای مازن   وی ادام
پذیــرای ایــن حجــم مســافر نیســت و مــردم ایــن اســتان در زندگــی 
روزمــره خــود دچــار مشــکل شــده انــد که نــگاه ویــژه مســئولین طلب 

مــی کنــد.
 ایــن کارشــناس گردشــگری بــا اشــاره بــه اینکه طــرح جامــع مدونی 
بــرای پیکیــج هــای مســافرتی وجــود نــدارد، گفــت: باید شــبکه وســیع 
خدمــات گردشــگری در سرتاســر ایــران ایجــاد شــود تــا مــردم، میــل 

ســفر بــه یک نقطــه و منطقــه را نداشــته باشــند.
ــای  ــش ه ــگری در بخ ــوع گردش ــرد: 80 ن ــح ک ــزدی تصری  اورم
مختلــف وجــود دارد کــه شــبکه آژانــس هــا و دفاتــر خدمات مســافرتی 

در ایــن زمینــه مــی تواننــد کمــک بســیار بزرگــی کننــد.
 وی خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه امــروزه فضاهــا و کســب و 
کارهــا بــه ســمت دیجیتــال و الکترونیــک پیــش مــی رود و رویکردهــا 

ــانی  ــن بروزرس ــک ســری قوانی ــد ی ــن بای ــوض شــده اســت بنابرای ع

شــوند.

 ایــن اســتاد دانشــگاه و کارشــناس گردشــگری ادامــه داد: در ســال 

هــای اخیــر بیشــتر مــردم، تمایــل ســفر بــه شــمال کشــور )مازنــدران، 

گیــالن و گلســتان( بــه دلیــل شــرایط خــاص و مواهــب الهــی ماننــد 

جنــگل و کوهســتان و دریــا و ســاحل دارنــد امــا بــا ایــن حجــم مســافر 

در آینــده نزدیــک ایــن زیبایــی هــا را از دســت خواهیــم داد چــون بــا 

توجــه بــه تنــش هــای آبــی کــه در کشــور رخ داده ســیل مهاجــرت بــه 

شــمال کشــور بســیار زیــاد شــده و چنــد ســال آینــده شــاهد بحــران 

هــای مختلــف خواهیــم بــود.

 پتانسیل های گردشگری مذهبی

 اورمــزدی تاکیــد کــرد: در همــه جــای دنیــا فضاهــای مذهبــی بــه 

عنــوان یکــی از مقاصــد گردشــگری محســوب می شــوند و گردشــگری 

مذهبــی در اســتان مازنــدران ظرفیــت بــی نظیــری اســت و بــا توجــه 

بــه اینکــه کشــور ایران جمعیــت مســلمان و شــیعه دارد و همیــن طور 

جمعیــت کشــورهای همســایه مــی تــوان از ایــن پتانســیل اســتفاده 

کــرد.

 وی تصریــح کــرد: ظرفیــت گردشــگری مذهبــی بایــد بــه صــورت 

ــراث فرهنگــی و  ــه ســفر و دســتور کار از ســوی وزارت می ــک برنام ی

گردشــگری و صنایــع دســتی بــه اســتان هــا بــه ویــژه مازنــدران ابــالغ 

شــود؛ همچنیــن الزم اســت بــا هماهنگــی اوقــاف، ســازمان تبلیغــات و 

نهادهایــی کــه عهــده دار تبلیغــات امــور مذهبی هســتند برای رســیدن 

بــه نتیجــه مطلــوب تــر بایــد انجــام شــود.

 ایــن کارشــناس گردشــگری بــا اشــاره به اینکــه گردشــگری مذهبی 

یکــی از زیرشــاخه هــای صنعــت توریســم اســت، خاطرنشــان کــرد: 

اســتان مازنــدران هــر ســاله پذیــرای میلیونــی گردشــگران داخلــی و 

خارجــی اســت و در حقیقــت ســرویس ملــی را ارائــه مــی دهــد.

خبر

ظرفیت سرزمینی و زیست پذیری گردشگری مازندران 
در معرض خطر است


