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مازندران - گیالن - گلستان

 استاندار مازندران  :

زمینه همکاری دولت 
با بخش خصوصی در 
مازندران فراهم  است

امام جمعه رشت و نماینده ولی فقیه درگیالن :

کسی نمی تواند چهره 
نورانی انقالب اسالمی را 

خدشه دار کند روزانهم

صفحه4

توانمندسازی سالمندان نیاز به همکاری بین بخشی داردشروط افزایش درآمدهای مالیاتی
عضو اتاق تهران ضمن تشریح نحوه افزایش درآمدهای مالیاتی گفت: تا زمانی که مالیات پرداختی 

بخش خصوصی صرف هزینه های اداری و جاری بخش دولتی می شود، نمی توان انتظار داشت، پرداخت مالیات 
افزایش یابد.

در حالی که شهریور امسال بازار مسکن کل کشور در هر دو شاخص فروش و اجاره با رشد ۳.۵ درصد قیمت 
نسبت به مرداد مواجه شد، تورم سالیانه این بخش به رقم ۲۹.۴ درصد رسید که ۱۲.۷ درصد پایین تر از نرخ تورم 

عمومی بود.

بــه دنبــال تعطیلــی تئاتــر در روزهــای پایانــی هفتــه گذشــته، گروه هــای نمایشــی و مجموعه هــای تئاتــری بــه ناچــار بایــد 
تصمیم هــای تــازه ای بــرای جبــران اجراهــای لغــو شــده خــود بگیرنــد.

مسکن از تورم عمومی عقب ماند

چاره اندیشی برای اجراهای لغو شده تئاتر در این روزها

آسیب بینایی مدت ها قبل از 
تشخیص دیابت آغاز می شود

صفحه 2

خیزصیادان مازندران برای پهن کردن تور ماهیگیری درخزر
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ســعید کهــن ســال در حاشــیه بازدیــد از غرفــه بنیــاد شــهید و امــور 
ایثارگــران مازنــدران در نمایشــگاه هفتــه دفــاع مقدس در ســاری گفت: 
آثــار شــهدا بــه عنــوان گنجینــه ای ارزشــمند در جهــت هویت بخشــی 

نســل هــای آینــده نقــش ارزنــده ای دارنــد.
آثــار شــهدا در جهــت هویت بخشــی نســل هــای آینــده نقــش ارزنده 

دارند ای 
بــه گــزارش جویبــار، ســعید کهــن ســال در حاشــیه بازدیــد از غرفــه 
بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران مازنــدران که به مناســبت گرامیداشــت 
ــر  هفتــه دفــاع مقــدس در پــارک مــوزه دفــاع مقــدس در ســاری دای
شــده اســت، ضمــن گرامیداشــت یــاد و نــام شــهدا و ادای احتــرام بــه 
مقــام عرشــی آاللــه هــای خونین بــال ایــران اســامی اظهــار کــرد: آثار 
شــهدا گنجینــه ای ارزشــمند هســتند و مــی تواننــد در جهــت هویــت 

بخشــی نســل هــای آینــده موثــر واقــع شــوند.
مدیــر کل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران مازنــدران بــا بیــان اینکــه 
ــاب  ــام و انق ــدار نظ ــی و اقت ــدر موجــب پویای ــهیدان گرانق ــون ش خ
اســامی شــده اســت عنــوان کــرد: جانفشــانی و مجاهــدت شــهدا باعث 
ــا و  ــده دسیســه ه ــی کنن ــاب اســامی و خنث ــداوم و اســتمرار انق ت

توطئــه هــای دشــمنان شــده اســت.
ایــن مســئول ترویــج فرهنــگ ایثــار. جهــاد و شــهادت را از اهــداف 
مهــم برپایــی ایــن نمایشــگاه دانســت و گفــت: امــروز جامعــه مــا بــه 

روحیــه ایثارگــری و شــهادت طلبــی نیــاز دارد.
ــه  ــا اشــاره ب ــدران ب ــران مازن ــور ایثارگ ــاد شــهید و ام ــرکل بنی مدی
اینکــه ایــن نمایشــگاه بــرای اولیــن بــاراز عکــس هــا و تصاویــر تهیــه 
شــده توســط بنیــاد اســتان بــا محوریــت مــادران معــزز شــهدا و مبحث 
انتظــار برپــا شــده اســت، گفــت: کتــب و آثــار تــازه هــای نشــر درحوزه 
توســعه و ترویــج فرهنــگ غنــی ایثــار، جهــاد و شــهادت و طــرح هــای 
پیکســل هــای تهیــه شــده مزیــن بــه تمثــال مطهــر شــهدای سراســر 
اســتان، چفیــه و ســربند مزیــن بــه نــام ائمــه اطهــار در ایــن غرفــه بــه 

نمایــش گذاشــته شــده اســت.
کهــن ســال، روایتگــری عرصــه دفــاع مقــدس بصــورت زنــده تحــت 
عنــوان راویــان ایثــار را از برنامــه هــای غرفه بنیــاد مازندران عنــوان کرد 
و افــزود: پخــش کلیــپ هــای تولیدشــده بــا موضــوع شــهدا و ایثارگران، 
دفــاع مقــدس، حماســه حســینی، پیــاده روی اربعیــن و موکــب شــهید 
مدافــع حــرم محمــد بلباســی در نجــف اشــرف در معــرض دیــد عمــوم 

قــرار مــی گیــرد.
مدیــر کل بنیــاد مازنــدران یــادآور شــد: دســتاوردهای بنیــاد در حوزه 
بهداشــت و درمــان و ارائــه خدمــات پزشــکی بــه خانوادهای معزز شــهدا 
ــرای  ــز ب ــز و پروت ــد اروت ــاخت و تولی ــی، س ــه نخاع ــازان ضایع و جانب
جانبــازان ســرافراز قطــع عضــو در ایــن غرفــه به نمایش گداشــته شــده 

اســت.  

ــی  ــه میزبان ــی ب ــاز ســال تحصیل ــر و آغ ــگ مه ــتانی زن مراســم اس
اداره کل آمــوزش و پــرورش بــا حضــور اســتاندار مازنــدران، امــام جمعه، 
نماینــده و فرمانــدار شهرســتان آمــل، نماینــدگان خّیــران مدرسه ســاز 
ــان و  ــران، معلم ــتانی، خّی ــران شهرس ــادی از مدی ــداد زی ــتان و تع اس
ــه شــیوا در  اولیــای دانش آمــوزان در دبیرســتان متوســطه دوم دختران

روســتای بــوران بــه صــدا در آمــد.
ــرورش در  ــوزش و پ ــران وزارت آم ــاهد و ایثارگ ــور ش ــرکل ام مدی

ــر ۱۴0۱«: ــگ مه »زن
 همراهــی مجلــس و دولــت ســیزدهم، دســتاوردهای بزرگــی بــرای 

آمــوزش و پــرورش داشــته اســت.
ــی  ــه میزبان ــی ب ــاز ســال تحصیل ــگ مهــر و آغ  مراســم اســتانی زن
اداره کل آمــوزش و پــرورش بــا حضــور اســتاندار مازنــدران، امــام جمعه، 
نماینــده و فرمانــدار شهرســتان آمــل، نماینــدگان خّیــران مدرسه ســاز 
ــان و  ــران، معلم ــتانی، خّی ــران شهرس ــادی از مدی ــداد زی ــتان و تع اس
ــه شــیوا در  اولیــای دانش آمــوزان در دبیرســتان متوســطه دوم دختران

روســتای بــوران بــه صــدا در آمــد. 
ــن  ــم ضم ــن مراس ــی« در ای ــد رزاق ــار، »محم ــزارش جویب ــه گ ب
قدردانــی از اســتاندار مازنــدران، سرپرســت اداره کل آمــوزش و پــرورش 
اســتان و همــه مدیــران حاضــر در ایــن مراســم گفــت: بــا آغــاز بــه کار 
دولــت ســیزدهم رویکــرد نظــام تعلیــم و تربیــت در ســه محــور در حال 

تکاپــو و تغییــر اســت.

 وی در همیــن زمینــه ادامــه داد: همراهــی مجلــس و دولــت موجــب 
شــد تغییــر وضعیــت همــکاران ایثارگــر و اســتخدام ایــن نیروهــا گام 
مهمــی بــود کــه برداشــته شــد و احیــای دانشــگاه تربیــت معلــم نیــز 
یکــی از کارهــای بســیار ارزشــمندی بــود که در ســایه همیــن همراهی 

بیــن دولــت و مجلــس انجــام شــد.
ــن  ــرورش را دومی ــوزش و پ ــی »مردمی ســازی« آم  محمدرضــا رزاق
اقــدام بــزرگ در دولــت ســیزدهم توصیــف کــرد و گفــت: مــن از خّیران 
ــه  ــم ک ــی می کن ــد قدردان ــور دارن ــم حض ــن مراس ــه در ای ــزی ک عزی
ــاً ایــن مدرســه نیــز مصــداق  طایــه دار ایــن حرکــت هســتند و اتفاق

ــت. ــازی اس ــن مردمی س همی
ــرورش توجــه  ــوزش و پ ــر وزارت آم ــور شــاهد و ایثارگ ــرکل ام  مدی
ویــژه بــه دانش آمــوزان نخبــه و المپیــادی را ســومین سیاســت دولــت 
ســیزدهم عنــوان کــرد و گفت: امســال در عرصــه المپیاد، دســتاوردهای 
ــود و  ــاب ب ــر معظــم انق ــدات رهب ــه حــول تأکی ــی داشــتیم ک بزرگ
ــم  ــن دانش آمــوزان داشــتند و برنامــه داری ــا ای ــداری ب ــز دی ایشــان نی

همیــن مســیر را ادامــه دهیــم.
 در ادامــه ایشــان پیــام مشــترک دکتــر نــوری وزیــر محتــرم آمــوزش 
و پــرورش و قاضــی زاده هاشــمی معــاون رئیــس جمهــورو رئیــس بنیاد 
شــهید و امــور ایثارگــران کشــور را بمناســبت زنــگ آغــاز مهــر و ایثار و 

مقاومــت  قرائــت کردنــد. 

آثار شهدا در جهت هویت بخشی نسل های آینده 
نقش ارزنده ای دارند

همراهی مجلس و دولت سیزدهم، دستاوردهای بزرگی 
برای آموزش و پرورش داشته است 
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عضــو اتــاق تهــران ضمــن تشــریح نحــوه افزایــش درآمدهــای مالیاتــی 
گفــت: تــا زمانــی کــه مالیــات پرداختــی بخش خصوصــی صــرف 
ــار  ــوان انتظ ــود، نمی ت ــی می ش ــش دولت ــاری بخ ــای اداری و ج هزینه ه

ــد. ــش یاب ــات افزای داشــت، پرداخــت مالی
ــورد چگونگــی  ــر در م ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــاد در گف ــراد عب  مه
افزایــش درآمدهــای مالیاتــی، اظهــار کــرد: چنــدی پیــش، رئیس ســازمان 
امــور مالیاتــی اعــام کــرد کــه ســهم مالیــات در بودجــه دولــت افزایــش 
خواهــد یافــت و راهــکار ارائــه شــده بــرای دریافت مالیــات بیشــتر را اصاح 
قانــون مالیات هــای مســتقیم ســال ۹۴ و جرم انــگاری فــرار مالیاتــی بیــان 
کــرد. ظاهــراً قصــد بــر ایــن اســت کــه بــا اعمــال قــدرت در ســه بخــش 
شــامل »عــدم ثبت نــام بــه عنــوان مــودی مالیاتــی«، »کتمــان درآمــد« و 

»ثبــت هزینه هــای غیــر واقعــی« مالیــات بیشــتری دریافــت شــود.
 عضــو هیــأت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران افــزود: هم چنیــن اعام 
شــده ســازمان امــور مالیاتــی در ســه حــوزه فــرار مالیاتــی، فســاد اداری و 
ضعــف فرهنــگ مالیاتــی توفیقــات قابــل ماحظــه ای داشــته اســت. امــا از 
دیــد یــک مــؤدی مالیاتــی از فســاد اداری در رونــد اخــذ مالیــات کاســته 
نشــده و تنهــا بــا تغییــر کارشــناس ممیــز، فســاد از یــک میــز بــه میــز 
دیگــر منتقــل و ترویــج فرهنــگ دریافــت مالیــات بــه وســیله توافــق بــا 

مــؤدی در بیــن ممیــزان گســترده تر شــده اســت.
 بخشی از مشکل مالیات، مشکل فرهنگی است

 وی ادامــه داد: در خصــوص فرهنــگ مالیاتــی نیــز تغییــر چشــمگیری 
در چنــد دهــه اخیــر رخ نــداده و شــاهد افــت فرهنــگ در ایــن حــوزه نیــز 
بوده ایــم؛ بــه ترتیبــی کــه بــه اذعــان رئیــس ســازمان امــور مالیاتــی بیــش 
از هفــت هــزار شــرکت بــه صــورت غیررســمی فعالیــت می کننــد و شــاید 
بتــوان گفــت خیــل عظیمــی از شــرکت ها دو دفتــره هســتند و امــکان یــا 
ترجیــح تبدیــل شــدن بــه یــک دفتــر بــرای آنــان امــری عاقانــه قلمــداد 

ــود.  نمی ش
عبــاد گفــت: بــدون تردیــد بخشــی از مشــکل مالیــات مشــکل فرهنگی 
اســت؛ فرهنــگ پرداخــت مالیــات، فرهنــگ مالیات ســتانی و نحــوه 
هزینه کــرد مالیــات، ســه حــوزه ای اســت کــه بایــد بــه صــورت یکســان 

بهینــه و اصــاح شــوند.
 وی افــزود: در خصــوص فرهنــگ پرداخــت مالیــات کارهــای بنیادیــن 
ــه پرداخــت  ــا رغبــت، حاضــر ب ــا مــردم ب ــد انجــام گیــرد ت بســیاری بای
مالیــات شــوند؛ بــه نحــوی کــه وقتــی بــاور داشــته باشــند کــه مالیــات 
ــان  ــط کسب وکارش ــود محی ــور و بهب ــرفت کش ــرف پیش ــی ص پرداخت

ــد. ــات بپردازن ــان و دل مالی ــا ج ــد ب ــگاه حاضرن ــود، آن می ش
 عضــو هیــأت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران اضافــه کــرد: تصــور 
تعــداد زیــادی از کارآفرینــان جــوان ایــن اســت کــه تــا جــای ممکــن بایــد 
از پرداخــت مالیــات دوری کننــد و بــه همیــن دلیــل، تعــداد شــرکت هایی 
کــه بــه صــورت رســمی فعالیــت نمی کننــد بســیار اســت و شــرکت ها و 
فعــاالن اقتصــادی تــا زمانــی کــه مجبــور نباشــند، کــد اقتصــادی خــود 
را فعــال نمی کننــد و اگــر هــم فعــال کننــد، تعــداد زیــادی از آنهــا بــاور 
ــات  ــا مالی ــات نگفــت ت ــه اداره مالی ــد تمــام حقیقــت را ب ــد کــه بای دارن
ــات تعییــن  ــور باشــند معــادل مالی کمتــری پرداخــت. حتــی اگــر مجب

ــرای پرداخــت هزینه هــای جانبــی، هزینــه کننــد. شــده، ب
   فشار برای دریافت مالیات بیشتر، رکود ایجاد می کند 

ــه اعمــال سیاســت های مالــی ســخت گیرانه در  وی تاکیــد کــرد: تجرب
ــات  ــت مالی ــرای دریاف ــی فشــار ب ــد گاه ــا نشــان می ده ــایر اقتصاده س
ــی  ــود و حت ــتر آن می ش ــود بیش ــازار و رک ــب ب ــث تخری ــتر، باع بیش

ــود. ــاد ش ــدی اقتص ــه ناکارآم ــر ب ــد منج می توان
 عبــاد افــزود: عــاوه بــر آن در علــم اقتصــاد منحنــی بــه نــام الفــر وجود 
دارد کــه بیانگــر ارتبــاط میــان نــرخ مالیــات و درآمــد حاصــل از مالیــات 
دولــت اســت؛ از ایــن رو، توجــه دولت مــردان را بــر ایــن اصــل علمــی جلب 
می کنــم کــه الزامــاً بــا افزایــش نــرخ مالیــات نبایــد توقــع افزایــش درآمــد 
مالیاتــی را داشــته باشــند. حتــی شــاید بــه دلیــل عــدم وجــود اعتمــاد 
ــران، ممکــن اســت هــدف  ــل و تضعیــف ســرمایه اجتماعــی در ای متقاب
ــن درآمدهــا  ــی تحقــق نیافتــه و ای ــت در افزایــش درآمدهــای مالیات دول

حتــی کاهــش پیــدا کنــد.
 لزوم شفاف سازی در ضرایب مالیاتی 

وی تاکیــد کــرد: اگــر اصاحــات اقتصــادی کشــورهای در حــال 
توســعه کشــورهای همســایه را مــورد بررســی قــرار دهیــم، درمی یابیــم 
ــی  ــرمایه گذاری عموم ــوزه س ــی در ح ــات دریافت ــرد مالی ــی هزینه ک وقت
)ســرمایه گذاری جهــت افزایــش رفــاه عمــوم مــردم( انجــام گرفتــه، اعتماد 
بخــش خصوصــی بــه دولــت افزایــش یافتــه و در ادامــه افزایــش درآمــد 
مالیاتــی نیــز محقــق شــده و آنجاســت کــه می تــوان کل بودجــه دولــت را 

از مالیــات تأمیــن کــرد.
ــخیص  ــای تش ــاح روش ه ــر اص ــنهاد دیگ ــرد: پیش ــار ک ــاد اظه  عب
مالیاتــی و عــدم اعمــال ســلیقه و عــدم اجبــار بــه توافــق، در کنــار اعتمــاد 
ــد قــدم نخســت  ــه اظهارنامه هــای مالیاتــی اســت. ایــن بخــش می توان ب
ــدت  ــر در کوتاه م ــی اگ ــه بخــش خصوصــی باشــد؛ حت ــب اعتمــاد ب جل
موجــب کاهــش درآمدهــای مالیاتــی شــود امــا در بلندمــدت و بــا در نظــر 
ــه گســترش پایه هــای  ــی، زمین ــن مالیات ــب شــفاف و پایی گرفتــن ضرای
مالیاتــی و ترغیــب هفــت هــزار شــرکت غیررســمی بــه ارائــه اظهارنامــه 
رســمی فراهــم می شــود و باعــث افزایــش درآمــد مالیــات خواهــد شــد.

 عضــو هیــأت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران گفــت: از طــرف دیگــر 
قوانیــن پیچیــده و غیرشــفاف در حــوزه مالیــات بایــد ساده ســازی شــود و 
بــا شفاف ســازی در ضرایــب مالیاتــی بســتر پرداخــت مالیــات بــه صــورت 

شــفاف و آســان فراهــم شــود. 

اگهی فقدان سند مالکیت 
آقــای منوچهــر غامــی بــا ارائــه استشــهادمحلی مصــدق 
تاریــخ  تهــران طــی درخواســت 1072۴  از دفترخانــه 260 
6/27/.1۴01 تقاضــای صــدور ســند متاکیــت المثنــی بــه میــزان 
125 ســهم مشــاع از 2076 ســهم ششــدانگ پــاک 273 فرعــی 
از 26 اصلــی واقــع در بخــش 11 حــوزه ثبتــی شهرســتان محمــود 
آبــاد کــه ذیــل ثبــت صفحــه 1۹ جلــد 12 جدیــد 12 جدیــد بــه 
ــر  ــام وی صــادر وتســلیم شــده در اث ــی 087۹۹6 بن شــماره چاپ
جابــه جایــی مفقــود شــده رانمــوده اســت در اجــرای مــاده 120 
اصاحــی آئیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب دریــک نوبــت اگهــی تــا 
چنانچــه اشــخاص مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیت 
ــخ انمتشــار اگهــی  ــی باشــند ظــرف 10 روز از تاری ــزد خــود م ن
اعتــراض خــودرا همــراه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه 
اداره ثبــت محــل ارائــه ورســید دریافــت نماینــد چنانچــه پــس از 
مــدت مقــرر اعتــراض ارائــه نگــردد ویــا درصــورت اعتــراض اصــل 
ــق  ــن اداره مطاب ــه نشــود ای ــه ارائ ــا ســند معامل ســند مالکیــت ی
مقــررات اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی بــه نــام مالــک 

خواهــد نمــود 
ــک  ــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت مل  مرتضــی خواجــوی - مدی

ــاد  محمــود آب
از طرف علی اصغر مانیاجلودار 

م الف 13855۴2 

شروط افزایش درآمدهای مالیاتی
ــد  ــران فصــل صی ــد شــیات ای ــت صی ــه مدیری کمیت
ماهیــان اســتخوانی دریــای خــزر در مازنــدران را امســال 
ــرد و  ــن ک ــاه تعیی ــر م ــم و 22 مه ــخ هفده در 2 تاری
ماهیگیــران اســتان نیــز ایــن روزهــا در حــال آماده ســازی 
ــا  ــه دری ــن ب ــرای رفت ــادی ب ــر ادوات صی ــا و دیگ توره

هســتند.
ــال  ــران امس ــیات ای ــا ،ش ــگار ایرن ــزارش خبرن ــه گ  ب
بــرای چهارمیــن ســال پیاپــی زمــان آغــاز صیــد ماهیــان 
ــر از  ــه زودت ــک هفت ــدران ی ــرق مازن ــتخوانی را در ش اس
ســایر مناطــق یعنــی از  هفدهــم مهــر تعییــن کــرد، در 
ــرکت  ــو 13 ش ــاد عض ــزارو 100  صی ــخ  یکه ــن تاری ای
تعاونــی پــره ایــن منطقــه صیــد ماهیــان ســفید،کفال و 
کپــور را بــه عنــوان مهمتریــن ماهیــان  اســتخوانی خــزر 

ــد. ــاز می کنن آغ
 بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه شــیات ایــران هــر 
ســاله فصــل صیــد ماهیــان اســتخوانی دریــای خــزر در 
ــا بررســی شــرایط مختلــف از  اســتان هــای شــمالی را ب
جملــه میــزان ذخایــر ماهیــان، تحــوالت آب و هوایــی و 
معیارهایــی از ایــن دســت تعییــن مــی کنــد. مهمتریــن 
ــدران طــی ۴ ســال  ــران شــرق مازن ــه ماهیگی ــی ک دلیل
ــق  ــر مناط ــر از دیگ ــه زودت ــک هفت ــدود ی ــته ح گذش
ــزر  ــواحل خ ــان را در س ــمالی تورهایش ــای ش ــتان ه اس
پهــن مــی کننــد ، نبــود رودخانــه شــیاتی منتهــی بــه 
ســواحل منطقــه میانکالــه بــرای رهــا ســازی بچــه ماهــی 
ســفید اســت ،از طرفــی کفــال خیــز بــودن ایــن منطقــه 

نیــز عامــل دیگــر ایــن تصمیــم کارشناســی اســت.
ــی  ــران  مابق ــیات ای ــمی ش ــام رس ــاس اع ــر اس  ب
مجموعــه 5۴شــرکت تعاونــی صیــادی پــره مازنــدران از 
ــد تورهایشــان را در ســواحل  ــی توانن ــر امســال م 22مه

ــد. ــری پهــن کنن ــرای ماهیگی ــای خــزر ب دری
 ســاماندهی جایــگاه صیــادی ،آمــاده کــردن تراکتورهــا 
و قایــق هــای ماهیگیــری ، نوســازی و دوخــت و دوز 
ــن  ــای ای ــت ه ــه فعالی ــن ســوخت از جمل ــا و تامی توره
روزهــای صیــادان عضــو شــرکت هــای تعاونــی صیــادی 
پــره مازنــدران بــرای پهــن کــردن تورهــای ماهیگیــری در 

ســواحل خــزر اســت. 
سرپرســت معاونــت صیــد و بنــادر ماهیگیــری شــیات 
ــا گفــت کــه  ــگار ایرن ــا خبرن ــدران در گفــت و گــو ب مازن
5۴ شــرکت تعاونــی صیــادی پــره بــا چهــار هــزار و 200 
صیــاد ایــن روزهــا در حــال آمــاده ســازی تورهــا و ادوات 
ماهیگیــری هســتند تــا بــا آمادگــی کامــل فصل صیــد را 

آغــاز کننــد.
ــه شــیات  ــن ک ــان ای ــا بی ــا ب ــاس اســماعیلی م  عب
بــرای مشــکل ســرمایه در گــردش شــرکت هــای تعاونــی 

ــرای  ــه داد:  ب ــت، ادام ــرده اس ــت ک ــهیات پرداخ تس
توســعه فعالیــت هــای آبــزی پــروری در کنــار ســاحل و 
مکانیزاســیون صیــادی محدودیتی در پرداخت تســهیات 
بانکــی بــه شــرکت هــای تعاونــی صیــادی وجــود نــدارد.

ــوری و  ــای موت ــق ه ــوخت قای ــن س ــاره تامی  وی در ب
تراکتورهــا نیــز گفــت کــه بــا هماهنگــی اتحادیــه صیادی 
ــی ، کارت   ــای نفت ــرآورده ه ــش ف ــرکت پخ ــره و ش پ

ــدارد.  ــا  شــارژ شــده و مشــکلی وجــود ن ســوخت ه
 رهــا ســازی حــدود ۹0 میلیــون قطعــه بچــه ماهــی در 

رودخانــه هــای شــیاتی مازنــدران 
ــای  ــان دری ــد ماهی ــدود 80 درص ــه ح ــی ک  از آنجای
خــزر رودکــوچ هســتند کــه بــرای تخــم ریــزی بایــد بــه 
رودخانــه هــا مهاجــرت کننــد، ولــی بــه دالیــل مختلــف 
ــاخت  ــه، س ــن وماس ــه ش ــی روی ــت ب ــه برداش ازجمل
وســازهای غیرمجازدرحاشــیه رودخانــه هــا و از بیــن رفتن 
مســیر مهاجــرت ماهیــان، زیســتگاه های طبیعــی ماهیان 
ــر  ــا تکثی ــده ت ــث ش ــن امرباع ــه همی ــده ک ــب ش تخری
ــه توســعه  ــرای کمــک ب بچــه ماهــی درمراکزبازســازی ب
پایدارصیدوصیــادی یکی ازاولویتهای کاری شــیات شــود.

 ورود انــواع آالینــده هــای شــهری، صنعتی و کشــاورزی 
بــه رودخانــه هــا، برداشــت بــی رویــه و غیــر مســئوالنه از 
بســتر و تجــاوز بــه حریــم رودخانــه هــا، احــداث ســد و 
ــر روی  ــدون در نظــر گرفتــن مســیرهای ماهــی ب ــل ب پ
رودخانــه هــا و همچنیــن وجــود صیــادان غیــر مجــاز در 
ــا زادآوری  ــا ســبب شــده ت ــه ه مصــب و داخــل رودخان
ماهیــان ســفید دچــار اختــال شــود و تکثیــر و تولیــد 
مصنوعــی بچــه ماهیــان و رهاســازی آنهــا در دســتور کار 

قــرار گیــرد.
 ســابقه تکثیــر و تولیــد مصنوعــی بچــه ماهیــان گــرم 

ــر مــی گــردد. ــه ســال 1352 ب آبــی در مازنــدران ب
 رئیــس و مدیرعامــل اتحادیــه تعاونــی ماهیگیــران پــره 
اســتان برآمادگــی و اتخاذ تمهیــدات الزم ازســوی اتحادیه 
و تشــکل های صیــادی پــره در آســتانه صیــد ماهیــان در 
مهرمــاه تاکیــد کــرد و گفــت: براســاس مصوبــه کمیتــه 
مدیریــت صیــد ماهیان اســتخوانی ســازمان شــیات ایران 
صیــد ماهیان اســتخوانی پــره در اســتان مازنــدران از نیمه 

دوم مهرمــاه ســال جــاری آغازخواهــد شــد.
 خشــایار نواحــی در گفــت و گــو با خبرنــگار ایرنــا افزود: 
امســال بــا هماهنگــی شــیات 70 میلیــون قطعــه بچــه 
ــورو  ماهــی ســفید ، 12میلیــون قطعــه بچــه ماهــی کپ
ــا  ــاری ب ــون قطعــه بچــه ماهــی خاوی حــدود پنــج میلی
هزینــه حمــل و نقــل 6میلیــارد تومانــی از ســوی اتحادیه 
صیــادی پــره در رودخانــه هــای شــیاتی غــرب تاشــرق 

اســتان رهــا ســازی شــد.

 وی بــا ابــراز امیــدواری از برگشــت ماهیــان رهــا ســازی 
شــده بــه تــور ماهیگیــران توضیــح داد: در حــال حاضــر 
ــوری و  ــای موت ــق ه ــرای قای ــن ســوخت ب مســایل تامی
تراکتــور بــا هماهنگــی شــیات حــل و فصل شــده اســت 
ــرای  ــی ب ــای تعاون ــردش شــرکت ه ــا ســرمایه در گ ، ام

خریــد ادوات صیــادی کــم اســت.
 وی بیان داشــت:هر شــرکت تعاونی در فصل ماهیگیری 
بــه ســه تــن تــور نیــاز دارد کــه هــر ســاله در اثــر توفــان 
هــای ناگهانــی و غیــر قابــل پیــش بینــی دریــا ، وجــود 
لنگرهــای غیــر مجــاز و همچنیــن وضعیت نامناســب کف 
دریــا بــه لحــاظ وجــود نخالــه و آشــغال هــای رهاشــده 

دردریــا ســبب پارگــی تورهــا مــی شــود.
 نوایــی بــا بیــان ایــن کــه در حــال حاضــر شــرکت های 
تعاونــی ســخت مشــغول ترمیــم  بــاز ســازی تورهــا و یــا 
ــه  ــر مصوب ــح داد: اگ ــد هســتند ،توضی ــور جدی ــد ت خری
100میلیــارد تومانی ســفر رئیس جمهور محتــرم از محل 
تعدیــل ،ســاماندهی ، اقتصــادی کــردن و تثبیــت اشــتغال 
ــی اختصــاص  ــه جامعــه صیــادی  شــرکت هــای تعاون ب

بیابــد ، بســیاری از مشــکات حــل و فصــل مــی شــود.
 وی بــا بیــان بــا اشــاره بــه ایــن کــه همچنان مشــکات 
ــل  ــه الینح ــش بیم ــدران  در بخ ــادی مازن ــه صی جامع
باقــی مانــده اســت، توضیــح داد: در حــال حاضــر ســهم 
پرداخــت حــق بیمــه هــر یــک نفــر از اعضــای  ۴هــزارو 
200 نفــر از ماهیگیــران عضــو شــرکت تعاونــی هــا ماهانه 
ــت  ــیده اس ــان رس ــزار توم ــون و 200 ه ــک میلی ــه ی ب
ــیار  ــه بس ــت 6ماه ــه فعالی ــه ب ــا توج ــم ب ــن رق ــه ای ک
ســنگین اســت،امیدواریم طــرح کاهــش حــق ســهم بیمه 
ماهیگیــران  از 27درصــد بــه 17درصــد کاهــش بیابــد ، 
مصوبــه قانونــی دولــت کــه از 10 ســال پیــش تــا کنــون 

عملیاتــی نشــده اســت.
 بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه  وزارت رفــاه 

همچنــان بــه دلیــل مشــکات مالــی مصوبه هیــات دولت 
مبنــی بــر کاهــش 10 درصــد حــق ســهم بیمــه صیــادان 

را اعمــال نمــی کند.
 مدیــر عامــل شــرکت تعاونــی ماهیگیــران صیــادی پره 
مازنــدران یکــی دیگــر از  خواســته جامعــه صیــادی را نوع 
بیمــه کــه  ســخت و زیــان آور محســوب شــود اعــام کرد 
و بیــان داشــت: بــه همیــن دلیــل اکنــون ماهیگیــران باید 
بــه مــدت 30 ســال ســابقه اشــتغال و بیمــه ای داشــته 
ــوده  ــر و فرس ــران را پی ــه  ماهیگی ــی ک ــند ، موضوع باش

کــرده اســت.
 بــر اســاس آمــار رســمی شــیات مازنــدران در فصــل 
صیــد گذشــته حــدود یکهــزارو 600 تن ماهی اســتخوانی 
توســط صیــادان پــره از دریــای خــزر صیــد کــه کاهــش 
حــدود 35 درصــدی نســبت بــه فصــل صیــد ســال 3۹۹ 

داشــته اســت. 
  بــه طــور معمــول فصــل صیــد ماهیــان اســتخوانی در 
دریــای خــزر از مــاه مهــر شــروع مــی شــود و تــا اواخــر 
ــه  ــته ب ــت بس ــط اردیبهش ــا اواس ــی ت ــن  و گاه فروردی

ــد. ــی یاب ــه م ــی ادام ــرایط آب و هوای ش
 صیــد و ماهیگیــری در ســواحل دریــای خــزر بــه روش 
» پــره » اســت بــه ایــن صــورت کــه تورهایــی بــا ارتفــاع 
ــر  ــک هــزار و 200 مت ــه طــول ی ــر و ب ــا 10 مت هفــت ت
بــه کمــک یــک قایــق بــه صــورت نیــم دایــره در فاصلــه 
ــا (  ــق دری ــری عم ــا ) 1۴ مت ــاحل دری ــخصی از س مش
ــان اســتخوانی  ــه و پــس از انباشــته شــدن از ماهی ریخت
ــه وســیله  ــور، ب ــه هــای کفــال، ســفید و کپ شــامل گون

ــه ســاحل کشــیده می شــود. تراکتــور ب
ســر صیــاد ، فــوکا پــوش )صیــادان باچکمــه هــای بلند( 
ــران و  ــور( قایق ــت کار ت ــی )مرم ــت چ ــز ، چین ــور ری ت
ــره  ــادی پ ــی در انجــام صی ــور ران از نیروهــای اصل تراکت

هســتند.

گزارش

خیزصیادان مازندران برای پهن کردن 
تور ماهیگیری درخزر

خبر

        

امــام جمعــه رشــت و نماینــده ولی فقیــه درگیــان گفت: 
هــر کســی اختــال در نظــام اجتماعــی و جامعه ایجــاد کند، 
مــردم آزاده و دولــت آنــان را ســر جــای خــود می نشــانند و 
کســی قــادر نیســت چهــره نورانــی انقاب اســامی را ســیاه 

و خدشــه دار کنــد.
ــی  ــت اهلل رســول فاحت ــا، آی ــگار ایرن ــزارش خبرن ــه گ  ب
در جمــع عــزاداران رحلــت رســول مکــرم اســام حضــرت 
محمــد مصطفــی )ص( و ســبط اکبرش حضرت امام حســن 

ــزود:  ــی )ره( رشــت اف ــام خمین ــی ام ــی )ع( در مصل مجتب
امــروز اســتکبار و ایــادی آنــان سراســر وجودشــان مملــو از 
ــران اســامی  ــی ای رعــب و هــراس از مــردم مومــن و انقاب
اســت و دشــمن از رویــش جوانــان ایــران اســامی به شــدت 

مــی هراســد. 
وی بــا اشــاره بــه ســرود »ســام فرمانــده« عنــوان کــرد: 
ایــن ســرود مانــدگار هــزاران نوجــوان را در مســیر انقــاب 
ــاک  ــد و پ ــدار، مجاه ــاق م ــران اخ ــران و پس آورد و دخت

ــرد. ــدان ک ــت را وارد می صف
 وی تصریــح کــرد: دشــمنان ایــران اســامی بداننــد کــه 
انقــاب اســامی ایــران بــه ســوی نیــم قرن خــود مــی رود و 
هــر روز ریشــه هــای آن مســتحکم تــر و نســل هــای جدیــد 

بــه آن گرایــش بیشــتر یافتــه و بــدان مــی پیوندنــد.
ــات  ــا اشــاره بــه جریان  نماینــده ولــی فقیــه در گیــان ب
اخیــر افــزود: ایــن جریانــات و حــوادث چیــزی جــز صابــت، 
شــجاعت و حمایــت بــرای مــردم مــا نــدارد ضمــن اینکــه 

جوانان بیش از پیش به حجاب گرایش پیدا می کنند.
ــه  ــپر هم ــان را س ــا جانش ــردم م ــت: م ــار داش  وی اظه
بایایــی مــی کننــد کــه متوجــه آییــن و کتــاب آســمانی و 
پیامبــر اســام محمــد مصطفــی )ص( شــود. ملت مســلمان 
ایــران یکپارچــه اعــم از دختــران و پســران، جوانــان و 
نوجوانــان مــا در خدمــت نبــی مکرم اســام حضــرت محمد 

مصطفــی )ص( جانفشــانی مــی کننــد. 
ــا بیــان اینکــه دشــمنان  امــام جمعــه رشــت در ادامــه ب
ایــران حقیقــت انقــاب اســامی، ســیر تکاملــی آن و مــردم 
را شــناخته اند، بیــان داشــت: از اینکــه ملــت ایــران بــا ایمــان 
و رفتــار الهــی، قلــب ملــت هــا را فتــح کــرده برای دشــمنان 

قابــل قبــول نیســت.
 وی بیــان داشــت: اینکــه دشــمنان ایــران اســامی 
هرازگاهــی در داخــل ترقــه پراکنــی کــرده و چهار نفــر نادان 
بــزدل را تحریــک مــی کننــد راه بــه جایــی نمــی برنــد و این 
ملــت هــدف و رهبــران آنهــا را مــی شناســد و اختالگــران را 

سر جای خود می نشانند.
 آیــت اهلل فاحتــی افــزود: دشــمنان ایــن ملــت هــم بعــد 
ــاور رســیده انــد کــه اگــر ایــن  ــه ایــن ب بیــش از ۴ دهــه ب
ملــت ادامــه دهنــده راهــی باشــد کــه انتخــاب کــرده و در 
آن قــرار گرفتــه، شــاهد پیــروزی خــود و نابــودی دشــمنان 
خیــره ســر جهانــی خواهــد بــود از اینــرو ایــن دشــمنان دون 

از ملــت اســتوار ایــران مــی هراســند.
 وی بــا بیــان اینکــه بصیــرت انســان را متوجــه بحــران هــا 
کــرده و ضمــن تفســیر قــدرت بحــران، ایســتادگی در برابــر 
بحــران آفرینــان را موجــب مــی شــود، ادامــه داد: معرفــت و 
بصیــرت 2 بالــی اســت کــه مــردم را در طــول تاریــخ اســام 

در دفــاع از احــکام نورانــی یــاری کــرده و مــی کنــد.
 در ایــن مراســم جمعیــت حاضــر بــه در رثــای درگذشــت 
ــی )ص(  ــد مصطف ــرت محم ــم حض ــر اعظ ــوز پیامب جانس
ــم اهــل بیــت امــام حســن مجتبــی )ع( عــزادارای و  و کری

ســینه زنــی کردنــد.

کسی نمی تواند چهره نورانی انقالب اسالمی را خدشه دار کند

معــاون برنامــه ریــزی و اقتصــادی وزیــر جهــاد کشــاورزی 
ــا  ــزی نهایت ــوالت جالی ــی محص ــای صادرات ــت: تعرفه ه گف
تــا دو هفتــه دیگــر اعــام می شــود و حداقــل 100 درصــد 
افزایــش تعرفــه ای بــرای محصــوالت آب بــر خواهیم داشــت.

ــز  ــی در می ــد قربان ــر، محم ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ  ب
اقتصــاد شــبکه یــک ســیما، در واکنــش بــه ایــن موضــوع که 
ــی محصــوالت  ــد تعرفه هــای صادرات ــان شــهریور بای ــا پای ت
کشــاورزی اعــام می شــد، گفــت: در قانــون هیــچ اشــاره ای 
ــده  ــاه نش ــر م ــی در اول مه ــای صادرات ــام تعرفه ه ــه اع ب
ــر نهایتــاَ  اســت امــا تعرفه هــای صادراتــی محصــوالت آب ب

ــه دیگــر اعــام می شــود. ــا دو هفت ت
 معــاون برنامــه ریــزی و اقتصــادی وزیــر جهــاد کشــاورزی 
ــوالت  ــی محص ــای صادرات ــش تعرفه ه ــزان افزای ــاره می درب
آب بــر هــم گفــت: حداقــل 100 درصــد افزایــش تعرفــه ای 

خواهیــم داشــت. 
ــا تعرفــه وجــود  قربانــی افــزود: 2 محدودیــت در رابطــه ب
دارد. محدودیــت در وضــع ابعــاد فیزیکــی و دیگــری در 

مــراودات بیــن المللــی. در رابطــه بــا برخــی کشــورها بایــد 
ــا تعرفــه آن هــا تنظیــم کنیــم. تعرفــه خــود را متناســب ب

 وی در ادامــه تصریــح کــرد: بــرای کشــورهای اوراســیا کــه 
ــم یعنــی  ــی داری ــه متفاوت مشــغول مذاکــره هســتیم، تعرف
ــا  ــد م ــا وارد می کنن ــور م ــه کش ــا ب ــه آن ه ــی ک محصوالت
نیــز موظفیــم محصوالتــی بــه آن هــا بــا تعرفــی دیگــر صادر 

 . کنیم
معــاون برنامــه ریــزی و اقتصــادی وزیــر جهــاد کشــاورزی 
اظهــار کــرد: در رابطــه بــا ســایر کشــورها، محصوالتــی که در 
گلخانــه تولیــد می شــود عــوارض کمتــری در نظــر گرفتــه 
ــدارد،  ــت ن ــد موضوعی ــه 100 درص ــی تعرف ــود؛ یعن می ش
ــی در محصــوالت  ــری مصــرف می شــود. ول چــون آب کمت
مزرعــه ای کــه آب بــر هســتند، طبــق سیاســت کلــی حداقل 

100 تعرفــه صــادرات در نظــر گرفتــه می شــود.
 قربانــی گفــت: االن الگــوی کشــت و سیاســت های 
ــا یــک مــورد کــه  ــاط ب ــاده اســت در ارتب ــا آم پشــتیبان م
ــل  ــم کام ــه تفاه ــرو ب ــا وزارت نی ــد ب ــت بای ــث آب اس بح

ــم  ــام بکنی ــه اع ــت را ک ــوی کش ــه الگ ــیم و بافاصل برس
ــل  ــر مث ــوالت آب ب ــوارض محص ــث ع ــا آن بح ــان ب همزم
هندوانــه، خربــزه، پیــاز و ســیب زمینــی را اعــام می کنیــم.

 در اجرای قانون کشت مشکل داریم
 حجــت االســام احــد آزادیخــواه ســخنگوی کمیســیون 
کشــاورزی مجلــس دیگــر مهمــان برنامــه میز اقتصــاد گفت: 
در حــوزه اصــاح الگــوی کشــت در حــوزه قانــون ما مشــکلی 
نداریــم بلکــه در حــوزه اجــرای قانــون ممکــن اســت مشــکل 

ــته باشیم. داش
 آزادیخــواه افــزود: مــا صادرات محصــوالت جالیــزی قاعدتاً 
ــا متأســفانه در یــک  ــر مرجــوع و منفــی اســت، ام ــک ام ی
تضــادی و در یــک مشــکل از دو طــرف االن دارد بــه دســتگاه 

نظارتــی مثــل مجلــس شــورای اســامی فشــار می آیــد.
 ســخنگوی کمیســیون کشــاورزی مجلــس افــزود: از ایــن 
طــرف کشــاورز سالهاســت کــه دارد محصــوالت جالیــزی را 
ــرار معــاش می کنــد از  ــق ام ــن طری کشــت می کنــد و از ای
طرفــی هــم مشــکل آب داریــم ایــن می شــود تعارضــی کــه 

اینجا قانون باید تعیین تکلیف بکند.

 وی گفــت: اینکــه مــا در قانــون گفتیــم شــش ماه قبــل از 

اعمــال ایــن موضــوع را اطــاع رســانی کنــد بــرای اینکــه هم 

کشــاورز و هــم صادرکننــده متضرر نشــود.

ــون بودجــه ســال  ــاده 8 قان ــد م ــزود: در بن  آزادیخــواه اف

ــن  ــی از ای ــام داده و در یک ــدام انج ــه اق ــس س 1۴01 مجل

مــوارد ایــن تکلیــف را مــا برعهــده وزارت جهــاد کشــاورزی 

گذاشــتیم کــه موضــوع اصــاح الگــوی کشــت را رســماً اباغ 

کنــد.

 وی گفــت: شــورای قیمــت گــذاری مهمتریــن حربــه ای 

اســت کــه مجلــس جــاری در اختیــار دولت قــرار داده اســت. 

وزارت کشــاورزی از طریــق شــورای قیمــت گــذاری می توانــد 

ــدم را آنجــا  ــذاری گن ــل قیمــت گ بخشــی از اشــکاالت مث

تعییــن تکلیــف کند.   

۳۲ درصد تسهیالت رشد هشت درصدی اقتصادی گنبدکاووس جذب شد



در حالــی کــه شــهریور امســال بازار مســکن کل کشــور 
در هــر دو شــاخص فــروش و اجــاره بــا رشــد ۳.۵ درصــد 
قیمــت نســبت بــه مــرداد مواجه شــد، تــورم ســالیانه این 
ــه رقــم ۲۹.۴ درصــد رســید کــه ۱۲.۷ درصــد  بخــش ب

پایین تــر از نــرخ تــورم عمومــی بــود.
ــش نســبی  ــام از افزای ــار و ارق ــزارش ایســنا، آم ــه گ  ب
ــه  ــهریورماه نســبت ب ــت مســکن کل کشــور در ش قیم
ــام  ــار اع ــز آم ــه مرک ــت دارد. آنطــور ک ــاه حکای مردادم
کــرده  قیمــت مســکن در کل کشــور در شــهریور ۱۴۰۱ 
در مقایســه بــا مــاه گذشــته ۳.۵ درصــد افزایــش داشــته 
اســت. در حالــی کــه مــاه گذشــته ایــن عــدد ۲.۸ درصــد 

بــود.
ــش قیمــت مســکن در   از ســوی دیگــر بررســی افزای
ــل  ــاه مشــابه ســال قب ــه م شــهریورماه ۱۴۰۱ نســبت ب
)تــورم نقطــه بــه نقطــه( از افزایــش ۳۲.۶ درصــد حکایــت 
دارد. تــورم نقطــه بــه نقطــه در مــرداد امســال نیــز ۳۲.۶ 

درصــد بــود.
ــه  ــور در ۱۲ ماه ــکن کل کش ــت مس ــاخص قیم  ش
منتهــی بــه شــهریورماه ســال جــاری )تــور ســالیانه( نیــز 
رشــد ۲۹.۴ درصــد را بــه ثبــت رســاند. نــرخ تورم ســالیانه 

مســکن در مردادمــاه ۲۸.۸ درصــد بــود.
 افزایــش ماهیانــه قیمــت مســکن کل کشــور در 
ــد،  ــرداد ۲.۳ درص ــد، خ ــال ۲.۵ درص ــت امس اردیبهش
تیرمــاه ۳.۸ درصــد، مردادمــاه ۲.۸ و شــهریورماه ۳.۵ 

ــت. ــوده اس ــد ب درص
ــه  ــورم ماهیان ــش ت ــز از افزای ــاره نی ــش اج ــار بخ  آم

اجــاره در کل کشــور طــی شــهریورماه ۱۴۰۱ نســبت بــه 
ــت دارد. ــاه حکای مردادم

ــبت  ــور نس ــاره در کل کش ــرخ اج ــال ن ــهریور امس  ش
بــه مــرداد ۳.۵ درصــد افزایــش یافــت. همچنیــن اجــاره 
بهــا نســبت بــه شــهریور پارســال ۳۲.۳ درصد رشــد کرد. 
ــز  ــا در کل کشــور نی ــاره به ــالیانه اج ــورم س شــاخص ت
ــی  ــن در حال ــد. ای ــان می ده ــد را نش ــد ۲۹.۱ درص رش
اســت کــه مــرداد امســال شــاخص تــورم ماهیانــه بخــش 
اجــاره ۲.۹ درصــد، تــورم نقطــه بــه نقطــه ۳۲.۳ درصــد و 

تــورم ســالیانه ۲۸.۶ درصــد بــود.
ــدی  ــش ۰.۷ درص ــام افزای ــار و ارق ــب آم ــن ترتی  بدی
ــا  ــاره به ــورم اج ــدی ت ــد ۰.۶ درص ــکن و رش ــورم مس ت
نســبت بــه مــاه گذشــته را نشــان می دهــد. بــا توجــه بــه 
ــکن  ــازار مس ــی در ب ــک جابه جای ــهریورماه پی ــه ش اینک
محســوب می شــود نوســانات آن تــا حــدودی قابــل 
پیش بینــی بــود. انتظــار مــی رود بــا ورود بــه نیمــه دوم 
ســال جــاری از تــورم مســکن بخصــوص در بخــش خرید 

ــروش کاســته شــود. و ف
 تــورم ماهیانــه، نقطــه بــه نقطه و ســالیانه بازار مســکن 
طــی شــهریور ۱۴۰۱ در حالــی اعــداد ۳.۵ درصــد، ۳۲.۶ 
ــورم  ــه شــاخص ت ــت رســاند ک ــه ثب و ۲۹.۴ درصــد را ب
ــب ۲.۲  ــه ترتی ــور ب ــش مذک ــه بخ ــر س ــی در ه عموم
درصــد، ۴۹.۷ درصــد و ۴۲.۱ درصــد بــود. بنابرایــن تــورم 
ــر  ــر از تغیی ــازار مســکن ۱۲.۷ درصــد پایین ت ــالیانه ب س
ــه  ــات در ۱۲ ماه ــا و خدم ــت کل کااله ــاخص قیم ش

منتهــی بــه شــهریور ۱۴۰۱ بــوده اســت. 

ــتان  ــازان اس ــوه س ــن انب ــره انجم ــات مدی ــو هی عض
تهــران گفــت: واگــذاری زمیــن بــه خانوارهــای دارای ســه 
فرزنــد هــم می توانــد منجــر بــه ســاخت و ســاز شــود و 
هــم بخشــی از هزینــه خانوارهــای پنــج نفره بــرای تامین 
مســکن را کاهــش دهــد و آنهــا را دلگــرم کنــد؛ در طــرح 
ــای  ــه پروژه ه ــم ک ــم می بینی ــکن ه ــی مس ــت مل نهض

خودمالکــی، بهتــر بــه نتیجــه رســیده اند.
 حســن محتشــم در گفت وگــو بــا ایســنا اظهــار کــرد: 
تصمیــم دولــت مبنــی بــر واگــذاری زمیــن بــه خانوارهای 
دارای ســه فرزنــد از دو جهــت مثبــت ارزیابــی می شــود؛ 
بدیــن صــورت کــه هــم می توانــد بــه خانــه دار شــدن این 
خانواده هــا بیانجامــد و هــم بــرای فرزنــدآوری و افزایــش 

جمعیــت انگیــزه ایجــاد کند.
ــرای اجــرا  ــه ای ب ــر برنام ــن حــال ه ــا ای ــزود: ب  وی اف
نیازمنــد برنامه ریــزی و اجــرای دقیــق اســت کــه 
ــن قاعــده مســتثنی نیســت.  واگــذاری زمیــن هــم از ای
ــق  ــارت دقی ــه نظ ــن برنام ــرای ای ــات اج ــی از ملزوم یک
اســت؛ بدیــن صــورت کــه دولــت مراقبــت کنــد زمیــن 
منجــر به ســاخت شــود و دیگــر اینکه مســکن اســتاندارد 
و مقــاوم احــداث شــود. در ایــن زمینه نقش دســتگاههای 
مجــری و ناظــر، مهندســان و حتــی بخــش خصوصــی و 

ــت. ــم اس ــازان مه انبوه س
 عضــو هیــات مدیــره انجمــن انبوه ســازان اســتان تهران 
ــرای ســاخت  ــی ب ــادآور شــد: در تهــران، زمیــن چندان ی
وجــود نــدارد. عمــده اراضــی کــه دولــت در اختیــار دارد 

در در حاشــیه پایتخــت، شــهرهای کوچــک و روســتاها 
اســت کــه طبیعتــا ایــن برنامــه بهتــر عملیاتــی می شــود 
و دســت دولــت بازتــر اســت. البتــه زمین هــا بایــد دارای 

امکانــات رفاهــی و زیرســاختهای شــهری باشــد.
 محتشــم تاکیــد کــرد: دولــت اعــام کــرده کــه پــول 
ــه صــورت قســطی دریافــت می کنــد  ــن زمین هــا را ب ای
کــه از ایــن جهــت بــه اقتصــاد خانوارهــا کمــک می شــود. 
ــن  ــاخت ای ــهیات س ــاط تس ــت اقس ــث پرداخ ــا بح ام

واحدهــا نیــز مهــم اســت
ــا بیــان  ــره انجمــن انبــوه ســازان ب  عضــو هیــات مدی
اینکــه واگــذاری زمیــن صرفــا بــه ســاخت و ســاز منجــر 
نمی شــود گفــت: بعضــی افــرادی کــه زمیــن را دریافــت 
می کننــد ممکــن اســت امتیــاز خــود را بفروشــند. ایــن 
مســاله ممکــن اســت مقــداری بــه معیشــت آنهــا کمــک 
ــه تولیــد مســکن نخواهــد شــد و در  کنــد امــا منجــر ب

ــد. واقــع معضــل کمبــود مســکن باقــی می مان
ــه طــرح نهضــت ملــی مســکن  ــا اشــاره ب  محتشــم ب
گفــت: پــروژه نهضــت ملــی مســکن دارای یــک بخــش 
خودمالکــی اســت کــه در رونــد اجــرا موفق تــر از 
پروژه هــای دولتــی بــه نظــر می رســد. علــت آن اســت که 
زمیــن متعلــق بــه یــک یا دو نفــر اســت و مجــوز آن صادر 
شــده، همچنیــن هزینه هــای ســربار و بروکراســی پیچیده 
ــی  ــای دولت ــروژه ه ــه در پ ــی ک ــد. در حال اداری را ندارن
ــی  ــیر طوالن ــدن مس ــی ش ــای اداری و ط پیچپیدگی ه

ــم.  ــاهده می کنی ــل اداری را مش ــرای مراح ب
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ــک طــرف منجــر  ــد از ی ــا می توان ــرد بانک ه ــود شــفافیت در عملک نب
ــر،  ــرف دیگ ــده و از ط ــه ش ــی در جامع ــری و ناعدالت ــش نابراب ــه افزای ب
ســرمایه های مردمــی را بــه ســمت کســب منفعــت بــرای عــده ای خــاص 

و ایجــاد تــورم هدایــت کنــد.
  بــه گــزارش خبرنــگار مهــر طبــق تعریــف بانــک مرکــزی از تســهیات 
کان ایــن تســهیات معــادل حداقــل ۱۰ و حداکثــر ۲۰ درصــد ســرمایه 
پایــه هــر بانــک اســت. بــه عنــوان نمونــه، طبــق دســتورالعمل تســهیات 
و تعهــدات کان بانکــی، اگــر یــک بانــک ۲,۰۰۰ میلیــارد تومــان ســرمایه 
پایــه داشــته باشــد، در صورتــی کــه بــه یــک یــا چنــد شــخص ذینفــع 
واحــد ۲۰۰ میلیــارد تومــان تســهیات دهــد، ایــن معادل تســهیات کان 
در نظــر گرفتــه می شــود؛ حداکثــر ســقف قانونــی پرداختــی تســهیات 
کان بــرای چنیــن بانکــی نیــز ۴۰۰ میلیــارد تومــان بــوده و پرداخت بیش 

از آن تخلــف محســوب می شــود. 
ــه اشــخاص  ــد ب ــک می توان ــک بان ــه ی ــی ک ــوع تســهیات کان مجم
مختلــف پرداخــت نمایــد نیــز ۸ برابــر ســرمایه پایــه بانــک اســت، یعنــی 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــوع ۱۶ ه ــد در مجم ــال می توان ــورد مث ــک م بان

ــد. ــت کن ــهیات کان پرداخ تس
 یکــی از الزامــات کنتــرل خلــق پــول در کشــور جهت کنتــرل نقدینگی 
و تــورم، توجــه بــه خلــق پــول بانک هاســت کــه مهمتریــن نوع خلــق پول 
بانک هــا از طریــق تســهیات دهی اســت. داشــتن قــدرت خلــق پــول بــا 
توجــه بــه ســطح اهمیــت و تأثیرگــذاری آن بــر فضــای اقتصــادی کشــور، 
بایــد تحــت کنتــرل بــوده و نظارتــی بــر آن وجــود داشــته باشــد. در غیــر 
اینصــورت، شــرایط بــه گونــه ای می شــود کــه فــارغ از اینکــه چــه کســی 
قــدرت خلــق پــول را در دســت دارد، افــراد فقــط بــه دنبال ســود و منفعت 
شــخصی خــود برونــد و با عملکــرد نامناســب، کشــور را در معــرض بحران 

ــرار دهند. ق
ــم اســت  ــت مه ــن جه ــا از ای ــر بانک ه ــر، نظــارت ب ــارت دیگ ــه عب  ب
ــردم می گــذارد،  ــر زندگــی م ــر مســتقیمی ب ــا تأثی کــه عملکــرد بانک ه
زیــرا تســهیات دهی، ســپرده گیری، ســرمایه گذاری، تأمیــن مالــی 
ــا  ــی کــه بانک هــا انجــام می دهنــد مســتقیماً ب پروژه هــا و ســایر عملیات
ــن  ــه وســیله ای ــد ب ــا می توانن ــط اســت و بانک ه ــول و نقدینگــی مرتب پ
قــدرت خــود در هدایــت جریــان نقدینگــی کشــور، فعالیت هایــی کــه بــه 
تولیــد منجــر شــده را رشــد داده و موجــب رونــق اقتصــادی کشــور شــوند 
یــا برعکــس بــه فعالیت هایــی کــه بــا قصــد ســوداگری و داللــی صــورت 
ــخاص  ــع اش ــه نف ــا ب ــه تنه ــی ک ــه فعالیت های ــی ب ــا حت ــد ی می گیرن
خاصــی محــدودی شــود، ضریــب داده و در نهایــت بــه طیــف خاصــی از 

جامعــه ســود و بــه عمــوم جامعــه زیــان برســانند.
 از ایــن رو نبــود شــفافیت در عملکــرد بانک هــا می توانــد از یــک طــرف 
منجــر بــه افزایــش نابرابــری و ناعدالتــی در جامعــه شــده و از طــرف دیگر، 
ســرمایه های مردمــی را بــه ســمت کســب منفعــت بــرای عــده ای خــاص 
و ایجــاد تــورم و ضــرر بــرای عمــوم جامعــه هدایــت کنــد. از ایــن رو الزم 
ــر عملکــرد  ــا بانــک مرکــزی کــه یکــی از وظایــف آن نظــارت ب اســت ت
بانک هاســت بــه ایــن وظیفــه خــود عمــل کنــد و تســهیات دهی 
ــا و  ــا ام ــک مرکــزی ب بانک هــا را کنتــرل کنــد؛ هــم اکنــون نظــارت بان

اگرهایــی مواجــه اســت و کافــی نیســت.
 شــفافیت در اعطــای تســهیات کان، یکــی از محورهــای کنتــرل خلق 
پــول، نقدینگــی و تــورم اســت کــه در تبصــره ۱۶ قانــون بودجــه ۱۴۰۱ بر 

آن تاکید شــده اســت 
ــون در  ــز در راســتای ایجــاد شــفافیت و اجــرای قان ــزی نی ــک مرک بان
ــک را  ــدگان کان ۱۴ بان ــهیات گیرن ــامی تس ــال اس ــاه امس فروردین م
بــا جزئیــات کامــل منتشــر کــرد. در پایــان اردیبهشــت ماه نیــز اطاعــات 

مربــوط بــه تســهیات کان ۳ بانــک دیگــر را ارائــه کــرد.
 بســیاری از کارشناســان ایــن اقــدام بانــک مرکــزی را مثبــت ارزیابــی 
ــع  ــه جم ــز ب ــده نی ــای باقی مان ــایر بانک ه ــد س ــدوار بودن ــرده و امی ک
بانک هــای شــفاف شــده بپیوندنــد؛ امــا شــورای پول واعتبــار در ۳۱ 
خردادمــاه بــا مصوبــه ای مســیر ایجــاد شــده در حــوزه شــفافیت بانکــی 
را بــه ســمت شــفافیت حداقلــی منحــرف کــرد؛ چراکــه در ایــن مصوبــه 
بانــک مرکــزی مکلــف شــد تنهــا تســهیات کان بــاالی ۱۰۰ میلیــارد 

تومــان را منتشــر کنــد.
ــل ۱۰  ــن شــورا پرداخــت حداق ــای پیشــین ای ــه در مصوبه ه  حال آنک
ــه  ــه ذینفــع واحــد، ب ــی بانک هــا ب و حداکثــر ۲۰ درصــد ســرمایه نظارت
ــه  ــدوده ب ــن مح ــد و ای ــناخته می ش ــا ش ــهیات کان آن ه ــوان تس عن
عنــوان حــد قانونــی تســهیات کان، اعــام شــده بــود. در قانــون بودجــه 
نیــز همیــن مصوبــات مدنظــر قانون گــذار بــود و بــا اجــرای قانــون بودجــه 
ــا  ــی بانک ه ــی برخ ــه تســهیات کان پرداخت ــوط ب ــات مرب ــز اطاع نی
ــش  ــار بخ ــورای پول واعتب ــه ش ــد از مصوب ــا بع ــد؛ ام ــر ش ــل منتش کام

زیــادی از تســهیات پرداختــی آن هــا مخفــی شــد.
 بعــد از اینکــه ایــن قاعــده ی بانــک مرکــزی در شفاف ســازی تســهیات 
اعطایــی بانک هــا پیــاده شــد، صــدای بســیاری از رســانه ها در واکنــش بــه 
آن درآمــد. امــا اخیــراً از جانــب دولــت صحبــت از یــک الیحــه ی اصاحــی 
بحــث برانگیــز بــر تبصــره ۱۶ قانــون بودجــه کشــور بــه میــان آمده اســت.

 کــه از جملــه اثــرات مخــرب ایــن اقــدام بــه تقلیــل هــدف انتشــار آمــار 
تســهیات کان، بازگشــت بــه عقــب، مخفــی مانــدن، زدوبندهــای صورت 

گرفتــه در ایــن مســیر اشــاره کــرد. 
 بایــد گفــت لــزوم شــفافیت تســهیات کان و انتشــار لیســت 
ابربدهــکاران بانکــی، بررســی زبــان انباشــته بانک هــا، پرداخــت تســهیات 
تــا چنــد برابــر ســقف مجــاز و ســرمایه پایــه بانــک و در نهایــت پرداخــت 
تســهیات بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی خــاص و مرتبــط بــا بانک هــا 
ــری  ــه کارگی ــح و ب ــارت صحی ــدم نظ ــان از ع ــاری نش ــال های ج در س
ــه  ــرای نمون ــت. ب ــهیات کان اس ــث تس ــگیرانه در بح ــای پیش روش ه
زیــان انباشــته ۱۲ بانــک، ۳۰۰ هــزار میلیــارد تومــان اعــام شــده اســت. 
همچنیــن بنــا بــر گفتــه یــک نماینــده مجلــس یــک بانــک خصوصــی بــا 
ســرمایه ۴۰۰ میلیــارد تومانــی، در مجمــوع از زمــان تأســیس حــدود ۲۰ 
هــزار میلیــارد تومــان تســهیات پرداخــت کــرده اســت و از ایــن میــزان، 
حــدود ۱۶ هــزار میلیــارد تومــان، ســهم تســهیات کان پرداختــی بانــک 
در حــدود ۵۰ فقــره بــوده کــه تقریبــاً همــه مــوارد بــا فســاد و زد و بنــد 
پرداخــت شــده و لــذا بازپرداخــت نشــده و بــه معوقــه تبدیــل شــده اســت.

 انتشــار لیســت ابربدهــکاران بایــد مطابــق قانــون و جزئیــات و حجــم 
ــکاران را  ــات ابربده ــی اطاع ــای عموم ــرد. افش ــورت گی ــخص ص مش
ــی کــرد امــا ایــن شــفافیت بایــد  ــوان در گام نخســت مثبــت ارزیاب می ت
مطابــق قانــون کامــل انجــام گیــرد تــا بتوانیــم نتایــج مثبتــی را در اقتصاد 

کشــور شــاهد باشــیم. 

بانک ها عامل کسب منفعت برای عده ای 
خاص و ایجاد تورم در اقتصاد

خبر

بــا اشــاره بــه اینکــه بســتر صــادرات در مازنــدران فراهم 
اســت و دولــت آمادگــی همــکاری بــا بخــش خصوصــی را 
دارد، گفــت: حمایــت مالی از کشــاورزان و ســورتینگ داران 
و خریــد تضمینــی محصــوالت ســبب امنیــت کشــاورزان 

می شــود.
 زمینــه همــکاری دولــت بــا بخــش خصوصــی در 
ــو ــا کارگ ــداری دو هواپیم ــت/ خری ــم  اس ــدران فراه مازن

ــارس از ساری،ســیدمحمود  ــزاری ف ــزارش خبرگ ــه گ ب
حســینی پور در جلســه کارگــروه توســعه صــادرات اســتان 
در اســتانداری مازنــدران ارتبــاط اقتصــادی بــا کشــورهای 
ــی در  ــات عمل ــی از اقدام ــزر را یک ــای خ ــایه دری همس
ــدران  ــرد: مازن ــار ک ــت و اظه ــی دانس ــه دیپلماس عرص
شــرایط مناســبی بــرای صــادرات محصــوالت کشــاورزی، 
مرکبــات و کیــوی را بــه کشــورهای روســیه، قزاقســتان، 
چیــن، ترکمنســتان و کشــورهای جنــوب خلیــج فــارس 

را دارد. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه طبــق هدف گــذاری مقــرر شــد 
تــا ســقف یک میلیــارد دالر صــادرات مرکبــات بــه کشــور 
ــکاری  ــا هم ــت ب ــت: الزم اس ــیم، گف ــته باش ــن داش چی
ــه  ــازار هــدف را ب بخــش خصوصــی، دولتــی و بانک هــا ب

دســت بگیریــم.
 اســتاندار مازنــدران داشــتن باغــات مرکبــات اســتاندارد 
و اهلیــت صادرکننــدگان را دو عامــل مهــم برای صــادرات 
محصــوالت کشــاورزی بــه چیــن  عنــوان کــرد و افــزود: 
الزم اســت دیپلماســی اقتصــادی بــه ویــژه کشــاورزی در 

وزارتخانــه متبــوع تقویــت شــود. 
ــتانی  ــؤوالن اس ــاش مس ــا ت ــرد: ب ــان ک وی خاطرنش
می توانیــم ســهم مازنــدران را در تعامــات ملــی بــا 

ــم. ــف کنی ــتی تعری ــه درس ــی ب ــورهای خارج کش
 اســتاندار مازنــدران بــا اشــاره بــه اینکــه مازنــدران بایــد 
در بــازار رقابتــی صادرکننــدگان پیــش رو باشــد، تصریــح 
کــرد: بــه  منظــور تقویــت زیــر ســاخت های صادراتــی دو 
هواپیمــای کارگو)حمــل بــار( بــرای مازنــدران خریــداری 

شــد. 
حســینی پور بهره منــدی از ســه بنــدر در مازنــدران 
را ســبب توســعه اقتصــادی اســتان دانســت و ادامــه داد: 
ــن راه  ــد جایگزی ــادر می توانن ــادرات بن ــعه ص ــرای توس ب

ریلــی باشــند.
ــت  ــدت دول ــدف بلندم ــؤول ه ــن مس ــه ای ــه گفت  ب
ســیزدهم در مازنــدران صــادرات ۵ میلیــارد دالری در افــق 

ــده اســت. ۸ ســال آین
ــن  ــو گرفت ــدران، الگ ــت در مازن ــی دول ــده عال  نماین
ــادرات  ــادی و ص ــعه اقتص ــق در توس ــتان های موف از  اس
مطلــوب را بــه مســووالن اســتانی تاکیــد کــرد و گفــت: 
ــادرات دارد؛  ــت ص ــدران ظرفی ــدی مازن ــوالت تولی محص

ــد احیــا شــود. بای
ــرای توســعه خطــوط  ــا اعــام اینکــه ب  حســینی پور ب
ریلــی در مازنــدران اقدامــات موثــری انجــام شــده اســت، 
اظهــار کــرد: مازنــدران مرکــز لجســتیک شــمال کشــور 
ــر  اســت در زمینــه اصــاح امــور جــاده ای از طریــق تهات
زمیــن بــه میــزان ۵ هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار بــه ایــن 

منظــور اختصــاص یافــت .
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه بســتر صــادرات در مازنــدران 
ــش  ــا بخ ــکاری ب ــی هم ــت آمادگ ــت و دول ــم اس فراه
ــی از کشــاورزان و  خصوصــی را دارد، گفــت: حمایــت مال
ــبب  ــوالت س ــی محص ــد تضمین ــورتینگ داران و خری س

امنیت کشاورزان می شود.
ــا و  ــاد انباره ــه ایج ــان اینک ــا بی ــدران ب ــتاندار مازن  اس
مرکــز دپــوی کاالهــای اساســی، اســتقرار صنایــع تبدیلی 
ــتان  ــادر اس ــورد توجــه وزارت صمــت، کشــاورزی و بن م
قــرار گیــرد، خاطرنشــان کــرد: برنامــه توســعه اقتصــادی 
ــش  ــداز و طــرح آمای ــا ســند چشــم ان ــد متناســب ب بای

باشــد. 
ــورهای  ــا کش ــدران ب ــواری مازن ــؤول همج ــن مس ای
حاشــیه خــزر را بســتر خوبــی بــرای بازگشــایی بازارهــای 
صادراتــی و گردشــگری در اســتان دانســت و گفــت: بــرای 

ــدران و  ــه در مازن ــه گان ــادر س ــت بن ــتفاده از ظرفی اس
ــد مشــوق هایی ایجــاد  ــی بای کاهــش هزینه هــای صادرات

شــود. 
ــدم  ــل ع ــه دلی ــدران ب ــینی پور، مازن ــه حس ــه گفت ب
جذابیت هــای صادراتــی نتوانســت از حمــل و نقــل 

شــود.  بهره منــد  بین المللــی 
وی بــا اعــام اینکــه رایزنــی الزم بــرای برقــراری جایــزه 
صادراتــی مرکبــات و کیــوی انجــام شــده اســت، تصریــح 
کــرد: کیــوی و مرکبــات می تواننــد ماننــد ســیب از ایــن 

ــوند.  ــد ش ــت بهره من مزی

زمینه همکاری دولت با بخش خصوصی در 
مازندران فراهم  است

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. نجــف افــزود: در دوران کرونا 
بــا ریــزش بخشــی از نیروهــای کار به دلیل توقــف فعالیت 
مواجــه بودیــم و پــس از افزایــش حقــوق و دســتمزدها در 
ســال جــاری نیــز تعدیــل عــده ای از نیروهــای کار توســط 
برخــی از بنگاههــای بخــش خصوصــی را شــاهد بودیــم 
کــه موجــب شــد افــراد بــه ســمت مشــاغل کاذب و غیــر 
رســمی برونــد کــه پایــدار نیســت از ایــن رو معتقــدم باید 
ریــز آمارهــا را در اختیــار داشــته باشــیم تــا بتوانیــم تعداد 

اشــتغال خالــص و پایــدار را بــه دســت آوریــم. 

بــر اســاس گزارشــها، میــزان صــادرات بخــش تعــاون در 
ــوده و در  ــون دالر ب ــاه گذشــته بیــش از ۷۰۰ میلی ۱۰ م
ســه ماهــه نخســت امســال بیــش از ۱۱۵ میلیــون دالر 

صــادرات توســط تعاونــی هــا صــورت گرفتــه اســت.
ــتند  ــی هس ــا بنگاههای ــنا، تعاونی ه ــزارش ایس ــه گ  ب
کــه در توســعه صــادرات و کســب بازارهــای هــدف نقــش 
ــا،  ــران، خرم ــون زعف ــی همچ ــد. محصوالت ــزایی دارن بس
ــی  ــه کاالهــای صادرات  پســته، فــرش، ســنگ و ... از جمل
بــه شــمار مــی رونــد کــه ارزش افــزوده و ارزآوری باالیی را 
عایــد کشــور می کننــد و بخــش اعظمــی از صــادرات این 

کاالهــا توســط تعاونی هــا انجــام مــی شــود.
ــت  ــم فعالی ــینان ه ــای مرزنش ــن تعاونی ه ــن بی  در ای
گســترده ای در زمینــه صــادرات محصــوالت غذایــی، 
ــات  ــی و مصنوع ــوازم خانگ ــای، ل ــج و چ ــکبار، برن خش

ــد. ــتیکی دارن پاس
ــت  ــه جه ــاون را ب ــش تع ــان، نق  بســیاری از کارشناس
کارکردهــای آن در صــادرات غیرنفتــی،  ارزآوری و توســعه 
اقتصــادی تاثیرگــذار می خواننــد و بــر لــزوم فراهــم کردن 

ــوق  ــی و س ــت از بازاریاب ــرای حمای ــاختهای الزم ب زیرس
ــد. ــد دارن ــا در عرصــه صــادرات تاکی دادن تعاونی ه

 مهــدی مســکنی ـ معــاون تعــاون وزارت تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعــیـ  از رشــد میــزان صــادرات بخــش تعــاون 
خبــر داده و می گویــد: بــر اســاس آمارهــا، میزان صــادرات  
بخــش تعــاون بــه خــارج کشــور در ۱۰ مــاه گذشــته بیش 

از ۷۰۰ میلیــون دالر بــوده اســت.
 وی مــی گویــد: تنهــا در ســه ماهــه اول امســال ۱۱۵ 
میلیــون دالر صــادرات تعاونی هــا بــا محوریــت کشــورهای 
ــام  ــه انج ــتان و ترکی ــتان، پاکس ــیه، افغانس ــراق، روس ع
گرفتــه کــه نشــان می دهــد روزهــای خوبــی را در بخــش 

تعــاون شــاهد خواهیــم بــود.
ــاری و  ــط تج ــعه رواب ــر توس ــد ب ــا تاکی ــکنی ب  مس
اقتصــادی بــا کشــورهای همســایه معتقــد اســت: ارتقــای 
ــری  ــوان رقابت پذی ــش ت ــاون و افزای ــش تع ــادرات بخ ص
محصــوالت تولیــدی و خدماتــی، مســتلزم تقویــت 

اســت. صــادرات  تســهیل کننده  زیرســاخت های 
 بــا وجــود آنکــه تعاونی هــا ظرفیتهــای باالیــی در 

صــادرات غیرنفتــی دارنــد ولــی آنطــور کــه بایــد از 
ــی  ــتفاده نم ــور اس ــاون کش ــش تع ــای بخ توانمندی ه
شــود؛ بــا ایــن حــال توســعه صــادرات و گســترش 
بازارهــای جهانــی تعاونی هــا بــه عنــوان رویکردی اساســی 

در دســتور کار دولــت قــرار دارد.
 رضــا علیخانــزاده ـ فعــال تعاونــی ـ پیــش بینــی 
مشــوق های صادراتــی بــرای تعاونــی ها را خواســتار شــده 
و بــه ایســنا، می گویــد: در زمینــه صــادرات الزم اســت کــه 
بخــش خصوصــی و تعاونــی مــورد حمایــت واقعــی قــرار 
گیرنــد و مشــوق های صادراتــی درنظــر گرفتــه شــود تــا 

موجــب کاهــش یــا توقــف صــادرات نشــود.
 وی بخــش اعظمــی از بــازار اشــتغال کشــور را ناشــی از 
فعالیــت بنگاههــای خــرد و کوچــک می دانــد و می گویــد: 
یکــی از راهکارهــای تقویــت و رشــد صــادرات غیرنفتــی 

نــگاه ویــژه بــه بخــش تعــاون اســت.
 بــه گفتــه رئیــس کمیســیون بهبــود فضــای کســب و 
ــه موضــوع واردات و صــادرات  ــه ب ــاون، توج ــاق تع کار ات
بــه خصــوص در حــوزه کشــورهای همســایه موجب رشــد 

ــرای  ــی ب ــد، ارزآوری و درآمدزای ــق تولی ــادی، رون اقتص
ــود. ــد می ش ــد تولی ــش تولی ــور و جه کش

 کارشناســان معتقدنــد بــدون توجــه بــه صــادرات بــه 
ــادی  ــعه اقتص ــد و توس ــی، رش ــادرات غیرنفت ــژه ص وی
محقــق نمی شــود و رشــد پایــدار اقتصــادی زمانــی صورت 
ــا عرضــه  مــی گیــرد کــه بنگاههــای تولیــدی بتواننــد ب
محصــوالت و کاالهــای رقابــت پذیــر بازارهــای جهانــی را 

ــد. در اختیــار بگیرن
 بــه گــزارش ایســنا، در حــال حاضــر بســیاری از 
کشــورهای همســایه عمــده مقاصــد صادراتــی تعاونی هــا 
ــترش  ــه گس ــه آنک ــه ب ــا توج ــد. ب ــی رون ــمار م ــه ش ب
بازارهــای جهانــی بخــش تعاون و توســعه صــادرات تعاونی 
هــا یکــی از رویکردهــای اساســی وزارت تعــاون در ســال 
جــاری اســت، انتظار مــی رود ســهم تعاونی هــا در صادرات 

تــا پایــان ســال رشــد قابــل توجهــی داشــته باشــد. 

تحلیل بهتر بازار اشتغال با ارائه آمار مقرری بگیران

تعاونی ها در سه ماه نخست امسال چقدر صادر کردند؟
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برخــی روانشناســان می گوینــد: اســترس و اضطــراب روند 
ــا اختــال مواجــه می کنــد، از ســوی دیگــر  یادگیــری را ب
کرونــا تــاب آوری نوجوانــان را کاهــش داده اســت. بنابرایــن 
مربیــان، متولیــان و دســت انــدرکاران آمــوزش ایــن واقعیت 
را در اداره امــور آموزشــی و کاس هــا در نظــر داشــته باشــند.

 در تاریــخ ۳۰ بهمــن ۱۳۹۸ بــود کــه بــه طــور رســمی از 
ســوی وزارت بهداشــت اعــام شــد ویــروس کرونــا در ایــران 
نیــز ماننــد بســیاری از جوامــع دیگــر شــایع شــده اســت. به 
مــرور بــه منظــور مقابلــه بــا ایــن ویــروس و پیامدهــای آن، 
تمهیــدات مختلفی از ســوی وزارت بهداشــت اتخاذ شــد که 
یکــی از آنهــا تعطیاتــی مــدارس و جایگزین شــدن شــبکه 
شــاد )آمــوزش مجــازی( بــود. پس از گذشــت تقریبا ۲ ســال 
بــا بهبــود یافتــن وضعیــت، مســئوالن خواســتار بازگشــایی 
ــای بهداشــتی خصوصــا در  ــت پروتکل ه ــا رعای ــدارس ب م
ــا فروکــش کــردن  ــد. اینــک ب فروردیــن ســال ۱۴۰۱ بودن
کرونــا و پیامدهــای آن، در مهرمــاه ســال ۱۴۰۱ تمــام دانش 
آمــوزان در تمــام مقاطــع تحصیلی به صــورت حضــوری، در 

مــدارس حاضــر خواهنــد شــد.
 کارشناســان می گوینــد: یکــی از مســایلی کــه ممکــن 
ــترس و  ــود اس ــد، وج ــروز کن ــا ب ــس از دوره کرون ــت پ اس
اضطــراب در دانــش آمــوزان اســت. اســترس بــه چنــد دلیل 
ممکــن اســت رخ دهــد، از یــک ســو ممکن اســت بــه دلیل 
کناره گیــری از فضــای واقعــی مدرســه و عــادت کــردن بــه 
گذرانــدن دروس بــه شــکل مجــازی باشــد و یــا بــه دلیــل 
ترس هــا و اســترس های ناشــی از ابتــا بــه بیمــاری کرونــا 
ــوزان  ــه دانش آم ــن ب ــوی والدی ــوال از س ــه معم ــد ک باش

ــود. ــل می ش منتق
 بــا توجــه به اینکــه اســترس و اضطــراب همــواره می تواند 
رونــد یادگیــری را بــا اختــال رو بــه رو کنــد، در ایــن گزارش 
بــه منظــور ارائــه راهکارهایــی، پژوهشــگر ایرنــا بــا دو تــن 
از روانشناســان »معصومــه تدریــس تبریــزی« و »علیرضــا 

مرتضــوی« بــه گفــت و گــو نشســت.
 مشروح این گفت و گو را در ذیل می خوانید:

ــه تمــام   رشــد همــه جانبــه مســتلزم توجــه ب
ــت ــامت اس ــاد س ابع

 »تدریــس تبریــزی« در مــورد اهمیــت توجــه بــه ابعــاد 
ــت  ــازمان بهداش ــات س ــق گزارش ــد: طب ــامت می گوی س
جهانــی و مقــاالت منتشــر شــده در ســال های ۲۰۲۰، 
۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، ســامت فــرد را بــه طــور مطلــق نمی توانیم 
تنهــا بــه یــک عامــل محــدود کنیم،زیــرا ســامت فــرد در 
ــا ســه عامــل زیســتی، اجتماعــی و  حداقل تریــن حالــت ب
رفتــاری بررســی می شــود. یعنــی بــه عبارتــی در وضعیــت 
ــا اجتمــاع  ــا دو عامــل ژن و محیــط ی ــراد قطع بیمــاری اف

اهمیــت دارد.
 وی می افزایــد: بنابرایــن هنگامــی کــه در مــورد ســامت 
فــرد صحبــت می کنیم، بایــد در نظــر بگیریم ســامت روان 
فــرد هــم در زیــر مجموعــه ســامت فرد قــرار می گیــرد که 
متاســفانه بــه نظــر می رســد والدیــن و مســئوالن مدرســه 
ــال  ــرای مث ــا هســتند. ب ــاله بی اعتن ــن مس ــه ای نســبت ب

ــی  ــا نوع ــدارس را ب ــوزان بازگشــایی م بســیاری از دانش آم
اســترس، هشــدار و چــراغ قرمــز شــروع می کننــد.

 وی در ادامــه می گویــد: بایــد بپذیریــم کــه ایــن ویــروس 
آمــده و جهانــی شــده و از بیــن نرفتــه و ممکــن اســت مانند 
بســیاری از ویروس هــای دیگــر ســالیان ســال بــا مــا باشــد. 
پــس نبایــد ذهنیــت کــودکان را آلــوده کنیــم کــه همــراه 
بــا مدرســه رفتــن، ممکــن اســت بیمــار هــم شــوند. مــا بــه 
عنــوان والدیــن یــا مســئوالن مدرســه بایــد مواظب رفتــار و 

ــیم. کام مان باش
 »علیرضــا مرتضــوی« نیــز در ایــن بــاره می گویــد: ابعــاد 
روانشــناختی کــودک و نوجــوان چنــد بعــد اصلــی دارد کــه 
یکــی از آنهــا بعــد هیجانــی اســت. در این بعــد، هم خانــواده 
و هــم اولیــای مدرســه موظــف هســتند فضــا را به شــیوه ای 
مهیــا کننــد کــه کــودک و یــا نوجــوان بتواند انــرژی خــود را 

در حــوزه درونــی و روانــی بــه درســتی آزاد کنــد.
ــات  ــوزه ارتباط ــه در ح ــت ک ــی اس ــر اجتماع ــد دیگ بع
گروهــی بســیار مهــم اســت. بعــد دیگــر بعــد احساســی و 
عاطفــی اســت کــه در امــوری نظیــر دوســت داشته شــدن، 
در دســترس بــودن و پذیــرش احساســات تجلــی می یابــد. 
پذیــرش احساســات مختلــف کــودکان و نوجوانــان در دوره 
پســا کرونــا که تکانه های پرخاشــگری و خشــم را بــه صورت 
معنــادار در میــان آنها شــاهد هســتیم، بســیار اهمیــت دارد. 
بعــد شــناختی کــه در حــوزه درک مطلــب، مفاهیــم، قانون 
پذیــری و فرمــان پذیــری اســت نیــز اهمیــت دارد. القــای 
مفاهیــم مثبــت نظیــر تعهــد و مســئولیت پذیری ذیــل این 
بعــد قــرار می گیــرد. وی می افزایــد: آنچــه در مــورد کــودکان 
ــه  ــد هم ــک رش ــه ی ــود، تجرب ــه می ش ــان توصی و نوجوان
جانبــه اســت کــه در آن هــم بــه ابعــاد جســمانی و هــم بــه 

ــی توجــه می شــود.                             ابعــاد روان
ــه می شــود،  ــان توصی ــودکان و نوجوان ــورد ک آنچــه در م
تجربــه یــک رشــد همــه جانبــه اســت کــه در آن هــم بــه 

ــه ابعــاد روانــی توجــه می شــود ابعــاد جســمانی و هــم ب
 نقش آموزگاران در زمان بازگشایی مدارس

 »تدریــس تبریــزی« دربــاره نقــش آمــوزگاران در زمــان 
بازگشــایی مــدارس می گویــد: دوره دبســتان دوره طایــی از 
ورود دانش آمــوز بــه اجتمــاع و آغــاز فراینــد جامعه پذیــری 
اســت، امــا متاســفانه ایــن فراینــد در چنــد ســال اخیــر بــه 
دلیــل کرونــا مختــل شــد و بــه نوعــی دانــش آمــوزان ایــن 

فرصــت را از دســت دادنــد.
ــیم  ــته باش ــار داش ــد انتظ ــن نبای ــد: بنابرای  وی می افزای
کــه کودکانــی کــه اکنــون وارد مدرســه می شــوند، از نظــر 
روابــط اجتماعــی بســیار قــوی و از نظــر نظــم، قانــون مــدار 
ــه  ــد و قوانیــن آن را ب باشــند. زیــرا آنهــا مدرســه را ندیده ان
طــور دقیــق نمی شناســند. در این شــرایط از معلمــان انتظار 
مــی رود کــه بیــش از هــر چیــز صبــور باشــند و فراگیــری 
مــوارد تربیتــی و پرورشــی را در اولویــت خــود قــرار دهنــد و 
ایــن امــر میســر نخواهــد شــد جــز بــا حفــظ طیــب خاطر، 

آرامــش و مهربانــی.
 مرتضــوی نیــز در ایــن خصــوص می گویــد: آمــوزگار باید 

آمادگــی الزم را داشــته باشــند. بایــد توجــه داشــته باشــند 
کــه در دوران کرونــا حــوزه اضطرابــی، نافرمانــی و انباشــتگی 
هیجانــی در کــودکان باال رفتــه، در برخی کــودکان اضطراب 
اجتماعــی و جدایــی تشــدید شــده و یــا وابســتگی منفی به 
والدین افزایش چشــمگیری داشــته اســت. همچنیــن حوزه 
اختــاالت یادگیــری بــه صــورت معنــاداری رشــد کــرده و با 
تکانه هــای رفتــاری و جریان هــای خلقــی و هیجانــی رو بــه 
رو خواهنــد بود.همچنیــن آنهــا بایــد توجــه داشــته باشــند 
کــه در نوجوانــان میــزان ناکامــی افزایــش یافتــه و رفتارهای 
پرخطــر آنهــا بــه دلیــل انباشــتگی هیجانــی و عــدم ارضای 

نیازهــای روانــی افزایــش یافته اســت.
آمــوزگاران و مربیــان تعلیــم و تربیــت بایــد توجــه داشــته 
باشــند کــه در دوران کرونا میزان تــاب آوری نوجوانان کاهش 
یافتــه امــا ایــن امــر نبایــد بــه عنــوان یــک بیمــاری روانــی 
تلقــی شــود. بایــد بــه کــودکان و نوجوانــان فرصــت دهند تا 
بــا محیــط تطبیق پیدا کننــد، صحبت هــای آنها را بشــنوند 

و بــا آنها همدلــی الزم را داشــته باشــند.
 وی می افزایــد: ناکامی هــا و رفتارهــای خــارج از محــدوده 
ــد  ــد، نبای ــر می زن ــوان س ــا نوج ــودک و ی ــه از ک ــال ک نرم
ــی  ــات روان ــی تبع ــن عمل ــرا چنی ــورد. زی ــب بخ برچس
چشــمگیرتری خواهــد داشــت. در عــوض، می تــوان آنهــا را 

ــه یــک متخصــص روانشــناس ارجــاع داد. ب
  ناکامی هــا و رفتارهــای خــارج از محــدوده نرمــال کــه از 
کــودک و یــا نوجــوان ســر می زنــد، نبایــد برچســب بخــورد. 
زیــرا چنیــن عملــی تبعــات روانــی چشــمگیرتری خواهــد 
ــک متخصــص  ــه ی ــا را ب ــوان آنه ــوض، می ت داشــت. در ع

روانشــناس ارجــاع داد                      
ــا در  ــش خانواده ه ــوص نق ــزی در خص ــس تبری   تدری
دوران بازگشــایی مــدارس می گویــد: خانواده هــا هــم نبایــد 
فرزنــدان را بــا تــرس و اســترس راهــی مــدارس کنند. ضمن 
ــه  ــوط ب ــور مرب ــکاری در ام ــار هم ــدان انتظ ــه از فرزن اینک
مدرســه را دارنــد، می تواننــد از آنهــا انتظــار مراقبــت از خــود 

را هــم داشــته باشــند.
ــا  ــد: در پژوهشــی  در دوران کرون ــه می ده ــزی ادام  تبری
ــه بســیاری از  ــن نتیجــه رســیدیم ک ــه ای ــم ب انجــام دادی
دانش آمــوزان درک درســتی از ویــروس کرونــا و آثــار و 
ــج  ــا را رن ــت آنه ــه در حقیق ــد و آنچ ــای آن ندارن پیامده
ــر آنهــا  ــی اســت کــه از ســوی والدیــن ب می دهــد، اضطراب

می شــود. وارد 
ــد  ــن بای ــوان والدی ــه عن ــا ب ــن م ــد: بنابرای  وی می افزای
هوشــیار باشــیم کــه اگــر خودمــان بــه لحــاظ روان دچــار 
آســیب شــده ایم، حتمــا بــه دنبــال کمک هــای حرفــه ای از 
ســوی روانشناســان و متخصصــان باشــیم. ایــن نکتــه از این 
روی اهمیــت دارد کهاکثــر فرزنــدان مــا بــار تــرس والدیــن 
خــود را بــه دوش می کشــند و خودشــان هیــچ ترســی بــه 

مفهومــی کــه از اجتمــاع دوری کننــد، ندارنــد.
 مرتضــوی نیــز در ایــن بــاره می گویــد: یکــی از معضاتــی 
کــه مــا در دوران کرونــا داشــتیم ایــن بــود کــه آمــوزش بــر 
عهــده خانــواده قــرار گرفــت و ایــن مشــکات بســیار بزرگی 

ایجــاد کــرد. تنش هــای روابــط بیــن والــد و کــودک بــه ویژه 
در دوره دبســتان بــه طــور قابــل ماحظــه ای افزایــش یافــت 
ــرای کــودکان ایجــاد  ــه مراتــب اضطراب هــای جــدی ب و ب
کــرد، زیــرا در واقعیــت نــه مــادر معلــم اســت و نــه اینکــه 
خانــه، مدرســه اســت. بــه همبــن دلیــل در دوره پســا کرونــا 
پیشــنهاد مــن ایــن اســت کــه در انتخــاب مدرســه دقــت 
کنیــم و بحــث آمــوزش را تــا جایــی کــه می شــود بــه معلم 
متخصــص و فضــای اجتماعــی مدرســه بســپاریم کــه قطعا 
برآینــد بهتــری هــم خواهــد داشــت. در خانه نیــز می توانیم 
بازی هایــی پیرامــون قانون پذیــری و آموزش پذیــری ترتیــب 

دهیم.
 رســانه بایــد ایــن نکتــه را بــه مــردم تفهیــم کنــد کــه 
ــی  ــر جســمی آدم ــع از نظ ــه در واق ــزی ک بیشــترین چی
ــف  ــا را تضعی ــی آنه ــتم ایمن ــد و سیس ــد می کن را تهدی
می کنــد، تــرس روانــی اســت.  یعنــی اگــر بتوانیــم از نظــر 
روانــی آرامــش داشــته باشــیم، قطعــا می توانیــم ســامت 
جســمی بهتــری هــم داشــته باشــیم. پــس رســانه می تواند 

ــا دهــد ــراد را ارتق ســواد ســامت اف
 نقش رسانه در دوران بازگشایی مدارس 

تدریــس تبریــزی دربــاره نقش رســانه در دوران بازگشــایی 
مــدارس می گویــد: در تمــام دنیا رســانه و تبلیغــات از عناصر 
بســیار موثــر در انتقــال اطاعــات و آگاهی هســتند و کســی 
نمی توانــد نقــش آنهــا را نادیــده بگیــرد. بنابرایــن اینکــه مــا 
یــادآوری کنیــم کــه از پیک هــای کرونــا عبــور کرده ایــم و 
لــذا نبایــد هماننــد ســابق و بــه شــیوه وســواس گونه بــه آن 

نــگاه کنیــم از طریــق رســانه امکانپذیر اســت.
 بیداربــاش بــه مدارس؛کرونــا تــاب آوری نوجوانان 

را کاهــش داده اســت 
 وی ادامــه می دهــد: رســانه بایــد ایــن نکتــه را بــه مــردم 
تفهیــم کنــد کــه بیشــترین چیــزی کــه در واقــع از نظــر 
جســمی آدمــی را تهدیــد می کنــد و سیســتم ایمنــی آنهــا 
ــا از  ــی م ــت. وقت ــی اس ــرس روان ــد، ت ــف می کن را تضعی
لحــاظ روانــی دچــار مشــکل هســتیم به طبــع ایمنــی بدن 
ــد. بطوریکــه در هــر بیمــاری جســمی،  هــم پاییــن می آی
حداقــل ۵۰ درصــد روان افــراد مداخله کننــده اســت. یعنــی 
اگــر بتوانیــم از نظــر روانــی آرامــش داشــته باشــیم، قطعــا 
می توانیــم ســامت جســمی بهتــری هــم داشــته باشــیم. 
پــس رســانه می توانــد ســواد ســامت افــراد را ارتقــا دهــد.

 مرتضــوی نیــز بــه نقــش رســانه اشــاره کــرده و می گوید: 
ــاختن  ــی و س ــش آگاه ــرای افزای ــن راه ب ــانه اصلی تری رس
ــای  ــا آموزش ه ــت. حتم ــاری اس ــری و رفت ــای فک باوره
موثــری کــه در رســانه های دیــداری، شــنیداری و مکتــوب 
ــر در آگاهی بخشــی  ــد موث انجــام می شــود، بســیار می توان
بــه والدیــن، کــودکان، نوجوانــان و آمــوزگاران اثرگــذار باشــد. 
ــد در  ــد می توان ــای هدفمن ــن آموزش ه ــک ای ــدون ش ب
ارتقــای آگاهــی تمــام ابعــاد آمــوزش کــه ســه بعــد اصلــی 
را والــد، دانــش آمــوز و مدرســه را شــامل می شــود، بســیار 

موثــر باشــد. 

تالش بهزیستی برای پیشگیری از 
بیماری آلزایمر

گفتوگو

بیدارباش به مدارس؛کرونا تاب آوری نوجوانان را 
کاهش داده است

ــا  ــه اجتماعــی شــورای شــهر تهــران ب رئیــس کمیت
بیــان اینکــه در حــوزه توانمندســازی ســالمندان نیــاز به 
اقدامــات بیــن بخشــی وجــود دارد، گفت: توانمندســازی 
ــد در آن تمــام  ــه بای ــد اســت ک ــک فراین ســالمندان ی
ــوان  ــا بت ــم ت ــال کنی ــوه را فع ــع بالق ــا و مناب ظرفیت ه
ارزش هــا و هنجارهــای زندگــی ســالمندان را در ســطوح 
فــردی و اجتماعــی احیــا کــرد، بــه گونــه ای کــه افــراد 
ــات خــود  ــد مطالب از حقــوق خــود آگاه شــوند و بتوانن
را پیگیــری کننــد. لــذا نیازمنــد یــک برنامــه منســجم 

. هستیم
 به گزارش ایســنا، زهرا شــمس احســان در یازدهمین 
ــه همــت  ــه ب سلســله نشســت ســامت ســالمندی ک
معاونــت فرهنگــی و پژوهشــی جهــاد دانشــگاهی علــوم 
ــا موضــوع »توانمندســازی  پزشــکی شــهید بهشــتی ب
ــا رویکــرد ارتقــاء معیشــت« برگــزار شــد،  ســالمندان ب
بــا اشــاره بــه مشــکات ســالمندان ماننــد دور شــدن از 
ــادآور شــد: ایــن  شــغل خــود، مشــکات جســم و ...، ی
ــت  ــواده تح ــه و خان ــا را در جامع ــط آن ه ــائل رواب مس
تاثیــر قــرار می دهــد و موجــب انــزوای آن هــا می شــود.

  وی بــا بیــان اینکــه الزم اســت تــا حــس مولــد بــودن 
ــر  ــن ام ــی ای ــت: زمان ــم، گف ــه ســالمندان برگردانی را ب
محقــق می شــود کــه مــا بتوانیــم بســترهای الزم را بــا 
یــک هــم افزایــی بیــن بخشــی بــرای کســب رضایــت 

زندگــی ســالمندان فراهــم کنیــم. 
شــمس احســان بــا اشــاره بــه اهــداف مصوبــه  
ــه  ــوع توج ــن موض ــت: اولی ــران، گف ــهر ته ــورای ش ش
حقوقــی و ارتقــای ســامت ســالمندان، دومیــن هــدف، 
کنــش بــاالی ذهنــی و جسمی ســالمند و موضــوع 
ــت  ــالمند اس ــی س ــا زندگ ــه ب ــری فعاالن ــوم درگی س
ــوق،  ــات ف ــتای موضوع ــهری در راس ــت ش ــه مدیری ک

برنامه هــای خــود را پیــش می بــرد.
ــدی  ــالمند ارزش من ــی س ــه وقت ــان اینک ــا بی  وی ب
خــود را درک کنــد، از زندگــی خــود رضایــت نیــز 
خواهــد داشــت، ادامــه داد: متاســفانه در امــور سیاســی 
و اجتماعــی کشــور از ســالمندان بــه عنوان فرد کنشــگر 
ــد ســالمندان را از حاشــیه  ــذا بای اســتفاده نمی شــود، ل
ــد از  ــه ریزی هــا هــم بای ــه آورد و برنام ــه بطــن جامع ب
داخــل خــود خانــواده صــورت گیــرد و حــس اســتقال 

ــه ســالمندان  و خــود مختــاری در تصمیــم گیری هــا ب
ــود. داده ش

 عضــو شــورای اسامی شــهر تهــران و رئیــس کمیتــه 
اجتماعــی شــورا بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد از مهارت های 
شــغلی و حرفــه ای ســالمندان اســتفاده شــود، یــادآور 
ــه  ــوزش ب ــرای آم ــوان ب ــا می ت ــت آن ه ــد: از ظرفی ش
جوانــان و نیــز نظــارت بــر عملکــرد آن هــا اســتفاده کرد، 
ــا  ــای ســبک و متناســب ب ــا در کاره ــا اشــتغال آن ه ی
اقتضاهــای جســمی  و ســختی کار، می توانــد بــا فراهــم 
آوردن فرصت هــای بیشــتری بــرای کارایــی و بهــره وری 
از ســالمندان حــس پویایــی و نشــاط زندگی ســابق را به 
آن هــا بازگردانــد و نیازمنــدی آن هــا بــه وابســتگی های 

بیرونــی را کاهــش دهــد.
ــهری  ــت ش ــه مدیری ــی ک ــه اقدامات ــه ب  وی در ادام
ــا هــدف توانمنــد ســازی و ارتقــاء ســامت جســمی،  ب
ــاره  ــر دارد، اش ــد نظ ــالمندان م ــی س ــی و اجتماع روان
کــرد و توضیــح داد: راه انــدازی و تاســیس مرکــز روزانــه 
ســالمندی بــا عنــوان ســامت، همچنیــن مراکــزی بــا 
هــدف توانمنــدی و مشــارکت چنــد بعــدی ســالمندان 

و مکانــی بــرای اشــتراک گــذاری تجربه هــای ســالمندان 
درنظــر گرفتــه شــده اســت تــا هــم منجــر بــه افزایــش 
کیفیــت زندگــی آن ها شــود و نیز احســاس ارزشــمندی 

در آن هــا ایجــاد شــود.
ــی  ــی و طراح ــازی ذهن ــاده س ــان آم ــمس احس  ش
برنامه هــای خــود مراقبتــی را موضــوع مهمــی  دانســت 
کــه بایــد در دســتور کار قــرار  بگیــرد و در ادامــه 
تصریــح کــرد: بــه ســبب گســتردگی اقدامــات در 
حــوزه ســالمندان و فقــدان یــک رویکــرد منســجم در 
ایــن راســتا، نیازمنــد حضــور و همــکاری عینــی جهــاد 
دانشــگاهی دانشــکده ها در حــوزه ســالمندی، صاحــب 
ــتیم.  ــش هس ــی و اثربخ ــازی علم ــدل س ــران در م نظ
همچنیــن نیازمنــد یــک تــاش همه جانبــه و اســتفاده 
از ظرفیت هــای حاکمیتــی، اجتماعــی و گروه هــای 
ــهر  ــورای ش ــی ش ــه اجتماع ــادی هســتیم و کمیت جه

ــت.  ــواران اس ــما بزرگ ــای ش ــرای ایده ه پذی

توانمندسازی سالمندان نیاز به همکاری بین بخشی دارد

هزینــه وحشــتناک ناشــی از مراقبــت از یــک فــرد مبتــا بــه دمانــس، 
ــا  ــی میلیون ه ــرد و زندگ ــر می ب ــط فق ــر خ ــه زی ــوار را ب ــا خان میلیون ه

ــد. ــر می ده ــر را تغیی نف
ــت  ــازمان بهداش ــف س ــق تعری ــر، طب ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ  ب
ــود.  ــه می ش ــالمند گفت ــال س ــاالی ۶۵ س ــراد ب ــی اف ــه تمام ــی ب جهان
بــه طــور متوســط میــزان رشــد جهانــی جمعیــت ســالمندان بــاالی ۶۵ 
ســال هــر ســاله ۲.۵% اســت. در ایــران میــزان رشــد از ۴/۳% )۱۳۷۵( بــه 
ــه بیــش  ــه اســت و حــدس زده می شــود ب ــش یافت ۵/۲ % )۱۳۸۵( افزای
ــی  ــزارش ســازمان ســامت جهان ــر اســاس گ از ۸/۲ % رســیده اســت. ب
ــت  ــد کل جمعی ــران، ۲۶ درص ــالمندان ای ــت س ــال ۲۰۵۰ جمعی ــا س ت
کشــور را تشــکیل خواهنــد داد. در نتیجــه در آینــده ای نه چنــدان دور بــا 
بیماری هــای شــایع دوران ســالمندی مواجــه خواهیــم شــد … دمانــس 
بیشــتر در افــراد بــاالی ۶۵ ســال دیــده می شــود. بــا توجــه بــه افزایــش 
جمعیــت ســالمندان طــی ســال های نــه چنــدان دور و شــیوع دمانــس در 
ســالمندی و رشــد تصاعــدی هزینه هــای ســامت در جمعیــت ســالمندان 
و بــا توجــه بــه اینکــه دمانــس ســیر ُکنــد و بطئــی و غیــر قابــل برگشــتی 
دارد تشــخیص بــه موقــع و ســریع آن و درمــان در مراحــل اولیــه بیمــاری 
می توانــد ســیر آن را کنــد نمایــد و کیفیــت زندگــی ایــن افــراد را بــاال برده 

و از اســترس افــراد مراقبــت کننــده بکاهــد.
 بیمــاری آلزایمــر شــایع ترین علــت ســندرم دمانــس می باشــد کــه بــه 
دلیــل تخریــب وســیع نورون هــای مغــزی ایجــاد می گــردد و شــامل افــت 
ــن  وضعیــت شــناختی اســت و اساســاً بیمــاری ســالمندان می باشــد. ای
بیمــاری بــا تخریــب شــدید حافظــه و قضــاوت، جهــت یابــی و شــناخت 
ــی و  ــب چشــمگیر عملکــرد اجتماع ــه تخری ــراد ســالمند منجــر ب در اف
ــی و  ــداوم طب ــای م ــه مراقبت ه ــاز ب ــه نی ــود ک ــرد می ش ــی ف خانوادگ
روانــی را اجتنــاب ناپذیــر می نمایــد. از ســوی دیگــر نگاهــی بــه رونــد رو 
بــه رشــد و پیــر شــدن جمعیــت کشــورمان حاکــی از ورود تعــداد قابــل 
توجهــی از جمعیــت طــی یــک تــا دو دهــه آینــده بــه ســن خطــر پذیری 

و در معــرض بــودن ایــن بیمــاری اســت.
 اهمیت موضوع

ــر  ــاری آلزایم ــس و بیم ــه دمان ــاء ب ــاز ابت ــل خطرس ــن عام  بزرگتری
افزایــش ســن اســت. شــیوع دمانــس متوســط تــا شــدید در جوامــع تــا 
حــدود ۵ درصــد جمعیــت نرمــال بــاالی ۶۵ ســال را شــامل می شــود و 
میــزان ایــن شــیوع در جمعیــت بــاالی ۸۵ ســال بــه ۴۰ درصــد می رســد 
ــا  ــه آمــار اعــام شــده از ســوی انجمــن آلزایمــر ایــران و ب ــا توجــه ب و ب
ــی و  ــت کشــورمان طــی ســال های آت ــش ســن جمعی ــه افزای نگــرش ب
هزینه هــای ســنگین درمــان و مراقبــت از ایــن بیمــاران کــه بــار ســنگینی 
را بــر کشــور تحمیــل می نماینــد همگــی داللــت بــر اهمیــت توجــه و نگاه 
بــه بیمــاری دمانــس در ایــران می باشــد. تشــخیص زودرس ایــن بیمــاری 
بــا آزمون هایــی کــه بتواننــد غربالگــری دقیق تــری را در ســنین پایین تــر 
انجــام دهنــد می توانــد بــه درمــان بیمــاری و پیشــگیری از ورود بیمــاران 
بــه مراحــل بــاالی بیمــاری منجــر گــردد ایــن در حالــی اســت کــه فشــار 
بــار مراقبتــی ناشــی از ابتــاء بــه دمانــس، چالــش بزرگــی بــرای اقتصــاد، 
بهداشــت و آینــده جوامــع اســت. از ایــن رو، دکتــر چــان - مدیــر عامــل 
ــازمان،  ــن س ــال ۲۰۱۷ ای ــزارش س ــی _ در گ ــت جهان ــازمان بهداش س
دمانــس را در اولویــت بهداشــت جهانــی قــرار داد. بــه گفته ایشــان« هزینه 
وحشــتناک ناشــی از مراقبــت از یــک فــرد مبتــا بــه دمانــس، میلیون هــا 
خانــوار را بــه زیــر خــط فقــر می بــرد و زندگــی میلیون هــا نفــر را تغییــر 
می دهــد. بــه همیــن علــت بایــد در اولویــت سیاســت گــزاری هــا، قــرار 

گیــرد«. 
پیشــگیری، غربالگــری اختــاالت عصبــی- شــناختی ســالمندان 
»دمانــس« بــه صــورت پایلــوت در ۲ اســتان بــا همــکاری دفتر پیشــگیری 

ــران ــر ای ــس و آلزایم ــن دمان ــا و انجم از معلولیت ه
 ایــن تفاهــم نامــه در راســتای اجــرای بنــد ی مــاده ۴ قانــون ســاختار 
نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی مصــوب ۱۳۸۳/۲/۲۱ و بــا رعایــت 
کلیــه ضوابــط و مقــررات قانونــی مرتبــط در جهــت کاهــش ناتوانــی و ارتقا 
ســطح ســامت و کیفیــت زندگــی افــراد ســالمند فــی مابیــن ســازمان 
بهزیســتی کشــور بــه نمایندگــی خانــم دکتــر فاطمــه عباســی و انجمــن 
دمانــس و آلزایمــر ایــران بــه نمایندگــی خانــم معصومــه صالحــی تنظیــم 

و مبادلــه شــده اســت.
 همــکاری، مشــارکت در اجــرای برنامه پیشــگیری، غربالگــری اختاالت 
عصبــی – شــناختی ســالمندان »دمانــس«، شناســایی ســالمندان مبتــا 
ــه ایــن بیمــاری و تشــخیص بیمــاری و فرآینــد ارجــاع افــراد ســالمند  ب
شناســایی شــده بــه مراکــز تخصصــی و مرتبــط بــرای دریافــت مداخــات 
درمانــی و توانبخشــی بهنــگام بــه منظــور پیشــگیری از افت عملکــرد افراد 
شناســایی شــده و ارتقــا ســطح ســامت آنــان موضــوع ایــن تفاهــم نامــه 
اســت و همــکاری و برنامــه ریــزی در جهــت اســتفاده از امکانــات، ظرفیت 
و نظــرات تخصصــی و علمــی طرفیــن در جهــت اجــرای بهینــه برنامــه، 
معرفــی نماینــدگان هــر دو طــرف جهــت تشــکیل کارگــروه مشــترک، 
تهیــه و تدویــن شــیوه نامــه اجرایــی جهــت مدیریــت صحیــح زمــان و 

اجــرای برنامــه از اهــداف اصلــی امضــای ایــن تفاهــم نامــه هســتند.
 ســازمان بهزیســتی کشــور تعهداتــی همچون ابــاغ تفاهم نامه و شــیوه 
ــد عقــد تفاهــم  ــر رون ــه اســتان های منتخــب، نظــارت ب نامــه اجرایــی ب
ــی آن، نظــارت  ــد نهای ــا انجمــن و تأیی ــه مجــزا از ســوی اســتان ها ب نام
بــر رونــد انجــام برنامــه غربالگــری و تشــخیص و ارجــاع بــرای مداخــات 
وفــق پروتــکل منــدرج در برنامــه کشــوری دمانــس بــر اســاس شــیوه نامه 
اجرایــی برنامــه و همچنیــن نظــارت بــر حســن اجــرای برنامــه را بــر عهده 
دارد و در صــورت داشــتن بارمالــی بــر ذمــه ســازمان، پرداخت هــا از طریــق 

انعقــاد قراردادهــای مجــزا امــکان پذیــر اســت.
ــن اســتان های  ــا تعیی ــران ب ــر ای ــس و آلزایم ــن انجمــن دمان  همچنی
پایلــوت بــرای اجــرای آزمایشــی برنامــه بــا هماهنگــی و تأییــد ســازمان 
بهزیســتی، برنامــه ریــزی در جهــت آگاه ســازی جامعــه بــا هــدف آَشــنایی 
بــا ایــن بیمــاری و تأثیــر تشــخیص بــه موقــع بــرای بــه تعویــق انداختــن 
ــراد ســالمند، اجــرای برنامــه غربالگــری و تشــخیص و  افــت عملکــرد اف
ارجــاع بــرای مداخــات وفــق پروتــکل منــدرج در برنامــه کشــوری دمانس 
بــر اســاس شــیوه نامــه اجرایــی برنامــه، آمــوزش نیــروی انســانی معرفــی 
ــران  ــر ای ــس و آلزایم ــن دمان ــر انجم ــتان و دفات ــتی اس ــده از بهزیس ش
جهــت اجــرای برنامــه، آمــوزش نیروهــای متخصــص جهــت تشــخیص 
وفــق پروتــکل تشــخیص برنامــه کشــوری دمانــس و همچنیــن راه اندازی 
ســامانه ثبــت اطاعــات برنامــه و ثبــت اطاعــات افــراد غربــال شــده تــا 
کســب نتیجــه نهایــی بــر اســاس شــیوه نامــه اجرایــی برنامــه در ســامانه 
مربوطــه و ایجــاد دسترســی طرفیــن بــه ســامانه مذکــور؛ تعــدات خــود را 

ــد. ــام می ده انج
 گفتنــی اســت دفتــر پیشــگیری از معلولیت هــا به عنــوان ناظر ســازمان 
و انجمــن دمانــس و آلزایمــر ایــران به عنــوان ناظــر انجمــن بــر ایــن تفاهم 
ــده ی  ــر عه ــه ب ــن تفاهم نام ــرای ای ــن اج ــوند. حس ــاب می ش ــه انتخ نام
ــا تشــکیل  ــد ب ــق نمودن ــه تواف ــن تفاهم نام ــود. طرفی ــد ب ــن خواه ناظری
کمیتــه ای متشــکل از نماینــدگان طرفیــن ظــرف مــدت ۲ مــاه از تاریــخ 
ــم  ــه و تنظی ــودن تفاهم نام ــی نم ــه اجرای ــبت ب ــه نس ــای تفاهم نام امض
ــد و  ــدام نماین ــه اق ــور مربوط ــایر ام ــورد نظــر و انجــام س ــای م قرارداده

ــه نماینــد.  ــن تفاهم نامــه ارائ ــه ناظری گــزارش آن را ب
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ــه  ــی هفت ــای پایان ــر در روزه ــی تئات ــال تعطیل ــه دنب ب
گذشــته، گروه هــای نمایشــی و مجموعه هــای تئاتــری بــه 
ناچــار بایــد تصمیم هــای تــازه ای بــرای جبــران اجراهــای 

لغــو شــده خــود بگیرنــد.
ــوال  ــه معم ــر هفت ــات آخ ــنا، تعطی ــزارش ایس ــه گ  ب
زمانــی اســت کــه آثــار نمایشــی میزبــان جمع بیشــتری از 
مخاطبــان هســتند امــا ســه روز پایانــی هفتــه گذشــته بــه 
دلیــل وضعیــت فعلــی، اغلــب نمایش هــا اجرایی نداشــتند 
و مجموعه هــای نمایشــی بــرای تامیــن امنیت تماشــاگران 
ــن روزهــای ملتهــب، اجراهــای  ــری در ای و گروه هــای هن
خــود را لغــو کردنــد. ایــن در حالــی بــود کــه بلیــت ایــن 
نمایش هــا از چنــد روز پیــش بــه صــورت اینترنتــی 
پیــش فــروش شــده بــود و بــه همیــن دلیــل در روزهــای 
ــزی  ــد برنامه ری ــی بای ــای نمایش ــالن ها و گروه ه ــی، س آت
دیگــری انجــام بدهنــد تــا تماشــاگرانی کــه موفــق نشــدند 
ــه اجراهــای مــورد نظــر خــود را  ــی هفت در روزهــای پایان
ــه دســت  ــن فرصــت را ب ــد، در روزهــای دیگــری ای ببینن

آورنــد یــا بتواننــد پــول بلیــت را پــس بگیرنــد.
 امــا مســاله فقــط این نیســت؛ چراکــه وضعیــت کندی و 
بعضــاً قطعــی اینترنــت کــه فرصــت تبلیــغ و اطاع رســانی 
را از گروه هــا می گیــرد و از ســوی دیگــر موجــب اختــال 
در سیســتم فــروش بلیــت می شــود، دیگــر چالشــی اســت 

ــژه  ــه رو هســتند بوی ــا آن رو ب ــای نمایشــی ب ــه گروه ه ک
گروه هایــی کــه قــرار اســت بعــد از تعطیــات ســوگواری 

مــاه صفــر اجــرای آثــار خــود را آغــاز کننــد.    
ــا و  ــی از مجموعه ه ــا بعض ــنا ب ــه ایس ــن زمین  در همی
ــته  ــی داش ــای کوتاه ــپ و گفت ه ــی گ ــای نمایش گروه ه

اســت. 
مجموعــه تئاتــر شــهر جــزو اولیــن مجموعه هایــی بــود 

کــه از شــهریور تمــام اجراهــای خــود را لغــو کــرد.
ــاالر  ــدر« را در ت ــش »پ ــه نمای ــت آرای ک ــد دش  آرون
ــا گنجایــش ۵۷۹ تماشــاگر روی  اصلــی  ایــن مجموعــه ب
ــاره اجراهــای لغــو شــده و وضعیــت  ــرد، درب ــه می ب صحن
تماشــاگرانی کــه فرصــت دیــدن ایــن نمایــش را ندیده انــد، 
گفــت: اگــر چهارشــنبه ۶ مهــر مــاه بتوانیــم اجــرای خــود 
ــی  ــم ول ــن می کنی ــا را جایگزی ــم، بلیت ه ــر بگیری را از س
اگــر بــاز هــم اجراهای مــان در ســه روز پایانــی هفتــه لغــو 
ــت تماشــاگران را  ــم جــز اینکــه بلی شــود، چــاره ای نداری

پــس بدهیــم.
 محمــد رحمانیــان هــم کــه نمایــش پــر مخاطــب »اتاق 
محتــرم« را در ســالن شــهرزاد روی صحنــه می بــرد، 
دربــاره وضعیــت اجــرای ایــن نمایــش در چنــد روز پیش رو 
توضیــح داد: بلیــت تماشــاگران را جــا بــه جــا کردیــم ولــی 
بــا ایــن شــرایط و بــا در نظــر گرفتــن وضعیــت اینترنــت 

باتکلیــف هســتیم. اگــر شــرایط فعلی ادامه داشــته باشــد، 
همــان بهتــر کــه تئاتــر تعطیــل شــود، چــون رفتــن بــه 
ســالن و تماشــای تئاتــر و فیلــم، حــال خوبــی می خواهــد.

ــاخانه  ــی تماش ــط عموم ــئول رواب ــی، مس ــان رضای  آری
ایران شــهر هــم گفــت: اجــرای جمعــه لغــو شــد و فعــا تــا 
۶ مهــر مــاه تعطیــل هســتیم. مــا بــه عهــده خــود گروه هــا 
ــری  ــود تصمیم گی ــار خ ــرای آث ــاره اج ــا درب ــتیم ت گذاش
کننــد. در ایــن میــان نمایــش »ســوم مــاه می« کار ســعید 
حســنلو از روز چهارشــنبه ۳۰ شــهریور مــاه اجــرای خــود 
ــه ســالن  ــرای ورود ب را تعطیــل کــرد چــون گروهشــان ب
ــا  ــی گروه هــای دیگــر هــم ت دچــار مشــکل می شــدند ول
روز پنجشــنبه اجــرا داشــتند و جمعــه شــب هیــچ اجرایــی 

نداشتیم.
 او دربــاره تماشــاگرانی کــه موفــق نشــده اند در ایــن ســه 
شــب اجــرای مــورد نظــر خــود را ببیننــد، گفت: به ســامانه 
ــد  ــم می توانن ــاگران ه ــه تماش ــم ک ــام کرده ای ــوال اع تی
ــا  ــه آن را ج ــا اینک ــد ی ــس بگیرن ــود را پ ــت خ ــول بلی پ
ــه تماشــاگران واگــذار  بــه جــا کننــد و تصمیم گیــری را ب
کرده ایــم. در ایــن چنــد روز هــم گرچــه اجرایــی نداشــتیم 

ولــی تماشــاخانه دایــر بــود.
 فرشــاد حبیبــی، مدیــر تماشــاخانه ســپند نیــز دربــاره 
وضعیــت اجراهــای ایــن ســالن توضیــح داد: دو ســه شــب 

ــول بلیــت  ــود و پ ــا تعطیــل ب ــه، اجراهــای م ــی هفت پایان
تماشــاگران را پــس دادیــم. قــرار اســت اجراهــای جدیــد از 
۶ مهــر مــاه آغــاز شــود ولــی فعــا دســت نگــه داشــته ایم 

و منتظریــم تــا وضعیــت اینترنــت مشــخص شــود.
 امیرحســین حریــری، مدیــر مرکــز تئاتــر مولــوی نیــز 
ــاره وضعیــت اجراهــای ایــن مجموعــه گفــت: بعــد از  درب
تعطیــات میزبــان دو نمایــش  »رویــا« کار کیــا ثاثــی و 
»رضــا« کار امیرحســین آقایــی خواهیــم بــود کــه نمایــش 
»رضــا« متناســب بــا ایــام ســوگواری شــهادت امــام رضــا 

ــی رود.   ــه م )ع( روی صحن
ــت، بعضــی  ــه وضعیــت اینترن ــا توجــه ب  او ادامــه داد: ب
ــرای تهیــه بلیــت دچــار محدودیت هایــی  از تماشــاگران ب
ــری  ــای دیگ ــا از راه ه ــم گروه ه ــی امیدواری ــتند ول هس
ــان  ــال حواس م ــر ح ــد. در ه ــانی کنن ــد اطاع رس بتوانن
بــه گروه هــا هســت و بــه جــای اجراهایــی کــه لغــو شــده، 
ــامانه  ــق س ــم. از طری ــر می گیری ــی در نظ ــرای جبران اج
تیــوال هــم بــه تماشــاگرانی کــه در روزهــای پایانــی هفتــه 
گذشــته و بــه دلیــل تعطیلــی مجموعــه، موفق به تماشــای 
ــا بلیــت خــود را  نمایش هــا نشــدند، اطــاع دادیــم کــه ی
بــه روز دیگــری منتقــل کننــد یــا می تواننــد پــول خــود را 

پــس بگیرنــد و مــا تابــع تصمیــم آنــان هســتیم. 

ــک کارشــناس مرمــت معتقــد اســت: اســاتیدی کــه  ی
تنهــا بــا رانــت هیــأت علمــی شــده بودنــد و از همــان ابتــدا 
ــام و اســتخدام در دانشــگاه های سراســری  ــال ادغ ــه دنب ب
بودنــد، مرکــز آمــوزش عالــی را رو بــه ســقوط بردنــد و بــه 
همیــن انــدازه ســازمان میراث فرهنگــی از بدنه کارشناســی 

ــد. ــره ش بی به
 امیــن محمــودزاده مــدرس دانشــگاه در رشــته مرمــت 
کــه فارغ التحصیــل مرکــز آمــوزش عالــی میراث فرهنگــی 
ــت:  ــنا گف ــه ایس ــز ب ــن مرک ــت ای ــاره ماهی ــت، درب اس
مرکــز آمــوزش میــراث از نظــر ســطح آمــوزش از تمامــی 
ــه طوری کــه  ــود. ب ــر ب دانشــگاها و گروه هــای مرمــت باالت
فارغ التحصیــان کارشناســی مرمــت بنــای این مرکــز را در 
کارشناســی ارشــد از دیگــر دانشــجویان جــدا می کردنــد، 
چــون اســاتید مرکــز از نظــر تجربــه و علــم، برترین هــای 
کشــور بودنــد. در واقــع مرکــز آمــوزش شــروعی بــود بــرای 
ــات  ــا تجربی ــام آن ب ــی و ادغ ــات بوم ــازی تجربی پیاده س

جهانــی کــه از هــر نظــر بهتریــن اتفــاق بــود.
 او اضافــه کــرد: بــا وجــود این کــه دوره اول همــه 
بورســیه ســازمان میراث فرهنگــی بودنــد امــا هیــچ کــدام 
بــه صــورت بــورس اســتخدام نشــدند و تمــام کســانی کــه 
ــدند  ــی ش ــکده میراث فرهنگ ــا پژوهش ــازمان ی ــذب س ج
یــا در آزمــون اســتخدامی کشــوری شــرکت کردنــد و یــا 
بــا توصیه نامــه )رانتی کــه بــه اعضــای ســازمان در آن 

زمــان داده شــده بــود کــه همیــن موجبــات ایجــاد مافیــا 
و گروه هــا و دســته ها در آینــده شــد( جــذب پژوهشــکده 
شــدند. در دوران ابتدایــی تمامــی بدنــه میراث فرهنگــی از 
فــارغ التحصیــان مرکــز بودند امــا بعد از آن تنهــا در بخش 
مشــاوره و قراردادهــای کوتاه مــدت از دانش آموختــگان 
ــذب  ــدند ج ــور ش ــا مجب ــد و آن ه ــتفاده ش ــز اس مرک
ــن  ــه همی ــوند و ب ــا دانشــگاهی ش بخــش خصوصــی و ی
ــا و  ــی بهترین ه ــه زمان ــل ســازمان میراث فرهنگــی ک دلی
ــرد، آهســته  ــت را جــذب می ک ــور مرم ــه ام ــناترین ب آش
ــن  ــد . ای ــره ش ــی خب ــه کارشناس ــی از بدن ــته خال آهس
ســازمان مملــو شــد از کارشناســان اســتخدامی کــه تنهــا 
ــد و هیــچ آشــنایی  از ســد بخــش عمومــی گذشــته بودن
ــرای  ــم ب ــتند و ادارات کل ه ــازمان نداش ــت و س ــا مرم ب
ــا فــوت دکتــر شــیرازی،  ــار داشــتند. ب جــذب آن هــا اجب
ــول گذاشــت. همچنیــن جــذب  ــه اف مرکــز آمــوزش رو ب
اســاتیدی کــه تنهــا بــا رانت هیــأت علمی شــده بودنــد و از 
همــان ابتــدا بــه دنبــال ادغــام و اســتخدام در دانشــگاه های 
سراســری بودنــد مرکــز را رو بــه ســقوط بــرد و بــه همیــن 

ــد. ــره ش ــه کارشناســی بی به ــازمان از بدن ــدازه س ان
 محمــودزاده در ادامــه بیــان کــرد: تقریبــا تمامــی اعضای 
ــی در  ــی میراث فرهنگ ــوزش عال ــز آم ــی مرک ــأت علم هی
رشــته هایی ماننــد مــوزه داری و یــا مرمــت، افــرادی بودنــد 
کــه تحصیــات ایــن رشــته ها را نداشــتند. همیــن موضوع 

موجــب ایجــاد مافیایی شــد کــه اجازه حضــور و نفــوذ فارغ 
ــه میراث فرهنگــی  ــه بدن ــوزه را ب ــت و م ــان مرم التحصی
نمــی داد و ایــن اتفــاق حتــی در ســازمان نظــام مهندســی 
و جاهــای دیگــر هــم رخ مــی داد. بــه عنــوان مثــال هنــوز 
بــه دلیــل عدم حمایــت همیــن کادر )نظــام مهندســی( به 
ویــژه معمــار، مرمــت نتوانســته نهــاد مســتقلی بــرای خود 
ــاری  ــوز اجب ــی هن ــازمان میراث فرهنگ ــد و س ــاد کنن ایج
ــط  ــت های مرتب ــوزه دار در پس ــت و م ــتفاده از مرم در اس
ــته  ــدن رش ــده ش ــب بی فای ــوع موج ــن موض ــدارد. ای ن
مرمــت و مــوزه چــه در درون و چــه در بیــرون وزارت خانــه 
میراث فرهنگــی شــده اســت. در واقــع بــی اثــر کــردن یــک 
رشــته دانشــگاهی چــه در درون و چــه در بیــرون وزارتخانه، 
توســط مافیایــی از مرکــز آمــوزش عالــی میراث فرهنگــی 

شــروع شــد. 
ایــن کارشــناس مرمــت اظهــار کــرد: رشــته کارشناســی 
ــژه  ــه وی ــی ب ــه میراث فرهنگ ــد در حیط و کارشناسی ارش
مرمــت و مــوزه در بســیاری از دانشــگاه ها ایجــاد شــده امــا 
ــت و  ــد مرم ــته ای مانن ــه در رش ــک دانش آموخت ــه ی الزم
ــی،  ــه ای و عمل ــای حرف ــت در عرصه ه ــرای فعالی ــوزه ب م
تجربــه و اتصــال بــه اســاتیدی اســت کــه در عرصــه علــم 
ــرای حفاظــت  و عمــل فعالیــت داشــته باشــند، چراکــه ب
ــود  ــی وج ــای خطای ــی ج ــته میراث فرهنگ ــک داش از ی
نــدارد و یــک اشــتباه موجــب نابــودی آن داشــته فرهنگــی 

ــا  ــد خط ــد درص ــاس بای ــن اس ــر ای ــود. ب ــی می ش ـ ملت
ــودن  ــن دور ب ــانید. همچنی ــد رس ــن ح ــه پایین تری را ب
داشــته های  و  امکانــات  از  فارغ التحصیــان  ذهنیــت 
ــر شــدن تمامــی  ــه میراث فرهنگــی موجــب بی اث وزارتخان
دروس در دانشــگاه ها شــده اســت. در مرکــز آمــوزش 
عالــی میراث فرهنگــی فارغ التحصیــان مســتقیم بــه 
بدنــه ســازمان میراث فرهنگــی متصــل بودنــد و در طــول 
ــم کــه  ــد و می کردی ــی کســب می کردن تحصیــل تجربیات

ــوده اســت. ــا ســال ســعی وخطــا ب شــاید حاصــل ده ه
 او کــه بــا احیــای مرکــز آمــوزش عالــی موافــق اســت، 
ــد  ــای جدی ــا قابلیت ه ــد ب ــز بای ــن مرک ــای ای ــت: احی گف
ــازی  ــرورش و نوس ــت پ ــز قابلی ــن مرک ــود، ای ــام ش انج
کادر اســتادکاران مرمتــی، کارمنــدان و کارشناســان مــوزه، 
ــر  ــی در سراس ــای میراث فرهنگ ــر عرصه ه ــت و دیگ مرم
کشــور را دارد کــه بــه واســطه عــدم جــذب صحیــح بــدون 
ــه شــدند  اطــاع از قوانیــن و تکنیــک هــا وارد وزارت خان
و بزرگ تریــن عامــل آســیب بــه داشــته های میــراث 
فرهنگــی ایــران شــده اند و لــزوم آمــوزش در حیــن خدمت 
آن هــا فرامــوش شــده اســت. بایــد از ترکیــب کادر مجــرب 
ــه  ــه وزارتخان ــی و نیروهــای باتجرب ــِر میراث دانشــگاهی غی
اســتفاده کــرد تــا ایــن تعامــل موجــب غنــی شــدن هــر دو 

ســمت شــود و باعــث ایجــاد رانــت نشــود. 

چاره اندیشی برای اجراهای لغو شده تئاتر در این روزها

چرا مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی سقوط کرد؟

جدول سودوکوجدول سودوکو
جــدول ســودوکو یــک بــازی و ســرگرمی جالــب و جــذاب مــی باشــد جــدول ســودوکو از یــک جــدول 81 خانــه تشــکیل شــده اســت ، هــر جدول از 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 .

                

مدیرعامــل  و  هنــر  فرهگســتان  ســینمای  گــروه 

بنیــاد ســینمایی فارابــی در پــی درگذشــت امیــن تــارخ 
پیام هایــی منتشــر کردنــد.

 بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از روابط عمومــی 
فرهنگســتان هنــر، متــن پیــام تســلیت گــروه ســینمای 

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــر ب ــتان هن فرهنگس
 ز»»امیــن تــارخ« اســتاد برجســته عرصــه تئاتــر، 
ــای  ــق نقش ه ــه خال ــدی ک ــون، هنرمن ــینما و تلویزی س
ــه  ــود، ب ــان ب ــره ایرانی ــه و خاط ــی در حافظ ــه یادماندن ب
دیــار باقــی شــتافت. جــان بخشــیدن بــه شــخصیت های 
ــدگان«،  ــینا«، »دلش ــن س ــربداران«، »اب ــدگار در »س مان
»مــادر«، »مــرگ یزدگــرد«، »ســارا«، »معصومیــِت از 
ــا کام نافــذ و ســیمای دلنشــین او،  دســت رفتــه« و ... ب
بــه بخشــی از میــراث تصویــری و فرهنگــی ما مبدل شــد.

 امیــن تــارخ نــه تنهــا بازیگــری هوشــمند و توانــا، کــه 

ــا اســتعداد  ــران ب ــود و نســلی از بازیگ معلمــی دلســوز ب
امــروز را بــه جامعــه ســینما و تلویزیــون معرفــی کــرد و 
ــان شــد. پیگیــری  در طــی مســیر راهبــر و راهنمــای آن
دلســوزانه امــور صنفی از این هنرمند پیشکســوت ســینما 
ــر  ــت تصوی ــاالن صنع ــزد فع ــوب در ن ــخصیتی محب ش
ســاخته بــود. فقــدان امیــن تــارخ ضربــه ای ســهمگین بــر 
پیکــره فرهنــگ و هنــر وارد ســاخت کــه تســکین و درمان 

آن بــه ســادگی میســور نیســت.
 گــروه ســینمای فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســامی 
ایــن ضایعــه تلــخ را بــه خانــواده محتــرم »تارخ«، دوســتان 
ــری  ــه هن ــی وجامع ــد مردم ــن هنرمن ــتداران ای و دوس
کشــور، تســلیت می گویــد. روحــش قریــن و غریــق 

ــاد.«  رحمــت الهــی ب
ــام تســلیت ســید مهــدی جــوادی ـ مدیرعامــل  در پی

بنیــاد ســینمایی فارابــی نیــز آمــده اســت:
 »خانــواده بــزرگ ســینما و هنــر ایــران زمیــن بــار دیگر 
ــد.  ــینما ش ــر س ــزرگان هن ــل ب ــدی از نس داغ دار هنرمن
ــارز در عرصــه  ــار توانمندی هــای ب هنرمنــدی کــه در کن
ــه،  ــوز و نمون ــی دلس ــوان معلم ــه عن ــال ها ب نمایش،س
بازیگــران شــاخصی را بــرای ســینمای ایــران تربیــت کرد، 
ــارخ« بخشــی از تاریــخ و  نقــش آفرینــی هــای »امیــن ت

خاطــره مانــدگار ســینمای ایــران اســت.
ــد  ــن هنرمن ــت ای ــر درگذش ــف و تأث ــت تأس ــا نهای  ب
ــه  ــران را ب ــر پیشکســوت ســینمای ای ــه و بازیگ فرهیخت
خانــواده او و جامعــه هنــری و ســینمایی ایــران تســلیت 
ــوم  ــرای آن مرح ــال ب ــد متع ــم و از خداون ــرض می کن ع
علــو درجــات و بــرای بازمانــدگان صبــر جمیــل مســألت 

می نمایــم.« 

»امین تارخ« بخشی از میراث تصویری و فرهنگی ماست

 بی تعــارف، ظرفیــت گردشــگری گیــان بعنــوان یــک مقصــد بــارز 
ســفر محــدود اســت و نمی توانــد بطــور همزمان پذیــرای ده هــا میلیون 
گردشــگر باشــد از ایــن رو بــه اعتقــاد کارشناســان و برنامه ریــزان؛ توزیــع 

و مدیریــت ســفر نیــاز گردشــگری گیــان در برهــه جدید اســت.
  بــه گــزارش خبرنــگار ایرنــا، اگرچــه گردشــگری صنعتــی پول ســاز، 
اشــتغال زا و معــرف کشــور در جهــان اســت امــا هجــوم مســافر بــه یک 
مقصــد گردشــگری بــا بــروز عواملــی چــون ترافیــک، انباشــت زبالــه، 
انبــوه چادرهــای مســافرتی کــه چهــره ای نازیبــا بــه شــهر و منطقــه 
مــی دهــد و اختــال در معابــر عمومــی حــاوت گردشــگری را بــرای 

شــهروندان تلــخ و نارضایتــی آنــان را موجــب مــی شــود.
چادرهــای مســافرتی در حاشــیه بوســتان کشــاورز رشــت، لباس های 
خیــس پهــن شــده مســافران روی بوته هــای چــای و گاردهــای اســتخر 
الهیجــان و هجــوم مســافران بــه پــارک نزدیــک تــاالر مرکزی رشــت به 
ســوژه های ســایت های محلــی در فضــای مجــازی تبدیــل شــده بــود 
کــه در ورودی توتســتان هــای بولــوار رســالت رشــت بگو مگــوی بانویی 
ــا مســافرانی کــه لبــاس هایشــان را روی شــاخه های درختــان تــوت  ب

ایــن بولــوار پهــن کــرده بودنــد توجــه شــهروندان را جلــب می کنــد.
 توزیــع و مدیریــت ســفر؛ نیــاز گردشــگری گیــان در برهه 

ید جد
 خــود را ژالــه صفــری معرفــی کــرده و مــی گویــد : قدمشــان خــوش! 
امــا خــوب اســت حرمــت شــهر و شــهروندان را حفــظ کننــد؛ تمــام 
چهــره شــهر بهــم ریختــه اســت ببینیــد کاروانی به گیــان ســفر کرده 
ــراق کــرده  ــد ات ــازه می کن ــش روح را ت ــی کــه درختان ــد و در خیابان ان

ــد. ــن کرده ان ــوت په ــان ت ــاخه های درخت ــان را روی ش و لباسهای ش
ــای  ــن راه ه ــی بکرتری ــد حت ــای جدی ــرم افزاره ــا ن ــد: ب وی می گوی
ــایی  ــه بازگش ــدن ب ــک ش ــا نزدی ــده و ب ــان نمان ــز درام ــتایی نی روس
مدرســه ها در همــان راه هــا هــم بــرای رســیدن بــه شــهرهای اطــراف 
در ترافیــک مســافران می مانیــم؛ حتــی در روزهــای معمولــی هفتــه که 
هیــچ تعطیلــی در پیــش نبــود فرزندانــم مســیر تهــران - رشــت را کــه 
بایــد چهــار ســاعته طــی مــی کردنــد 11 ســاعت در راه بودنــد و ایــن 
وضعیــت هجــوم مســافران، هیــچ فایــده ای بــرای شــهروندان گیــان 

نــدارد.
 توزیــع و مدیریــت ســفر؛ نیــاز گردشــگری گیــان در برهه 

ید جد
 مدیریت سفر  نیازمند هم اندیشی  

ــع دســتی گیــان  ــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنای ــرکل می مدی
ــافران ورودی  ــش از 1۰۰ درصــدی مس ــد بی ــر دادن از رش ــن خب ضم
بــه اســتان می گویــد: بــا ایــن حجــم مســافر غافلگیــر شــده ایم  و همــه 
بخــش هــای اســتان از ییاقــات تــا مناطــق روســتایی و شــهرها مملــو 

از مســافر اســت.
ولــی جهانــی مــی گویــد : بــدون احتســاب مســافران شــهریور مــاه 
بیــش از ۳۲ میلیــون مســافر تنهــا در پنــج ماهــه نخســت ســال وارد 

اســتان شــدند.
وی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا، بخــش اعظــم پــارک 
ــه  ــان ب ــد: گی ــی گوی ــد و م ــی دان ــی م ــافران را فرهنگ ــی مس خواب
لحــاظ ظرفیــت اقامتــی مشــکلی نــدارد؛ ســه هــزار و ۳۳۰ تاسیســات 
گردشــگری در اســتان فعــال اســت بیــش از ۲ هــزار خانــه مســافر، 1۳۰ 
اقامتــگاه بومگــردی و 8۴ اقامتــگاه بومگردی در حال ســاخت در اســتان 
وجــود دارد امــا متاســفانه، امســال حجــم مســافران در معابــر عمومــی 

بســیار زیــاد اســت.
مدیــر کل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی گیــان 
مــی گویــد: مدیریــت ســفر جــزو سیاســت هــای کان و نیازمنــد برنامه 
ریــزی اســت؛ جلســات هــم اندیشــی در ایــن خصــوص ادامــه دارد و بعد 
از پشــت ســر گــذاردن ایــن پیــک ســفر تصمیمــات جــدی تــری در 

خصــوص مدیریــت ســفر اتخــاذ مــی شــود.
 سفر آب و هوا عوض کردن است، چرا هزینه کنیم؟ 

امــا در میــان ماشــین هایــی کــه در کنــار پــارک ملــت رشــت بــه 
ــه  ــد ماشــین هــای میلیــاردی نیــز ب طــور متوالــی ســکنی گزیــده ان
چشــم مــی خــورد و البتــه مالــکان بســیاری از ایــن خودروهــا حاضــر 
بــه مصاحبــه نشــدند امــا بصــورت جســته گریختــه مــی گوینــد: هزینه 
هتــل هــا بســیار گــران اســت و ســفر آب و هــوا عــوض کــردن اســت.

آنــان معتقدند:چــرا بــرای یــک ســفر بایســتی این قــدر هزینــه کنیم 
و عــده ای نیــز از نیــاز ســفر مــی گوینــد و در کنــارش پــارک گزینــی را 

نتیجــه شــرایط بــد اقتصــادی مــی دانند.
 سیاست گذاری و برنامه ریزی پاشنه آشیل گردشگری 

ــرای  ــو ب ــی ن ــال 1۴۰1 فصل ــدای س ــا از ابت ــردن کرون ــش ک  فروک
ــای  ــار دروازه ه ــی دور از انتظ ــم زد و در اتفاق ــان رق ــگری گی گردش
اســتان در نــوروز 1۴۰1 بــه روی بیــش از هفت میلیون مســافر گشــوده 
شــد و ایــن موضــوع شــوق و شــکایت جامعــه میهمــان و میزبــان را در 

پــی داشــت.
مونــا اســالم نــژاد جامعــه شــناس دربــاره نیازمندی هــای گردشــگری 
ــیاری از  ــد در بس ــت کنی ــر دق ــت: اگ ــا گف ــگار ایرن ــه خبرن ــان ب گی
مســائل همچــون ترافیــک تــا بیــکاری و طــاق و مــواردی از این دســت 
ابتــدا مشــکل و مســاله ایجــاد می شــود و ســپس بــه دنبــال راهــکار آن 

می گردیــم.
ــا بیــان اینکــه مشــکات مــا در حــوزه گردشــگری ریشــه ای  وی ب
ــداده اســت، اظهــار داشــت:  ــه یکبــاره رخ ن چندیــن دهــه ای دارد و ب
دربــاره گردشــگری تــا جایــی کــه مــن اطــاع دارم بــا توجــه به ســابقه 
چندیــن ســاله حضــور گردشــگران از ســایر نقــاط ایــران در ســواحل 
شــمالی کشــور، طرح هــای پژوهشــی انگشــت شــماری اجــرا شــده اند 
ــرار  ــط ق ــئوالن ذیرب ــار مس ــی در اختی ــران قیمت ــای گ ــه یافته ه ک

می دهــد.  
اســالم نــژاد گفــت: در اشــاره بــه نــکات مثبــت و منفــی گردشــگری 
ــا  ــدار اســت ی ــک گردشــگری پای ــا ی ــا گردشــگری م ــم آی ــد بدانی بای
ناپایــدار و متنــاوب کــه رســیدن بــه جــواب ایــن ســوال مــی توانــد مــا 
و مدیــران را در جهــت دهــی هــا و تصمیــم ســازی هــا راهنمــا باشــد.

ایــن جامعــه شــناس ادامــه داد: هنگامــی کــه گردشــگری مــا شــکل 
ناپایــدار بــه خــود بگیــرد حتمــاً دارای فوایــد کوتــاه مدتــی نظیــر ایجاد 
اشــتغال، بــاال رفتــن هم پذیــری، افزایــش انســجام و نظایــر آن خواهیــم 
بــود امــا بــه عنــوان مثــال در زمینــه ایجــاد اشــتغال در صورتــی کــه 
ــه شــکل مســتمر روی درآمــد ناشــی از حضــور گردشــگران  ــوان ب نت
ــرای  ــاخت های الزم ب ــت زیرس ــت و تقوی ــکان تثبی ــرد، ام ــاب ک حس
ــدارد  ــرداری از ظرفیت هــای نهفتــه در گردشــگری نیــز وجــود ن بهره ب
در نتیجــه مزایــای کوتــاه مــدت گردشــگری دارای خصوصیاتی همچون 

عــدم تــداوم، بی ثباتــی و عــدم جامعیــت خواهــد بــود.  
 اســالم نــژاد گفــت: از نظــر تاثیــرات متقابــل بیــن گردشــگران و افراد 
ــد در  ــگ می توان ــن دو فرهن ــل ای ــد تقاب ــر می رس ــه نظ ــز ب ــی نی بوم
کنــار جنبه هــای مفیــد خــود موجبــات فاصلــه گرفتــن افــراد بومــی از 
هویــت قدیمــی خــود شــود؛ همچنیــن حضــور گردشــگران بــه نوعــی 
بــازار مصرفــی اضافــه بر بــازار متعــارف در اختیــار تولیدکننــدگان بومی 
قــرار می دهــد کــه بدیــن ترتیــب قــادر می شــوند بــا ســهولت بیشــتر و 

مبالــغ باالتــر اقــدام بــه فــروش محصــوالت خــود نماینــد.
وی اظهــار داشــت: بــه رغــم ایــن مــوارد مثبــت و منفــی، احســاس 
برنامه ریــزی  و  سیاســت گذاری  نبــود  اصلــی  مشــکل  می شــود 
ــان  ــا می ــت برنامه ریزی ه ــرای درس ــز اج ــجم و نی ــترک و منس مش

ــر اســت.  ــان ام متولی
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ــیب  ــه آس ــد ک ــی ده ــان م ــد نش ــات جدی تحقیق
عصبــی یــک عارضــه جانبــی رایج دیابــت نوع ۲ اســت 
و ممکــن اســت مــدت هــا قبــل از تشــخیص بیمــاری 

در چشــم هــا شــروع شــود.
ــث دی  ــل از هل ــه نق ــر ب ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ  ب
ــا  ــی ی ــمندان از نوروپات ــه، دانش ــن مطالع ــوز، در ای نی
آســیب عصبــی در قرنیــه چشــم بــه عنــوان آســیب به 

ــد. ــدن اســتفاده کردن اعصــاب در سراســر ب
 ایــن مطالعــه شــامل نزدیــک بــه ۳۵۰۰ نفــر، ٪۲۱ 
مبتــا بــه دیابــت نــوع ۲، ۱۵٪ مبتــا بــه پیــش دیابت 
و ۶۴٪ بــدون هیــچ کــدام از ایــن مشــکات، بودنــد و 
محققــان اعصــاب قرنیــه را در هــر ســه گــروه بررســی 

کردند.
 محققــان دریافتنــد کــه میــزان آســیب بــه اعصــاب 
ــم  ــال در متابولیس ــزان اخت ــا می ــان ب ــه همزم قرنی

ــد. ــش می یاب ــز افزای گلوک
 افــراد مبتــا بــه پیــش دیابــت آســیب عصبــی قرنیه 
را ۸ درصــد بیشــتر از افــراد بــدون دیابــت داشــتند. در 
ــا  ــراد مبت ــه اف ــان داد ک ــا نش ــال، یافته ه ــن ح همی
ــه ۸  ــتند ک ــه داش ــی قرنی ــیب عصب ــت آس ــه دیاب ب
درصــد بیشــتر از افــراد مبتــا بــه پیــش دیابــت و ۱۴ 
درصــد بیشــتر از کســانی بــود کــه هیــچ کــدام از ایــن 

ــتند. ــا را نداش بیماری ه
 آســیب عصبــی نیــز بــا افزایــش ســطح قنــد خــون 
و بــا مــدت زمانــی کــه فــرد مبتــا بــه دیابــت اســت 
ــر  ــد. ایــن شــرایط شــامل میــزان باالت افزایــش می یاب
ــد  ــد خــون طــی چن ــن ســطح قن HbA۱c )میانگی

ماه( و سطح قند خون دو ساعت پس از غذا بود.
 دکتــر »ســارا مختــار«، سرپرســت تیــم تحقیــق در 
ــت:  ــد، گف ــز پزشــکی دانشــگاه ماســتریخت هلن مرک
ــول  ــال ط ــا ۵ س ــوالً ۳ ت ــه معم ــم ک ــا می دانی »م
می کشــد تــا پیــش دیابــت بــه دیابــت نــوع ۲ تبدیــل 
ــاالی  شــود. نتایــج مــا نشــان می دهــد کــه ســطوح ب
ــا  ــه مدت ه ــاب قرنی ــه اعص ــد ب ــون می توان ــد خ قن

ــوع ۲ آســیب برســاند.« ــت ن ــه دیاب قبــل از ابتــاء ب
ــبتاً  ــه نس ــی در قرنی ــیب عصب ــری آس ــدازه گی  ان
آســان اســت و راهــی بــرای تشــخیص آســیب عصبــی 

ــد. ــم می کن ــدن فراه ــاط ب ــایر نق در س
 مختــار گفــت: »اگــر بتوانیــم آســیب عصبــی را زود 
تشــخیص دهیــم، ممکن اســت بتوانیم آن و مشــکات 
ناشــی از آن را بــه تأخیــر بیندازیــم یــا از آن جلوگیــری 
کنیــم و بنابرایــن کیفیــت زندگــی را بــه میــزان قابــل 

توجهــی بهبــود دهیــم.«
 در حالــی کــه آســیب عصبــی می توانــد موجــب بروز 
مــواردی از خشــکی چشــم گرفتــه تــا از دســت دادن 
بینایــی در چشــم ها شــود، همچنیــن می توانــد باعــث 
ــت  ــود. دیاب ــت ها ش ــا و دس ــی در پاه ــی حس درد و ب
همچنیــن می توانــد باعــث ایجــاد مشــکات عضانــی 

شــود.
ــت  ــر عل ــز باالت ــطح گلوک ــه س ــات اینک ــرای اثب  ب
ــد  ــگام قن ــرل زودهن ــا کنت ــه آی آســیب اســت و اینک
خــون ممکــن اســت آن را بــه تأخیــر بینــدازد یــا از آن 
پیشــگیری کنــد، بــه تحقیقــات بیشــتری نیــاز اســت. 

اگــر دائمــاً شــب هــا دیــر وقــت مــی خوابیــد، بــا افزایــش 
ــرو  ــی روب ــاری قلب ــوع ۲ و بیم ــت ن ــه دیاب ــا ب ــر ابت خط

هســتید. 
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر بــه نقــل از مدیســن نــت، یــک 
مطالعــه جدیــد نشــان می دهــد در مقایســه بــا افــرادی کــه 
ــواب  ــید از خ ــور خورش ــا ن ــد و ب ــواب می رون ــه رختخ زود ب
ــا مقاومــت انســولین  ــا ب ــده داره ــدار می شــوند، شــب زن بی
روبــرو هســتند. وقتــی بــدن بــه خوبــی بــه هورمون انســولین 
ــون  ــان خ ــد در جری ــون می توان ــد خ ــد، قن ــخ نمی ده پاس
انباشــته شــده و در نهایــت منجــر بــه دیابــت نــوع ۲ شــود.

ــراد  ــه اف ــبت ب ــا نس ــده داره ــب زن ــن، ش ــر ای ــاوه ب  ع
کمتــری  چربــی  و  می کننــد  ورزش  کمتــر  ســحرخیز 
ــان خــون  ــی در جری می ســوزانند، کــه باعــث می شــود چرب
انباشــته شــود کــه می توانــد زمینــه را بــرای بیمــاری قلبــی 

ــد. فراهــم کن
ــواب  ــز خ ــکی مرک ــر پزش ــا«، مدی ــیما ُخس ــر »س  دکت
ــان  ــت زم ــه اهمی ــن مطالع ــت: »ای ــمالی، گف ــای ش داکوت
ــر مــدت زمــان و کیفیــت خــواب نشــان  خــواب را عــاوه ب

می دهــد.« 
بــرای ایــن مطالعــه، ۵۱ فــرد بدون بیمــاری قلبی یــا دیابت 
بــر اســاس چرخــه طبیعــی خــواب در قالب شــب زنــده دار یا 
ســحرخیز طبقــه بندی شــدند. شــرکت کننــدگان در مطالعه 
یــک رژیــم غذایــی کنتــرل شــده مصــرف کردند و یک شــب 
ناشــتا بودنــد در حالــی کــه ســطح فعالیــت آنهــا بــه مــدت 
یــک هفتــه کنتــرل می شــد. محققــان همچنیــن حساســیت 
ــی  ــای تنفس ــد و نمونه ه ــری کردن ــولین را اندازه گی ــه انس ب
ــی و  ــدر از چرب ــردم چق ــه م ــد ک ــا بررســی کنن ــد ت گرفتن

ــد. ــرای ســوخت اســتفاده می کنن ــا ب کربوهیدرات ه

ــروز  ــال ب ــه احتم ــان داد ک ــه نش ــن مطالع ــای ای  یافته ه
ــر اســت و  ــراد ســحرخیز کمت ــه انســولین در اف ــت ب مقاوم
نســبت بــه افــراد شــب زنــده دار، از چربــی بیشــتری بــرای 
ــتفاده  ــن ورزش اس ــتراحت و در حی ــگام اس ــرژی در هن ان

می کننــد.
ــه،  ــن مطالع ــی از نویســندگان ای ــن«، یک ــتیون مالی  »اس
گفــت: »افــرادی کــه شــب زنــده دار هســتند و می خواهنــد 
بــدن خــود را بــا برنامه هــای کاری و غیــره هماهنــگ کننــد، 
می تواننــد گام هــای کوچکــی بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک 

پرنــده ســحرخیز بردارنــد.«
ــواب  ــه رختخ ــر ب ــه زودت ــرد: »۱۵ دقیق ــنهاد ک  او پیش
ــد از  ــدار شــوید، بع ــر از خــواب بی ــه زودت ــد و ۱۵ دقیق بروی
مدتــی می توانیــد یــک ۱۵ دقیقــه ای دیگــر را بــه ایــن زمــان 

بیافزاییــد.«

 راهــکار دیگــر: »هنگامــی کــه خورشــید مــی تابــد از خانــه 
ــبانه  ــتم ش ــد سیس ــر می توان ــن ام ــرا ای ــوید زی ــارج ش خ
ــم  ــد. ریت ــدد کن ــم مج ــه تنظی ــما را وادار ب ــدن ش روزی ب
شــبانه روزی ســاعت داخلــی ۲۴ ســاعته بــدن شــما اســت 
کــه ترشــح هورمــون ماتونیــن را بــرای تشــویق بــه خــواب 

ــد.« ــرل می کن کنت
ــه  ــدید، صبحان ــدار ش ــواب بی ــه از خ ــض اینک ــه مح  »ب
بخوریــد و ســعی کنیــد ناهــار را هر روز در ســاعت مشــخصی 
ــت  ــی دریاف ــور طبیع ــکان ن ــد ام ــا ح ــا ت ــد. صبح ه بخوری

ــد.« ــا ورزش کنی ــد و صبح ه کنی
 دریافــت کافئیــن خــود را بــه دقــت کنتــرل کنید و ســعی 
کنیــد از مصــرف مقادیــر زیــاد آن در ســاعات قبــل از خــواب 
خــودداری کنیــد و از خــوردن وعــده غذایــی اصلــی خــود در 

اواخــر عصــر اجتنــاب نمائیــد. 

چاقــی بــه عنــوان عاملــی بــرای بــروز بیشــتر بیماری هــای 
غیرواگیــر شــناخته می شــود؛ چالشــی کــه خیلــی از افــراد به 
ــی،  ــا رژیم هــای غذای ــا ب ــروز آن ســعی می کننــد ت ــال ب دنب
ورزش و... بــرای کاهــش وزن و الغــری اقــدام کننــد؛ امــا آیــا 

اینهــا تنهــا راهکارها هســتند؟
 بــه گــزارش ایســنا،  بایــد بدانیــم کــه در زمینــه کاهــش 
وزن و جلوگیــری از چاقــی، برخــی ویتامین هــا موثر هســتند. 
ــش  ــوری و کاه ــگیری از پرخ ــرای پیش ــا ب ــن ویتامین ه ای

اشــتها بســیار موثرنــد. 
بنابــر اعــام دفتــر آمــوزش و ارتقــای ســامت وزارت 
ــرف  ــش مص ــه کاه ــی ک ــن ویتامین های ــت، رایج تری بهداش
آنهــا منجــر بــه کاهــش اشــتها و پرخــوری شــما می شــود، 

ــتند:  ــر هس ــوارد زی ــامل م ش
_ امــگا۳: کمبــود ایــن اســید چــرب ضــروری باعــث هوس 

ــن  ــه بهتری ــگا۳ ک ــوع EPAوDHA ام ــی می شــود. ن غذای
ــی  ــای روغن ــگا ۳در ماهی ه ــوند. ام ــوب می ش ــوع محس ن
ماننــد ســالمون، ســاردین و کنســرو تــن ماهــی وجــود دارد. 
ــر  ــاوی مقادی ــز ح ــان نی ــای کت ــردو و دانه ه ــرغ، گ تخــم م

زیــادی امــگا ۳ هســتند.
ــن و  ــراد مس ــی در اف ــاده معدن ــن م ــطح ای  _ روی: س
افــرادی کــه دچــار اســترس هســتند، پاییــن اســت. کمبــود 
روی نقــش مهمــی در هــوس خــوردن نــدارد؛ امــا روی حــس 
ــر می گــذارد و باعــث می شــود شــکر و نمــک  چشــایی تاثی
بیشــتری در غذاهــای خــود اســتفاده کنیــد. بــرای تامین این 
مــاده معدنــی مــواد غذایــی همچــون جگــر، گوشــت مــرغ، 

تخــم  مــرغ، لوبیــا ســبز و مغــز میــوه بخوریــد.
 _ ویتامیــن ب: ایــن ویتامیــن نقــش مهمــی در مدیریــت 
ــه  ــور خاص ــه ط ــد. ب ــا می کن ــردگی ایف ــترس و افس اس

ــق و خــوی و  ــود خل ــه بهب ــن ویتامیــن منجــر ب مصــرف ای
افزایــش احســاس خــوب خواهــد شــد. هنگامــی کــه شــما به 
انــدازه کافــی ویتامیــن ب دریافــت نمی کنیــد، بــه احتمــال 
ــات  ــه مصــرف تنق ــل ب ــترس و در نتیجــه آن می ــاد اس زی
ــد  ــت بدانی ــود. الزم اس ــت می ش ــما تقوی ــوری در ش و پرخ
ــی، آووکادو،  ــیب زمین ــرغ، س ــم م ــن ب در زرده تخ ویتامی
گوشــت، ســبزیجات تیــره رنــگ و ماهــی قــزل آال بــه وفــور 

ــود دارد. وج
ــل  ــت می ــه تقوی ــر ب ــم، منج ــود منیزی ــم: کمب  _ منیزی
ــه  ــه خــوردن شــکات می شــود. توجــه داشــته باشــید ک ب
ــد ســطح منیزیــم  مصــرف قنــد و افزایــش اســترس می توان
بــدن را کاهــش دهــد. ســیب زمینــی، دانه هــا، لبنیــات، کلــم 

بروکلــی و ... منابــع بــزرگ منیزیــم هســتند.
ــه  ــل ب ــث می ــوال باع ــیم معم ــود کلس ــیم: کمب  _ کلس

مصــرف شــکر و نمــک می شــود. بــه غیــر از لبنیــات، 
می توانیــد کلســیم را از راه مصــرف کلــم، ماهــی آزاد، ماهــی 

ــد. ــت آوری ــه دس ــد ب ــا و کنج ــه چی ــاردین، دان س
ــل  ــوص قب ــان بخص ــن زن ــن در بی ــود آه ــن: کمب  _ آه
ــز در  ــواران نی ــن گیاه خ ــت. همچنی ــایع اس ــگی ش از یائس
معــرض ایــن کمبــود هســتند. کمبــود آهــن، میــل زیــاد بــه 
ــا خــوردن گوشــت،  خــوردن گوشــت را افزایــش می دهــد. ب
ماکیــان و ماهــی، مقادیــر قابــل توجهــی از آهــن مــورد نیــاز 
بــدن تامیــن می شــود. منابــع گیاهــی آهــن، جــذب خوبــی 
در بــدن ندارنــد، امــا اگــر می خواهیــد از آنهــا اســتفاده کنیــد 
ــات و  ــدو، حبوب ــم ک ــک، تخ ــای خش ــت میوه ه ــر اس بهت
ــان کنیــد. بهتــر  غذاهــای غنــی شــده را وارد رژیــم غذایی ت
ــا  اســت همــراه آهــن، حتمــا ویتامیــن ث مصــرف کنیــد ت

ــد.  ــر باش ــریع تر و بهت ــذب آن س ج

متخصصــان در یــک مطالعــه ایــن موضــوع را مورد بررســی 
ــرای  ــد ب ــپرین می توان ــع آس ــه قط ــه چگون ــد ک ــرار دادن ق

برخــی از مصــرف کننــدگان داروی وارفاریــن مفیــد باشــد.
ــد:  ــان می ده ــی ها نش ــج بررس ــنا، نتای ــزارش ایس ــه گ  ب
در برخــی از افــراد قطــع مصــرف آســپرین در حیــن مصــرف 
ــال خطــر  ــا کاهــش احتم ــن ممکــن اســت ب داروی وارفاری
خونریــزی همــراه باشــد. داده هــای بدســت آمــده  یــادآوری 
ــا پزشــک  ــورد مصــرف دارو ب ــراد در م ــا اف ــی اســت ت مهم

خــود مشــورت کننــد.
 وارفاریــن یــک داروی ضــد انعقــاد اســت کــه معمــوال بــه 
عنــوان رقیــق کننــده خــون شــناخته مــی شــود. ایــن دارو 
بــه جلوگیــری از لختــه شــدن خــون و کاهــش خطــر حملــه 
ــا ســکته مغــزی در افــرادی کــه در معــرض خطــر  قلبــی ی

بــاالی لختگــی خــون هســتند، کمــک مــی کنــد.

ــت  ــتروئیدی اس ــر اس ــی غی ــد التهاب ــپرین داروی ض  آس
کــه کاربردهــای متعــددی از جملــه تســکین درد و کاهــش 
التهــاب دارد. برخــی افــراد بــرای کمــک بــه کاهــش خطــر 

حملــه قلبــی یــا ســکته از آســپرین اســتفاده مــی کننــد.
 در برخــی مــوارد، افــراد از هر دو داروی وارفارین و آســپرین 
مصــرف می کننــد. هرچنــد، از نظــر پزشــکی مصــرف ایــن دو 
ــر  ــه ه ــه نمی شــود. از آنجاییک ــع توصی ــی مواق دارو در تمام
دو دارو بــا خطــر خونریــزی همــراه هســتند، ضــروری اســت 
افــراد داروهــای خــود از جملــه داروهــای بــدون نســخه مانند 

آســپرین را بــا پزشــک خــود در میــان بگذارنــد.
 پزشــکان تاکیــد دارنــد در مــورد دارویی همچون آســپرین 
کــه بــدون نســخه در دســترس اســت، بیمــار بایــد با پزشــک 
ــد  ــوه آن مشــورت کن ــد و مضــرات بالق ــورد فوای خــود در م
و مشــخص شــود کــه آیــا بایــد آســپرین مصــرف شــود یــا 

خیــر. ایــن امــر بــه ویــژه در صــورت مصــرف دیگــر داروهــای 
رقیــق کننــده خــون صــادق اســت.

 متخصصــان آمریکایــی در بررســی خــود بــه تاثیــر کاهش 
ــن  ــه داروی وارفاری ــرادی ک ــان اف ــپرین در می ــرف آس مص
ــور  ــه ط ــی ب ــن بررس ــد. ای ــد، پرداختن ــت می کردن دریاف
خــاص شــامل شــرکت  کنندگانــی بــود کــه وارفاریــن مصرف 
می کردنــد و شــاخص روشــنی بــرای مصــرف آســپرین 
نداشــتند. بــه طــور مثــال، آنــان بــه دنبــال بررســی مصــرف 
آســپرین در افــرادی بودنــد کــه ســابقه قبلــی بیمــاری قلبــی 

یــا حملــه قلبــی نداشــتند.
کننــده  شــرکت   از ۶۰۰۰  بیــش  مطالعــه  ایــن  در   
ــرای  ــن ب ــه از داروی وارفاری ــتند ک ــور داش ــال حض بزرگس
بیمــاری فیبریاســیون دهلیــزی یــا لختگــی خــون مصــرف 
ــا متخصصــان،  ــه ب ــام گرفت ــکاری انج ــی هم ــد. ط می کردن

ــپرین و  ــرف آس ــه مص ــاز ب ــر نی ــدگان از نظ ــرکت کنن ش
ــه  ــی ک ــپرین زمان ــرف آس ــدند. مص ــی ش ــن ارزیاب وارفاری
از نظــر پزشــکی غیــر ضــروری تشــخیص داده شــد، قطــع 
شــد. متخصصــان دریافتنــد کــه قطــع مصــرف آســپرین بــا 
کاهــش خطــر خونریــزی در میــان شــرکت کننــدگان مرتبط 
اســت. آنهــا همچنیــن بــه ایــن موضــوع پــی بردنــد کــه قطع 
مصــرف آســپرین بــا افزایــش لختــه شــدن خــون ارتباطــی 

ــدارد. ن
 بــه گــزارش مدیــکال نیــوز تــودی، متخصصــان آمریکایــی 
اظهــار داشــتند: در بررســی انجــام شــده مشــخص شــد در 
میــان بیمارانــی کــه یــک داروی ضــد انعقــاد ماننــد وارفاریــن 
ــود  ــدون وج ــپرین ب ــن از آس ــد و همچنی ــت می کنن دریاف
عائــم واضحــی از بیمــاری مصــرف می کننــد، قطــع مصــرف 

آســپرین می توانــد خطــر خونریــزی را کاهــش دهــد. 

آیا رعایت بهداشت موجب ابتال به 
آلزایمر می شود؟

ارتباط دیر خوابیدن با ابتال به دیابت و بیماری قلبی

بایدها و نبایدهای تغذیه ای برای دانش آموزان

توصیه ای به مصرف  کنندگان داروی »وارفارین«

بیمــاری آلزایمــر، بیمــاری فلــج کننــده عصبــی اســت کــه باعــث 
ــود.  ــزی می ش ــلول های مغ ــرگ س ــب آن م ــز و متعاق ــی مغ آتروف
ایــن بیمــاری یکــی از شــایع ترین علــل زوال عقــل وابســته بــه پیری 
اســت کــه توانایــی فــرد بــرای تفکــر و عملکــرد اجتماعــی را مختــل 
می کنــد. زوال عقــل تقریبــاً ۵۰ میلیــون نفــر در سراســر جهــان را 
ــا ۷۰  ــن ۶۰ ت ــداد، بی ــن تع ــه از ای ــد ک ــرار می ده ــر ق ــت تأثی تح

درصــد بــه بیمــاری آلزایمــر مبتــا هســتند.
 بــه نقــل از هلــث، بــا وجــود شــیوع آلزایمــر بــه ویــژه در بیمــاران 
مســن، مؤسســه ملــی پیــری ایــاالت متحــده خاطرنشــان کــرد کــه 
ــث  ــزی باع ــه چی ــد چ ــل نمی دانن ــور کام ــوز به ط ــمندان هن دانش
ایجــاد ایــن بیمــاری می شــود؛ اگرچــه ســن یــک علــت مســتقیم 
ــه  ــود، به طوری ک ــوب می ش ــر محس ــل خط ــک عام ــا ی ــت ام نیس
تعــداد بیمــاران مبتــا بــه آلزایمــر تقریبــاً هــر پنــج ســال، بعــد از 
ســن ۶۵ ســالگی دو برابــر می شــوند. همچنیــن خطــرات ژنتیکــی را 
نیــز بایــد در ابتــا بــه آلزایمــر درنظــر گرفــت، بــا ســابقه خانوادگــی 

کــه نشــان دهنده احتمــال بیشــتر ابتــا بــه ایــن بیمــاری اســت.
ــر  ــل کمت ــک عام ــده، ی ــناخته ش ــر ش ــل خط ــر عوام ــاوه ب  ع
شــناخته شــده دیگــری نیــز وجــود دارد کــه می توانــد عامــل ابتــا 
بــه آلزایمــر محســوب شــود؛ ایــن عامــل بهداشــت ضعیــف اســت اما 
ــار دوش نگیریــد، خــود را در  آیــا بــه ایــن معنــی اســت کــه هــر ب
ــر  ــا اگ ــر، ام ــاً خی ــد؟ لزوم ــرار می دهی ــل ق معــرض خطــر زوال عق
خــود را تمیــز نگــه نداریــد، ممکن اســت خودتــان را برای مشــکات 

ایــن مســیر آمــاده کنیــد.
 وقتــی صحبــت از ارتبــاط بیــن پاکیزگــی و آلزایمــر می شــود، بــه 
نظــر می رســد یکــی از بزرگتریــن عوامــل خطر، بهداشــت نامناســب 
دهــان و دنــدان اســت. نتایــج مطالعــه منتشرشــده ســال ۲۰۲۰ در 
مجلــه بیمــاری آلزایمــر نشــان داد، باکتری هایــی کــه باعــث بیماری 
لثــه می شــوند بــا ایجــاد آلزایمــر نیــز مرتبــط هســتند. ایــن نتیجــه 
ــان  ــه جری باکتری هــای بافــت ملتهــب لثــه اســت کــه از دهــان، ب

خــون ســپس بــه مغــز حرکــت می کننــد. 
عــاوه بــر این، نتایج مطالعه  ســال ۲۰۱۹ منتشــر شــده در نشــریه 
 Porphyromonas ــری ــان داد، باکت ــی نش ــرفت های علم پیش
ــداد  ــز تع ــود، در مغ ــه می ش ــاری لث ــث بیم ــه باع gingivalis ک

کمــی از بیمــاران مبتــا بــه آلزایمــر وجــود دارد.
 به طــور مشــابه، نتایــج مطالعــه منتشرشــده دیگــری در نشــریه 
آلزایمــر و دمانــس: تشــخیص، ارزیابــی و نظــارت بــر بیماری در ســال 
۲۰۲۲ منتشــر شــد، نشــان داد کــه افــراد مســن تر بــا باکتری هــای 
مضــر فــراوان در دهــان، احتمــاالً یک نشــانگر زیســتی کلیــدی برای 

آلزایمــر - آمیلوئیــد بتــا - در مایــع مغــزی نخاعــی خــود دارنــد.
 از طــرف دیگــر، ممکــن اســت خطــری وجــود داشــته باشــد کــه 
ــر اســاس نتایــج  ــد از تمیــزی بیــش از حــد ناشــی شــود. ب می توان
ــکی و  ــل، پزش ــریه تکام ــال ۲۰۱۳ در نش ــده س ــه منتشرش مطالع
بهداشــت عمومــی، کشــورهای ثروتمندتــر با بهداشــت بهتــر در واقع 

نــرخ باالتــری از آلزایمــر دارنــد. 
ــر  ــای تمیزت ــه محیط ه ــد ک ــان می ده ــت« نش ــه بهداش »فرضی
خطــر ابتــا بــه آلــرژی و بیماری هــای خــود ایمنــی را بــا خــود بــه 
همــراه دارنــد. بهداشــت ایــن مناطــق منجــر بــه قــرار گرفتــن کمتر 
ــود  ــف می ش ــای مختل ــا و ویروس ه ــرض باکتری ه ــراد آن در مع اف
کــه می تواننــد بــر رشــد سیســتم ایمنــی تأثیــر بگذارنــد و مغــز را در 

معــرض التهــاب مرتبــط بــا آلزایمــر قــرار دهنــد.
 در حــال حاضــر هیــچ راهــی بــرای جلوگیــری مســتقیم از شــروع 
آلزایمــر وجــود نــدارد امــا برخی شــواهد نشــان می دهند کــه افزایش 
فعالیــت بدنــی، تمرینــات شــناختی و کنتــرل فشــار خــون ممکــن 
اســت بــه شــما کمک کنــد. عــاوه بــر ایــن، رعایــت بهداشــت دهان 

و دنــدان، بــه ویــژه اســتفاده از نــخ دنــدان مهــم اســت.
ــه مراقبــت از بــدن می رســد، بدیهــی اســت کــه   وقتــی نوبــت ب
بایــد آن را تمیــز نگــه داریــد. بــرای مثــال شســتن مرتــب دســت ها 
پیشــنهاد خوبــی اســت. بــا ایــن حــال، بهتــر اســت در صــورت امکان  
بــه جــای صابــون ضــد باکتــری، از صابــون معمولــی اســتفاده کنیــد. 
ــای  ــکا )FDA(، صابون ه ــذا و داروی آمری ــه ســازمان غ ــق گفت طب
ــرار  ــوزان هســتند و ق ــام تریکل ــه ن ضــد باکتــری حــاوی مــاده ای ب
گرفتــن در معــرض طوالنی مــدت می توانــد خطــرات زیــادی را 
بــه همــراه داشــته باشــد. بــه عنــوان مثــال، ایــن ســازمان معتقــد 
ــه  ــاوم ب ــای مق ــه باکتری ه ــوزان ممکــن اســت ب ــه تریکل اســت ک

ــد.  ــک کمــک کن آنتی بیوتی
ــا شستشــوی منظــم  ــدان خــوب، همــراه ب بهداشــت دهــان و دن
ــدت  ــک، در کوتاه م ــا ارگانی ــی ی ــای طبیع ــا صابون ه ــت ها ب دس
شــما را ســالم نگــه مــی دارد. عــاوه بــر ایــن، ممکــن اســت از نظــر 

ــد باشــد. ــرای شــما مفی ــه راه، ب شــناختی، در ادام

خبر
آسیب بینایی مدت ها قبل از تشخیص 

دیابت آغاز می شود

نتیجــه یــک مطالعــه جدیــد نشــان مــی دهــد خــواب خــوب 
بــه تنظیــم یــک جــزء کلیــدی از سیســتم ایمنــی بــدن کمــک 

مــی کنــد.
 بــه گــزارش خبرنــگار مهــر بــه نقــل از هلــث الیــن، بــه طــور 
خــاص، خــواب بــر منطقــه ای تأثیــر می گــذارد کــه گلبول هــای 
ــد  ــوند، رش ــکیل می ش ــیت ها تش ــه مونوس ــروف ب ــفید مع س
ــی  ــرد سیســتم ایمن ــا از عملک ــاده می شــوند ت ــد و آم می کنن
پشــتیبانی کننــد، فرآینــدی کــه خون ســازی نامیــده می شــود.

ــه از  ــن مطالع ــد ای ــنده ارش ــکی«، نویس ــپ سویرس  »فیلی
دانشــکده پزشــکی ایــکان در نیویــورک، گفــت: »آنچــه مــا یــاد 
می گیریــم ایــن اســت کــه خــواب تولیــد ســلول هایی را تعدیــل 
ــا  ــواب ب ــتند. خ ــاب هس ــی الته ــران اصل ــه بازیگ ــد ک می کن

ــد.« ــش می ده ــی را کاه ــار التهاب ــن ب ــوب ای ــت خ کیفی
 محققــان تأثیــر خــواب را در یــک کارآزمایــی بالینی بــر روی 
۱۴ بزرگســال بررســی کردنــد. هــر یــک از شــرکت کننــدگان 
مقــرر شــد کــه هــر شــب ۷.۵ ســاعت بــه مــدت شــش هفتــه 
بخوابنــد یــا هــر شــب حــدود شــش ســاعت بخوابنــد. ســپس 
ــد کــه در آن مــدت  ــه دیگــر را ســپری کردن آنهــا شــش هفت

ــد. طبــق عــادات قبلــی خــود می خوابیدن
ــه خــون شــرکت کننــدگان را صبــح و بعــد   محققــان نمون

از ظهــر در هفته هــای پنجــم و ششــم هــر دو بخــش مطالعــه 
جمــع آوری کردنــد.

 آنهــا دریافتنــد هنگامــی کــه بزرگســاالن بــه انــدازه کافــی 
نمی خوابیدنــد، میــزان مونوســیت هــای در حال گــردش در بعد 
ــر و تعــداد ســلول های بنیــادی ایمنــی در خــون  از ظهــر باالت
باالتــر بــود و شــواهدی از فعــال شــدن سیســتم ایمنــی وجــود 

داشــت.
 تولیــد بیشــتر ســلول های ایمنــی می توانــد ابتــاء بــه یــک 
ــازی  ــه خون س ــوم ب ــن موس ــش س ــا افزای ــط ب ــاری مرتب بیم
کلونــال را ســرعت بخشــد، کــه بــه نوبــه خــود بــا افزایــش خطر 

بیماری هــای قلبــی عروقــی مرتبــط اســت.
  نویســندگان ایــن مطالعــه گفتنــد: »ایجــاد الگوهــای خــواب 
ــن کار ممکــن  ــل زندگــی مهــم اســت. انجــام ای ســالم در اوای
ــش  ــیس را کاه ــد سپس ــی مانن ــرایط التهاب ــدت ش ــت ش اس

ــد.« ده
 خــواب شــبانه کافــی بــرای اکثــر بزرگســاالن ۷ تــا ۸ ســاعت 
خــواب بــدون وقفــه در هــر شــب اســت. افــراد مســن بــه حدود 
۷ تــا ۹ ســاعت خــواب نیــاز دارنــد. کــودکان ۱۱ تــا ۱۷ ســاله 

بایــد حــدود ۸ تــا ۱۰ ســاعت در شــب بخوابنــد. 

یــک مطالعــه جدیــد نشــان مــی دهــد کــه تغییــرات آب و 
هوایــی مــی توانــد بــرای مبتایــان بــه نارســایی قلبــی دردســر 

ایجــاد کنــد.
ــوز،  ــث دی نی ــل از هل ــه نق ــر ب ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ  ب
بــه گفتــه محققــان، زمانــی کــه درجــه حــرارت در فرانســه در 
تابســتان ۲۰۱۹ افزایــش یافــت، مــوج گرمــا موجــب وخامــت 

حــال بیمــاران نارســایی قلبــی شــد.
ــا کاهــش وزن  ــن مطالعــه نشــان داد کــه گرمــای هــوا ب  ای

ــد. ــر می کن ــی را بدت ــایی قلب ــه نارس ــط اســت ک مرتب
ــای  ــل«، سرپرســت بخــش مراقبت ه ــر »فرانســوا روبی  دکت
ــد:  ــه، می گوی ــه فرانس ــگاه مونپلی ــتان دانش ــژه در بیمارس وی
ــی  ــه نارســایی قلب ــا ب ــراد مبت ــا در اف ــه م ــی ک »کاهــش وزن
ــار  ــش فش ــه کاه ــر ب ــت منج ــن اس ــم ممک ــاهده کردی مش
خــون، بــه ویــژه در هنــگام ایســتادن، و نارســایی کلیــوی شــود 
و بــه طــور بالقــوه تهدیــد کننــده جــان اســت. بــا پیــش بینــی 
ــا  ــاده باشــند ت ــد آم ــده، پزشــکان بای ــرای آین ــا ب ــش دم افزای
ــک )ادرار آور( را  ــای دیورتی در صــورت کاهــش وزن، دوز داروه

ــد.« کاهــش دهن
 محققــان ایــن فرضیــه را مطــرح کردنــد کــه مــوج گرمــا بــر 
مصــرف مایعــات در بیمــاران نارســایی قلبــی تأثیــر می گــذارد.

ــرم  ــوای گ ــالم در ه ــراد س ــی اف ــح داد: »وقت ــل توضی  روبی
ــع  ــه طــور خــودکار دف ــدن ب ــات بیشــتری می نوشــند، ب مایع

ادرار را تنظیــم می کنــد.« 
در نارســایی قلبــی، قلــب بیمــار آنطــور کــه بایــد خــون را در 
ــد باعــث  ــن مســئله می توان ــاژ نمی کنــد. ای ــدن پمپ سراســر ب

تنگــی نفــس و تجمــع مایــع در ریه هــا، پاهــا و شــکم شــود.
 پزشــکان بابــد بر افزایــش وزن بیماران نظارت داشــته باشــند 
زیــرا ممکــن اســت نشــان دهنــده احتقان باشــد و ممکن اســت 

نیاز به بســتری شــدن در بیمارســتان داشــته باشــند.
 بــرای بیمــاران مبتــا بــه نارســایی قلبــی، دیورتیک هــا بــرای 
ــع  ــه رف ــد ب ــه می توان ــود ک ــز می ش ــع ادرار تجوی ــش دف افزای
ــم تنگــی نفــس و تــورم کمــک کنــد. اگــر دچــار تنگــی  عائ
نفــس، تــورم یــا افزایــش وزن ناگهانــی شــدند، ممکــن اســت 
بــه آنهــا گفتــه شــود کــه دوز دیورتیــک خــود را افزایــش دهند. 

خواب خوب شب سیستم ایمنی را تقویت می کند جهان گرم تر موجب تشدید نارسایی قلبی می شود
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چندیــن کارشــناس تغذیــه آمریــکا و جــردن بــاروز پرافتخارتریــن 
بــرای  تغذیــه ای  توصیه هــای  کشــور  ایــن  کشــتی گیر 

دارنــد.  کشــتی گیران 
ــت  ــی از موفقی ــطح باالی ــه س ــیدن ب ــنا، رس ــزارش ایس ــه گ ب
ــک  ــرد ی ــای عملک ــه ه ــام جنب ــر تم ــی ب ــز ذهن ــتلزم تمرک مس
کشــتی گیــر اســت. تغذیــه مناســب می توانــد زمینــه ای باشــد کــه 
واقعــاً می توانــد بــه یــک کشــتی گیر در رســیدن بــه اهــداف خــود 
ــش وزن  ــا افزای ــش وزن ی ــرای کاه ــتی گیران ب ــد. کش ــک کن کم
ــد. جــودی نلســون،  ــه رژیــم غذایــی مناســب نیــاز دارن همیشــه ب
ــه ورزشــکاران  مســئول تغذیــه کمیتــه المپیــک ایــاالت متحــده ب
ــد و کادر  ــک می کن ــران کم ــتی گی ــه کش ــکا از جمل ــه آمری نخب
ــی  ــص او متک ــه تخص ــکا ب ــتی آمری ــی کش ــم مل ــری تی مربیگ

هســتند.  
پیشــنهادات او از اولویــت باالیــی بــرای کشــتی گیــران و مربیــان 
ــا  ــا مــی خواهیــد یــک ورزشــکار ی آمریکایــی برخــوردار اســت. آی
کشــتی گیــر موفــق شــوید؟ بــا خــوردن درســت می توانیــد اولیــن 

ــه روی تشــک خالصــه نمی شــود. گام را برداریــد. همــه چیــز ب
 گابریــل مونــی، متخصــص تغذیــه کــه در کمــپ هــای کشــتی 
ــد:  ــه ورزشــی صحبــت مــی کنــد، مــی گوی ــاره موضــوع تغذی درب
»بــه خــوردن غــذا بــه عنــوان بخشــی از تمریــن خــود نــگاه کنیــد، 
ــه  ــما را ب ــه ش ــت ک ــوخت اس ــن س ــت. ای ــم اس ــیار مه ــرا بس زی

ــد.  ــم می کن ــما را ترمی ــدن ش ــی آورد و ب ــت در م حرک
 یک برنامه غذایی سالم ایجاد کنید 

میــوه و ســبزی فــراوان همــراه غــذا: مطمئــن شــوید کــه حــدود 
نیمــی از بشــقاب شــما را میــوه و ســبزیجات تشــکیل مــی دهــد.

 غذاهــای خانگــی بخوریــد: ســعی کنیــد غذاهــای خانگــی 
بخوریــد تــا اطمینــان حاصــل کنیــد کــه غذاهــای حــاوی چربــی 
هــای تصفیــه شــده و ســدیم کمتــری مصــرف مــی کنیــد. توزیــع 
کننــدگان فســت فــود، چربــی، نمــک و شــکر را بــه غذاهــا اضافــه 
مــی کننــد تــا طعــم بهتــری داشــته باشــند امــا ایــن بــرای افــرادی 
کــه مــی خواهنــد غــذای ســالم بخورنــد و روی بــدن خــود ســرمایه 

گــذاری کننــد ایــده آل نیســت.
ــا  ــد:  آب ی ــر کنی ــد نظ ــید تجدی ــی نوش ــه م ــورد آنچ  در م
شــیر بــه جــای نوشــابه بهتریــن گزینــه بــرای ورزشــکاران اســت. 
نوشــیدنی هــای انــرژی زا را کنــار بگذاریــد. مونــی می گویــد: »بــه 
نوشــیدن آب بــه عنــوان نوشــیدنی اصلــی عــادت کنیــد. ایــن بــه 
ایجــاد عــادات خــوب بــرای آب رســانی بــه بــدن کمــک مــی کنــد. 
بیشــتر نوشــیدنی های ورزشــی ســالم نیســتند و بــرای کمــک بــه 
ــیم  ــک و پتاس ــی نم ــا کم ــیرین را ب ــیدنی های ش ــی، نوش بازاریاب

ــد.  ــراه می کنن هم
ــم  ــای ک ــد و غذاه ــه بخوری ــاً صبحان ــد: حتم ــه بخوری صبحان
فــرآوری شــده حــاوی فیبــر را انتخــاب کنیــد. فیبــر بــرای ثابــت 
نگــه داشــتن ســطح قنــد خــون و حفــظ ســالمت روده و باکتــری 
ــوب و  ــالمتی مطل ــرای س ــالم ب ــت. روده س ــم اس ــای روده مه ه

ــم اســت. ــز مه ــا نی ــاری ه پیشــگیری از بیم
ــرای رشــد  ــی: دریافــت پروتئیــن کافــی ب ــدون چرب  پروتئیــن ب
ــد  ــرب مانن ــم چ ــع ک ــا از مناب ــد عمدت ــا بای ــت، ام ــروری اس ض
ماهــی، مــرغ، لوبیــا و حبوبــات و گوشــت کــم چــرب تهیــه شــود.  
 ویتامین هــا و مکمل هــا: مکمل هــای ویتامینــی بــرای افــراد 
مهــم هســتند امــا می توانــد خطرنــاک باشــد. اگــر یــک ورزشــکار 
اســتفاده از مکمــل را انتخــاب کنــد، بایــد مکملــی بــا طیــف وســیع 
ــد.  ــن نکن ــه را تامی ــاز روزان ــد نی ــش از ۱۰۰ درص ــه بی ــد ک باش
ــرای  ــه ای ب ــد بهان ــا مکمــل نیــز نبای اســتفاده از یــک ویتامیــن ی

ــد خــوردن باشــد. ب
ــار  ــد انتظ ــی نبای ــد: مرب ــه می گوی ــص تغذی ــک متخص ــز ی  نول
ــتقیم  ــود مس ــی در بهب ــش مهم ــا نق ــه مکمل ه ــد ک ــته باش داش
ــا  ــه مکمل ه ــی ک ــند. جای ــته باش ــتی گیر داش ــک کش ــرد ی عملک
ــرای بازیابــی و بهبــود پــس از تمریــن  کمــک می کننــد توانایــی ب
ــتند.  ــالم نیس ــی س ــم غذای ــک رژی ــن ی ــا جایگزی ــت. مکمل ه اس
ــد  ــی توانن ــا م ــی شــود مکمــل ه ــم م ــه ک ــه تغذی ــی ک ــا زمان ام

ــد. کمــک کنن
 کربوهیــدرات هــای ســالم )جــو دوســر، برنــج قهــوه ای، ســیب 
زمینــی، کینــوا و محصــوالت گنــدم تصفیــه نشــده( بــرای انــرژی.

ــک  ــه المپی ــه ورزشــی در کمیت    راب اســکینر متخصــص تغذی
ــاال در  ــا کشــتی گیــران ســطح ب ایــاالت متحــده کــه از نزدیــک ب
ایــاالت متحــده کار مــی کنــد، مــی گویــد: کشــتی گیــران بایــد بــر 
ــا  ــد. کیفیــت غذاه کمیــت و کیفیــت غذاهــای خــود تمرکــز کنن
بــه بهینــه ســازی عملکــرد کمــک مــی کنــد. انــواع غذاهــای غنــی 
از مــواد مغــذی ماننــد غــالت کامــل، میــوه هــا و ســبزیجات تــازه، 
ــک  ــه ی ــالم پای ــای س ــی ه ــی و چرب ــدون چرب ــای ب ــن ه پروتئی

برنامــه غذایــی خــوب هســتند.
ــای  ــامل کربوهیدرات ه ــالم ش ــای س ــد غذاه ــکینر می گوی  اس
نشاســته ای باکیفیــت ماننــد غــالت کامــل، ســیب زمینی شــیرین، 
ــرغ،  ــل هســتند. ماهــی، م ــی غــالت کام ــوه ای و ماکارون ــج قه برن
ــا کیفیتــی را  گوشــت گاو و محصــوالت لبنــی همگــی پروتئیــن ب
ــا و  ــاال در میوه ه ــر ب ــا فیب ــای ب ــد. کربوهیدرات ه ــی دهن ــه م ارائ
ــا، آووکادو،  ــل، دانه ه ــت در آجی ــا کیفی ــای ب ســبزیجات و چربی ه

ــوند. ــت می ش ــی یاف ــای گیاه ــون و روغن ه ــن زیت ــون، روغ زیت
 برنامه ریزی غذا 

ــق  ــی عاش ــه از کودک ــت. او ک ــاده اس ــبتاً س ــاروز نس ــام ب   ش
ــا  ــزل آال را ب ــی ق ــداری ماه ــب مق ــت، اغل ــی اس ــای دریای غذاه
ــی  ــیب زمین ــک س ــده و ی ــت داده ش ــفناج/قارچ تف ــب اس ترکی
ــم زده  ــه ه ــک کاس ــه در ی ــه هم ــد ک ــی کن ــرف م ــیرین مص ش

ــد. ــده ان ش
 مرحله اول: مصرف بدون چربی

 مصــرف شــیر بــدون چربــی در مقایســه بــا شــیرهای دیگــر مــی 
ــی  ــی دریافت ــری و چرب ــزان کال ــمگیری در می ــاوت چش ــد تف توان
بــرای هــر فــردی ایجــاد کنــد. کشــتی گیری کــه بــه شــیر بــدون 
چربــی روی مــی آورد، ۸۶ کالــری و .۴ گــرم چربــی در هــر لیــوان 
ــدون  ــه شــیر ب ــه روی آوردن ب ــد. واضــح اســت ک ــت می کن دریاف

چربــی مزایــای زیــادی دارد. 
 مرحله دوم: مقدار زیادی میوه

 در صحبــت بــا خانــم نلســون در مــورد اهمیــت میــوه در رژیــم 
ــوز و  ــد. م ــی بین ــا م ــوه ه ــی را از می ــای متفاوت ــی، او مزای غذای
ــتند.  ــم هس ــیار مه ــن C بس ــتن ویتامی ــل داش ــه دلی ــال ب پرتق
ــی  ــز عال ــه نی ــال اخت ــت و زغ ــن A اس ــار از ویتامی ــزه سرش خرب
اســت. بنابرایــن  بــرای افــزودن میــوه بــه رژیــم غذایــی بایــد ایــن 

ــت. ــر گرف ــا را در نظ فاکتوره
  مرحله سوم: آبمیوه به جای نوشیدنی گازدار

 یــک کشــتی گیــر بایــد حتمــاً بدانــد در یــک لیــوان آبمیــوه یــا 
ــیدنی های  ــود دارد. نوش ــری وج ــزان کال ــه می ــیدنی گازدار چ نوش
گازدار ارزش غذایــی ندارنــد و مربیــان و کشــتی گیران بایــد بداننــد 

کــه آب میــوه مــی توانــد جایگزیــن کاملــی بــرای آن باشــد.
 

جردن باروز برای قهرمان شدن چه 
می خورد؟

حاشیه

رئیــس ســازمان لیــگ والیبــال گفــت: حتــی روی 
ــان  ــتیم و بازیکن ــاس هس ــم حس ــان ه ــی بازیکن خالکوب
ــان را  ــابقات خالکوبی هایش ــان مس ــتند در زم ــف هس موظ

ــانند. بپوش
ــوص  ــا، در خص ــا ایرن ــو ب ــی در گفت وگ ــن تراب  محس
تغییــر تصمیــم فدراســیون والیبــال پیرامون برگــزاری لیگ 
در ســالن های اســتاندارد، اظهــار داشــت: تصمیــم مــا عوض 
ــه اینکــه یکــی از سیاســت های  ــا توجــه ب نشــده اســت. ب
فدراســیون، استانداردســازی ســالن ها بــود تصمیــم گرفتــه 
شــد کــه تیم هایــی بتواننــد در شهرهایشــان میزبان باشــند 
کــه ســالن های اســتاندارد در اختیــار داشــته باشــند. ایــن 
تصمیــم بیشــتر از هــر چیــزی بــرای ســالمتی بــود. البتــه 
شــاخصه های دیگــری مثــل رختکــن و نــور ســالن را هــم 

مدنظــر قــرار دادیــم. 
بــرای  اقداماتــی  باشــگاه ها  از  تعــدادی  افــزود:  وی 
استانداردســازی سالن هایشــان انجــام دادنــد و حتــی 
کفپــوش هــم خریــداری کردنــد؛ امــا بــا توجــه بــه اینکــه 

ــم  ــا نی ــده کفپــوش موجــودی نداشــت ت شــرکت واردکنن
فصــل بــه باشــگاه ها فرصــت دادیــم و تــا آن زمــان 
البتــه  باشــند.  میزبــان  سالن هایشــان  در  می تواننــد 
دارای  کــه  باشــند  میزبــان  می تواننــد  باشــگاه هایی 
کفپــوش معلــق هســتند. در حــال حاضــر بــه جــز ســالن 

رامســر ســایر ســالن ها ایــن شــرایط را دارنــد.
ــاره نقــش یکــی از  ــال درب ــگ والیب  رئیــس ســازمان لی
ــرای  ــیون ب ــه فدراس ــم اولی ــول در تصمی ــگاه های متم باش
ــئله  ــن مس ــرد: ای ــوان ک ــهر عن ــگ در 3 ش ــزاری لی برگ
ــی  ــم وقت ــال ه ــی والیب ــیون جهان ــدارد. فدراس ــت ن واقعی
دیــد همــه کشــورها شــرایط میزبانــی لیــگ ملت هــا 
را ندارنــد ایــن رقابت هــا را در چنــد کشــور محــدود 
ــن خصــوص ســخت گیری  ــا در ای ــد. اگــر م برگــزار می کن
کردیــم بیشــتر بــرای حفــظ ســالمتی بازیکنــان بــود. چون 
بخشــی از آســیب دیدگــی بازیکنــان بــه خاطــر ســالن های 
ــم در  ــگ ه ــم لی ــه تراک غیراســتاندارد اســت. ضمــن اینک
ــه باشــگاه ها  ــا اردیبهشــت ب ــا نقــش داشــت. م تصمیــم م

گفتیــم کــه بایــد شــرایط میزبانــی مســابقات لیــگ را بــه 
لحــاظ ســالن های اســتاندارد داشــته باشــند و خــرداد 
ــه اطــالع آنهــا  ــن موضــوع را ب ــه صــورت کتبــی ای هــم ب
ــرای فدراســیون والیبــال تفاوتــی بیــن تیمهــا  رســاندیم. ب

ــم.  ــم می بینی ــک چش ــه ی ــا را ب ــه آنه ــت و هم نیس
ــر  ــی در خصــوص اینکــه در فصــل آینــده لیــگ برت تراب
والیبــال، بحــث مبــارزه بــا دوپینــگ چقــدر جــدی گرفتــه 
می شــود، عنــوان کــرد: هــدف اصلــی مــا برگــزاری لیــگ 
ــد  ــکی تاکی ــه پزش ــه کمیت ــت. ب ــل اس ــالمت کام در س
کردیــم کــه ایــن موضــوع را بســیار جــدی دنبــال کننــد.

ــه  ــان ک ــان و بازیکن ــی مربی ــه برخ ــورد اینک  وی در م
گفتــه می شــود در شــرط بندی فعالیــت  می کننــد در 
لیــگ حضــور دارنــد، اظهــار داشــت: اینگونــه مســائل خــط 
ــان  ــی بازیکن ــی روی خالکوب ــت. حت ــیون اس ــز فدراس قرم
ــتند در  ــف هس ــان موظ ــتیم و بازیکن ــاس هس ــم حس ه
ــران  ــانند و ناظ ــابقات خالکوبی هایشــان را بپوش ــان مس زم
بازی هــا بایــد ایــن موضــوع را پیگیــری کننــد. قطعــا اگــر 

ــا  ــا گــزارش بشــود ب ــه م مــواردی همچــون شــرط بندی ب
متخلفــان برخــورد جــدی خواهیــم کــرد.

 رئیــس ســازمان لیــگ والیبــال در مــورد اینکــه چــرا در 
لیــگ ایــران مثــل لیگ هــای معتبــر دنیــا بهتریــن بازیکــن 
هــر مســابقه معرفــی نمی شــود، گفــت: در لیگ هــای 
دنیــا VIS وجــود دارد. مــا هــم اولیــن اقدامــات را در ایــن 
خصــوص انجــام داده ایــم و امیــدوارم در لیــگ ایــران هــم 

شــاهد معرفــی بهتریــن بازیکــن هــر بــازی باشــیم.
ــاره اینکــه ابقــای ســایپا در لیــگ آن  ــان درب  وی در پای
هــم در شــرایطی کــه ایــن تیــم فصــل گذشــته بــه دســته 
اول ســقوط کــرده بــود، اتفاقــی حرفــه ای تلقــی نمی شــود، 
ــت و  ــی اس ــوع کالن مدیریت ــن موض ــرد: ای ــان ک خاطرنش
ــه ســقوط  ــی ک ــه تیم ــه لحــاظ شــود ک ــد در آیین نام بای
می کنــد نمی توانــد فصــل آینــده هــم لیــگ برتــری بمانــد. 
البتــه وقتــی تیمــی بــه لحــاظ مالــی پتانســیل دارد اقــدام 

ــد. ــا می کن ــایر تیم ه ــاز س ــدن امتی ــه خری ب

مدیرعامــل باشــگاه فرهنگــی - ورزشــی شــهرداری 
ــال  ــیون والیب ــگ فدراس ــازمان لی ــت: س ــدکاووس گف گنب
ــد  ــم شــهرداری در فصــل جدی ــزاری مســابقات تی ــا برگ ب
ــک  ــالن المپی ــردان کشــور در س ــر م ــگ برت ــابقات لی مس

ــرد. ــت ک ــهر موافق ــن ش ای
 جمال الدیــن واحــدی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار 
ــازمان  ــان س ــش بازرس ــدی پی ــت: چن ــار داش ــا اظه ایرن
لیــگ فدارســیون والیبــال پــس از انجــام بازدیدهــای فنــی، 
کفپــوش ســالن محــل بــازی تعــدادی از باشــگاه های 
ــردان  ــر م ــگ برت ــابقات لی ــد مس ــل جدی ــر در فص حاض
ــد  ــدکاووس را فاق ــک گنب ــالن المپی ــه س ــور از جمل کش

ــرد.  ــالم ک ــتاندارد الزم اع اس
ــت داده  ــگاه ها مهل ــه باش ــاس ب ــن اس ــر ای ــزود: ب وی اف
شــد تــا قبــل از آغــاز مســابقات فصــل جدیــد لیــگ برتــر 
یعنــی ۶ مهرمــاه امســال، نســبت بــه نصــب کفپوش هــای 
اســتاندارد »گرفلــور« مــورد تاییــد FIVB در ســالن محــل 

ــی  ــورت از میزبان ــر این ص ــد در غی ــدام نماین ــا اق بازی ه
آنهــا در مســابقات جلوگیــری خواهــد شــد.

ــالن  ــودن س ــل مجهزنب ــه دلی ــرد: ب ــه ک ــدی اضاف  واح
ــم حاضــر در  ــل توجهــی از ۱۴ تی ــداد قاب ــازی تع محــل ب
ــه  ــر والیبــال مــردان کشــور ب مســابقات امســال لیــگ برت
ــم  ــیون تصمی ــگ فدراس ــازمان لی ــتاندارد، س ــوش اس کفپ
داشــت تــا ایــن مســابقات در چهــار شــهر تهــران، ارومیــه، 

ــردد.  ــزار گ ــزد و اردکان برگ ی
مدیرعامــل باشــگاه فرهنگــی - ورزشــی شــهرداری 
و  باشــگاه ها  درخواســت  بــا  داد:  ادامــه  گنبــدکاووس 
مســووالن ورزشــی اســتانی و شهرســتانی از ســازمان لیــگ 
ــرای  ــه تیم هــا ب فدراســیون جهــت دادن فرصــت بیشــتر ب
ــه  ــادن ب ــور ارج نه ــه منظ ــتاندارد ب ــوش اس ــب کفپ نص
حضــور تماشــاگران و عالقمنــدان والیبــال، ســازمان لیــگ 
نیــز در اطالعیــه ای کــه عصــر امــروز منتشــر کــرد، بــا ایــن 

ــرد. ــت ک ــت موافق درخواس

 وی گفــت: مطابــق اطالعیــه ســازمان لیــگ فدراســیون 
ــی  ــم فصــل نخســت یعن ــان نی ــا پای ــگاه ها ت ــال باش والیب
ــوش  ــه کفپ ــه تهی ــد نســبت ب ۹ آذر امســال فرصــت دارن
ــر  ــد در غی ــدام نماین ــد FIVB اق ــورد تایی ــتاندارد م اس
ــلب  ــا س ــل دوم از آنه ــم فص ــی در نی ــورت میزبان این ص

ــد شــد. خواه
ــدکاووس  ــهرداری گنب ــم ش ــت: تی ــان داش ــدی بی  واح
ــه  ــق ب ــک متعل ــالن المپی ــدارد و س ــی ن ــالن اختصاص س
ــگاه  ــت و باش ــتان اس ــن شهرس ــان ای اداره ورزش و جوان
شــهرداری برابــر مقــررات اجــاره هزینــه کــرد بــرای خریــد 
ــه آن نیســت  ــق ب ــه متعل ــالنی ک ــوش در س و نصــب کفپ

ــدارد. را ن
 وی ابــراز امیــدواری کــرد بــا همراهــی و مشــارکت 
مســووالن اســتانی و شهرســتان بویــژه مدیــران ورزش 
ــدود ۲۰  ــه ح ــتاندارد ک ــوش اس ــد کفپ ــه خری ــبت ب نس
میلیــارد ریــال هزینــه دارد، اقــدام نماینــد تــا شــرایط بــرای 

ــه از  ــدکاووس ک ــهرداری گنب ــم ش ــای تی ــای بازی ه تماش
ــاد  ــور ی ــال کش ــت والیب ــوان پایتخ ــتان به عن ــن شهرس ای
ــم  ــته فراه ــن رش ــه ای ــدان ب ــوی عالقمن ــود، از س می ش

شــود.
ــی  ــه اعالم ــق برنام ــا و مطاب ــگار ایرن ــزارش خبرن ــه گ  ب
ســازمان لیــگ فدراســیون والیبــال در هفتــه نخســت 
ــال  ــابقات والیب ــمین دوره مس ــی  و شش ــد )س ــل جدی فص
قهرمانــی باشــگاه های برتــر مــردان ایــران( تیــم شــهرداری 
گنبــدکاووس میهمــان تیــم شــهرداری ارومیــه اســت 
ــه مصــاف همنــام  ــر ایــن شــهر ب کــه بایــد در ســالن غدی

ــرود. ــود ب ــه ای خ ارومی
 تیــم شــهرداری گنبــدکاووس در فصــل قبــل مســابقات 

رتبــه دهــم را کســب کــرده بــود.
ــرق  ــت درش ــر جمعی ــزار نف ــا ۴۱۱ ه ــدکاووس ب  گنب
ــن  ــال در بی ــته والیب ــت و رش ــع اس ــتان واق ــتان گلس اس

ــادی دارد. ــدان زی ــتان عالقمن ــن شهرس ــان ای مردم

ــتقالل روز  ــال اس ــم فوتب ــوت تی ــن پیشکس ــن روش حس
دوشــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ورزشــی ایرنــا دربــاره 
خصوصی ســازی ســرخابی ها در دولــت ســیزدهم افــزود: 
ــم  ــا ۲ تی ــتند ام ــی هس ــال دولت ــگاه های فوتب ــتر باش بیش
اســتقالل و پرســپولیس دغدغــه بــزرگ دولــت هســتند، بــا 
خصوصی ســازی ایــن دغدغــه دولــت برطــرف می شــود، بــه 
شــرطی کــه دیگــر دخالتــی صــورت نگیــرد. در دیــداری کــه 
بــا رئیــس جمهــور داشــتیم و وزیــر ورزش هــم حضور داشــت 
ــه ســهام هــم  ــس از عرضــه ۱۰ درصــد بقی اعــالم کــردم پ
عرضــه شــود تــا واگــذاری بــه صــورت کامــل صــورت گیــرد.

 روشــن بــا بیــان اینکــه مدیریــت اســتقالل و پرســپولیس 
پــس از واگــذاری نبایــد وارد بازی هــای سیاســی شــود، اظهــار 
داشــت: بــا توجــه بــه واگــذاری ســهام بــه مــردم و هــواداران 
ماننــد تیم هــای بــزرگ دنیا مثل منچســتریونایتد و بارســلونا، 

مدیــران  تیم هــا نبایــد ادعــای سیاســی داشــته باشــند. 
 پیشکســوت تیــم فوتبــال اســتقالل بــا اشــاره بــه مزایــای 
خصوصــی شــدن تیم هــای بــزرگ پایتخــت، تصریــح کــرد: 
ــان  ــردم، وضعیت ش ــه م ــم ب ــذاری ۲ تی ــا واگ ــدم ب معتق

درســت می شــود، در آن صــورت مــردم بیشــتر درگیــر 
ایــن تیم هــا می شــوند و در ســود و زیانــی کــه تیم هــا 
دارنــد دخیــل هســتند و در جریــان مســائل مالــی آن قــرار 
می گیرنــد. در ایــن صــورت راه سوء اســتفاده بســته می شــود 

و مثــل االن دیگــر نیســت.
 روشــن بــا اشــاره بــه قراردادهــا در گذشــته، خاطــر نشــان 
ــول  ــد پ ــازی می کردی ــما ب ــه ش ــی ک ــد زمان ــرد: می گوین ک
ــار  ــا باشــگاه در اختی ــود ام ــول ب ــع هــم پ ــا آن موق نبــود ام
بخــش خصوصــی بــود و مخــارج و هزینه هــا حســاب و کتــاب 
داشــت.با دولتی بــودن تیم هــا امــا چنیــن حســاب و کتابــی 
ــه  ــل مشــهور ک ــد ضرب المث ــران مانن ــر هســت و مدی کمت
می گویــد »پــول از کیســه مهمــان بــود، حاتــم طایــی شــدن 

ــود«، باشــگاه را مدیریــت می کننــد. آســان ب
 وی بــا توجــه بــه ایــن معضــالت بــا اســتقبال از 
ــا  خصوصی شــدن ســرخابی ها در دولــت ســیزدهم، گفــت: ب
توجــه بــه ایــن معضــالت، واگــذاری اســتقالل و پرســپولیس 
ــردم در  ــون م ــت، چ ــا اس ــن تیم ه ــبختی ای ــت خوش نهای
ــه از  ــی ک ــه جــز لذت ــل می شــوند و ب ــا دخی تصمیم گیری ه

فوتبــال می برنــد، اگــر ســهمی از ســهام ۲ باشــگاه می خرنــد 
ــردن از آن هســتند. ــال ســود ب ــه دنب ب

 روشــن بــا بیــان اینکــه بــا خصوصی ســازی جلــوی حیــف 
و میل هــا گرفتــه می شــود، دربــاره افشــای رقــم قراردادهــا بــا 
واگــذاری تیم هــا تصریــح کــرد: زمانــی کــه بــازی می کردیــم 
باشــگاه بــا بازیکنانــی کــه تیم ملــی بودنــد و بــازی می کردند 
ــازی  3۵ هــزار تومــان، بازیکنانــی کــه تیــم ملــی بودنــد و ب
ــد 3۰ هــزار تومــان قــرارداد می بســت و قراردادهــا  نمی کردن
طبقه بنــدی شــده بــود. آن روز چنــد ملی پــوش گفتنــد کــه 
ــان می خواســتند  ــد و ۵۰ هــزار توم ــه بخرن می خواهنــد خان
امــا بــه آنهــا ندادنــد و ۴ ملی پــوش از تیــم جــدا شــدند چــرا 

کــه تیــم حســاب و کتــاب داشــت.
 وی افــزود: اینطــور نبــود کــه بــه صــورت پنهانــی بــا مــن 
صحبــت کننــد و بــه مــن ۵۰ هــزار تومــان بدهنــد و بــا یــک 
نفــر دیگــر ۲۰ هــزار تومــان قــرارداد ببندنــد. در فوتبــال دنیــا 
همــه قراردادهــا روشــن اســت و مشــخص اســت کــه مســی 
چقــدر می گیــرد و بازیکــن کنــار او چقــدر دریافتــی دارد، در 
ایــران امــا رقــم قراردادهــا مبهــم اســت،با خصوصــی شــدن و 

افشــای رقــم قردادهــا شفاف ســازی می شــود و یــک هــودار 
ــه عنــوان مثــال حســن روشــن ۱۰ میلیــارد  می دانــد کــه ب
گرفتــه اســت و از او توقــع دارد بــه انــدازه پولــی کــه گرفتــه 
بایــد بــازی کنــد و بازیکــن هــم می دانــد کــه بایــد بــه انــدازه 

قــراردادش کارایــی داشــته باشــد.
ــی  ــس از خصوص ــگاه ها پ ــه باش ــاره اینک ــا اش ــن ب  روش
شــدن می تواننــد از کنــار بازیکــن درآمدزایــی کننــد، گفــت: 
باشــگاه ها در دنیــا از طریــق جــذب بازیکــن و کســب تبلیغات 
ــان  ــه برایش ــد ک ــذب می کنن ــی ج ــد و بازیکن ــود می برن س
ســود داشــته باشــد، مثــال وقتــی منچســتر رونالــدو را جــذب 
کــرد، از کنــار فــروش پیراهــن و دیگــر تبلیغــات ایــن مبلغ را 
بــه دســت آورد. در ایــران امــا بازیکــن مــی رود، بــدون اطــالع 
ــودش  ــب خ ــه جی ــش ب ــد و پول ــات می کن ــگاه تبلیغ باش
مــی رود امــا در فوتبــال دنیــا، باشــگاه هــم از ایــن تبلیغــات 

ــرد.  ــود می ب س

با شرط بندی و دوپینگ مقابله خواهیم کرد

سازمان لیگ با میزبانی تیم والیبال شهرداری گنبدکاووس در سالن المپیک موافقت کرد

 با خصوصی سازی سرخابی ها جلوی حیف و میل ها گرفته می شود
پیشکسوت تیم فوتبال استقالل و تیم ملی گفت: با واگذاری سرخابی ها، جلوی حیف و میل ها گرفته می شود و خصوصی سازی نهایت خوشبختی 

این تیم ها است، چون مردم در تصمیم گیری ها دخیل می شوند.

ــت:  ــایپا گف ــان س ــال زن ــم والیب ــرمربی تی  س
عملکــرد تیــم ملــی والیبــال زنــان بــا توجــه بــه 
ــیا  ــیون آس ــام کنفدراس ــن در ج ــه نگرفت نتیج
ــی از  ــا تحول ــر ی ــت و تغیی ــده اس ــر ش ضعیف ت

ــم. ــم نمی بینی ــن تی ــی در ای ــاظ فن لح
ــاره  ــا درب ــا ایرن  مریــم هاشــمی در گفت وگــو ب
عملکــرد تیــم ملــی والیبــال زنــان در جــام 
ــی  ــوان هفتم ــب عن ــیا و کس ــیون آس کنفدراس
ــی  ــم مل ــت: تی ــار داش ــابقات، اظه ــن مس در ای
والیبــال زنــان از لحــاظ فنــی در ایــن مســابقات 
تغییــری نکــرده بــود؛ در رده هــای جوانــان و 
ــاره  ــیا دوب ــی آس ــابقات قهرمان ــان در مس نوجوان
همــان نتایــج تکــرار شــد و حتــی عملکــرد 

ــت. ــده اس ــم ش ــر ه ــران بدت دخت
 وی افــزود: اکیپــی در فدراســیون والیبــال 
ــا می چرخــد  ــن آنه ــه کار بی مســتقر هســتند ک
و هیــچ تغییــری در والیبــال زنــان رخ نمی دهــد. 
ــرف  ــرای ح ــی ب ــی رغبت ــه حت ــد ک کاری کردن
ــی  ــدارم. ســرمربی ایتالیای ــه ن ــن زمین زدن در ای
آوردیــم کــه همــه از ســرمربی راضــی بودنــد نــه 
از کار او. الکســاندرا کمپدلــی بــرای رده هــای پایه 
عالــی اســت؛ امــا بــرای رده بزرگســاالن مناســب 
نیســت. او بــه هیــچ عنــوان چیــزی بــرای 
ــان  ــه ملی پوش ــدی ب ــوارد جدی ــدارد و م ــه ن ارائ

آمــوزش نمی دهــد. 
ــوان  ــایپا عن ــان س ــال زن ــم والیب ــرمربی تی س
کــرد: تیــم ملــی والیبــال زنــان همــواره در جــام 
کنفدراســیون آســیا در رده هفتــم، هشــتم و نهــم 
ــری در  ــم تغیی ــن دور ه ــت و در ای ــرار می گرف ق

ــابقات  ــزاری مس ــم. برگ ــنی ندیدی ــن رده س ای
تدارکاتــی در ایتالیــا، صربســتان و بلغارســتان، و 

ــد. ــب نکردن ــه ای کس ــر نتیج در آخ
 وی ادامــه داد: فکــر می کنیــم کــه بــا گرفتــن 
ــه  ــری، ب ــم دیگ ــر تی ــا ه ــن ی ــک ســت از چی ی
ــی  ــن راهــکار اصل ــا ای ــز رســیده ایم ام همــه چی
ــان  ــال زن ــری در والیب ــیون تغیی ــت. فدراس نیس
ــن رده  ــد و هیــچ کاری هــم در ای ایجــاد نمی کن

نمی شــود.
ــگ  ــت لی ــاره وضعی ــن درب ــمی همچنی  هاش
ــن  ــگ ای ــد: لی ــادآور ش ــان ی ــال زن ــر والیب برت
فصــل قــرار بــود بــا حضــور ۹ تیــم برگــزار شــود؛ 
امــا یــک تیــم انصــراف داد و اکنــون هشــت تیــم 
شــدیم. مقــرر شــد لیــگ از ۲۲ مهــر آغــاز شــود 
و در پایــان هــم مرحلــه پلــی آف برگــزار خواهــد 

شــد.
ــرات و  ــل تغیی ــن فص ــرد: در ای ــه ک  وی اضاف
جــا بــه جایــی بازیکنــان خیلــی زیــادی داشــتیم 
و تیم هــای جدیــدی هــم در لیــگ حضــور 
ــان  ــب بازیکن ــز از ترکی ــایپا نی ــم س ــد. تی دارن
ــک  ــا ی ــرده و تنه ــتفاده ک ــان اس ــوان و جوان ج
یــا دو بازیکــن از فصــل گذشــته در تیــم حضــور 

ــد. دارن
ــت:  ــایپا گف ــان س ــال زن ــم والیب ــرمربی تی  س
در ایــن فصــل تنهــا ســه ملی پــوش داریــم 
و امســال می خواســتم تغییراتــی بــا حضــور 
ــا تجربه هــا ایجــاد  ــار ب ــر در کن بازیکنــان جوان ت

ــم.  کن

 تیم ملی والیبال زنان از لحاظ فنی 
تغییر نکرده است
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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. 

بــه گــزارش جویبار، مراســم تجلیل از جمعــی از بانوان 
رزمنــده و پشــتیبان ایثارگــر دفــاع مقــدس شهرســتان 
ســاری بــا حضــور علیرضــا حمیــدی معــاون خدمــات 
ــح ی نیــا  شــهری شــهردار ســاری، ســید حســین صال
مشــاور عالــی شــهردار ســاری، راحلــه حاجیــان مشــاور 
ــواده شــهرداری ســاری، تعــدادی از  ــوان و خان امــور بان
بانــوان رزمنــده و نیروهــای پشــتیبان در دفــاع مقدس و 
جمعــی از فرزنــدان شــاهد شــاغل در شــهرداری ســاری 

برگــزار شــد.
ــرد:  ــار ک ــت اظه ــن نشس ــدی در ای ــا حمی  علیرض
امــروز قــدردان خــون شــهدایی هســتیم کــه بــا ایثــار و 

ــد. ــداری کردن ــای کشــور پاس ــداکاری، از مرزه ف
ــان  ــا بی  معــاون خدمــات شــهری شــهردار ســاری ب
ــدس  ــاع مق ــیاری در دف ــای بس ــوان نقش ه ــه بان اینک
ایفــا کردنــد، افــزود: چــه بانوانــی کــه در جبهــه حضــور 
داشــتند و چــه آنهــا کــه بــه عنــوان نیــروی پشــتیبان 
در پشــت جبهــه خدمــت می کردنــد شایســته تقدیــر 

هســتند.
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه زنان و مــادران این ســرزمین، 
ــجاعت  ــا ش ــردان ب ــا م ــد ت ــم کردن ــتری را فراه بس
ــد،  ــل، بجنگن ــه باط ــق علی ــرد ح ــای نب در جبهه ه
ــد  ــم نبای ــوان را ه ــن بان ــش ای ــرد: نق ــان ک خاطرنش
ــه  ــا ب ــردان م ــیاری از م ــه بس ــرا ک ــت چ ــده گرف نادی
دلگرمــی همیــن زنــان، پــای در عرصــه نبرد گذاشــتند.

ــه )س(  ــرت فاطم ــه حض ــان اینک ــا بی ــدی ب  حمی
ــری اســت،  ــا در والیت پذی ــرزمین م ــوان س ــوی بان الگ
یــادآور شــد: الزم اســت خاطــرات یــادگاران دفــاع 
مقــدس در مباحــث جهــاد تبییــن بــرای نســل جدیــد 
بازگــو شــود تــا جوانــان بداننــد چــه اتفاقاتــی در جنــگ 

ــت. ــی رخ داده اس تحمیل
 در ادامــه ایــن نشســت ســید حســین صالح ی نیــا در 
ســخنانی اظهــار کــرد: امــروز تکلیــف مــا تبییــن تفکــر 

جهــادی در جامعــه اســت.
ــه توجــه  ــا اشــاره ب ــی شــهردار ســاری ب  مشــاور عال
ــاع  ــه حــوزه دف ــژه جــواد طالبــی شــهردار ســاری ب وی
ــت  ــروز وضعی ــزود: ام ــهدا، اف ــالب و ش ــدس، انق مق
ــهرداری  ــاغل در ش ــهدای ش ــدان ش ــتخدامی فرزن اس

ــرار دارد.  ــمی ق ــب رس ــاری در قال س
ــی در  ــای متفاوت ــوان نقش ه ــه بان ــان اینک ــا بی وی ب
عرصــه دفــاع مقــدس داشــتند، ادامــه داد: شــاید تصــور 
ــه  ــت جبه ــط در پش ــوان فق ــه بان ــد ک ــن باش ــر ای ب
ــا  ــت، ب ــن نشس ــروز در ای ــا ام ــد ام ــت می کردن خدم
بانوانــی آشــنا شــدیم کــه در جبهــه حضــور داشــتند و 

ــد. ــابقه رزم دارن س
 همچنیــن راحلــه حاجیــان بــه نقــش بانــوان در دفاع 
مقــدس پرداخــت و گفــت: همزمــان بــا دفــاع مقــدس، 
آنــگاه کــه مــردان ایــن ســرزمین در نبــردی نابرابــر، از 
ــش  ــم نق ــوان ه ــد بان ــاع می کردن ــن اســالمی دف میه

موثــری در ایــن عرصــه داشــتند. 
ــاری،  ــهرداری س ــواده ش ــوان و خان ــور بان ــاور ام مش
ــه در  ــت جبه ــه در پش ــی ک ــرد: بانوان ــان ک خاطرنش
عرصه هــای مختلــف از جملــه جمــع آوری کمک هــای 
ــی و  نقــدی و غیرنقــدی، فرهنگــی، بهداشــتی و درمان
مــواردی از ایــن دســت فعــال بودنــد که شــاید نامشــان 

کمتــر بــه گــوش کســی رســیده اســت.
 وی ضمــن قدردانــی از فعالیــت بانــوان در عرصه هــای 
ــاع مقــدس، فرصــت  ــادآور شــد: هفتــه دف ــف، ی مختل
ــوان هــم  ــن بان ــا رشــادت های ای ــا ب مغتنمــی اســت ت

آشــنا شــویم، قــدردان زحمــات ایــن افــراد هســتیم.
 در ایــن نشســت تعــدادی از بانوان رزمنده و پشــتیبان 
ایثارگــر دفــاع مقــدس شهرســتان ســاری، ضمــن بیــان 
خاطــرات دوران دفــاع مقــدس، بــا لــوح ســپاس مــورد 

ــی قــرار گرفتند.  قدردان

اینفوگرافیک
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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

خوشه دهی برنج در 70 درصد 
مزارع کشت مجدد و رتون بابل

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

جمعی از بانوان رزمنده و پشتیبان ایثارگر دفاع 
مقدس شهرستان ساری تجلیل شدند

سال بیست و پنجم- شماره 2308- چهارشنبه6 مهر 1401- 1 ربیع االول 1444- 28سپتامبر  2022 - 8 صفحه - 2000 تومان

مدیــرکل راه و شهرســازی مازنــدران گفت : 35 هــزار خانه خودمالکی 
طــرح نهضــت ملــی مســکن بــا همراهــی پیمانــکاران و نظــارت دولــت 
در مازنــدران اکنــون بــه پیشــرفت فیزیکــی 40 درصدی رســیده اســت.

ــا بیــان  ــا ب ــگار ایرن ــا خبرن  ســید محمــد نظــری در گفــت و گــو ب
ایــن کــه مرحلــه اول تســهیالت ســاخت خانــه خودمالکــی نهضت ملی 
مســکن در مازنــدران حــدود 500 میلیــارد تومــان پرداخت شــد، افزود: 
ــه ارزش 450 میلیــارد  فراینــد پرداخــت مرحلــه دوم ایــن اعتبــارت ب
تومــان از پنجــم مهــر مــاه امســال بــه 35 هــزار متقاضــی ایــن طــرح 

ــود.  ــام می ش انج
وی بــا بیــان ایــن کــه ایــن واحدهــای مســکونی حداکثــر تــا پایــان 
مــرداد مــاه 1402 بــه بهــره بــرداری خواهنــد رســید، گفــت : از ایــن 
تعــداد خانــه 10 هــزار واحــد در مناطــق روســتایی و 25 هــزار واحــد در 

مناطــق شــهری اســتان در دســت ســاخت اســت.
ــاالنه در  ــرد : س ــح ک ــدران تصری ــازی مازن ــرکل راه و شهرس  مدی
مناطــق روســتایی مازنــدران ســاخت حــدود 10 هــزار واحــد مســکونی 
نیــاز اســت و طــی چهــار ســال در قالــب طــرح نهضــت ملــی مســکن 

ــی روســتاهای اســتان ســاخت. ــرای اهال ــه ب ــزار خان ــوان 40 ه می ت
ــد  ــی توان ــی م ــرح خودمالک ــترش ط ــه گس ــن ک ــار ای ــا اظه  وی ب
مشــکل کمبــود زمیــن را در مازنــدران بــرای اجــرای طــرح نهضت ملی 
مســکن رفــع کنــد، ادامــه داد : برنامــه ریــزی دولــت بــرای ســال 1402 
ســاخت 40 هــزار واحــد خودمالکــی جدیــد بــا همراهــی پیمانــکاران و 

انبــوه ســازان در اســتان اســت. 
نظــری بــا اعــالم ایــن که بــرای ســاخت خانــه در طــرح نهضــت ملی 
مســکن مازنــدران حــدود یــک هــزار و 500 هکتــار زمیــن نیــاز اســت، 
ــا برنامه ریزی هــای انجــام شــده تاکنــون یــک هــزار  تصریــح کــرد : ب
هکتــار تامیــن شــده و درصــدد هســتیم بــا اجــرای طــرح خــود مالکــی 
هــم بحــث کمبــود زمیــن را رفــع کنیــم و هــم این کــه اقشــار مختلف 
ــا دریافــت تســهیالت،  ــدران طبــق فرهنــگ و سنتشــان ب مــردم مازن

خانــه هــای خــود را در ملــک شــخصی بســازند.
 مدیــرکل راه و شهرســازی مازنــدران اضافــه کــرد : در چارچــوب طرح 
ــرار اســت در  ــه ق ــزار و 250 واحــد خان ــی مســکن، 25 ه نهضــت مل
بافــت فرســوده مناطــق شــهری اســتان ســاخته شــود که فشــار کمبود 

زمیــن را کــم خواهــد کــرد.
 ســاخت خانــه در طــرح نهضــت ملــی مســکن از دی ماه ســال 1400 
در اســتان آغــاز شــد. ایــن طــرح را دولــت ســیزدهم بــرای خانــه دار 
ــه کــرد.  قــرار اســت در چارچــوب آن ســاالنه یــک  کــردن مــردم ارائ
میلیــون واحــد مســکونی ســاخته و تحویــل متقاضیــان شــود. ســهم 
مازنــدران از ایــن طــرح ســاالنه 38 هــزار و در مجمــوع 152 هــزار خانه 

اســت.
طبــق مقــررات نهضــت ملــی مســکن، متقاضیــان بــا داشــتن پنــج 
ــال  ــرد 23 س ــردان مج ــودن و م ــوار ب ــت خان ــل، سرپرس ــرط تاه ش
بــه بــاال، حداقــل ســابقه پنــج ســال ســکونت در شــهر مــورد تقاضــا، 
ــات  نداشــتن مالکیــت خصوصــی و در نهایــت عــدم اســتفاده از امکان
ــه  ــبت ب ــتند نس ــکن، می توانس ــوزه مس ــالب در ح ــی از اول انق دولت

ــد. ــدام کنن ــام اق ثبت ن
بــر اســاس ایــن قانــون، زنــان خودسرپرســت مشــروط بــه داشــتن 
حداقــل 35 ســال ســن، معلــوالن جســمی و حرکتــی با 20 ســال ســن 
می تواننــد در قانــون جهــش تولیــد مســکن )نهضــت ملــی مســکن( 

مشــارکت داشــته باشــند.    
ــنی  ــت س ــوار، محدودی ــتان خان ــرای سرپرس ــون ب ــن، قان همچنی
ــف  ــوار تعری ــت خان ــراد سرپرس ــن اف ــه ای ــرا ک ــت چ ــته اس نگذاش
می شــوند و بــرای قانونگــذار متاهــل یــا سرپرســت خانــوار بــودن مالک 
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 تلقــی شــده و بــدون مــالک ســن می توانســتند 

ــد.  ــام کنن ثبت ن

خبر

پیشرفت فیزیکی خانه های خودمالکی نهضت ملی مسکن 
در مازندران به ۴0 درصد رسید


