
سال بیست و پنجم-  شماره 2310-8 صفحه - 2000 تومان شنبه 9 مهر ماه  1401 - 9ربیع االول1444-  1 اکتبر 2022

مازندران - گیالن - گلستان

 استاندار مازندران  :

منابع درآمدی مازندران 
باید برای ایجاد زیرساخت های 

توسعه سرمایه گذاری شود

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست :

بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان 
اعتبار برای واردات نهاده های 

دامی الزم است روزانهم

صفحه7

آتش زیرخاکستر تغییرات مدیریتی در مهد کشتی ایراندرآمد 7۶۵ میلیارد ریالی گمرکات گلستان
مدیرکل گمرکات گلستان از افزایش ۶۳ درصدی واردات استان طی ۶ ماه نخست سال خبرداد و گفت: طی 

این مدت درآمد گمرکات گلستان ۷۶۵ میلیارد ریال بوده است.

 مسئول سازمان بسیج کارگری و کارفرمایی کشور بازارسازی و بازاررسانی تولیدات کارخانه ها را از جمله 
برنامه های این سازمان برای افزایش و رونق تولید ذکر کرد.

اســتاندار مازنــدران خلــق آثــار و انتقــال مفاهیــم فرهنگــی و ارزشــی بــا زبــان و ادبیــات هنــر را در نشــر مفاهیــم عمیــق 
عاشــورا در میــان مــردم تأثیــر گــذار دانســت. 

بازارسازی و رونق تولید ماموریت سازمان بسیج کارگری است

زبان و ادبیات هنر در انتقال مفاهیم عاشورا تاثیرگذار است

کاهش وزن روند بیماری آرتروز 
را ُکند می کند

صفحه 2

بازگشت ِمهر ترافیکی به مازندران در فقدان 
سرویس مدارس
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صفحه ۳ صفحه 2

    

  

بــه گــزارش جویبــار، حســن عنایتــی در جلســه تنظیــم بــازار مــرغ 
اســتان کــه بــا هــدف بررســی وضعیــت بــازار مــرغ و تصمیــم گیــری 
بــرای تعــادل قیمــت در جهــاد کشــاورزی مازنــدران برگــزار شــد، گفت: 
ــه حضــور مســافران در ســطح اســتان اتخــاذ تدابیــر الزم  ــا توجــه ب ب
ــده  ــرغ زن ــر کشــتار م ــازار و بازرســی و نظــارت ب ــم ب در حــوزه تنظی
ــرخ  ــر از ن ــاده طبــخ و جلوگیــری از افزایــش قیمــت باالت ــع آم و توزی

مصــوب ضــروری اســت.

ــه در  ــان اینک ــا بی ــدران ب ــاورزی مازن ــاد کش ــازمان جه ــس س  رئی
ایــن جلســه مصــوب شــد مــرغ زنــده و آمــاده طبــخ نبایــد باالتــر از 
قیمــت مصــوب در بــازار توزیــع شــود، افــزود: مدیــران جهاد کشــاورزی 
شهرســتان هــا بایــد بــرای مدیریــت بــر قیمــت مــرغ مصــارف خانــوار 
نســبت بــه توزیــع مــرغ منجمــد بــه میــزان کافــی و بــدون محدویــت 
در شهرســتان هــا، بــه ویــژه شهرســتان هایــی کــه قیمــت مــرغ آمــاده 

طبــخ در روزهــای اخیــر بــاال بــود، اقــدام کننــد.
 عنایتــی بــا اشــاره بــه اینکــه مــرغ منجمــد بــدون هیــچ محدودیتــی 
حتــی در روزهــای تعطیــل در ســطح اســتان توزیــع مــی شــود، تاکیــد 
کــرد: تمــام کشــتارگاه هــا در ایــام تعطیــات بــرای کشــتارمرغ زنــده 

فعــال مــی باشــند.
 ایــن مســوول تصریــح کــرد: بازرســی و نظــارت بــر عرضــه مــرغ زنده 
ــاده طبــخ در اصنــاف بصــورت  ــع مــرغ آم ــا توزی توســط مرغــداران ت
جــدی توســط مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان هــا انجــام و در 
صــورت افزایــش قیمــت مــرغ زنــده و آمــاده بــه طبــخ برخورد جــدی و 

قاطــع بــا متخلفــان صــورت مــی گیــرد.
 وی بــا بیــان اینکــه مــرغ هــای موجــود در ســالن هــا بــا ســن 42 
روزگــی بایــد از ســالن هــا خــارج شــود، گفــت: مقرر شــد بــا هماهنگی 
معاونیــن امــور دام و توســعه بازرگانی ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان 
و مدیــران جهــاد کشــاورزی شهرســتان هــا نســبت بــه صــدور حوالــه 
80 درصــد مــرغ زنــده بــه کشــتارگاه هــای داخــل اســتان و حداکثــر 
20 درصــد بــه کشــتارگاه هــای اســتان تهــران اقــدام و از ارســال مــرغ 

زنــده بــه ســایر اســتان هــا امتنــاع شــود. 

بــه گــزارش جویبــار ، ســید حســین درویشــی مدیــر کل ، 
ــی  ــابقات مل ــزود : مس ــوق اف ــر ف ــام خب ــن اع ــی ضم در گفتگوی
المپیــاد  و  ملــی  اقتصــاد  حیطــه  در  رقابــت  بازتــاب  مهــارت 
اســت.  جهانــی  اقتصــاد  حیطــه  در  رقابــت  بازتــاب   جهانــی، 

وی ادامــه داد : تضمیــن کیفیــت کــه امــروزه بــه اشــکال مختلــف در 
حــوزه مدیریــت و نظــام کیفیــت جهانــی مطــرح شــده اســت مبتنــی 
ــروز اســت.  ــد و ب ــح ، کار آم ــوزش صحی ــای حاصــل از آم ــر پیامده ب
پیامدهــای حاصــل از آمــوزش هــای فنــی و حرفــه ای شــاخص نــرخ 
اشــتغال، کاهــش نــرخ بیــکاری، توســعه اقتصــادی ناشــی از کیفیــت 
ــازی  ــب س ــن آوری و متناس ــای ف ــعه فض ــگان، توس ــارت آموخت مه
ــود. ــی ش ــا م ــهولت معن ــرعت و س ــه س ــی ب ــرایط اقلیم ــا ش  آن ب

ــرای  ــان داشــت : ب ــدران بی ــه ای مازن ــی و حرف ــوزش فن ــرکل آم مدی

معرفــی نخبــه گان مهارتــی ، بــا مشــارکت آموزشــگاههای آزاد 
ــای  ــته ه ــی در رش ــابقه آزاد مهارت ــالجاری دو مس ــه دوم س در نیم
 برنامــه نویســی و صنایــع غذایــی برنامــه ریــزی و اجــرا خواهــد شــد . 

مســابقات  دوره  بیســتمین  برگــزاری  خصــوص  در  درویشــی 
ملــی مهــارت گفــت : مرحلــه دوم ایــن مســابقات کــه بیــن 
آبانمــاه  بــوده در  نخبــگان مهارتــی شهرســتانی در ۳۳ رشــته 
. گــردد  مــی  برگــزار  اســتان  مرکــز  در  متمرکــز  بصــورت   و 

مدیــر کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای مازنــدران در خاتمــه بــه عملکــرد 
اســتان در نوزدهمیــن دوره مســابقات ملــی مهــارت اشــاره کــرد و گفت 
: آمــوزش فنــی و حرفــه ای مازنــدران بــا کســب ۳ مــدال طــا ، 4 مدال 
نقــره ، ۵ مــدال برنــز و ۵ دیپلــم افتخــار در نوزدهمیــن دوره مســابقات 

ملــی مهــارت رتبــه ســوم را در بیــن ۳2 اســتان کشــور کســب کــرد.

ــی و اســتان ها وزارت میراث فرهنگــی،  ــس، حقوق ــور مجل ــاون ام مع
گردشــگری و صنایع دســتی کشــور گفــت: بایــد موانــع توســعه 

ــود.  ــع ش ــون مرتف ــوب قان ــگری در چارج گردش
ــعه  ــری توس ــه پیگی ــدی در جلس ــواد واح ــار، ج ــزارش جویب  به گ
گردشــگری شهرســتان بهشــهر بــا بیــان اینکــه بهشــهر به عنــوان یــک 
ــی  ــای تاریخ ــی دارای ظرفیت ه ــی و طبیع ــی و فرهنگ ــهر تاریخ ش
ــار  ــای آث ــظ و احی ــزی در حف ــر برنامه ری ــت ب ــرد اس ــه ف ــر ب منحص
تاریخــی، اســتفاده بهینــه و اقتصــادی از ظرفیت هــای موجــود تاکیــد 

کــرد.

 او بــا اعــام سیاســت وزارت میراث فرهنگــی بــر رفــع موانــع توســعه 
در چارچــوب قانــون، از اقدامــات موثــر در ایــن زمینــه خبــر داد.

 مدیــرکل میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی مازنــدران بــا 
بیــان اینکــه براســاس یافته هــای باستان شناســی در ســایت گوهرتپــه 
و غــار هوتــو، ایــن شهرســتان دارای قدمــت حــدود ۷هزارســال اســت؛ 
ــف  ــار کش ــی آث ــای مفرغ ــی و تندیس ه ــای نخ ریس ــزود: دوک ه اف
شــده در ایــن منطقــه، گویــای تمــدن و هنــر فاخــر صنایع دســتی از 

ــت،  ــام اس قدیم الی

مرغ با قیمت باالتر از قیمت مصوب نباید در بازار توزیع شود
 مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران خبر داد:

 برگزاری دو مسابقه آزاد مهارتی در نیمه دوم سالجاری

باید موانع توسعه در چارجوب قانون مرتفع شود
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ــر روی اصــاح  ــر جهادکشــاورزی گفــت: بایســتی ب معــاون وزی
قیمــت مــرغ و تخــم مــرغ اقدامــات کارشناســی انجــام و پــس از 
آن قیمت هــای تعییــن شــده در ســتاد تنظیــم بازار بررســی شــود.

 بــه گــزارش ایســنا، محمــد قربانــی در پاســخ بــه ایــن ســوال که 
چــرا بــر اســاس وعــده داده شــده مبنــی بــر اصــاح قیمــت مــرغ 
در ابتــدای مهرمــاه هنــوز تغییــری در ایــن زمینــه حاصــل نشــده 
ــاون اول  ــا مع ــور جلســه ای ب ــاالن صنعــت طی اســت؟ گفــت: فع
رئیــس جمهــوری داشــتند و در آنجــا قرار شــد انتهای شــهریور ماه 
و ابتــدای مهرمــاه جلســه ای بــا معاونــت امــور دام جهادکشــاورزی 
برگــزار شــود و  روی قیمــت جدیــد بــه توافــق برســند. یک جلســه 

آن برگــزار شــده و منتظــر جلســه بعــدی هســتیم.
 وی ادامــه داد: برخــی از فعــاالن ایــن صنعــت اعــام کردنــد کــه 
قیمــت مــرغ ۵ درصــد افزایــش داشــته باشــد؛ ولــی بایــد بــر روی 
آن کار کاشناســی انجــام و قیمــت تعییــن شــده در ســتاد تنظیــم 

بــازار بررســی شــود.
 معــاون وزیــر جهادکشــاورزی در خصــوص قیمــت تخــم مــرغ 
ــا شــرکت پشــتیبانی  ــی ب ــرغ تفاهم ــت تخم م ــت: صنع ــز گف نی
داشــتند و روزانــه تعــدادی تخــم مــرغ توســط شــرکت پشــتیبانی 
امــور دام خریــداری می شــد. ایــن صنعــت مطالباتــی دارنــد کــه بــا 
ســازمان برنامــه و بودجــه در حــال رایزنی هســتیم و مطالبــات آنها 

بــه زودی پرداخــت خواهــد شــد.
 وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه قیمــت تخــم مــرغ تغییــری 
خواهــد کــرد یــا خیــر؟ گفــت: بایــد بــر روی قیمــت تخــم مــرغ  
نیــز کار کارشناســی شــود، ولــی بعیــد می دانــم کــه قیمــت تخــم 

مــرغ تغییــری داشــته باشــد.
ــه  ــی صحبــت می کــرد ب ــی کــه در یــک برنامــه تلویزیون  قربان
بــازار روغــن نباتــی نیــز اشــاره کــرد و گفــت: انجمن صنایــع روغن 
نباتــی در ماه هــای قبــل اقــدام بــه کاهــش قیمــت روغــن پایین تــر 
از نــرخ مصــوب یعنــی ۱۰ درصــد در روغــن خوراکــی و ۱۵ درصــد 
در روغــن صنــف و صنعــت کرده انــد تــا بتواننــد بــا تحریــک تقاضا 

فــروش خــود را داشــته باشــند.
ــت:  ــز گف ــر جهادکشــاورزی در خصــوص شــکر نی ــاون وزی  مع
قیمــت شــکر درب کارخانــه ۱۸ هــزار تومــان و قیمــت فلــه شــکر 
حــدود ۲۰ هــزار تومــان اســت. قیمــت شــکر بســته بنــدی نیــز تــا 

ــم  می رســد. ــان ه ــزار و ۵۰۰ توم ۲۳ه
ــه درج قیمــت  ــزم ب ــون مل ــق قان ــح کــرد: همــه طب  وی تصری
ــی از  ــه در برخ ــتند.  اینک ــا هس ــر روی کااله ــده ب ــرف کنن مص
ــت و  ــاف اس ــد خ ــا را درج نمی کنن ــت ه ــا قیم ــته بندی ه بس

ــد. ــدا کنن ــه ورود پی ــتگاه های مربوط ــد دس بای
 قربانــی در پاســخ بــه ســوال دیگــری مبنــی بــر اینکــه قیمــت 
برنــج چــه زمانــی اعــام می شــود؟ گفــت: ســال گذشــته  اتفاقــی 
ــارج از  ــاد خ ــی افت ــای داخل ــام برنج ه ــی از ارق ــرای برخ ــه ب ک
چارچوب هــای متــداول بــود، زیــرا موضــوع جدیــد پیــش نیامــده 
بــود. بــه همیــن دلیــل دولــت بــه بــازار برنــج ایرانــی ورود و اقــدام 
بــه نــرخ گــذاری کــرد تــا فــروش برنــج باالتــر از نــرخ تعیین شــده 

قابــل قبــول نباشــد.
ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــی م ــر کارشناس ــت: نظ ــه گف  وی در ادام
ــی  از  ــد. بخش ــام ده ــود را انج ــا کار خ ــه و تقاض ــم عرض بگذاری
تولیدکننــدگان و فعــاالن شــالیکوبی و نماینــدگان مجلــس اصــرار 
بــر قیمت گــذاری دارنــد کــه اگــر وزارت جهادکشــاورزی ضــرورت 
بدانــد وارد مــی شــود و قیمــت را هــم بــرای ارقام پرمحصــول و هم 

ارقــام کیفــی تعییــن خواهــد کــرد. 
معــاون وزیــر افــزود: قیمــت فعلــی برنــج در بــازار معقــول اســت 

ولــی اگــر اتفاقــی در قیمت هــا رخ دهــد، ورود خواهیــم کــرد. 

جدیدتریــن آمــار منتشــر شــده از ســوی وزارت صنعــت، معدن و 
تجــارت )صمــت( نشــان می دهــد کــه در پنــج ماهــه امســال بــرای 
۲۵۴۴ بنــگاه پروانــه بهره بــرداری صــادر شــده کــه در نتیجــه آن 
بیــش از ۴۸ هــزار و ۸۹۵ هــزار اشــتغال صنعتــی ایجــاد شــده، امــا 
آمارهــا در ایــن زمینــه نســبت بــه ســال قبــل کاهشــی بوده اســت.

 بــه گــزارش ایســنا، بــر اســاس ایــن آمــار در پنــج ماهــه امســال 
ــه  ــگاه پروان ــرای ۲۵۴۴ بن ــگاه جــواز تاســیس و ب ــرای ۹۱۷۹ بن ب
بهــره بــرداری ایجــادی و توســعه ای صــادر شــده کــه نســبت بــه 
مــدت مشــابه ســال قبــل بــه ترتیــب ۳۸.۶ و ۱۲.۱ درصــد کاهــش 

داشــته اســت. 
ــای  ــرای جوازه ــدت ب ــن م ــده در ای ــی ش ــش بین ــرمایه پی س
ــوده کــه  ــارد تومــان ب تاســیس معــادل بیــش از ۵۲۰ هــزار میلی
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل حــدود ۵.۳ درصــد افزایــش 
ــادر  ــرداری ص ــای بهره ب ــرمایه پروانه ه ــزان س ــت. می ــته اس داش
شــده در پنــج ماهــه امســال نیــز بیــش از ۷۰ هــزار میلیــارد تومان 
بــوده کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل ۴۷ درصــد کاهش 

داشــته اســت.
 همچنیــن بــر اســاس ایــن آمــار، پیــش بینــی شــده بــا اجــرای 
پروژه هایــی کــه جــواز تاســیس آن هــا در پنــج ماهــه امســال صادر 
شــده، بــرای ۲۴۴ هــزار و ۷۲۹ نفــر شــغل ایجــاد شــود که نســبت 
بــه ایــن رقــم در مــدت مشــابه پارســال بــا کاهــش ۳۳.۹ درصــدی 
مواجــه بــوده اســت. پروانه هــای بهره بــرداری صــادر شــده در ایــن 
مــدت نیــز زمینــه اشــتغال ۴۸ هــزار و ۸۹۵ نفــر را فراهــم کــرده 
کــه نســبت بــه پنــج ماهــه پارســال حــدود ۳۵.۵ درصــد کاهــش 

ــته است. داش
 گفتنــی اســت کــه تعــداد صــدور جــواز صنعتــی به نوعی نشــان 
دهنــده تمایــل ســرمایه گذاران بــه ســرمایه گذاری در بخــش 
ــت  ــی اس ــی واحدهای ــه معن ــرداری ب ــای بهره ب ــد و پروانه ه تولی
کــه فعالیــت خــود را آغــاز کردنــد. بنابرایــن بــر اســاس آمارهــا هم 
تمایــل ســرمایه گذاران و هــم تعــداد واحدهــای جدیــد نســبت بــه 

مــدت مشــابه ســال قبــل کمتــر بــوده اســت. 

آیاقیمتمرغوتخممرغتغییرمیکند؟

بیشاز۲۵۰۰بنگاهجدیدراهاندازیشد

 بــا وجــود گذشــت یــک هفتــه از آغــاز ســال تحصیلــی 
حضــوری، تقریبــا تمامــی شــهرهای مازنــدران بــا ترافیک 
ســنگین نبــود ســرویس مــدارس در ســاعات اولیــه صبــح 
مواجــه هســتند و کرایــه ســرویس های دربســتی ماننــد 
ــاعات  ــرای س ــادی ب ــای ع ــر روزه ــد براب ــا چن ــنپ ت اس

پرترافیــک افزایــش یافتــه اســت.
ــس از حــدود ۲ ســال  ــا، پ ــگار ایرن ــزارش خبرن ــه گ  ب
همــه گیــری بیمــاری کرونــا کــه آمــوزش را در درون در 
منــازل خانــه نشــین کــرد، شــاهد آغــاز ســال تحصیلــی 
حضــوری در مــدارس سراســر کشــور و اســتان مازنــدران 
ــه مــدد یــک  هســتیم. ســال تحصیلــی حضــوری کــه ب
ــر  ــه حداکث ــیزدهم در ب ــت س ــژه دول ــاش وی ــال ت س
رســاندن واکسیناســیون عمومــی حتــی در کــودکان بــه 

ــد.  دســت آم
 امــا ایــن روزهــا شــادی ســال تحصیلــی جدیــد و ِمهــر 
آموزشــی پشــت ترافیــک ســنگین صبحگاهــی و حتــی 
عصرگاهــی گرفتــار شــده و حــال دانــش آمــوزان تشــنه 
بــه مدرســه را خــراب مــی کنــد؛ ترافیکــی کــه از شــنبه 
هفتــه جــاری همزمــان بــا آغــاز ســال تحصیلــی شــهر به 
شــهر مازنــدران را در نوردیــده اســت و در برخــی مناطــق 
ــه  ــزرگ ب ــهرهای ب ــر ش ــل و دیگ ــاری و باب همچــون س

ترافیــک ســاعتی بــدل شــده اســت. 
ــک  ــی از ت ــاً ناش ــه عمدت ــک ک ــده ترافی ــه پدی  البت
ــدان  ــاندن فرزن ــرای رس ــن ب ــودرو والدی ــینی خ سرنش
اســت، پدیــده ای جدیــد بــرای اســتان همــواره زخمــی از 
ترافیــک مازنــدران نیســت ، امــا حــال در ســایه باتکلیفی 
ــش  ــن بخ ــامانی در ای ــدارس و نابس ــرویس م ــه س برنام
شــاهد افــزون شــدن بــر طــول ترافیــک هــای صبحگاهی 

هســتیم. 
 ســرویس مدارســی کــه هــدف آن جلوگیــری از تــک 
سرنشــینی های بی ضابطــه و کاهــش بــار ترافیکی شــهرها 
بــود کــه بــه نظــر می رســد حــدود ســه ســال همه گیــری 
ــا و برخــی بی توجهی هــا از ســوی دســتگاه هــا و از  کرون
همــه مهم تــر رفــع مســئولیت های نهادهــای متولــی آن 
را بــه چالشــی جــدی و گــره کــوری بــدل کــرده اســت. 

ــق  ــی مناط ــوز در برخ ــات هن ــن گزارش ــق آخری  طب
شــهری اســتان ســرویس هــای مــدارس شــکل نگرفتــه 
ــدارس  ــای م ــرویس ه ــزاری س ــاهد برگ ــم ش ــر ه و اگ
هســتیم ناشــی از قراردادهــای شــخصی والدیــن بــا 
ــق  ــی مناط ــی در برخ ــت. حت ــخصی اس ــای ش خودروه
ــوراهای  ــوی ش ــدارس از س ــرویس های م ــه س ــرخ کرای ن
شــهر تعییــن نشــده و نــرخ هــای اعــام شــده نیــز مــورد 
ــه  ــن زمین ــال در ای ــرکت های فع ــدگان و ش ــول رانن قب
ــدود  ــاً ح ــاری تقریب ــهر س ــال در ش ــرای مث ــت. ب نیس
ــرویس  ــت در س ــرای فعالی ــودرو ب ــتگاه خ ــد دس یکص
مــدارس اعــام آمادگــی کردنــد در حالــی کــه ایــن شــهر 

ــادی دارد.  ــرایط ع ــه ۸۰۰ دســتگاه خــودرو در ش ــاز ب نی
 مســئوالن آمــوزش و پــرورش مازنــدران ایــن مســاله را 
ناشــی از نــا هماهنگــی نهادهــای شــهری و متولــی امــر 
خدمــات حمــل و نقــل مــی داننــد و خواســتار حــل هــر 
چــه ســریع تر آن هســتند. ســیداحمد واردی رییــس اداره 
انجمــن اولیــاء و مربیــان آمــوزش و پــرورش مازنــدران در 
ــه  ــر در اعــام کرای ــا تاخی ــگار ایرن ــا خبرن گفــت و گــو ب
هــا، ناهمخوانــی نــرخ هــای تعییــن شــده بــا هزینه هــای 
فنــی، تــوان پاییــن خانواده هــا بــرای افزایــش نــرخ کرایه و 
همچنیــن ناهماهنگــی در دســتگاه های شــهری را عاملی 

بــر ایــن رویــداد دانســت. 
ــرویس  ــت س ــر در فعالی ــه تاخی ــن ک ــان ای ــا بی  وی ب
مــدارس می توانــد مشــکات عمــده ای را از لحــاظ 
اجتماعــی و شــهری ایجــاد کنــد، افــزود : بــا وجــود ایــن 
ــری در  ــرای تصمیم گی ــاده ۱۸ ب ــروه م ــد کارگ ــه بای ک
حــوزه ســرویس مــدارس در اســفند مــاه ســال گذشــته 
تشــکیل مــی شــد بــه دالیلــی تقریبــاً بــا تاخیــر ۶ ماهــه 
ــی  ــی از برخ ــه ناش ــد ک ــکیل ش ــهریور تش ــان ش در پای

ــا در شهرســتان و مناطــق اســت.  ناهماهنگــی ه
 رییــس اداره انجمــن اولیــاء و مربیــان آمــوزش و پرورش 
مازنــدران بــا اشــاره به وجود حــدود ۱۵۰ شــرکت خدمات 
ســرویس مــدارس در سراســر اســتان گفــت : امیدواریــم 
ــر برطــرف  ــریع ت ــدارس هرچــه س مشــکل ســرویس م
شــود و اکنــون در ســطح اســتانی و اســتانداری مازنــدران 

پیگیــر بــه ســرانجام رســیدن ایــن مســاله هســتیم.  
بار سنگین ترافیک مدارس بر پلیس راهور 

 گذشــته از مشــکات روانــی و روحــی ترافیــک مــدارس 
بــرای آمــوزش و پــرورش و همچنیــن دیگــر شــهروندان 
ــای  ــش ه ــدی و کارگان بخ ــای کارمن ــوص نیروه بخص
ــوص در  ــه خص ــا ب ــنگین خودروه ــردد س ــدی، ت تولی
ــوری و  ــس راه ــرای پلی ــهری مشــکاتی را ب مناطــق ش

ــد. ــاد می کن ــی ایج ــل انتظام ــر عوام دیگ
ــه  ــاره ب ــن ب ــدران در ای ــور مازن ــس راه ــس پلی  رئی
خبرنــگار ایرنــا گفــت: متاســفانه طــی روزهــای اخیــر بــار 
ســنگینی از ترافیــک بــر دوش نیروهــای راهــور بــه عنوان 
مســئوالن مدیریــت ترافیــک اضافــه کــرده اســت کــه می 
ــری  ــی و پیگی ــزی آن را پیش بین ــه ری ــا برنام توانســت ب

کــرد. 
 ســرهنگ نصرالــه بیگلــری تــداوم ایــن شــرایط را بــرای 
شــهرهای اســتان و زندگــی روزمره مشــکل زا عنــوان کرد 
و افــزود : در آخریــن جلســه بــا معاونــت هماهنگــی امــور 
عمرانــی اســتانداری مازنــدران کــه طــی هفتــه گذشــته 
برگــزار شــد ایــن مســاله و دغدغــه مطــرح و مقــرر شــد 
ــرورش آن را پیگیــری کنــد.   وی خواســتار  آمــوزش و پ
ورود جــدی نهادهــای متولــی بخصــوص آمــوزش و 
پــرورش بــرای حــل مشــکل ســرویس مــدارس شــد و بــر 

برطــرف شــدن مشــکل شــهرداری هــا بــا شــرکت هــای 
حمــل و نقــل در رســیدن بــه نقطه مشــترک تاکیــد کرد. 

 چند مسئولیتی و گره کور مشکل  
بــا وجــود تاکیــد پلیــس راهــور مازنــدران بر مســوولیت 
ــدارس  ــرویس م ــش س ــع چال ــرورش در رف ــوزش و پ آم
اســتان، اداره انجمــن اولیــاء و مربیــان آمــوزش و پــرورش 
ــرده و  ــوان ک ــرداری عن ــادی بهره ب ــود را نه ــدران خ مازن
ــدارس را  ــرویس م ــع س ــش و موان ــل چال ــوولیت ح مس

ــد.  ــهری می دان ــای ش نهاده
 رییــس اداره انجمــن اولیــاء و مربیــان آمــوزش و پرورش 
مازنــدران بــا بیــان اینکــه چالــش اصلــی تعییــن نــرخ و 
واقعــی بــودن کرایــه ســرویس هــای مدارس اســت افــزود: 
بــا وجــود ایــن کــه تقریبــاً اغلــب شــهرهای اســتان کرایه 
ــرکت ها و  ــا ش ــد، ام ــام کردن ــدارس را اع ــرویس م س
راننــدگان ایــن نــرخ را واقعــی ندانســته و بــا هزینــه و بــه 

اصطــاح اســتهاک فنــی همخوانــی نــدارد. 
 واردی افزایــش قیمت هــا را نیــز چالــش برانگیــز عنوان 
کــرد و گفــت : تــوان اقتصــادی خانــواده هــا نیــز در حدی 
نیســت کــه بتوانیــم شــاهد افزایش محســوس نــرخ کرایه 
ــل  ــه دلی ــز ب ــدگان نی ــن کــه رانن ــا باشــیم؛ ضمــن ای ه
ــه کاهــش مســافر  محدودیــت هــای کرونایــی مجبــور ب

ــتند. هم هس
ــه  ــده ســرویس مــدرس ب ــا اعــام  ارســال پرورن  وی ب
دادســتانی مرکــز اســتان گفــت: اکنــون تصمیــم گیــری 
ــی  ــور عمران ــت ام ــتانی و معاون ــا دادس ــاره ب ــن ب درای
اســتانداری مازنــدران مــی باشــد کــه باید تعییــن تکلیفی 
و دســتوری بــرای شــهرداری هــا، شــوراها و شــرکت هــای 

حمــل و نقــل انجــام گیــرد.
 البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کرد کــه ۱۵ شــهریور 
ــرخ  ــه ن ــا رای موافــق ب شــورای اســامی شــهر ســاری ب
ــز  ــرورش مرک ــوزش و پ ــاده ۱۸ آم ــروه م ــوب کارگ مص
اســتان، افزایــش ۵۰ درصــدی کرایــه خودروهــای ســواری 

ســرویس مــدارس شــهر ســاری را تصویــب کــرد.
 بــر اســاس ایــن مصوبــه کرایــه ســرویس مدرســه بــه 

ــه  ــای ســواری ماهان ــرای خودروه ــوز ب ــر دانش آم ازای ه
۴۵۰ هــزار تومــان در نظــر گرفتــه شــده کــه در مقایســه 
بــا نــرخ ۳۰۰ هــزار تومانــی پارســال افزایــش ۵۰ درصدی 
را نشــان می دهــد. ضمــن این کــه هــر خــودروی ســواری 
بــا ایــن تعرفــه مجــاز بــه ســوار کــردن ســه دانش آمــوز در 

طــرح ســرویس مــدارس اســت.
ــدارس  ــه ســرویس م ــه همچنیــن کرای ــن مصوب  در ای
بــرای ون ۴۰۰ هــزار تومــان، مینی بــوس ۳۸۰ هــزار 
تومــان و اتوبــوس ۳۵۰ هــزار تومــان بــه ازای هــر 
دانش آمــوز در مــاه اســت کــه بــه گفتــه ســجاد اســدی 
ــهرداری  ــافر ش ــار و مس ــل ب ــازمان حمل ونق ــس س رئی
ــر  ــاری در نظ ــایه س ــهرهای همس ــر از ش ــاری، کمت س
گرفتــه شــده اســت. بنــا بــه اعــام اعضــای شــورای شــهر 
ســاری درصــد افزایــش تعرفــه کرایــه ســرویس مــدارس 
مرکــز اســتان بــا در نظــر گرفتــن هــر چهــار نــوع خــودرو 
ــه  ــبت ب ــوس نس ــوس و اتوب ــواری، ون، مینی ب ــم از س اع

ــه اســت. ــش یافت ســال گذشــته ۳۳ درصــد افزای
 بــا ایــن حــال نــه تنهــا برخــی از راننــدگان معتقــد بــه 
پاییــن بــودن ایــن نــرخ گــذاری هســتند، بلکــه خانــواده 
ــاال دانســته و ترجیــح مــی  ــز همیــن قیمــت را ب هــا نی
دهنــد فرزندانشــان را بــه صــورت شــخصی بــه مــدارس 

برســانند. 
 بــا ایــن وجــود بــه نظــر مــی رســد ســرویس مــدارس 
ــد  ــه نیازمن ــت ک ــه رو اس ــی رو ب ــا چالش ــدران ب مازن
تصمیمــی قدرتمنــد و فرا دســتگاهی اســت کــه گویا تنها 
از ســوی اســتانداری مازنــدران بــر مــی آیــد. بــا ایــن حال 
حــدود ۸۰ درصــد از مجمــوع ۵۳۰ هــزار دانــش آمــوزان 
مازنــدارن بــه وســیله خودروهــای شــخصی والدیــن و یــا 
بــه صــورت پیــاده خــود را بــه مــدارس و مراکــز آموزشــی 
مــی رســانند ؛ جمعیــت کثیــری که ایــن روزهــا در فقدان 
حضــور فعــال ســرویس مــدارس بــار ترافیکــی خودرویــی 
شــهرها و حتــی روســتاهای اســتان را غیــر قابــل تحمــل 

کــرده اســت.  

گزارش
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خبر

        

رئیــس کمیســیون کشــاورزی، آب، منابــع طبیعی و 
محیــط زیســت مجلــس شــورای اســامی کشــاورزی 
بــا بیــان اینکــه »در مجمــوع حــدود ۳۳ هــزار و ۵۰۰ 
ــا  ــن نهاده ه ــرای واردات ای ــار ب ــان اعتب ــارد توم میلی
الزم اســت«، اظهــار کــرد: اگــر در ایــن خصــوص در 
اســرع وقــت اقدامــی صــورت نگیــرد، حتمــاً از اهــرم 

نظارتــی خــود در مجلــس اســتفاده خواهیــم کــرد.
ــنا  ــا ایس ــو ب ــکری در گفت وگ ــواد عس ــد ج  محم
دربــاره آخریــن وضعیــت واردات نهاده هــای دامــی بــه 
کشــور بــا تاکیــد بــر اینکــه پیگیــر دغدغه هــای تولید 
کننــدگان عزیــز در زمینــه تامیــن نهاده هــای دامــی 

ــد  ــداد ۲۴ فرون ــت: در حــال حاضــر تع هســتیم، گف
ــن در  ــزار ت ــون و ۴۶۵ ه ــک میلی ــه وزن ی کشــتی ب
لنگــرگاه داریــم کــه منتظــر تخصیــص ارز هســتند.

ــه وزن  ــد کشــتی ب ــزود: همچنیــن ۱۵ فرون  وی اف
۹۲۰ هــزار تــن در راه اســت کــه نیمــه دوم مهرمــاه 
بــه بندرگاه هــای کشــور می رســند و ۱۴ فرونــد 
ــز  ــن نی ــزار و ۵۰۰ ت ــه وزن ۳۸۹ ه ــر ب ــتی دیگ کش
منتظــر بارگیــری بــه مقصد بنــادر ایــران هســتند که 
ظــرف ۳ مــاه آتــی می آینــد. ۲۰۰۰ تــن نهــاده نیــز 
از کشــتی خالــی شــدند و در بنــدر امــام خمینــی)ره( 

. هستند

 رئیــس کمیســیون کشــاورزی بــا بیــان اینکــه »در 
ــان  ــارد توم ــزار و ۵۰۰ میلی ــدود ۳۳ ه ــوع ح مجم
اعتبــار بــرای واردات ایــن نهاده هــا الزم اســت«، 
اظهــار کــرد: در ایــن زمینــه هــم بــه رئیــس ســازمان 
ــه وزیــر جهــاد کشــاورزی  برنامــه و بودجــه  و هــم ب
تذکــر دادیــم کــه نســبت بــه تامیــن اعتبــارات الزم 
بــرای واردات و ترخیــص نهاده هــای دامــی مــورد نیــاز 
اقــدام کننــد؛ اگــر در ایــن خصــوص در اســرع وقــت 
اقدامــی صــورت نگیــرد، حتمــاً از اهــرم نظارتــی خــود 

در مجلــس اســتفاده خواهیــم کــرد. 

بیشاز۳۳هزارمیلیاردتوماناعتباربرایوارداتنهادههایدامیالزماست

مدیــرکل گمرکات گلســتان از افزایــش ۶۳ درصدی 
واردات اســتان طــی ۶ مــاه نخســت ســال خبــرداد و 
گفــت: طــی ایــن مــدت درآمــد گمــرکات گلســتان 

۷۶۵ میلیــارد ریــال بــوده اســت.
 ســید ابراهیــم حســینی در گفتگــو با خبرنــگار مهر 
اظهارکــرد: در ۶ ماهــه نخســت امســال، ۱۷۰ میلیــون 
ــش از ۱۰۳  ــه ارزش بی ــرم کاال ب ــزار کیلوگ و ۸۱۶ ه
میلیــون و ۱۶۸ هــزار دالر از گمــرکات گلســتان صادر 
شــده کــه نســبت به مــدت مشــابه ســال قبــل از نظر 
ارزش دالری ۴۲ درصــد افزایــش و از نظــر وزنــی ۱۸ 

درصــد کاهــش یافتــه اســت.
ــترین  ــزود: بیش ــتان اف ــرکات گلس ــرکل گم  مدی
اقــام صادراتــی از گمــرکات گلســتان پلــی اســتایرن، 
ــم  ــای متراک ــل، تخته ه ــای پروفی ــد، لوله ه ــر، ی پنی
ــزی ســقف  ــازه فل ــول مســی، س ــی، مفت شــده چوب

کاذب بــا متعلقــات، خــوراک ای زبــان و شیرخشــک 
ــوده اســت. صنعتــی ب

 وی بیــان کــرد: بیشــترین کشــورهای مقصــد 
صادراتــی هــم ترکمنســتان، عــراق، افغانســتان، 
قزاقســتان، رومانی، بلغارســتان، ارمنســتان، لهســتان، 
ازبکســتان، پاکســتان، روســیه، امــارات متحــده عربی، 

ــت. ــوده اس ــان ب ــه و آذربایج ــتان، ترکی قرقیزس
 حســینی گفــت: همچنیــن طــی ایــن مــدت، بیش 
از ۱۱ میلیــون و ۵۵ هــزار کیلوگــرم کاال بــه ارزش ۲۰ 
ــرزی اینچــه  ــون و ۹۷۶ هــزار دالر از گمــرک م میلی
بــرون وارد کشــور شــده کــه نســبت بــه مدت مشــابه 
ســال قبــل از نظــر وزنــی ۶۳ درصــد افزایــش و از نظر 

ارزشــی ۲۲ کاهــش را نشــان می دهــد.
ــح داد: در ۶  ــتان توضی ــرکات گلس ــرکل گم  مدی
ماهــه نخســت ســال گذشــته ۶ میلیــون و ۷۷۶ هــزار 

کیلوگــرم کاال بــه ارزش ۲۷ میلیــون دالر واردات انجام 
شــده بــود.

 وی اضافــه کــرد: عمــده تریــن کاالهــای وارداتــی 
ــور،  ــزل ژنرات ــن، دی ــه جی ــویا، پارچ ــام س ــن خ روغ
فوتــس اویــل، پارچــه متقــال، پارچــه و لنتــر پارچــه 
بــوده کــه از ترکمنســتان، ترکیــه، چیــن، انگلســتان، 
ــام،  ــتان، ویتن ــی، قزاقس ــده عرب ــارات متح ــد، ام هن
ــا، دانمــارک، ازبکســتان، آلمــان،  تاجیکســتان، ایتالی

ــپانیا وارد شــده اســت. ــراق و اس ع
ــه وزن ۱۵  ــه ب ــدور ۵۶۶ اظهارنام ــینی از ص  حس
میلیــون و ۲۹۹ هــزار کیلوگــرم کاال خبــرداد و گفــت: 
ــال  ارزش ایــن ترانزیــت ۱۶ هــزار و ۹۳۰ میلیــارد ری
بــوده کــه از نظــر وزنــی ۳۲۸ درصــد و از نظــر ریالــی 
چهــار هــزار و ۶۲۱ درصــد رشــد را نشــان می دهــد.

 مدیــرکل گمــرکات گلســتان بیــان کــرد: درآمــد 

وصولــی گمــرکات اســتان طــی ۶ ماهه نخســت ســال 
۷۶۵ میلیــارد و ۶۱۵ میلیــون و ۳۸۴ هــزار و ۶۶۱ 
ریــال بــوده کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 

ــد. ــش را نشــان می ده ۱۲۲ درصــد افزای

درآمد۷۶۵میلیاردریالیگمرکاتگلستان
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ــه  ــوده ک ــت ب ــی دول ــای اصل ــی ازبرنامه ه ــردم یک ــردن م ــه دار ک خان
ــه دار شــدن بیــش از ۴  ــا چشــم انداز خان در قالــب طــرح نهضــت ملــی ب
میلیــون ایرانــی هدف گــذاری شــده اســت امــا چالــش هایــی نیــز پیــش 

ــن طــرح وجــود دارد. روی ای
 خبرگــزاری مهر-گــروه اســتان ها: بــا توجــه بــه عــدم تعــادل در بــازار 
مســکن و افزایــش نــرخ خریــد و اجــاره، ضــرورت داشــت تــا دولــت بــرای 
تأمیــن ســرپناه مــردم بــه ســاخت واحدهای مســکونی بــا زیرســاخت های 

رفاهــی در چارچــوب قوانیــن و مقــررات اقــدام کنــد.
 از ایــن رو بــه مــوازات برنامــه انبوه ســازی مســکن در دولت هــای 
پیشــین، طــرح نهضــت ملــی مســکن در دولــت ســیزدهم کلیــد خــورد تا 
دولــت بتوانــد عــاوه بــر تحقــق جهش تولیــد مســکن و قانون ســاماندهی 
و حمایــت از تولیــد و عرضــه مســکن، بــا ارائــه انــواع امکانــات و مشــوق ها 
از جملــه ارائــه زمیــن ارزان قیمــت شــرایط خانــه دار شــدن عــده کثیــری 

از مــردم را تســهیل کنــد. 
ــغ  ــا ســال ۱۴۰۴ بال ــرار اســت ت ــی مســکن ق در چشــم انداز طــرح مل
ــود  ــان ش ــل متقاضی ــاخته و تحوی ــون مســکن در کشــور س ــر ۴ میلی ب
امــا در خــال اجــرای ایــن طــرح عظیــم مشــکاتی مطــرح اســت کــه از 
مهمتریــن آن هــا می تــوان بــه عــدم شفاف ســازی دولــت بــرای پرداخــت 

ســهم مردمــی در ســاخت و ســاز ایــن واحدهــا اشــاره کــرد.
ــت واحــد مســکونی  ــرایط دریاف ــی از واجــدان ش ــاط یک ــن ارتب  در ای
ــرد:  ــار ک ــر اظه ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــی مســکن در گفت وگ در نهضــت مل
هم اکنــون کــه رونــد ثبت نــام مــا تمــام و ۲ قســط از تقســیط کل نهضــت 
ملــی مســکن پرداخت شــده اســت، هنــوز نهادهــای مســئول ســهم آورده 

واجــدان شــرایط را از کل مبلــغ ســاخت و اجــرا مشــخص نکرده انــد.
 وی ادامــه داد: االن مــا نمی دانیــم بایــد بــرای تأمیــن آورده چــه برنامه ای 
داشــته باشــیم یــا بــه اخــذ چــه مبلــغ تســهیات بانکــی اقــدام کنیــم تــا 

بتوانیــم ســهم خــود را از ســاخت واحــد مســکونی پرداخــت کنیــم.
ــا تأمیــن هزینــه   چالــش نهضــت ملــی مســکن از مالکیــت اراضــی ت

آماده ســازی 
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اردبیــل در ایــن رابطــه بــه خبرنــگار 
مهــر گفــت: ســهم آورده مــردم از ســوی وزارت راه و شهرســازی حــدود 
۳۰۰ تــا ۳۵۰ میلیــون تومــان بــرآورد شــده اســت کــه بــر ایــن اســاس 
مــردم موظــف بــه پرداخــت قســط های خــود هســتند تــا عملیــات اجرایی 

واحدهــا بــا شــتاب قابــل قبولــی پیــش رود.
 بــا اذعــان بــه اینکــه هزینــه ســاخت هــر متــر خانــه هم اکنــون چیــزی 
حــدود ۴ تــا ۶ میلیــون تومــان بــرآورد می شــود بــا لحــاظ تــورم و گرانــی 
ــرداری از  ــح ســاختمانی و همچنیــن طــی پروســه ســاخت و بهره ب مصال
طــرح نهضــت ملــی در کل کشــور بایــد هر چــه زودتــر آورده قطعــی مردم 

در ایــن طــرح مشــخص و اعــام شــود.
 نبود تسهیات مشخص برای حمایت از مشموالن

 واضــح اســت کــه بــرای بهره منــدی دولــت از آورده مردمــی در اجــرای 
نهضــت ملــی مســکن، بایــد یــک ســری تســهیات و شــرایط آســان برای 
افــرادی کــه تــوان پرداخــت ســهم آورده خــود را ندارنــد در نظــر گرفتــه 
ــوده و در  ــام ب ــه ای از ابه ــان در هال ــز همچن ــن موضــوع نی ــا ای شــود، ام

بســیاری از شــهرهای کشــور توجهــی بــه آن نمی شــود.
 جمعیــت هــدف در نهضــت ملــی مســکن عمومــاً افــرادی از دهک های 
۱ تــا ۵ هســتند کــه طبیعتــاً تــوان مالــی و منابــع درآمــدی خوبــی بــرای 
ــذ وام مســکن  ــردم اخ ــی بســیاری از م ــد و از طرف پرداخــت آورده ندارن
ــت آورده در  ــر از پرداخ ــیار راحت ت ــازه بس ــن و اج ــت ره ــرای پرداخ را ب

نهضــت ملــی مســکن می داننــد. 
ــا  ــو ب ــاختمان در گفت وگ ــکن و س ــناس مس ــعبانی، کارش ــی ش عل
ــا شــرایط ســختی کــه در طــرح نهضــت ملــی  ــگار مهــر گفــت: ب خبرن
مســکن پیش روی مشــموالن قــرار دارد بســیاری از واجدان شــرایط شــاید 
تــا اتمــام طــرح و بهره بــرداری کامــل صبــور نبــوده و نســبت بــه واگــذاری 

مالکیــت واحــد مســکونی خــود اقــدام کننــد.
 وی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه فصــل کاری امســال در برخــی 
اســتان ها هماننــد اردبیــل کوتــاه اســت و عملیــات اجرایــی نهضــت ملــی 
ــود  ــه ش ــی مواج ــکات و چالش های ــا مش ــاالنه ب ــه س ــکن در برنام مس
ضــرورت دارد بــا در نظــر گرفتــن ایــن مــوارد تکلیــف مشــموالن طــرح 

مشــخص شــود.
ــای  ــی از چالش ه ــرد: یک ــان ک ــن خاطرنش ــناس همچنی ــن کارش  ای
اساســی پیــش روی طــرح نهضــت ملــی مســکن تغییــر کاربــری اراضــی و 
تعییــن مالکیــت اراضــی اســت کــه دولــت بایــد در تمــام مراکــز بــا ســاز و 

کار واحــد نســبت بــه رفــع چنیــن چالش هایــی اقــدام کنــد.
 شــعبانی بــا تاکیــد بــر تصرفــی بــودن برخــی اراضــی و وجــود معارضان 
در خــال تعییــن مالکیــت اراضــی اذعان کــرد: در برخــی از شــهرها اراضی 
مــورد نیــاز بــرای ســاخت نهضــت ملــی مســکن تعییــن تکلیــف نشــده 
اســت و در برخــی نیــز مشــکات حقوقــی مانــع آغــاز عملیــات اجرایــی 

می شــود.
 تعلل چند ماهه در تأمین اراضی و تعیین مالکیت

 علی رغــم گذشــت ماه هــا از آغــاز اجــرای نهضــت ملــی مســکن ایــن 
طــرح در نقــاط مختلــف کشــور بــا محدودیــت، مشــکات و کمبودهایــی 
مواجــه اســت کــه یکــی از ایــن مشــکات در اردبیــل تأمیــن زمیــن مــورد 

نظــر بــرای احــداث و ســاخت مســکن اســت.
 تعلــل ۹ ماهــه مســئوالن راه و شهرســازی اســتان اردبیــل در تأمیــن و 
تحویــل زمیــن بــرای آغــاز ســاخت مســکن در قالــب طــرح نهضــت ملی و 
جهــش تولیــد نــه تنهــا داد متقاضیــان و ثبت نام شــدگان را درآورده بلکــه 
پیگیــری رســانه ها را نیــز در بــاب تأخیــر و تعلــل تحویــل زمیــن در ایــن 

حــوزه برانگیخته اســت. 
در حالــی کــه قــرار بــود در قالــب طــرح نهضــت ملی مســکن ســاالنه در 
کشــور یــک میلیــون و در اســتان اردبیــل نیــز عملیــات ســاخت واحدهای 
مســکونی بــر اســاس ســهمیه اباغــی در طــول ســال محقــق شــود امــا با 
گذشــت یــک ســال از عمــر دولــت ســیزدهم نــه تنهــا وعــده یــک ســاله 
در احــداث واحــد مســکن تحقــق پیــدا نکــرده بلکــه هنــوز ایــن طــرح در 
مرحلــه تأمیــن زمیــن بــا مشــکات و دغدغه هــای جــدی روبــه رو شــده و 
بــه نظــر می رســد مســئوالن بــا اتمــام فصــل کاری بایــد در ایــن زمینــه 

چاره جویــی اساســی را انجــام دهنــد.
 الگوی ساخت نهضت ملی مشابه مسکن مهر خواهد بود؟

ــی از کیفیــت   یکــی دیگــر از دغدغه هــای مــردم در ایــن روزهــا نگران
واحــد مســکونی خــود در طــرح نهضــت ملــی مســکن اســت طــوری کــه 

ــراز نگرانــی می کننــد. ــا مســکن مهــر اب عــده ای از تشــابه ایــن طــرح ب
 اگــر الگــوی ســاخت نهضــت ملــی مســکن هماننــد واحدهــای مســکن 
مهــر باشــد هیــچ تضمینــی بــه دوام ایــن ســازه ها نخواهــد بــود از طرفــی 

هــم نارضایتــی ۴ میلیــون خانــواده را در پــی خواهــد داشــت.
ــی مســکن  ــاز نهضــت مل ــان امتی ــور، یکــی از صاحب ــره عبدی پ  طاه
ــا  ــن ی ــرخ پایی ــه ن ــداری شــده چــه ب ــه خری ــت خان ــرد: کیفی ــار ک اظه
بــاال بــرای مــا اهمیــت دارد و انتظــار داریــم کیفیــت واحدهــای مســکونی 

نهضــت ملــی مســکن هماننــد مجتمع هــای مســکن مهــر نباشــد.
 وی بیــان کــرد: عــاوه بــر مشــکات اجرایــی کــه هم اکنــون در رونــد 
عملیاتــی کــردن نهضــت ملــی مســکن اســت اگــر مصالــح ســاختمانی بــا 
ــرده شــود ســرمایه مــردم  ــه کار ب کیفیــت پاییــن در ســاخت واحدهــا ب

هیــچ خواهــد شــد. 

چالش نهضت ملی مسکن از مالکیت اراضی 
تا تأمین هزینه آماده سازی

خبر

 اســتاندار مازنــدران الزمــه دســتیابی بــه توســعه 
اقتصــادی را ســرمایه گذاری در بخش هــای مختلــف 
ذکرکــرد و گفــت : منابــع درآمــدی مازنــدران بایــد بــرای 
ایجــاد زیرســاخت های الزم توســعه در ایــن اســتان 

شــود. ســرمایه گذاری 
 بــه گــزارش خبرنــگار ایرنــا ، ســیدمحمود حســینی پور 
در جلســه ســتاد عالــی رشــد اقتصــادی اســتان افــزود : 
بــرای دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی اســتان طــرح هایــی 
ــد در جلســات کارگــروه  ــد بای ــی دارن ــه قابلیــت اجرای ک
ویــژه مطــرح شــود تــا پــس از بررســی و تصویــب نهایــی ، 

زمینــه عملیاتــی شــدن آنهــا فراهــم شــود.
 وی بــا بیــان ایــن کــه در حــال حاضــر بیشــترین ســهم 
در رشــد اقتصــادی مازنــدران مربــوط به بخش کشــاورزی 
و صنعــت اســت، اظهــار داشــت : برابــر داده هــای آمــاری 
در ایــام تعطیــات امســال حــدود ۴۸ میلیــون نفــر شــب 
مســافر در مازنــدران اقامــت کردنــد کــه ایــن امــر بیانگــر 
ظرفیــت بــاالی گردشــگری در ایــن اســتان اســت کــه در 
ــادی  ــد اقتص ــد در رش ــه می توان ــتفاده بهین ــورت اس ص

اثرگــذار باشــد.
ــل  ــا از مح ــود ت ــاذ ش ــکاری اتخ ــد راه ــزود : بای  او اف
عایــدات مختلفــی کــه از جملــه در بخــش گردشــگری، 
ــود در  ــی ش ــاد م ــتان ایج ــت در اس ــاورزی و صنع کش
راســتای توســعه زیرســاخت ها و ارائــه خدمــت بــه مــردم 

اســتفاده کــرد.

 نماینــده عالــی دولــت در مازنــدران بــا بیــان ایــن کــه 
ایــن اســتان در حــوزه معــادن بــا عقــب ماندگــی زیــادی 
ــای  ــدازی و احی ــرد: راه ان ــان ک ــت، خاطرنش ــه اس مواج
معــادن می توانــد بــه رشــد اقتصــادی ایــن اســتان کمــک 
شــایانی کنــد و ایــن امــور بایــد مــورد توجــه مســووالن 

ــرد. ــرار گی ــط ق ــی ذیرب دســتگاه های اجرای
ــر لــزوم شناســایی اولویت هــای مهــم و   حســینی پور ب
ارائــه راهــکاری عملیاتــی آن بــا هــدف دســتیابی به رشــد 
توســعه اقتصــادی اســتان تاکیــد کــرد و گفــت : الزمــه 
ــه از  ــر اســتفاده بهین توســعه اقتصــادی اســتان عــاوه ب
ظرفیت هــا، امکانــات موجــود و تــاش جهــادی مدیــران، 

جــذب ســرمایه گــذار در بخش هــای مختلــف اســت.
ــی  ــاز اجــرای برنامه هــای پژوهشــی و عملیات  وی از آغ
ــر داد و  ــدران خب ــادی در مازن ــد اقتص ــق رش ــرای تحق ب
ــزود : ســه طــرح پژوهشــی در بخــش ســرمایه گذاری  اف
ارزی و داخلــی و پنــج طــرح پژوهشــی در حــوزه بهره وری 

در اســتان در دســت اقــدام اســت.
 اســتاندار مازنــدران تاکیــد کــرد : در حــوزه مولد ســازی 
ــاش بیشــتری شــود کــه در صــورت  ــد ت در اســتان بای
ــرای  ــه ب ــهم هشــت درصــدی ک ــم، س ــن مه ــق ای تحق
رشــد اقتصــادی مازنــدران در نظــر گرفتــه شــده اســت، تا 

۲ برابــر قابــل افزایــش اســت.
 حســینی پور گفــت : بــرای دســتیابی بــه رشــد 
اقتصــادی ۲.۸ درصــدی از محــل اجــرای طرح هــای 

بهــره وری، تاکنــون مکاتبــات خوبــی بــا ادارات کل دولتــی 
اســتان انجــام شــد کــه از مجمــوع ۳۵ دســتگاه مشــمول، 
ــد  ــر را در رش ــترین تاثی ــه بیش ــی ک ــتگاه اجرای ۱۰ دس
ــه  ــود را ارائ ــای خ ــد، برنامه ه ــدران دارن ــادی مازن اقتص

ــد. کردن
ــد  ــذاری در فراین ــرمایه گ ــه س ــن ک ــوان ای ــا عن  وی ب

ــژه و بنیــادی برخــوردار  توســعه اقتصــادی از اهمیــت وی
ــذار در  ــرمایه گ ــذب س ــب و ج ــرد : جل ــان ک ــت، بی اس
ــد، ارزش  ــش تولی ــر افزای ــاوه ب ــف، ع ــای مختل بخش ه
ــتغال در  ــش اش ــاه و افزای ــد و رف ــطح درآم ــزوده، س اف
ــی  ــذاری باالی ــز از اثرگ ــر نی ــکاری و فق ــرخ بی ــش ن کاه

ــت. ــوردار اس برخ

منابع درآمدی مازندران باید برای ایجاد زیرساخت های 
توسعه سرمایه گذاری شود

 مســئول ســازمان بســیج کارگــری و کارفرمایــی کشــور 
بازارســازی و بازاررســانی تولیــدات کارخانــه هــا را از جمله 
برنامــه هــای ایــن ســازمان بــرای افزایــش و رونــق تولیــد 

ذکــر کــرد.
 بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، حمیدرضــا اهلل بهداشــتی 
ــه  ــای مومنان ــن نهضــت کمک ه ــی آئی ــیه برپای در حاش
ــه دو مأموریــت تخصصــی و عمومــی بســیج  ــا اشــاره ب ب
کارگــری اظهــار داشــت: در برنامــه تخصصــی مشــکات 
واحدهــای تولیــدی و صنعتــی را بررســی و پــس از 
احصــای آن بــا اســتفاده از کمیته هــای اندیشــه ورز 

اســتان ها نســبت بــه رفــع موانــع تولیــد اقــدام می شــود.
 وی ادامــه داد: در ایــن حــوزه اســتفاده از ظرفیــت 
ــت و  ــتور کار اس ــی در دس ــادی تخصص ــای جه گروه ه
ــای  ــران برنامه ه ــدان و تولیدگ ــادی کارآم ــای جه گروه ه
علمــی و دانــش بنیانــی را در دســتور کار دارنــد و بــا بهــره 
گیــری از خــرد جمعــی و علمــی بــرای رفــع موانــع تولیــد 

ــی دارد.  گام برم
وی گفــت: عــاوه بــر گروه هــای جهــادی تعالــی بخش، 
اســتفاده از ســایر همــکاران بــرای رفــع موانــع تولیــد در 
جلســات فرمانداری هــا و ســتاد تســهیل در فرمانداری هــا 
ــق  ــزی می شــود و افزایــش و رون و اســتانداری برنامــه ری
تولیــد و ایجــاد بازارهــای جدیــد، بازارســازی و بازاررســانی 

بــرای تولیــد از برنامه هــا اســت. 
اهلل بهداشــتی یــادآور شــد: بــا اســتفاده از هــم افزایــی با 
بســیج اصنــاف واحدهــای تولیــدی بــه بازارهــای داخلی و 
خارجــی وصــل می شــوند و امــروز تــوان بســیج در انجــام 
مأموریت هــای متعــدد و متنــوع شــده اســت و اســتفاده از 
ظرفیــت علمــی و نخبــگان بــرای رفــع موانــع پیــش روی 
ــا  ــه صنعــت جــزو برنامه ه ــردن دانشــگاه ها ب و وصــل ک

ست. ا
 مســئول ســازمان بســیج کارگــری و کارفرمایــی کشــور 
تصریــح کــرد: هــم افزایــی بســیج ســبب کمــک بــه رونق 
تولیــد شــده اســت و اگــر در تولیــد موفــق شــویم بــرای 
ایجــاد اشــتغال پایــدار می تــوان موفــق بــود زیــرا اشــتغال 
ــتور کار  ــث در دس ــائل و مباح ــن مس ــدار از مهمتری پای

بســیج کارگــری اســت.
ــی و فرامیــن مقــام  ــه کار تحول ــگاه مــا ب  وی گفــت: ن
معظــم رهبــری اســت و هرســه آیتــم حــوزه شــعار ســال 
در دســتور کار بســیج کارفرمایــی قــرار دارد زیــرا کار بایــد 

دانــش پایــه باشــد و ســبب اشــتغال پایــدار شــود.
 اهلل بهداشــتی یــادآور شــد: بــا هــم افزایــی بین بســیج و 
ســایر دســتگاه های اجرایــی، اشــتغال پایــدار بیــن جوانان 
بــه ارمغــان آورده اســت و عــاوه بــر آن دنبــال فرهنــگ 

تولید و کار هســتیم.
 مســئول ســازمان بســیج کارگــری کشــور بــا اشــاره بــه 
فعالیت هــای عمومــی بســیج کارگــری افــزود: در اســتان 
ــه  ــک مومنان ــت کم ــه نهض ــن مرحل ــدران پنجمی مازن
ــادی  ــای جه ــق گروه ه ــته های از طری ــد و بس ــرا ش اج

عزتمندانه بین مردم توزیع می شود.
 وی افــزود: بــرای ازدواج آســان و تهیــه جهیزیــه نیــز بــا 
همــت پایگاه هــای و واحدهــای تولیــدی و خیریــن اقــدام 
کردیــم و آزادســازی زندانیــان غیرعمــد از دیگــر برنامه هــا 

ست. ا
از دیگــر  ایثــار را  برنامــه شــیفت   اهلل بهداشــتی 
طرح هــای بســیج کارگــری ذکــر کــرد و گفــت: شــیفت 
ــط  ــه توس ــود ک ــه ای ب ــات مومنان ــه اقدام ــار از جمل ایث

ــت. ــده اس ــرا ش ــران اج کارگ
 مســئول ســازمان بســیج کارگری یــادآور شــد: در زلزله 
کرمانشــاه گروه هــای جهــادی از سراســر کشــور اعــزام و 
ــد و در ســیاب ۱۱ نقطــه کشــور  خدمــت رســانی کردن
ــه  ــان ب ــران و کارفرمای ــی کارگ ــای تخصص ــز گروه ه نی

ــد.  ــده کمــک کردن ــه دی اســتان های حادث
وی گفــت: گروه هــای جهــادی در ســاخت خانــه 
ــایی  ــا شناس ــد و ب ــی کردن ــش آفرین ــز نق ــان نی محروم
افــراد و کمک هــای مردمــی بــرای خانــه دار شــدن افــراد 

ــی داشــتند. ــد حضــور میدان نیازمن

ــا،  ــپ مغازه ه ــدد الم ــا ع ــنایی غیرضــرور میلیونه روش
ــهرکها،  ــکونی، ش ــای مس ــدی، مجتمع ه ــای تولی واحده
بوســتان ها و بانکهــا خــارج از ســاعت کاری در شــب مبین 
ایــن اســت کــه جامعــه اطاعــات کافــی از فرآینــد هزینــه 
تولیــد بــرق نــدارد و مــرز واقعــی مصــرف را نمــی داننــد و 
ایــن انــرژی همچنــان هــدر مــی رود و کســی پاســخگوی 

ایــن چالــش اساســی نیســت.
 بــرای مشــاهده ایــن مســاله بغرنــج کافــی اســت هــر 
کــدام از مــا نیمــه هــای شــب گــذری بــه خیایــان هــای 
شــهرمان داشــته باشــیم و المــپ هــای روشــن داخــل و 
بیــرون از جملــه واحدهــای تولیــدی، مغــازه هــا، بانکهــا، 
پاســاژها، مجتمــع هــای اداری و غیــر اداری را ببینیــم کــه 
بــا اندکــی تامــل، نخســتین پرسشــی کــه در اذهــان اهــل 
فــن شــکل مــی گیــرد ایــن اســت کــه چــرا ایــن انــرژی 
ــا نمــی شــود  ــرود؟ مشــکل کار در کجاســت؟ آی هــدر ب
تدبیــر اساســی بــرای حــل ایــن امــر مهــم کشــور یافــت.

ــرژی هــای  ــودن از ان ــی بهــره ب  همــه مــی دانیــم - ب
ــور از  ــن یــک محرومیــت اجتماعــی اســت لکــن عب نوی
مــرز واقعــی مصــرف، زیانــش افــزون تــر نداشــتن انــرژی 
اســت، الگــوی مصــرف انــرژی و بهینــه ســازی آن یکــی 
از متدهــای جدیــد مدیریــت در تولیــد، انتقــال و توزیــع 

اســت. 
نگارنــده نزدیــک بــه ۲ دهه قبــل در مطلبــی تحلیلی در 
همیــن مــورد ایــن چالــش اساســی کشــور را یادآور شــد و 
از مســووالن متولــی امــر خواســت تا بــرای حــل هدررفت  
ایــن انــرژی تدابیــر ویــژه ای اتخــاذ کننــد و که متاســفانه 

ایــن مــورد نگــران کننــده همچنان حل نشــده اســت.
ــا توســعه شهرنشــینی و هجــوم سرســام آور   امــروزه ب
ــایل و  ــد وس ــهری و تولی ــوم ش ــادات و رس ــه ع ــردم ب م
اســتفاده از لــوازم جدیــد در بخــش هــای مختلــف امورات 

ــرژی ســرعت باالیــی دارد. ــد مصــرف ان زندگــی، رون
هــم  اکنــون ســقف تولیــد انــرژی کشــور هر چه باشــد، 
ــه گفتــه کارشناســان  مصــرف عمومــی اختصاصــی آن ب
ــر کشــورهای ژاپــن و چیــن اســت  ــن براب ــط چندی ذیرب
کــه واقعــا جــای تاســف و تعجــب دارد کــه چــرا ملــت 
ایــران بــا داشــته هــای موجــود فرهنگــی و تاریخــی بــی 
نظیــر در جهــان بــه جــای ایــن کــه در همــه زمینــه های 
اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و... الگــوی متعالــی بــرای 

جوامــع بشــری باشــیم در بســیاری از مــوارد در شــرایط 
کنونــی رتبــه خوبــی نداریــم.

 بــه گفتــه دســت انــدرکاران امــر فرآینــد تولیــد بــرق 
ــه   ــن مرحل ــد ای ــی آی ــت م ــه بدس ــرژی اولی ــع ان از مناب
پیــش از تحویــل بــرق بــه مصــرف کننــده نهایــی بایــد در 
واحدهایــی تولیــد و انتقــال و توزیــع بــرق مورد بررســی و 

کنتــرل دقیــق قــرار گیــرد.
 مقــدار مصــرف حداکثــر بــرق کشــور اکنــون برابــر آمار 
ــی  ــراورد م ــگاوات ب ــزار و ۷۵۰ م ــش از ۵۶ ه رســمی بی
شــود در صورتــی کــه بــرق تولیــدی نیروگاههــا حرارتــی) 
ــر ۴۶ هــزار و ۸۹۹ مــگاوات مــی باشــد؛ اگــر  بخــار(  براب
بنــد ) ح(  تبصــره ۱۵ قانــون بودجــه و تنظیــم بــازار بــرق 
نباشــد کاهــش چشــمگیر در بــرق کشــور پیــدا خواهــد 
شــد. مهمتریــن وظیفــه مصــرف کننــدگان در وضعیــت 
موجــود درک واقعیــت هــای رابطــه افزایــش دمــای 
متوســط آب و هوایــی کشــور بــا تولیــد تــوان بــرق اســت 
کــه بــر اســاس داده هــای آمــاری پژوهــش هــای مربــوط 
ــی  ــازه زمان ــه ازای افزایــش هــر درجــه ســانتیگراد در ب ب
۱۰ تــا ۱۹ درجــه  معــادل ۲۱۳ مــگاوات بــه مقــدار 
تقاضــا بــرق افــزوده مــی شــود، ایــن مقــدار در محــدوده 
دمــای کشــور ۲۰ تــا ۳۴ درجــه معــادل یــک هــزار و ۵۴۲ 

مــگاوات اســت.
ــرف  ــش مص ــرل و کاه ــن روش کنت ــی از مهمتری  یک
بــرق افزایــش تولیــد نیســت بلکه کاهــش و بهینــه کردن 
ــش  ــه آن نق ــی روی ــات ب ــری از ضایع ــرف و جلوگی مص
بســزایی در حفــظ و نگهــداری تــوان تولیــدی بــرق مــی 

باشــد. 
اغلــب مــردم د بخــش مختلــف بــر حســب عــادت و بــه 
علــت نداشــتن اطاعــات کافــی از تولیــد و انتقــال انــرژی 
و هزینــه هــای ســنگین آن و بویــژه نگهــداری سیســتم 
تولیــد درصــدد کاهــش مصــارف انــرژی نیســتند و بــا این 
ســبک ، امــورات زندگــی خویــش را تکــراری مــی کننــد.

ــای  ــن بخــش مصــرف نموداره ــده تری ــنایی عم  روش
ــت؛  ــور اس ــی در کش ــرژی الکتریک ــرف ان ــی در مص خط
بنابرایــن بــر همــگان فــرض اســت کــه بــا کنتــرل دقیق و 

جلوگیــری از مصــارف غیــر ضــروری پرهیــز نماینــد.
 کنتــرل تجهیــزات قطــع و روشــنایی معابــر و پارکهــا 
ــر  ــاد متخصصــان ام ــه اعتق ــر ضــرور ب ــع غی و ... در مواق

مــی توانــد بــار ســنگینی از تــوان الکتریکــی را آزاد کنــد، 
آزادســازی تــوان الکتریکــی نیــروگاه هــا بدیــن معناســت 
کــه مصــرف بخــار، گاز و آب بــرای تولیــد انــرژی صرفــه 
ــی  ــای تعمیرات ــه ه ــع هزین ــردد و بالطب ــی گ ــی م جوی
در دســتگاه هــای تولیدکننــده کاهــش خواهــد یافــت و 
ذخیــره خالــی بــرای تولیــد بیشــتر جهــت فــروش آمــاده 

مــی شــود.
 حــال بایــد پرســید چــرا همــه مــردم بــه ویــژه مدیریت 
ــان کان  ــای پنه ــارت ه ــه خس ــبت ب ــوط نس کان مرب
مصــرف بــرق در ایــن اماکــن بی تفاوت هســتیم و آســیب 
هــای ایــن بخــش بــه ســمع و نظر مــردم نمــی رســد؟و یا 
اگــر مــی رســد چــرا بــی تفــاوت هســتیم؟ چــرا فرهنــگ 
ســازی مقــدم بــر بســیاری از تصمیمــات امــورات اداری و 
غیــر اداری جامعــه مــا نیســت؟ چــرا بودجــه اختصاصــی 
بخــش فرهنــگ ســازی در زمینــه هــای مختلــف اعــم از 
عمومــی و خصوصــی بســیار ناچیــز اســت و یــا در برخــی 

مــوارد چنیــن اعتبــاری وجــود نــدارد.
 تشــویق و جریمــه مصــرف کننــده یکــی از راهکارهــای 
ــرژی در  ــه ســازی آن اســت و مصــارف ان ــرل و بهین کنت
چنــد بخــش اصلــی و مهــم در جامعــه وجــود دارد کــه بر 
حســب اولویــت بــه بخــش هــای خانگــی- صنعتــی بــه 

طــور عــام تقســیم مــی شــوند.
 آنچــه در ایــن میــان قابــل بررســی اســت ایــن کــه باید 
ــی  ــی عمل ــه راهکارهای ــوزش و ارای ــت را در آم ــاد مل آح
ســهیم کــرد، مــردم بایــد بداننــد کــه مصــرف ناگهانــی 
ــده خوشــایند نیســت  ــد کنن ــرای تولی ــاال ب ــا شــدت ب ب
ــه  ــن ک ــر ای ــم ت ــدارد مه ــه را ن ــاز جامع ــوی نی و جوابگ

ــدازه ای دارد. ــم حــد و ان ــی ه ــت نیروگاه ظرفی
ــه  ــرف در کلی ــوی مص ــه الگ ــت ک ــن اس ــت ای  واقعی
ــد  ــر اســاس تولی ــد و ب ــر کن ــد تغیی ــه بای ســطوح جامع
ــت  ــد، الزم اس ــران در آن واح ــای گ ــه ه ــرژی و هزین ان
مســووالن امــر در بخــش مصــرف انــرژی راهــکاری 

ــد. ــه نماین ــتی ارای درس
 عــاوه بــر فرهنــگ ســازی و آمــوزش مســتمر - تامین 
امنیــت همــه جانبــه در همــه حوزهــای درون شــهری و 
بــرون شــهری در همــه ایــام و ســاعات شــبانه روز از جمله 
خواســته هــای شــهروندان اســت کــه متولیــان امــر بایــد 
ایــن مهــم را بیــش از پیــش جــدی بگیرنــد تا شــهروندان 

در آرامــش و آســایش کســب و کار و فعالیــت هــای 
روزانــه مشــغول باشــند و زندگــی در چهارچــوب مقــررات 

ــد. اجتماعــی اســتمرار یاب
 در ایــن ارتبــاط نیــز بــه طــور کلــی نقــش رســانه هــای 
ــت  ــا از رعای ــه تنه ــردم  ن ــی در آگاهــی بخشــی م جمع
الگــوی مصــرف بــرق بلکــه در بخــش های کشــور بســیار 
ــا آمــوزش و فرهنــگ ســازی  مهــم و تاثیرگــذار اســت ت
ــواد  ــی م ــات برخ ــدای تبلیغ ــرق را ف ــه ب ــرف بهین مص

ــی خســارت زا نکنیــم. غذای
 نکتــه مهــم دیگــر ایــن کــه بــرای رســیدن بــه فــردای 
بهتــر بــرای فرزندنمــان ، اســتفاده صحیــح از منابــع انرژی 
را بــه آن هــا بیاموزیــم و از نظــام پایــه آموزشــی بــرای رفع 
همــه چالــش هــای کشــور شــروع کنیــم تــا بســیاری از 
راهبردهــا در جامعــه نهادینــه شــود تــا نیــازی بــه موانع و 

تنبیــه و جریمه نباشــیم.
 وجــود ایــن معضــل فراگیــر بــا توجه بــه کمبود شــدید 
ــن طرحــی کان  ــان، تدوی ــرق در کشــور و جه ــرژی ب ان
مدیریــت آمــوزش و فرهنــگ ســازی و ســاماندهی مصرف 
در ایــن اماکــن را بیــش از پیــش ضــروری مــی ســازد تــا 
بتــوان بــر اســاس نقشــه راه اصولــی در همــه ادوار پیــش 
ــود وضــع کشــور گام  ــرای بهب ــت و بیــش از پیــش ب رف

برداریــم.
ــی  ــی و ریال ــویقی عمل ــای تش ــزه ه ــن انگی  همچنی
مصــرف کننــدگان و برگــزاری تشــویقی کنفرانــس هــای 
ــردم  ــا م ــر و مســووالن ب ــی متخصصــان ام ــی و مل محل
و از همــه مهمتــر ارایــه راه کارهایــی تبلیغاتــی مــداوم و 
ــی  ــد م ــق رســانه هــای گروهــی و جرای مســتمر از طری
توانــد امنیــت و پایــداری بــرق کشــور را تضمیــن کنــد.

بازارسازی و رونق تولید ماموریت سازمان بسیج کارگری است

مشکل هدررفت انرژی برق در کجاست؟
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اگهــی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی حــوزه ثبتی نوشــهر

نظــر بــه دســتور مــواد ۱ و ۲ قانــون تعییــن تکلیف وضعیــت اراضی 
ــاک  ــوب ۱390/9/۲0بام ــمی مص ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق و س
متقاضیانــی کــه در هیــات موضــوع مــاده یــک قانــون مذکور مســتقر 
در واحــد ثبتــی نوشــهر مــورد رســیدگی و تصرفــات مالکانــه و بــا 
معــارض آنــان محــرز و رای الزم صــادر گردیــده جهــت اطــاع عمــوم 
بــه شــرح ذیــل آگهــی مــی گــردد امــاک متقاضیــان واقــع در قریــه 

امیــررود       پــاک ۲6 اصلــی بخــش ۲قشــاقی 
8۲5فرعــی آقــا/ خانــم عبــاس ایــل بیگــی فرزنــد حســن  نســبت 
ــه مســاحت  ــا بنــای احداثــی ب ــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن ب ب
439/85 متــر مربــع  خریــداری واســطه / بــا واســطه از علی اســحاقی 
ــون  ــاده ۲ قان ــه موجــب م ــا ب ــدر     .لن ــه اســامی چلن ــب ال وحبی
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی و مــاده ۱3 آئیــن نامــه مربوطــه ایــن آگهــی در دو نوبــت بــه 
فاصلــه ۱5 روز از طریــق ایــن روزنامه محلی اکثیراالنتشــار در شــهرها 
منتشــر و در روســتاها عــاوه بــر انتشــار آگهــی، رای هیــات الصــاق 
ــراض  ــده اعت ــام ش ــه آرای اع ــع ب ــخاص ذینف ــه اش ــا در صورتیک ت
داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی و در روســتاها از 
تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت 
محــل وقــوع ملک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد. معترض بایــد ظرف 
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت 
ــه  ــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت ب ب
اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد. کــه در ایــن صــورت اقدامــات ثبــت 
ــه  ــی ک ــت و در صورت ــی دادگاه اس ــم قطع ــه حک ــه ارائ ــول ب موک
اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیم 
دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبادرت 
بــه صــدور ســند مالکیــت مــی نمایــد و صــدور ســند مالکیت مانــع از 
مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت. بدیهــی اســت برابر مــاده ۱3 آئین 
نامــه مذکــور در مــورد قســمتی از اماکــی کــه قبــا اظهــار نامه ثبتی 
پذیرفتــه نشــده، واحــد ثبتــی بــا رای هیات پــس از تنظیــم اظهارنامه 
حــاوی تحدیــد حــدود، مراتــب را در اولیــن آگهــی نوبتــی و تحدیــد 
حــدود بــه صــورت همزمــان باطــاع عمــوم مــی رســاند و نســبت بــه 
امــاک در جریــان ثبــت و فاقــد ســابقه تحدیــد حــدود، واحــد ثبتــی 
آگهــی تحدیــد حــدود را بــه صــورت اختصاصــی منتشــر مــی نمایــد.

 م الف ۱37736۲
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱40۱/7/9

تاریخ انتشار نوبت دوم:۱40۱/7/۲3
صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و اماک نوشهر

آ گهــی اختصاصــی موضــوع مــاده 3 و مــاده ۱3 آئیــن نامــه قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 

رســمی
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده ۱3 آئی ــاده 3 و م ــی  موضــوع م آگه
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی: 
برابــر رای شــماره ۱40۱603۱0006006985 مــورخ ۱40۱/6/۱7 
هیــات  اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی شهرســتان 
نــور تصرفانــه مالکانــه و بامعــارض متقاضی بنــام آقای امید شــایگان  
در ششــدانگ زمیــن بــا بنای احداثــی بمســاحت ۱9330/۱9 مترمربع 
ــدران  ــنگنو  مازن ــع درس ــی واق ــی از از ۱0 - اصل ــاک 8۲فرع ــه پ ب
ــه منظــور اطــاع  ــذا ب ــور محــرز گردیــده ســت. ل بخــش 6 ثبــت ن
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱5روز در روزنامــه سراســری 
ومحلــی آگهــی مــی گــردد در صورتــی کــه اشــخاص ذی نفع بــه آراء 
اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار آگهــی تــا 
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و 
رســید اخــذ نماینــد. معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریخ تســلیم 
اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل 
نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه اداره ثبــت محــل تحویــل 
دهــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱40۱/7/9

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱40۱/7/۲3 م الف ۱383508
علی سعادتی سرپرست ثبت و اسناد و اماک شهرستان نور 

اگهــی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی حــوزه ثبتی قائم شــهر

نظــر بــه دســتور مــواد ۱ و ۲ قانــون تعییــن تکلیف وضعیــت اراضی 
و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مصوب۱390/9/۲0

ــون  ــک قان ــاده ی ــوع م ــات موض ــه در هی ــی ک ــاک متقاضیان ،ام
مذکــور مســتقر در واحــد ثبتی قائم شــهر مــورد رســیدگی و تصرفات 
مالکانــه و بــا معــارض آنــان محــرز و رای الزم صــادر گردیــده جهــت 

اطــاع عمــوم بــه شــرح ذیــل آگهــی مــی گــردد
امــاک متقاضیــان واقــع در قریــه ســیدمحله   پــاک ۲۱ اصلــی  
بخــش ۱6 7979فرعــی اقــای ســعداله هادیان شــیب آبندانی نســبت 
ــه یــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن  ب
احــداث بناشــده اســت کــه ســه دانــگ از کل عرصــه وقــف می باشــد 
بــه مســاحت ۱68 متــر مربــع خریــداری مــع الواســطه از آقــای ســید 

احمــد حســینی مالــک رســمی
7979 فرعــی بنــام خانــم تــارا تقــوی زاهــد کائــی نســبت بــه پنج 
ــه در آن احــداث  ــن ک ــه زمی ــک قطع ــگ مشــاع از ششــدانگ ی دان
بناشــده اســت کــه ســه دانــگ از کل عرصــه وقــف مــی باشــد بهــخ 
ــای ســید  ــداری مــع الواســطه از آق ــع خری ــر مرب مســاحت ۱68 مت

احمــد حســینی مالــک رســمی.
 .لــذا بــه موجــب مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده ۱3 آئیــن نامــه 
مربوطــه ایــن آگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱5 روز از طریــق ایــن 
روزنامــه محلی اکثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در روســتاها عاوه 
بــر انتشــار آگهــی، رای هیات الصــاق تــا در صورتیکه اشــخاص ذینفع 
بــه آرای اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار 
ــاه  ــا دو م ــخ الصــاق در محــل ت ــی و در روســتاها از تاری ــن آگه اولی
اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید 
اخــذ نماینــد. معتــرض باید ظــرف یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض 
مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و 
گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه 
در ایــن صــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائه حکــم قطعــی دادگاه 
اســت و در صورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد بــا 
معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل ارائــه 
نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت مــی نمایــد و 
ــه دادگاه نیســت.  صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر ب
بدیهــی اســت برابــر مــاده ۱3 آئیــن نامــه مذکــور در مورد قســمتی از 
اماکــی کــه قبــا اظهــار نامــه ثبتــی پذیرفتــه نشــده، واحــد ثبتی با 
رای هیــات پــس از تنظیــم اظهارنامــه حــاوی تحدیــد حــدود، مراتــب 
ــان  ــه صــورت همزم ــد حــدود ب ــی و تحدی ــی نوبت ــن آگه را در اولی
باطــاع عمــوم مــی رســاند و نســبت بــه امــاک در جریــان ثبــت و 
فاقــد ســابقه تحدیــد حــدود، واحــد ثبتــی آگهی تحدیــد حــدود را به 

صــورت اختصاصــی منتشــر مــی نمایــد
 م الف ۱385038

تاریخ انتشارنوبت اول : ۱40۱/7/9 
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱40۱/7/۲3 یونس قصابی 

اداره ثبت اسنادواماک قائمشهر  

اگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ــهر ــم ش ــی قائ ــوزه ثبت ــمی ح ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س

نظــر بــه دســتور مــواد ۱ و ۲ قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مصــوب۱390/9/۲0

،امــاک متقاضیانــی کــه در هیــات موضــوع مــاده یــک قانــون 
مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی قائــم شــهر مــورد رســیدگی و 
ــان محــرز و رای الزم صــادر  ــه و بــا معــارض آن تصرفــات مالکان
گردیــده جهــت اطــاع عمــوم بــه شــرح ذیــل آگهــی مــی گــردد

امــاک متقاضیــان واقــع در قریــه کفشــگر کا پــاک ۲5 اصلی 
بخــش ۱6 ۱8۲48 فرعــی  بنــام اقــای علــی اکبــر زاده نســبت به 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده اســت 
بــه مســاحت 99/6۱ متــر مربــع خریــداری مــع الواســطه از اقــای 

احمــد علــی احمدیــان مالــک رســمی.
.لــذا بــه موجــب مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده ۱3 آئیــن نامه 
مربوطــه ایــن آگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱5 روز از طریــق این 
روزنامــه محلــی اکثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در روســتاها 
ــه  ــا در صورتیک ــات الصــاق ت ــی، رای هی ــر انتشــار آگه ــاوه ب ع
اشــخاص ذینفــع بــه آرای اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند 
بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصاق 
در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع 
ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد. معتــرض بایــد ظــرف یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت به تقدیــم دادخواســت به 
دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهی تقدیم دادخواســت بــه اداره 
ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه در ایــن صــورت اقدامــات ثبــت 
موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و در صورتــی کــه 
ــا معتــرض گواهــی  اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد ب
ــه نکنــد اداره  ــه دادگاه عمومــی محــل ارائ تقدیــم دادخواســت ب
ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت مــی نمایــد و صــدور 
ســند مالکیــت مانــع از مراجعه متضــرر بــه دادگاه نیســت. بدیهی 
ــر مــاده ۱3 آئیــن نامــه مذکــور در مــورد قســمتی از  اســت براب
اماکــی کــه قبــا اظهــار نامــه ثبتــی پذیرفته نشــده، واحــد ثبتی 
بــا رای هیــات پــس از تنظیــم اظهارنامــه حــاوی تحدیــد حــدود، 
مراتــب را در اولیــن آگهــی نوبتــی و تحدیــد حــدود بــه صــورت 
ــاک در  ــه ام ــاند و نســبت ب ــی رس ــوم م ــان باطــاع عم همزم
جریــان ثبــت و فاقــد ســابقه تحدیــد حــدود، واحــد ثبتــی آگهــی 
تحدیــد حــدود را بــه صــورت اختصاصــی منتشــر مــی نمایــد م 

ــف ۱385087 ال
تاریخ انتشارنوبت اول : ۱40۱/7/9 

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱40۱/7/۲3
 یونس قصابی -  اداره ثبت اسنادواماک قائمشهر 

اگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی حــوزه ثبتــی نوشــهر

نظــر بــه دســتور مــواد ۱ و ۲ قانــون تعییــن تکلیــف 
ــند رســمی مصــوب  ــد س ــاختمانهای فاق ــت اراضــی و س وضعی
ــاده  ــات موضــوع م ــه در هی ــی ک ــاک متقاضیان ۱390/9/۲0بام
ــورد  ــهر م ــی نوش ــد ثبت ــتقر در واح ــور مس ــون مذک ــک قان ی
رســیدگی و تصرفــات مالکانــه و بــا معــارض آنــان محــرز و رای 
الزم صــادر گردیــده جهــت اطــاع عمــوم بــه شــرح ذیــل آگهــی 
مــی گــردد امــاک متقاضیــان واقــع در قریــه خشــکرود شــرقی       

ــاقی  ــش ۲قش ــی بخ ــاک ۲اصل پ
انصــاری               زاده  تقــی  مــه دخــت  خانــم  آقــا/  48فرعــی 
فرزنــد معیــن   نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنای 
ــدون  ــداری ب ــع  خری ــر مرب ــاحت 3۱3/08 مت ــه مس ــی ب احداث
ــه  ــا ب ــزی      .لن ــا واســطه از فاطمــه گــودرزی دهری واســطه / ب
موجــب مــاده ۲ قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده ۱3 آئیــن نامــه مربوطه 
ایــن آگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱5 روز از طریــق ایــن روزنامه 
ــاوه  ــی اکثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در روســتاها ع محل
بــر انتشــار آگهــی، رای هیــات الصــاق تــا در صورتیکــه اشــخاص 
ذینفــع بــه آرای اعــام شــده اعتراض داشــته باشــند بایــد از تاریخ 
ــخ الصــاق در محــل  ــن آگهــی و در روســتاها از تاری انتشــار اولی
ــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک  ــا دو مــاه اعتــراض خــود را ب ت
تســلیم و رســید اخــذ نماینــد. معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتراض مبــادرت بــه تقدیم دادخواســت بــه دادگاه 
عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبت 
محــل تحویــل دهــد. کــه در ایــن صــورت اقدامــات ثبــت موکــول 
بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و در صورتــی کــه اعتــراض 
ــم  ــی تقدی ــرض گواه ــا معت ــردد ی ــی واصــل نگ ــت قانون در مهل
ــت  ــد اداره ثب ــه نکن ــل ارائ ــی مح ــه دادگاه عموم ــت ب دادخواس
مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت مــی نمایــد و صــدور ســند 
مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر به دادگاه نیســت. بدیهی اســت 
برابــر مــاده ۱3 آئیــن نامــه مذکــور در مــورد قســمتی از اماکــی 
کــه قبــا اظهــار نامــه ثبتــی پذیرفتــه نشــده، واحــد ثبتی بــا رای 
هیــات پــس از تنظیــم اظهارنامــه حــاوی تحدیــد حــدود، مراتــب 
را در اولیــن آگهــی نوبتــی و تحدیــد حــدود بــه صــورت همزمــان 
باطــاع عمــوم مــی رســاند و نســبت بــه امــاک در جریــان ثبــت 
و فاقــد ســابقه تحدیــد حــدود، واحــد ثبتــی آگهی تحدیــد حدود 

را بــه صــورت اختصاصــی منتشــر مــی نمایــد. 
م الف ۱3844۲3

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱40۱/7/9
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱40۱/7/۲3

صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و اماک نوشهر 

اگهی فقدان سند مالکیت :
ــت  ــا وکال ــی  ب ــور خلخال ــش پ ــده باق ــم   فرخن ــای / خان اق
محمــود باقــش پــور خلخالی بــه شــماره شناســنامه ۲53 صــادره 
از بابلســر فرزنــد خانــش بــا تســلیم دوبــرگ شــهادت شــهود کــه 
ــر اســناد رســمی شــماره 3۱3 رســیده اســت  ــق دفت ــه تصدی ب
مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ۱ ســهم مشــاع  از 9 ســهم 6 
دانــگ باســتثنا بهای ثمنیــه اعینی پــاک 9۲7 فرعــی از ۱ اصلی 
واقــع در بخــش ۱۲ ثبــت بابلســر بــه شــماره مسلســل 0۱9884 
کــه ذیــل ثبــت 46473 صفحــه ۱3۱ دفتــر جلــد ۲83 بــه نامش 
ــود شــده ودرخواســت  ــی مفق ــه جای ــر جاب ــده در اث ــت گردی ثب
صــدور ســند مالکیــت المثنــی از ایــن اداره رانمــوده اســت ضمنــا 
پــاک فــوق برابــر ســند رهنــی ۱06۱۲ مــورخ ۱334/9/7 دفتــر 
36 بابــل در رهــن بنیــاد میباشــد. .لــذا بــه اســتناد به تبصــره یک 
اصاحــی ذیــل مــاده یکصــدو بیســت آییــن نامــه قانــون ثبــت 
مراتــب اگهــی میشــود تــا چنانچه هرکســی مدعــی انجــام معامله 
یــا وجــود ســند نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار اگهی بــه مدت 
ده روز اعتــراض خــود را بــا ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند 
معاملــه بــه این اداره تســلیم ورســید اخذنمایــد در غیــر اینصورت 
پــس از انقضــای فرجــه قانونــی اداره ثبــت طبــق مقــررات نســبت 

بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی اقــدام خواهــد نمــود .
 م الف ۱384۲4۲

تاریخ انتشار: ۱40۱/7/9
ســید روح الــه اســمعیل پــور- مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 

ــر ملک بابلس

آگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده 3 و مــاده ۱3 آئیــن نامــه قانون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و آگهی موضــوع مــاده 3 و 
مــاده ۱3 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی 
ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــند س ــد س ــاختمانهای فاق و س

رســمی: برابــر رای شــماره ۱40۱3۱0006006704مــورخ
۱40۱/6/8 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحد 
ثبتــی شهرســتان نــور تصرفــات مالکانــه و بامعارض متقاضــی بنام 
ــگ مشــاع از  محمــد اطهــاری نیکــوروان    نســبت بهــذ ســه دان
ــع  ــه مســاحت ۱5۲8/۲4 متــر مرب ــاغ ب ششــدانگ یکــد قطعــه ب
ــدران    ــه پــاک 6۱ فرعــی از ۲۱4 اصلــی واقــع در کدیرســر مازن ب
بخــش 5 ثبــت نــور محــرز گردیــده ســت. لــذا بــه منظــور اطــاع 
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱5روز در روزنامــه سراســری 
ومحلــی آگهــی مــی گــردد در صورتــی کــه اشــخاص ذی نفــع بــه 
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــند بای ــته باش ــراض داش ــده اعت ــام ش آراء اع
ــوع  ــه اداره ثبــت محــل وق ــراض خــود را ب ــاه اعت ــا دو م آگهــی ت
ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد. معتــرض بایــد ظــرف یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه 
دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهی تقدیم دادخواســت رابــه اداره 
ثبــت محــل تحویــل دهــد. بدیهی اســت در صــورت انقضــای مدت 
مذکــور  و عــدم وصــول .را اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 

صــادر خواهــد شــد. 
م الف ۱3803۲5

تاریخ انتشار اول :۱40۱/6/۲7
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱40۱/7/9

علی سعادتی - سرپرست ثبت اسناد واماک شهرستان نور

آگهی فقدان سند مالکیت 
ــر  ــدق دفت ــهادمحلی مص ــه استش ــا ارائ ــه ب ــادی بادل ــای ه آق
اســناد رســمی ۲30 ســاری طــی درخواســت شــماره ۲۲79 مــورخ 
۱40۱/7/۲ تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی ششــدانگ یک 
واحــد تجــاری بــه پــاک 70 فرعــی از 33۲7 اصلــی بخــش یــک 
ثبتــی شهرســتان ســاری بــه مالکیــت آقــای هــادی بادلــه ثبــت 
گردیــده اســت دراجــرای مــاده ۱۲0 اصاحــی ائیــن نامــه قانــون 
ثبــت مراتــب دریــک نوبــت اگهــی تــا چنانچــه اشــخاص مدعــی 
ــزد خــود مــی باشــند  ــا وجــود ســند مالکیــت ن انجــام معاملــه ی
ــراه  ــراض خــود را هم ــی اعت ــخ انتشــار اگه ظــرف ۱0 روز  از تاری
اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه اداره ثبــت محــل ارائــه 
ــرر  ــدت مق ــام م ــس از اتم ــه پ ــد چنانچ ــت نماین ــید دریاف ورس
اعتــراض ارائــه نگــردد ویــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیت 
یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود ایــن اداره مطابــق مقــررات اقــدام بــه 

صــدور ســند مالکیــت المثنــی بــه نــام مالــک خواهــد نمــود . 
م الف ۱38573۲

 ۱40۱/7/9
ــناد  ــت اس ــت اداره ثب ــلی- سرپرس ــوی بش ــم موس ــید کاظ س

ــاری  ــک س ــه ی ــتان منطق ــاک شهرس وام

اگهی فقدان سند مالکیت 
خانــم آیــدا قاعــده اصلــی بــا ارائــه استشــهاد محلی مصــدق طی 
درخواســت شــماره ۲۱08 مــورخ ۱40۱/3/3 تقاضــای صــدور ســند 
المثنــی بــه مقــدار ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثی 
بــه مســاحت 96/79 متــر مبــع بــه شــماره پــاک 4۲9 فرعــی از 
3۲ اصلــی واقــع در قریــه لپاســر بخــش 5 حــوزه ثبتــی شهرســتان 
رامســر به شــماره ســند مسلســل الــف /۱۱0998/۱400 به شــماره 
دفتــر جلــد ۱400۲03۱0009005984 ســابقه ثبــت داشــته وبــه 
علــت جابــه جایــی مفقــود گردیــده اســت . لــذا در اجــرای مــاده 
ــت  ــک نوب ــب در ی ــت مرات ــون ثب ــه قان ــن نام ۱۲0 اصاحــی آئی
اگهــی تــا چنانچــه اشــخاص مدعــی انجــام معاملــه یــا وجود ســند 
مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد ظــرف ۱0 روز از تاریخ انتشــار اگهی 
اعتــراض خــود را همــراه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه 
ــس از  ــت نمایندچنانچــه پ ــه ورســید دریاف ــت محــل ارائ اداره ثب
اتمــام مــدت مقــرر اعتــراض ارائــه نگــردد ویــا در صــورت اعتــراض 
اصــل ســند مالکیــت یا ســند معاملــه ارائــه نشــود ایــن اداره مطابق 
مقــررات اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی بــه نــام مالــک 

خواهــد کــرد . 
م الف ۱385907

تاریخ  انتشار :  ۱40۱/7/9 
حسن صالحی - رئیس ثبت واسناد واماک رامسر

اگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ــهر ــم ش ــی قائ ــوزه ثبت ــمی ح ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س

ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ــه دســتور مــواد ۱ و ۲ قان نظــر ب
ــد ســند رســمی مصــوب۱390/9/۲0 اراضــی و ســاختمانهای فاق

،امــاک متقاضیانــی کــه در هیــات موضــوع مــاده یــک قانــون 
ــورد رســیدگی و  ــم شــهر م ــی قائ ــور مســتقر در واحــد ثبت مذک
ــادر  ــرز و رای الزم ص ــان مح ــارض آن ــا مع ــه و ب ــات مالکان تصرف
گردیــده جهــت اطــاع عمــوم بــه شــرح ذیــل آگهــی مــی گــردد

امــاک متقاضیــان واقــع در قریــه درزیــکا   پــاک ۲0 اصلــی  
ــه  ــان نســبت ب ــار پیم ــای خدای ــام اق ــی بن بخــش ۱6 ۲086فرع
ــه دران احــداث بناشــده اســت  ــن ک ــه زمی ــک قطع ششــدانگ ی
بــه مســاحت ۲03/73 متــر مربــع خریــداری مــع الواســطه از اقــای 

ســیدعلی اصغــر جالــی کوهــی خیلــی  مالــک رســمی .
.لــذا بــه موجــب مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده ۱3 آئیــن نامــه 
مربوطــه ایــن آگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱5 روز از طریــق ایــن 
ــی اکثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در روســتاها  ــه محل روزنام
ــه  ــا در صورتیک ــاق ت ــات الص ــی، رای هی ــار آگه ــر انتش ــاوه ب ع
اشــخاص ذینفــع بــه آرای اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند باید 
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در 
ــوع  ــت محــل وق ــه اداره ثب ــراض خــود را ب ــاه اعت ــا دو م محــل ت
ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد. معتــرض بایــد ظــرف یــک 
ــم دادخواســت  ــه تقدی ــادرت ب ــخ تســلیم اعتــراض مب ــاه از تاری م
بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه 
ــات  ــورت اقدام ــن ص ــه در ای ــد ک ــل ده ــل تحوی ــت مح اداره ثب
ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و در صورتــی 
کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد بــا معتــرض گواهــی 
تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل ارائه نکنــد اداره ثبت 
ــد و صــدور ســند  ــی نمای ــت م ــه صــدور ســند مالکی ــادرت ب مب
مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت. بدیهی اســت 
برابــر مــاده ۱3 آئیــن نامــه مذکــور در مــورد قســمتی از اماکــی 
کــه قبــا اظهــار نامــه ثبتــی پذیرفتــه نشــده، واحــد ثبتــی بــا رای 
هیــات پــس از تنظیــم اظهارنامــه حــاوی تحدیــد حــدود، مراتــب 
را در اولیــن آگهــی نوبتــی و تحدیــد حــدود بــه صــورت همزمــان 
باطــاع عمــوم مــی رســاند و نســبت بــه امــاک در جریــان ثبــت و 
فاقــد ســابقه تحدیــد حــدود، واحــد ثبتــی آگهــی تحدید حــدود را 

بــه صــورت اختصاصــی منتشــر مــی نمایــد 
م الف ۱386443

تاریخ انتشارنوبت اول : ۱40۱/7/9 
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱40۱/7/۲3

 یونس قصابی - اداره ثبت اسنادواماک قائمشهر  

اگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی حــوزه 
ــهر ثبتی نوش

نظــر بــه دســتور مــواد ۱ و ۲ قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی مصــوب ۱390/9/۲0بامــاک متقاضیانــی کــه در هیــات موضــوع مــاده یــک قانــون مذکــور 
مســتقر در واحــد ثبتــی نوشــهر مــورد رســیدگی و تصرفــات مالکانــه و بــا معــارض آنــان محــرز و 
رای الزم صــادر گردیــده جهــت اطــاع عمــوم بــه شــرح ذیــل آگهــی مــی گــردد امــاک متقاضیان 

واقــع در قریــه دودارک     پــاک ۱اصلــی بخــش 3قشــاقی 
۱605فرعــی آقــا/ خانــم افســر صفــاری             فرزنــد حســین نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه 
زمیــن بــا بنــای احداثــی بــا کاربــری باغــی بــه مســاحت ۲76/۱4 متــر مربــع  خریــداری واســطه / 
بــا واســطه از صفــر نجفــی انــدرور     .لنــا بــه موجــب مــاده ۲ قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده ۱3 آئیــن نامــه مربوطــه ایــن آگهــی در دو نوبت 
بــه فاصلــه ۱5 روز از طریــق ایــن روزنامــه محلــی اکثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در روســتاها 
عــاوه بــر انتشــار آگهــی، رای هیــات الصــاق تــا در صورتیکــه اشــخاص ذینفــع بــه آرای اعام شــده 
اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محل 
تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملک تســلیم و رســید اخذ نماینــد. معترض 
بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومی 
محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد. کــه در ایــن صورت 
اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و در صورتــی کــه اعتــراض در مهلــت 
قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل ارائه نکند 
اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت مــی نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه 
متضــرر بــه دادگاه نیســت. بدیهــی اســت برابــر مــاده ۱3 آئیــن نامــه مذکــور در مــورد قســمتی از 
اماکــی کــه قبــا اظهــار نامــه ثبتــی پذیرفتــه نشــده، واحــد ثبتــی بــا رای هیــات پــس از تنظیــم 
اظهارنامــه حــاوی تحدیــد حــدود، مراتــب را در اولیــن آگهــی نوبتــی و تحدیــد حــدود بــه صــورت 
همزمــان باطــاع عمــوم مــی رســاند و نســبت بــه امــاک در جریــان ثبــت و فاقــد ســابقه تحدیــد 

حــدود، واحــد ثبتــی آگهــی تحدیــد حــدود را بــه صــورت اختصاصــی منتشــر مــی نمایــد. 
م الف ۱386366

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱40۱/7/9
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱40۱/7/۲3

صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و اماک نوشهر

اگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی حــوزه 
ــهر ثبتی نوش

نظــر بــه دســتور مــواد ۱ و ۲ قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی مصــوب ۱390/9/۲0بامــاک متقاضیانــی کــه در هیــات موضــوع مــاده یــک قانــون مذکــور 
مســتقر در واحــد ثبتــی نوشــهر مــورد رســیدگی و تصرفــات مالکانــه و بــا معــارض آنــان محــرز و 
رای الزم صــادر گردیــده جهــت اطــاع عمــوم بــه شــرح ذیــل آگهــی مــی گــردد امــاک متقاضیان 

واقــع در قریــه خضرتیــره پــاک 6۱اصلــی بخــش 6قشــاقی 
546فرعــی آقــا/ خانــم محمــد امیــن دلشــاد        فرزند حســین نســبت بــه ششــدانگ یک قطعه 
زمیــن بــا بنــای احداثــی بــا کاربــری مســکونی وزراعی  بــه مســاحت 379/86 متــر مربــع  خریداری 
بــدون واســطه / بــا واســطه از حســین دلشــاد      .لنــا بــه موجــب مــاده ۲ قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده ۱3 آئیــن نامــه مربوطــه ایــن 
آگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱5 روز از طریــق این روزنامه محلی اکثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر 
و در روســتاها عــاوه بــر انتشــار آگهــی، رای هیــات الصــاق تــا در صورتیکــه اشــخاص ذینفــع بــه 
آرای اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریخ 
الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملک تســلیم و رســید اخذ 
نماینــد. معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت 
بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد. 
کــه در ایــن صــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و در صورتــی کــه 
اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یا معتــرض گواهی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومی 
محــل ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت مــی نماید و صــدور ســند مالکیت 
مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت. بدیهــی اســت برابر مــاده ۱3 آئین نامــه مذکــور در مورد 
قســمتی از اماکــی کــه قبــا اظهــار نامــه ثبتــی پذیرفتــه نشــده، واحــد ثبتــی بــا رای هیــات پــس 
از تنظیــم اظهارنامــه حــاوی تحدیــد حــدود، مراتــب را در اولیــن آگهــی نوبتــی و تحدیــد حــدود بــه 
صــورت همزمــان باطــاع عمــوم مــی رســاند و نســبت بــه امــاک در جریــان ثبــت و فاقــد ســابقه 
تحدیــد حــدود، واحــد ثبتــی آگهــی تحدیــد حــدود را بــه صــورت اختصاصــی منتشــر مــی نماید. 

م الف ۱386773
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱40۱/7/9

تاریخ انتشار نوبت دوم:۱40۱/7/۲3
صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و اماک نوشهر

اگهی فقدان« 
آقــای وحیــد پهلــوان گلوگاهــی  بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیة المثنــی گواهــی شــده ادعــا نموده 
کــه ســند مالکیــت المشــی ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثی به 
مســاحت ۲0۲/57متــر مربــع بــه شــماره پــاک ۱۱906 از 3۱اصلــی مفــروز ومجــزی شــده از ۱08 
فرعــی  واقــع در بخــش ۱7 ثبــت بهشــهر بــه شــماره چایــی ۱837 0 0ســری ج ســال 99بــه نــام 
وحیــد پهلــوان گلوگاهــی فرزنــد عیــن الــه صــادر و تســلیم گردیــد کــه بــه علــت جابجائــی مفقــود 
گردیــده و تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثلــی را از ایــن اداره نمــوده اســت لــذا در اجــرای مــاده 
۱۲0 اســامی آئیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت آگهــی تــا چنانچــه اشــخاصی منعــی 
انجــام معاملــه انجــام بــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــند. ظــرف ده روز از تاریخ انتشــار 

آگهــی اعتــراض خــود را همــراه اصــل
مالکیــت بــا ســند معاملــه بــه اداره ثبــت محــل ارائــه ورســید دریافــت نماینــد. چنانچــه پــس از 
اتمــام مــدت مقــرر اعتــراض ارائــه نگــرددو یــا در صــورت اعتراضــی اصــل مالکیــت بــا ســند معاملــه 
ارائــه نشــود ایــن اداره مطابــق مقــررات اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی بــه نــام مالــک 

ید. مینما
 م الف ۱38683۱

محمدمهدی قلیان- سرپرست اداره ثبت اسناد و اماک بهشهر 
تاریخ انتشار : ۱40۱/7/9

اگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی حــوزه 
ــهر ثبتی نوش

نظــر بــه دســتور مــواد ۱ و ۲ قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی مصــوب ۱390/9/۲0بامــاک متقاضیانــی کــه در هیــات موضــوع مــاده یــک قانــون مذکــور 
مســتقر در واحــد ثبتــی نوشــهر مــورد رســیدگی و تصرفــات مالکانــه و بــا معــارض آنــان محــرز و 
رای الزم صــادر گردیــده جهــت اطــاع عمــوم بــه شــرح ذیــل آگهــی مــی گــردد امــاک متقاضیان 

واقــع در قریــه هلســتان      پــاک 6 اصلــی بخــش ۱قشــاقی 
۲0۲5فرعــی آقــا/ خانــم نصــراهلل ســلطان محمــدی فرزنــد شــعبانعلی  نســبت به ششــدانگ یک 
قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ۲00 متــر مربع  خریــداری بــدون واســطه / با واســطه 
از بهــروز فــرج پــور      .لنــا بــه موجــب مــاده ۲ قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده ۱3 آئیــن نامــه مربوطه ایــن آگهــی در دو نوبت بــه فاصله 
۱5 روز از طریــق ایــن روزنامــه محلــی اکثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در روســتاها عــاوه بــر 
انتشــار آگهــی، رای هیــات الصــاق تــا در صورتیکــه اشــخاص ذینفــع بــه آرای اعــام شــده اعتــراض 
داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو 
مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد. معتــرض 
بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومی 
محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد. کــه در ایــن صورت 
اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و در صورتــی کــه اعتــراض در مهلــت 
قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل ارائه نکند 
اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت مــی نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه 
متضــرر بــه دادگاه نیســت. بدیهــی اســت برابــر مــاده ۱3 آئیــن نامــه مذکــور در مــورد قســمتی از 
اماکــی کــه قبــا اظهــار نامــه ثبتــی پذیرفتــه نشــده، واحــد ثبتــی بــا رای هیــات پــس از تنظیــم 
اظهارنامــه حــاوی تحدیــد حــدود، مراتــب را در اولیــن آگهــی نوبتــی و تحدیــد حــدود بــه صــورت 
همزمــان باطــاع عمــوم مــی رســاند و نســبت بــه امــاک در جریــان ثبــت و فاقــد ســابقه تحدیــد 
حــدود، واحــد ثبتــی آگهــی تحدیــد حــدود را بــه صــورت اختصاصــی منتشــر مــی نمایــد. م الــف 

۱38۱536
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ثبت تجربه اجرای اثری که در تب و تاب 
اجتماعی روی صحنه رفت

خبر

یکــی از فارغ التحصیــان رشــته مرمــت بناهــای تاریخــی 
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــراث  فرهنگ ــی می ــوزش عال ــز آم مرک
ــال های  ــز در س ــن مرک ــه ای ــر روی ــه تغیی آســیب هایی ک
پایانــی فعالیــت و همچنین تعطیلــی آن بــه بدنه تخصصی 
ــی در  ــوال مدیران ــت: اص ــرد، گف ــی وارد ک ــراث  فرهنگ می
پســت های کلیــدی میــراث فرهنگــی منصــوب می شــوند 
ــراث  فرهنگــی  کــه هیــچ مــدرک مرتبطــی در حــوزه می
ــری  ــط قوی ت ــه رواب ــرادی ک ــروز اف ــع ام ــد و در واق ندارن

ــد. ــت می گیرن ــد، کار را دس دارن
 محســن کشــاورزـ  کارشــناس مرمــت بناهــای تاریخــی 
ـ در ادامــه مجموعــه گفت وگوهــای ایســنا دربــاره ضــرورت 
راه انــدازی دوبــاره مرکــز آمــوزش عالــی میــراث فرهنگی در 
عیــن آسیب شناســی رویکــرد آن پیــش از تعطیلی، یــادآور 
شــد:  ســازمان میــراث  فرهنگــی از جملــه تخصصی تریــن 
ــود کــه از نظــر ســاختار ســازمانی  ســازمان های کشــور ب
در حوزه هــای مختلــف، از جملــه حفــظ و احیــاء، معرفــی 
و آمــوزش، پژوهش هــای باستان شناســی و مردم شناســی، 
ــاره  ــن ب ــد و در ای ــیم بندی می ش ــش تقس ــان و گوی زب
وظایفــی برعهــده داشــت. یکــی از اقدامــات مهــم و مثبــت 
ــا  ــر ب ــه ۶۰ )براب ــراث فرهنگــی در اواخــر ده ــازمان می س
ــه تربیــت و پــرورش  ســال تحصیلــی ۶۸-۱۳۶۷( اقــدام ب
کارشناســان و متخصصــان ایــن حــوزه بــود که با تأســیس 
مرکــز آمــوزش عالــی میراث فرهنگــی بــه ایــن امــر مهــم 

پرداخــت.
ــن  ــجو ای ــذب دانش ــه ج ــای اولی ــزود: در دوره ه  او اف
ــی رشــته هایی، چــون  دانشــکده )اواخــر دهــه ۶۰( کاردان

مرمــت بناهــای تاریخــی، حفاظــت از آثــار تاریخــی، 
مــوزه داری، باستان شناســی و ... آمــوزش داده می شــد. 
در ایــن مرکــز کــه در تهــران متمرکــز بــود، اســاتید آن از 
مدیــران، متخصصــان ارشــد و کارشناســان حــوزه میــراث  
فرهنگــی بودنــد کــه اطاعــات و دانــش مــورد نیــاز را در 
اختیــار دانشــجویان قــرار می دادنــد.  فعالیــت ایــن مرکــز 

ــرد.   ــدا ک ــداوم پی ــال های ۱۳۹۶-۱۳۹۵ ت ــا س ت
ــی  ــوزش عال ــز آم ــل مرک ــارغ التحصی ــه ف ــاورز ک  کش
میــراث فرهنگــی اســت، در ادامــه گفــت: اگــر این مرکــز را 
تقویــت می کردنــد و بعــد بــه شــکل منطقــه ای در مناطــق 
ــرد  ــاهد عملک ــد، ش ــترش می دادن ــور گس ــف کش مختل
ــی  ـ  ــز علم ــروز مراک ــم. ام ــی از آن می بودی ــی خوب خیل
ــد و در هــر  ــردی در ســطح کشــور گســترش یافته ان کارب
منطقــه  یــک یــا چنــد مرکــز آمــوزش علمی کاربــردی یــا 
مؤسســه غیرانتفاعــی وجــود دارد کــه حتــی تحــت نظارت 
برخــی اداره کل هــای میــراث فرهنگــی در اســتان ها اداره 
ــه  ــود را ب ــش خ ــال نتوانســتند نق ــن ح ــا ای ــوند، ب می ش

خوبــی ایفــا کننــد.  
 او کــه عضــو هیأت علمی دانشــگاه شــهید باهنــر کرمان 
ــرد:  ــار ک ــای تاریخــی اســت، اظه ــت بناه ــته مرم در رش
ــود کــه دانشــجویان  نقطــه قــوت چنیــن مرکــزی ایــن ب
متخصــص در حــوزه میــراث  فرهنگــی بــه لحاظ آموزشــی 
هــم توســط کارشناســان و هــم متخصصانــی کــه مدیــران 
ــد و  ــوزش می دیدن ــد آم ــور بودن ــی کش ــراث  فرهنگ می
ــد. در  ــرار می گرفتن ــی ق ــی و تجرب ــط عمل ــم در محی ه
ــراث   ــا می ــط ب ــته های مرتب ــف رش ــگاه های مختل دانش

ــراث   ــا وزرات می ــا ب ــاط آن ه ــا ارتب ــم، ام ــی را داری فرهنگ
فرهنگــی و ســازمان های اســتانی خیلــی کمرنــگ اســت و 
ایــن موضــوع در بــازار کار ایــن حــوزه تأثیر گذاشــته اســت.  
 کشــاورز دربــاره وضعیــت حــال حاضــر بدنه کارشناســی 
میــراث  فرهنگــی و عملکــرد مرکز آمــوزش عالــی در تأمین 
نیــروی انســانی متخصــص، گفــت: در ســال های اولیــه کــه 
ــت  ــی کاردان تربی ــراث  فرهنگ ــی می ــوزش عال ــز آم مرک
می کــرد، فارغ التحصیــان آن وراد بــازار کار می شــدند، 
امــا بــه مــرور فراگیــران و دانشــجویان آن مرکــز دیگــر از 
ســوی میــراث  فرهنگی جذب نشــدند. متاســفانه در کشــور 
معضــل یــا آفــت مدرک گرایــی گریبان گیــر جامعــه شــده 
ــی،  ــر القاب ــط درگی ــراد فق ــری اف ــه کارگی ــرای ب اســت؛ ب
چــون دکتــر و مهنــدس هســتیم و ســازمان ها پروژه هــای 
اجرایــی را بــه کســانی  می ســپارند کــه کارشناســی ارشــد 
ــورهای  ــه در کش ــند در حالی ک ــته باش ــری داش ــا دکت ی
دیگــر یــک کارشــناس هــم می توانــد ایــن کارهــا را انجــام 
دهــد و از طرفــی، اگــر نیــاز بــه تخصص بیشــتر باشــد یک 

ــرای اجــرای آن تشــکیل می شــود.   تیــم ب
 ایــن کارشــناس مرمــت بناهــای تاریخــی ادامــه داد: از 
دیگــر نقدهــای وارده ایــن اســت کــه اصــوال مدیرانــی در 
پســت های کلیــدی میــراث فرهنگــی منصــوب  می شــوند 
ــراث  فرهنگــی  کــه هیــچ مــدرک مرتبطــی در حــوزه می
ندارنــد، بــرای مثــال یــک فوق لیســانس رشــته کشــاورزی، 
یــا علــوم ارتباطــات و یــا علــوم اجتماعــی در رأ س مدیریت 
یکــی از ادارات میــراث  فرهنگــی قــرار می گیــرد، در 
چنیــن شــرایطی مشــخص اســت در گزینش کارشناســان 

و مشــاوران بــه ایــن موضــوع توجهــی نمی شــود. در 
ــرکت  ــک ش ــه ی ــا را ب ــته کاره ــان گذش ــه در زم حالی ک
ــراد متخصــص در آن حضــور  ــه اف مشــاور می ســپردند ک
داشــتند، امــا امــروز ایــن کارهــا را بــه افــراد غیــر متخصص 
می ســپارند. در واقــع امــروز افــرادی کــه روابــط قوی تــری 
ــی و  ــاظ مبان ــه لح ــد و ب ــت می گیرن ــد، کار را به دس دارن
علمــی ایــن اتفاقــات بــه بدنــه تخصصــی میــراث  فرهنگــی 

ــتیم. ــاهد آن هس ــه ش ــد ک ــیب هایی می زن آس
 کشــاورز دربــاره راه انــدازی دوبــاره مرکــز آمــوزش 
ــتم های  ــرد: در سیس ــار ک ــی اظه ــراث فرهنگ ــی می عال
آموزشــی ایی کــه در کشــور داریــم، بایــد ماننــد رشــته های 
علــوم پزشــکی بــا آمــوزش حوزه هــای مرتبــط بــا میــراث  
فرهنگــی برخــورد کنیــم، یعنی سیســتم آموزشــی کــه در 
علــوم پزشــکی اجــرا می شــود در حــوزه میــراث هــم بایــد 
ــرار داشــتن یــک مرکــز آمــوزش پزشــکی  اجــرا شــود؛ ق
کنــار یــک مرکــز بهداشــتی درمانــی بهتریــن الگــو و مــدل 
آموزشــی کارآمــد اســت. زمانــی کــه مرکــز آمــوزش عالــی 
میــراث  فرهنگــی دایــر بــود زیرنظــر ســازمان وقــت میراث  
فرهنگــی فعالیــت می کــرد، امــا امــروز ایــن ارتبــاط قطــع 
ــد و  ــه دار باش ــت ادام ــو می توانس ــن الگ ــت. ای ــده اس ش
ــاهد  ــوان ش ــم می ت ــروز ه ــت ام ــن اس ــن ای ــاد م اعتق
ایــن اتفــاق باشــیم، کافــی اســت وزارت میــراث  فرهنگــی و 
مدیــران مــا ایــن مســأله را درک کننــد. آن هــا می تواننــد با 
احیــای مرکــز آمــوزش عالــی و ایجــاد شــعب اســتان،  خأل 

میــراث  فرهنگــی را پــر کننــد. 

ــیقی  ــتان موس ــی هنرس ــد تحصیل ــال جدی ــروع س ــن ش آیی
پســران روز شــنبه دوم مهرمــاه بــا حضــور وزیــر فرهنــگ و ارشــاد 
اســامی، مدیــر کل دفتــر موســیقی و تعــدادی دیگر از مســئوالن 

برگــزار شــد.
 بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، محمــد مهــدی اســماعیلی وزیــر 
ــر  ــرکل دفت ــاری مدی ــد اله ی ــامی و محم ــاد اس ــگ و ارش فرهن
موســیقی بــا حضــور در هنرســتان موســیقی پســران تهــران بــه 
همــراه تعــدادی از هنرمنــدان در آئیــن آغــاز ســال تحصیلــی این 

مجموعــه آموزشــی شــرکت کردنــد.
ــر  ــات اخی ــاره اتفاق ــه درب ــد نکت ــر و چن ــای مدی ــزارش آق  گ

کشــور
ــماعیل  ــده اس ــرای آن برعه ــه اج ــم ک ــن مراس ــدای ای  در ابت
ــد  ــود، محم ــراه ب ــات هم ــعر و ادبی ــوزه ش ــناس ح آذر کارش
خراســانی زاده مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان 
تهــران توضیــح داد: امــروز بــرای یکصــد و چهارمیــن بــار اســت 
کــه شــاهد آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد در هنرســتان موســیقی 
هســتیم. اکنــون مــا در پایتخــت هنرســتان موســیقی دختــران و 
پســران داریــم کــه در کنــار هنرســتان هنرهــای زیبــای تهــران 
و هنرســتان کمــال الملــک جــزو مهم تریــن مجموعه هــای 
آموزشــی مــا هســتند. ایــن اهمیــت زمانــی می توانــد مــورد توجه 
قــرار گیرد که هنرســتان کمــال الملــک تهــران روزگاری دفتر کار 
ایــن نقــاش برجســته بــوده اســت. بــه هــر حــال هنرســتان های 
مــا دربرگیرنــده شــرایطی بــوده کــه چهره هــای بســیار موفــق و 

نــام آشــنایی در آن تربیــت شــدند. ایــن در حالــی اســت کــه در 
ایــن چنــد مــدت نهایــت تــاش خــود را انجــام دادیــم کــه تمرکز 
آموزشــی حضــور هنرســتان ها فقــط بــه تهــران محــدود نشــوند 
و در شهرســتان ها نیــز هنرســتان داشــته باشــیم. در ایــن راســتا 

ســال آینــده هنرســتانی را در شــهر ری افتتــاح خواهیــم کــرد.
 وی بــا اشــاره بــه شــرایط ایــن ســال های موســیقی در کشــور 
تصریــح کــرد: بنــده معتقــدم اگــر در ایــن عرصــه می توانســتیم 
روی داشــته های خودمــان ایســتادگی کنیــم قطعــاً شــاهد 
شــرایط بهتــری بودیــم. موضوعی کــه امیــدوارم بتوانیــم در رابطه 

بــا آن بــه شــرایط مؤثرتــر و بهتــری دســت پیــدا کنیــم.
ــران ضمــن  ــگ و ارشــاد اســامی اســتان ته ــرکل فرهن  مدی
اشــاره بــه اتفاقــات اخیــر در کشــور هــم توضیــح داد: ایــن روزهــا 
ملــت ایــران در ســوگ عزیــز از دســت رفتــه اســت. قطعــاً ملــت 
ایــران هرگــز راضــی نیســت کــه خانواده هــای دیگــر عــزادار و بــه 

نیروهــای امنیتــی کشــور بــی حرمتــی شــود.
ــاح ســالن کنســرت، تأســیس هنرســتان در اســتان ها و   افتت

چنــد داســتان دیگــر
 وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی هــم در ابتــدای ســخنان خود 
ضمــن گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس گفــت: مجموعه هــای 
آموزشــی ذیــل وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی هر کدام ســرمایه 
فرهنــگ و هنــر ایــن ســرزمین بــه شــمار مــی رود و در ایــن میان 
هنرســتان موســیقی پســران همچــون گنجینــه ای نقش بســزایی 
در توســعه آمــوزش هنــر بــا اصالــت این مــرز و بــوم دارد. در ســال 

گذشــته ۹ هنرســتان جدیــد در کشــور آغاز بــه کار کــرد و افتتاح 
ــوی  ــرار دارد. از س ــتور کار ق ــم در دس ــر ه ــتان دیگ ۲۰ هنرس
دیگــر مقــرر شــده تــا پایــان فعالیــت چهارســاله دولــت مردمــی، 
هــر اســتان حداقــل یــک هنرســتان دخترانــه و یــک هنرســتان 

پســرانه داشــته باشد.
 اســماعیلی توســعه آمــوزش هنــر در سراســر کشــور را یکــی 
ــت  ــی دانس ــی و آموزش ــت فرهنگ ــق عدال ــرفصل های تحق از س
از  بهره منــدی  ایــران مســتعد  و گفــت: فرزنــدان سراســر 
آموزش هــای هنــری و شــکوفایی اســتعدادهای خــود هســتند و 
وزارت فرهنــگ می کوشــد امــکان رویــش ایــن اســتعدادها را در 

سراســر کشــور فراهــم کنــد. 
عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی یــادآور شــد: در ماه های 
ــرای  ــرای اج ــا ب ــتانداردهای روز دنی ــا اس ــالن ب ــد س ــر چن اخی
موســیقی در شــهرهای چــون ســاری و ارومیه در حوزه موســیقی 
افتتــاح کردیــم و بــه زودی ســالن های کرمــان، اراک و یــزد هــم 

ــرداری می رســند. ــه بهــره ب ب
ــه  ــان اینک ــا بی ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ  وی در بخ
شــاهد شــور و نشــاط فرهنگــی در کشــور هســتیم، گفــت: برخی 
دشــمنان بــا تبلیغــات منفــی و دروغیــن بــه دنبــال بزرگنمایــی 
مشــکات کشــور هســتند حــال آنکــه نقــاط قــوت درخشــانی و 

بزرگــی در کشــور وجــود دارد.
 وزیــر فرهنــگ بــا تاکیــد بــر اینکــه در فضــای عمومــی کشــور 
بــا جنــگ روایت هــا روبــه رو هســتیم، گفــت: ملــت ایــران، ملتــی 

ــار  یکپارچــه و منســجم اســت کــه در شــادی ها و غم هــا در کن
یکدیگــر هســتیم و در جنــگ روایت هــا بایــد ایــن اتحــاد ملــی را 

بــه رخ بکشــانیم. 
عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی افــزود: در روزهــای اخیر 
ــه  ــی هم ــب ناراحت ــرزمینمان موج ــز س ــر عزی ــت دخت درگذش
مــردم شــده اســت؛ همــان گونــه کــه آقــای رئیــس جمهــور هــم 
در تمــاس بــا پــدر آن مرحومــه گفتنــد: »گویــی یکــی از اعضــای 
خانــواده خــود را از دســت داده ام«، امــا بدخواهــان تالــم خاطــر و 

ناراحتــی ملــت را بــه مســأله ای امنیتــی تبدیــل می کننــد.
 وزیــر فرهنــگ تصریــح کــرد: در چنیــن شــرایطی اســت کــه 
اهالــی فرهنــگ و هنــر می بایســت بــه میــدان بیاینــد و پیشــتاز 
امیدبخشــی در جامعــه باشــند زیــرا مــردم از هنرمنــدان همیــن 
انتظــار را دارنــد. مــن معتقــدم بایــد از دوقطبــی کــردن جامعــه 
پرهیــز کنیــم. نقــد و گفتگــو و اعتــراض در کشــور مــا پذیرفتــه 
ــن  ــا در ای ــق رســانه ها منتقــل شــود ام ــد از طری ــه بای اســت ک
ــور را  ــش کش ــت و آرام ــی، امنی ــا هیجان زدگ ــد ب ــرایط نبای ش

نادیــده گرفــت.
ــاد  ــگ و ارش ــر فرهن ــور وزی ــا حض ــم ب ــن مراس ــان ای  در پای
ــری  ــور سراس ــتان در کنک ــن هنرس ــدگان ای ــامی از برگزی اس

ــد.  ــل آم ــه عم ــر ب ــگاه ها تقدی دانش

آفتی به جان میراث انداختند

هنرمندان جامعه را دوقطبی نکنند

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

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

                

اســتاندار مازنــدران خلق آثــار و انتقــال مفاهیم فرهنگی 
ــم  ــر مفاهی ــر را در نش ــات هن ــان و ادبی ــا زب ــی ب و ارزش

عمیــق عاشــورا در میــان مــردم تأثیــر گــذار دانســت.
ــگار مهــر، ســید محمــود حســینی  ــه گــزارش خبرن  ب

ــی  ــکواره فرهنگ ــن اش ــه پنجمی ــن اختتامی ــور در آئی پ
ــادی در  ــدان زی ــری حســینی در آمــل گفــت: هنرمن هن
ــر در  ــال های اخی ــوص س ــه خص ــف ب ــده های مختل س
حفــظ ارزشــهای عاشــورا تــاش کردنــد و آثــار مانــدگاری 

از خــود برجــای گذاشــتند.
ــیر  ــه در مس ــی ک ــوص هنرمندان ــه خص ــزود: ب  وی اف
عاشــورایی بــا قلــم و آثــار در امتــداد مســیر عاشــورایی بــا 
ادبیــات خــاص و هنرمنــدی ویژه و تبعــات ایــن کار بزرگ 

ــد. ــته تر کردن را برجس
 اســتاندار مازنــدران بــا بیــان اینکــه زبــان هنــر یکــی از 
عمیق تریــن ایــن مــورد توجــه جوامــع بیــن المللــی قــرار 
می گیــرد و حتــی در مراســم اربعیــن در عــراق جلوه هــای 
هنــری از کشــورهای مختلــف از مســیر هنــر مظلومیــت 

امــام حســین را بــه همــه جهانیــان رســاندند.
 وی افــزود: هنرمنــدان بــا زبــان و ادبیــات امــروز تبلیــغ 
ــد در  ــخ می دهن ــروزی پاس ــان ام ــه مخاطب ــد ب می کنن

ــکار عمومــی داشــته  مســیر خــط ســرخ حســینی در اف
باشــیم و بــه وســیله ادبیاتــی در ایجــاد و مدیریــت پنــدار 

انجــام بدهیــم. 
اســتاندار مازنــدران افــزود: مدیریــت گفتــار مشــترک از 
ســوی هنرمنــدان اســت و کــه ایــن گفتمــان فرهنگــی در 

اربعیــن در ســطح بیــن المللــی رخ داد.
 حســینی پــور گفــت: بعــد از گفتــار و پنــدار، نیازمندان 
رفتــاری هســتیم کــه افراد در مســیر خط ســرخ حســینی 

ــرار گیرند.  ق
اســتاندار مازنــدران بــا بیــان اینکــه هنرمنــدان انقــاب 
ــن و  ــیر تببی ــر در مس ــال های اخی ــز در س ــامی نی اس
ــت:  ــری داشــتند، گف ــاش واف ــج خــط حســینی ت تروی

ــن اســت. ــر امــروز بســیار نقــش آفری ــان هن زب
ــران در  ــامی ای ــاب اس ــه داد: انق ــور ادام ــینی پ  حس
ــا  ــه ب ــوده ک ــی ب ــی از جریان های ــر یک ــال های اخی س
حمایــت از هنرمنــدان باعــث شــده تــا فضــای تــک بعدی 

هنــر بــه چندبعــدی تبدیــل و گفتمــان جدیدی از ســبک 
هنــر دینــی و اســامی را در دنیــا ایجــاد کــرد.

 اســتاندار مازنــدران بــا بیــان اینکــه در اربعیــن امســال و 
ســال های گذشــته افــرادی کــه در خــط ســرخ حســینی و 
اجتمــاع میلیــون مســلمانان در عــراق شــرکت کردنــد، به 
برکــت انتقــال و تبییــن زیبــای رســانه و اهالــی فرهنــگ 
ــترک در  ــان مش ــر، زب ــت: هن ــت، گف ــوده اس ــر ب و هن
میــان همــه جوامــع اســت کــه هنرمنــدان بــدون هیــچ 
وابســتگی های سیاســی و جناحــی مفاهیــم خــود را 

ــد. ــل می کنن منتق
ــزاری  ــل برگ ــال از عوام ــن ح ــور، در عی ــینی پ  حس
ــر  ــینی تقدی ــری حس ــی هن ــکواره فرهنگ ــن اش پنجمی
ــن اشــکواره دربرگیــری خــود توانســته  کــرد و گفــت: ای
ــد و  ــراه کن ــور هم ــر کش ــادی را از سراس ــدان زی هنرمن
بــه خوبــی در مســیر انتقــال مفاهیــم عاشــورای حســینی 

ــد. نقــش آفرینــی کنن

زبان و ادبیات هنر در انتقال مفاهیم عاشورا تاثیرگذار است

ــا  ــردان ب ــدرس و کارگ ناصــر حســینی مهر نویســنده، پژوهشــگر، م
ســابقه تئاتــر ایــران دربــاره جدیدتریــن فعالیــت خــود در زمینــه تئاتــر، 
ــاق  ــگاری ات ــورژی و تمرین ن ــگار مهــر گفــت: کتــاب »درامات ــه خبرن ب
شــماره ۶« توســط نشــر ماهریــس و در ۴۵۰ صفحــه منتشــر و راهــی 

بــازار کتــاب شــد.
 وی کــه ســال ۱۳۸۶ نمایــش »اتــاق شــماره ۶« اثــر چخــوف را در 
ــگاری  ــاره موضــوع تمرین ن ــود، درب ــرده ب ــوی روی صحنــه ب ــاالر مول ت
ــع  ــماره ۶« در واق ــاق ش ــگاری »ات ــح داد: تمرین ن ــت آن توضی و اهمی
ثبــت تجربه هــای غیــر قابــل تکــرار یــک گــروه اســت، بخصــوص ثبــت 
لحظــات بســیار نــاب و شــاید دشــوار امــا لذتبخــش در هنــر بازیگــری 
و کارگردانــی. لحظاتــی کــه معمــوالً بــه شــکل بداهــه، درجــا و آنــی، 
تنهــا یــک بــار در لحظــه بــه وجــود می آینــد و بعــد از بیــن می رونــد 
ــی  ــت؛ لحظات ــراغی گرف ــا س ــوان از آن ه ــم نمی ت ــرا ه ــی در اج و حت
کــه بازیگــران تمــام خاقیــت خــود را در آن بــه تجســم درمی آورنــد و 
متأســفانه مخاطــب و تماشــاگران شــانس دیدن شــان را در تمرین هــا 

ندارنــد.
 حســینی مهر تأکیــد کــرد: معتقــدم بــا تمرین نــگاری می تــوان ایــن 
لحظــات را بــرای همیشــه ثبــت کــرد تــا در یادهــا بماننــد و در آینــده 

مــورد اســتفاده و تحقیــق نســل های بعــدی قــرار گیرنــد.
ــادآور شــد: کار مــن در  ــران ی ــر ای ــن نویســنده و پژوهشــگر تئات  ای
ایــن کتــاب بــه رغــم همــه ممیزی هــا و حــذف بســیاری از بخش هــا 
ــه و  در چــاپ کتــاب، چیــزی نبــوده جــز ثبــت خواســت ترقی خواهان
اجتماعــی یــک گــروه تئاتــری کــه در دوران پــر تــب و تــاب ســال های 
۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ و فضــای بســته اجتماعــی آن دوران، یــک رونــد 
لذتبخــش خاقیــت هنــری را تــا رســیدن بــه مرحلــه اجرا و هم نفســی 
بــا مخاطــب تجربــه می کــرد. ســنگ اندازی هایی کــه بــرای گــروه مــا 
از طــرف سیســتم مدیریــت تئاتــری وقــت وجــود داشــت نیــز در کتاب 

آمــده اســت.
ــارز  ــه ب ــماره ۶« نمون ــاق ش ــش »ات ــرای نمای ــه داد: در اج  وی ادام
ایــن ســنگ اندازی ها ایــن بــود کــه در وســط اجراهــا، اجــرای نمایــش 
توقیــف شــد کــه دربــاره ایــن رونــد در کتــاب توضیــح داده ایــم و اینکــه 
ایــن اتفــاق چگونــه فریــاد بســیاری از اســتادهای تئاتــر ایــران از جملــه 

عبــاس جوانمــرد را درآورد.
 حســینی مهر بــا اشــاره بــه اینکــه گــروه نمایــش »اتــاق شــماره ۶« 
کیفیــت و ویژگــی خاصــی داشــت، گفــت: گــروه ایــن نمایــش از چنــد 
ــی  ــط و جعفــر وال ــان خســرو حکیم راب ــر آقای ــران نظی ــر ای نســل تئات
تــا جــوان بیســت و چندســاله ای کــه در اثــر حضــور داشــت، تشــکیل 

شــده بــود. 
ــرای  ــای اج ــاره ویژگی ه ــماره ۶« درب ــاق ش ــش »ات ــردان نمای کارگ
ایــن اثــر نمایشــی، تصریــح کــرد: در گــروه ســعی کردیــم بــه ســمت 
ــم و  ــری نروی ــه های تئات ــن کلیش ــه ای و همچنی ــای حرف جاه طلبی ه
بــه همیــن خاطر معتقــدم اجــرای »اتــاق شــماره ۶« در خاطــرات تئاتر 
باقــی مانــده و از بیــن نمــی رود. در ایــن نمایــش تــاش کردیــم از رنــج 
مــردم بگوییــم و تئاتــر ســرگرم کننــده و مناســبتی و همچنیــن تئاتــر 
تجــاری کــه همــه گــروه در خدمــت گیشــه و سوپراســتارها هســتند، 
نباشــیم و از آن دوری کنیــم. متأســفانه بــار دیگــر شــاهدیم کــه جریان 
تئاتــر گیشــه و سوپراســتارها بــار دیگــر در تئاتــر مــا جــان می گیــرد. 
مــا گروهــی بودیــم کــه بــدون هیــچ پشــتوانه دولتــی و بــا دســت خالی 

نمایــش »اتــاق شــماره ۶« را اجــرا کردیــم.
 وی در ادامــه دربــاره اینکــه از چــه زمانــی پیگیــر تمرین نــگاری در 
تئاتــر بــوده اســت، یــادآور شــد: از زمانــی کــه نمایــش »ســه خواهــر« را 
بــا خانــم اســکویی اجــرا کردیــم تــا بــه امــروز، تمرین نــگاری را انجــام 
ــدا  ــن حضــور پی ــروه م ــه در گ ــی ک ــه دانشــجویان و بازیگران داده ام. ب
ــرا  ــد زی ــام دهن ــگاری را انج ــه تمرین ن ــم ک ــه می کن ــد توصی می کنن
ــر می شــود. ای کاش بازیگــران کارگردان هــای  ــخ تئات ــه تاری ــل ب تبدی
مختلــف تمرین نــگاری را انجــام می دادنــد تــا مــا امــروز شــیوه کار هــر 

ــتیم. ــران را می دانس ــا بازیگ ــا ب ــدام از کارگردان ه ک
ــر  ــاوه ب ــود ع ــار خ ــرای آث ــه در اج ــان اینک ــا بی ــینی مهر ب  حس
منشــی صحنــه، طــراح صحنــه و لبــاس، همیشــه یــک نفــر وظیفــه 
ــرا  ــه اج ــی ک ــر ۶ نمایش ــزود: ه ــده دارد، اف ــر عه ــگاری را ب تمرین ن
ــگاری را در  ــم تمرین ن ــودم ه ــت. خ ــده اس ــگاری ش ــرده ام تمرین ن ک

ــام داده ام. ــارم انج آث
 ایــن مــدرس تئاتــر تأکیــد کــرد: وقتــی تمرین نــگاری بــه صــورت 
ــک  ــکل خش ــر از ش ــردان و بازیگ ــوزش کارگ ــد، آم ــاب در می آی کت
ــه  ــوان آن را ب ــی می ت ــکل تجرب ــه ش ــده و ب ــارج ش ــگاهی خ دانش
نســل های آینــده منتقــل کــرد. در فراخوان هایــی کــه بــرای بازیگــری 
ــی  ــه صــورت تجرب ــن آموزش هــا را ب ــز ای ــارم منتشــر می کــردم نی آث
بــه بازیگــران شــرکت کننده در فراخــوان منتقــل می کــردم ولــی در ۶ 
ســال اخیــر کــه درهــای تئاتــر بــه رویــم بســته شــده، ایــن انتقــال را از 
طریــق کتــاب انجــام می دهــم. تمرین نــگاری از زمــان نــگارش متــن، 
تمریــن و اجــرا را ثبــت می کنــد و ماحصــل یــک اجــرا را بــه صــورت 

ــه دیگــران منتقــل می کنیــم. کتبــی ب
 وی دربــاره بخــش دراماتــورژی کتــاب »دراماتــورژی و تمرین نــگاری 
اتــاق شــماره ۶« متذکــر شــد: تلقــی نادرســتی از واژه دراماتــورژی در 
یــک دهــه گذشــته در افــراد تئاتری بخصــوص اســتادان به وجــود آمده 
اســت کــه گویــا دراماتــورژ کســی نیســت جــز خــود نمایشــنامه نویس. 
لفــظ دراماتــورژ از قــرن هجدهــم در تئاتــر راه خــود را پیــدا کــرد و بــه 

عنــوان یــک تئاتــر شــناس یــا درام شــناس معنــا می شــود.
 حســینی مهر توضیــح داد: دراماتــورژ حلقــه ای بین نمایشــنامه نویس 
و گــروه اجرایــی از کارگــردان تــا بازیگــران و طراحــان یــک اثــر بــوده و 
هســت. ضــرورت دراماتــورژی در تئاتــر جهــان زمانــی بــود کــه ســاختار 
آثــار کاســیک بایــد دقیــق، روشــن و آنالیــز می شــدند. مــن در »اتــاق 
ــر عهــده  ــورژی را خــودم ب ــارم درامات شــماره ۶« و بعضــی از دیگــر آث

داشتم. 
ایــن کارگــردان باســابقه تئاتــر ایــران در پایــان ســخنان خــود تصریح 
کــرد: دراماتــورژی اهمیتــی در حــد کارگردانــی دارد و بســیار ضــروری 
اســت. در تئاتــر ایــران هــم بــه اهمیــت دراماتــورژی پــی برده انــد امــا 
متأســفانه دراماتــورژی جایــگاه مناســب و شایســته خــود را بــه دســت 

نیــاورده اســت. 
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دانشــمندان بــه شــواهدی از تفاوت هــای قابــل توجــه 
بیــن باکتری هــای روده افــراد مبتــا بــه ام اس و 

ــد. ــرده ان ــواده پــی ب بیمــاران ســالم در همــان خان
ــن  ــل از مدیس ــه نق ــر ب ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ  ب
نــت، بــه گفتــه محققــان مکانیســم های جدیــدی کــه 
ــور  ــه ط ــت ب ــن اس ــا ممک ــن باکتری ه ــط آن ای توس
بالقــوه بــر ابتــا بــه بیمــاری و پاســخ بــه درمــان تأثیــر 

بگذارنــد، یافــت شــده انــد.
ــه  ــی مطالع ــنده اصل ــی«، نویس ــرجیو بارانزین  8»س
از دانشــگاه کالیفرنیــا، گفــت: »ایــن مطالعــه مرجعــی 
اســت کــه بــرای ســال های آینــده توســط ایــن رشــته 

مــورد اســتفاده قــرار خواهــد گرفــت«. 
ــه  ــل ده ــی DNA در اوای ــرفت ها در توالی یاب پیش
ــرای دانشــمندان فراهــم کــرد  ۲۰۱۰ ایــن امــکان را ب
تــا بررســی کننــد کــه چــه باکتری هایــی در مدفــوع، 
ــود  ــت وج ــای پوس ــی و نمونه ه ــت مخاط ــون، باف خ

دارد.
 بــرای ایــن تحقیق، دانشــمندان ۵۷۶ بیمــار ام اس را 
از ایــاالت متحــده، بریتانیــا، اســپانیا و آرژانتیــن انتخاب 
ــی  ــراد ژنتیک ــاوی از اف ــداد مس ــپس تع ــد و س کردن
غیــر مرتبــط از همــان خانواده هــا را بــه عنــوان گــروه 

کنتــرل انتخــاب کردنــد.
 محققــان ده هــا گونــه باکتــری جدیــد مرتبــط بــا ام 

اس را شناســایی کردنــد. 

ــداد  ــا از تع ــت: »م ــری گف ــه خب ــی در بیانی بارانزین
گونه هایــی کــه بــه طــور متفاوتــی در بیمــاران مبتــا 
بــه ام اس وجــود داشــتند در مقایســه بــا گــروه کنتــرل 

شــگفت زده شــدیم.«
 محققــان بــا مطالعــه مســیرهای بالقــوه ای کــه ایــن 
باکتری هــا رمزگــذاری می کننــد، نکاتــی در مــورد 
عملکــرد باکتری هــا بــه دســت آوردنــد، امــا مطالعــات 
متفاوتــی بــرای درک تــک تــک باکتری هــا مــورد نیــاز 

اســت.
ــی  ــی از باکتری های ــه، برخ ــن مطالع ــاس ای ــر اس  ب
ــه نظــر می رســد در  ــا ام اس مرتبــط هســتند، ب کــه ب
ــش  ــی نق ــر گیاه ــراوری فیب ــان در ف ــه انس ــک ب کم
دارنــد. محصــوالت جانبــی حاصــل از ایــن معمــوالً در 
ــوند.  ــت می ش ــاران ام اس یاف ــاال در بیم ــای ب غلظت ه
بــه نظــر می رســد گونه هــای دیگــر باکتــری بــر 

ــد. ــرژی ســلول تأثیــر دارن التهــاب و تولیــد ان
 ،۱a- ــا ــرون بت ــا اینترف ــان ب ــت درم ــاران تح  بیم
قدیمــی تریــن روش درمانــی ام اس، غلظــت اســیدهای 
ــود  ــوع خ ــری در مدف ــر کوتاه ت ــاه زنجی ــرب کوت چ
دارنــد. آنهــا همچنیــن غلظت بیشــتری از این اســیدها 

در خــون خــود داشــتند. 
محققــان بــر ایــن باورنــد کــه اینترفــرون بــا افزایــش 
ــون  ــان خ ــه جری ــا از روده ب ــن مولکول ه ــال ای انتق

ــد.  ــل می کن عم

یــک مطالعــه اخیــر نشــان می دهــد که کاهــش وزن 
نــه تنهــا ممکــن اســت بــه پیشــگیری از آرتــروز زانــو 
کمــک کنــد، بلکــه پیشــرفت آن را در افــرادی کــه قبًا 

بــه ایــن بیمــاری مبتــا هســتند، ُکنــد مــی نمایــد.
ــن  ــل از مدیس ــه نق ــر ب ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ  ب
نــت، محققــان دریافتنــد کــه در بیــن بیــش از ۹۰۰۰ 
بزرگســال میانســال و مســن، کســانی کــه موفــق بــه 
کاهــش وزن اضافــی شــده اند بــا احتمــال کمتــر ابتــاء 
ــرو  ــده روب ــال آین ــد س ــی چن ــو در ط ــروز زان ــه آرت ب
ــته اند،  ــو داش ــروز زان ــاً آرت ــا قب ــر آنه ــتند. و اگ هس

ــد. ــرفت می کن ــر پیش ــل ُکندت ــیب مفص آس
ــه وزن   مدتهاســت مشــخص شــده اســت کــه اضاف
ــت. و  ــو اس ــروز زان ــه آرت ــاء ب ــر ابت ــل خط ــک عام ی
هنگامــی کــه افــراد مبتــا بــه ایــن عارضــه دارای اضافه 
وزن یــا چاقــی باشــند، کاهــش وزن بــرای کمــک بــه 

ــود. ــه می ش ــش درد توصی کاه
ــش  ــه کاه ــد ک ــان می ده ــد نش ــای جدی  یافته ه
وزن نــه تنهــا ممکــن اســت درد را مهــار کنــد، بلکــه 
بــه محافظــت از تراکــم خــود مفصــل زانــو نیــز کمــک 

می کنــد.

ــز در  ــاوت ول ــو س ــان دانشــگاه نی ــه محقق ــه گفت  ب
اســترالیا، وزن اضافــی فشــار بیشــتری بــر روی زانوهــا، 
ــد.  ــی مفصــل وارد می کن ــه خصــوص قســمت داخل ب
از ایــن رو، تغییــرات وزن بــه طــور خــاص بــا احتمــال 
محــدود شــدن فضــای مفصــل در ســمت داخلــی زانــو 

مرتبــط اســت.
 بــا ایــن حــال، نکتــه مهــم ایــن اســت کــه کاهــش 
ــی الزم  ــاوت اساس ــاد تف ــرای ایج ــه ب ــل توج وزن قاب

اســت. 

شــنوایی مناســب و برقــراری ارتبــاط موثــر در تمــام مراحل 
زندگــی افــراد از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت و ایــن در 
شــرایطی اســت کــه آلودگی هــای صوتــی، اســتفاده بی رویــه 
ــه از  ــتفاده بی روی ــا و اس ــروز عفونت ه ــا، ب از آنتی بیوتیک ه
تجهیزاتــی کــه ســر و صــدا ایجــاد می کننــد از عوامــل مهــم 
ایجــاد ناشــنوایی و کــم شــنوایی در دنیــای امــروز بــه شــمار 

می رونــد...
 بــه گــزارش ایســنا، هشــتم مهــر هــر ســال برابــر با ســی ام 
ســپتامبر بــه عنــوان روز جهانــی ناشــنوایان نام گــذاری شــده 
ــا ناشــنوایان،  ــاط ب ــگ ارتب ــای فرهن ــد ارتق اســت و بی تردی
ــردان و  ــی دولت م ــن آگاه ــاره و همچنی ــان اش ــت زب اهمی
عمــوم مــردم از مشــکات ایــن افــراد، از اهــداف نام گــذاری 

ایــن روز اســت.
ــود  ــه می ش ــاالت گفت ــته ای از اخت ــه دس ــنوایی ب  ناش
ــه  ــت ک ــیده اس ــنوایی رس ــه ای از کم ش ــه درج ــرد ب ــه ف ک
وســایل کمک شــنوایی  و ســایر  از ســمعک  نمی توانــد 
ــنوا از  ــرد ناش ــد. ف ــتفاده کن ــزون و ... اس ــت حل ــد کاش مانن
دیگــر روش هایــی ماننــد لب خوانــی ، زبــان اشــاره و ... بــرای 
برقــراری ارتبــاط و آمــوزش اســتفاده می کنــد. ایــن در حالــی 
ــه  ــال را دارد ک ــه ای از اخت ــنوا درج ــرد کم ش ــه ف ــت ک اس
می توانــد از وســایل کمــک شــنوایی ماننــد انــواع ســمعک و 

ــزون اســتفاده کنــد. کاشــت حل
 افزایش آمار کم شنوایی و ناشنوایی در جهان

ــر اســاس آمارهــای ســازمان بهداشــت  در حــال حاضــر ب
ــم شــنوایی  ــار ک ــان دچ ــر در جه ــون نف ــی ۴۶۶ میلی جهان
ــد(  ــوان می کن ــرد را نات ــه ف ــنوایی ک ــم ش ــت زا ) ک معلولی
هســتند. از نظــر بــار کلــی بیمــاری ایــن اختــال ۶.8 درصــد 

ــن  ــاس آخری ــر اس ــود و ب ــامل می ش ــا را ش ــار بیماری ه ب
برآوردهــای منتشــر شــده توســط ســازمان جهانی بهداشــت، 
ــا ســال  ــان ت ــر در سراســر جه ــون نف ــه ۹۰۰ میلی ــب ب قری

ــرد. ــد ب ــج خواهن ــده رن ــنوایی ناتوان کنن ــم ش ۲۰۵۰ از ک
 کم شنوایی؛ سومین عامل ناتوانی

ــام YLD ) ســال های  ــه ن ــی ب ــک شــاخص مهــم جهان ی
ــد  ــرد( وجــود دارد کــه بُع ــی یــک ف ــا ناتوان ســپری شــده ب
اقتصــادی، جســمی و روحــی کــم شــنوایی را بررســی 
می کنــد. در رده بنــدی ایــن شــاخص، کــم شــنوایی ســومین 
عامــل ناتوانــی اســت. آمارهای رســمی منتشــر شــده توســط 
ــنوایی  ــم ش ــزون ک ــد روز اف ــت از رش ــازمان حکای ــن س ای
ــج  ــوص در پن ــته بخص ــال های گذش ــی س ــده ط ناتوان کنن
ــر اســاس  ــز ب ــر دارد و از ســال ۲۰۱۰ تاکنــون نی ســال اخی
ــه  ــه رتب ــاری از ۱۳ ب ــن بیم ــه ای ــی رتب ــای جهان گزارش ه
ســوم رســیده اســت کــه ایــن نشــان دهنــده رشــد روزافــزون 
ایــن بیمــاری در کشــورها اســت. ایــن درحالیســت کــه بیش 
از ۵۰ درصــد از انــواع کــم شــنوایی و ناشــنوایی بزرگســاالن 
ــا  ــودکان ب ــنوایی ک ــنوایی و ناش ــواع کم ش ــد از ان و ۶۰ درص
اجــرای برنامه هــای پیشــگیری و مراقبتــی در نظــام ســامت 
قابــل پیشــگیری اولیــه هســتند. همچنیــن دو ســوم افــرادی 
ــم شــنوایی هســتند، در کشــورهای در حــال  ــه دچــار ک ک

ــد. ــی می کنن ــعه زندگ توس
 وضعیت شیوع کم شنوایی و ناشنوایی در ایران

در کشــور مــا نیــز نوزادانــی کــه بــه کــم شــنوایی ناتــوان 
کننــده مبتــا می شــوند حــدود ۲.۷ نفــر در هــر ۱۰۰۰ تولــد 
ــدود ۶  ــا ح ــدد ت ــن ع ــتان ها ای ــی از اس ــا در برخ ــت. ام اس
نفــر در هــر ۱۰۰۰ تولــد نیــز پیــش رفتــه اســت. بنابــر اعــام 

ــان - رییــس اداره ســامت گــوش و  دکتــر ســعید محمودی
شــنوایی وزارت بهداشــت، اســتان های کهگیلویــه  و بویراحمد، 
کرمانشــاه، فــارس، سیســتان و بلوچســتان و... شــیوع باالتــر 
ناشــنوایی و کــم شــنوایی را دارنــد و یکــی از علــل افزایــش 
آمــار کــم شــنوایی و ناشــنوایی، ازدواج هــای فامیلــی اســت.

 زیر یک ماهگی؛ بهترین زمان غربالگری شنوایی
ــد  ــدان جدی ــن متول ــه ای ــد ک ــد دارن ــان تاکی متخصص
ــای  ــا از مراقبت ه ــوند ت ــایی ش ــر شناس ــه زودت ــد هرچ بای
ــن  ــد. بهتری ــتفاده کنن ــع اس ــه موق ــی ب تشــخیصی و درمان
ــت و  ــی اس ــک ماهگ ــر ی ــایی، زی ــری و شناس ــان غربالگ زم
ــند.  ــاس باش ــوع حس ــن موض ــه ای ــبت ب ــد نس ــن بای والدی
بنابــر تاکیــد رییــس اداره ســامت گــوش و شــنوایی وزارت 
بهداشــت، در حــال حاضــر در ایــران غرباگری هــای شــنوایی 
نــوزادان بــرای همــه  نــوزادان انجــام می شــود تــا در ســن زیــر 
ســه ماهگــی تشــخیص قطعــی کــم شــنوایی یــا ناشــنوایی 
ــات  ــل از شــش ماهگــی اقدام ــم قب ــه بتوانی انجــام شــود ک

ــم. ــاز کنی ــی را آغ درمان
 هدفون و پیرگوشی های زودهنگام

امــا فــارغ از عوامــل موثــر در ناشــنوایی بــدو تولــد، یکــی از 
عوامــل خطــری کــه جوانــان و نوجوانــان را هــدف قــرار داده، 
اســتفاده بی رویــه از اصــوات پــر خطــری اســت کــه بــه آن هــا 
ــه از  ــان ک ــودکان و نوجوان ــژه در ک ــود. بوی ــی نمی ش توجه
هندزفــری یــا هدفــون اســتفاده می کننــد و اصــوات مختلــف 
را در ســطوح بــاال ســاعت ها گــوش می دهنــد. ایــن موضــوع 
ــه  ــد ب ــد. بای ــته باش ــات داش ــان تبع ــت برایش ــن اس ممک
فرزنــدان آمــوزش دهیــم تــا بــه شــکلی از هدفــون اســتفاده 
ــث نشــنیدن  ــه باع ــاال نباشــد ک ــدر ب ــه صــدا آنق ــد ک کنن

صداهای اطراف شود. 
اســتفاده از هندزفــری یــا هدفــون بــا صــدای بلنــد 
همچنیــن می توانــد منجــر بــه پیرگوشــی زودهنــگام و 
درجاتــی از ناتوانــی شــنوایی بــرای ایــن افــراد شــود کــه قابل 
جبــران نیســت. در نتیجــه والدیــن بایــد مراقــب باشــند کــه 
اوال اســتفاده از هندزفری هــا  نبایــد بیــش از ۱۵ دقیقــه باشــد 
و در ثانــی صــدا هــم نبایــد باالتــر از ۵۰ یــا ۶۰ درصــد ولــوم 
باشــد. از طرفــی بــه دفعــات هم بایــد اســتراحت صوتــی داده 

ــد. ــه کاهــش یاب ــن زمین ــا آســیب ها در ای شــود ت
 ایــن در حالــی اســت کــه بــا اقدامــات پیشــگیرانه مناســب 
ــرای  ــد، اج ــر اصــوات بلن ــنوایی در براب ــد محافظــت ش مانن
ــن  ــنوایی و ایم ــوش و ش ــامت گ ــی از س ــات مراقبت اقدام
ســازی افــراد در برابــر بیماری هــای عفونــی می تــوان از 
ــه  ــوط ب ــه کــم شــنوایی و بیماری هــای گوشــی مرب ابتــا ب

ــرد. ــری ک آن، جلوگی
 بیش از ۱۵ هزار عمل کاشت حلزون در ایران

ــزات کمــک  ــی از تجهی ــام وزارت بهداشــت، یک ــر اع بناب
شــنوایی، کاشــت حلــزون اســت کــه از طریــق عمــل جراحی 
ــد،  ــق دارن ــا عمی ــدید ی ــنوایی ش ــه کم ش ــرادی ک ــرای اف ب
اســتفاده می شــود. در ایــران تاکنــون بیــش از ۱۵هــزار عمــل 
ــه انجــام شــده اســت و بیــش از ۱۴  ــن زمین جراحــی در ای
ــه  ــه ب ــتند ک ــال هس ــور فع ــزون در کش ــت حل ــز کاش مرک
ــدود ۱۰۰۰  ــاالنه ح ــا س ــد ت ــانی  می کنن ــردم خدمت رس م

عمــل کاشــت حلــزون انجــام شــود. 

افزایش مرگ و میر انسانی ناشی از »هاری«

کاهش وزن روند بیماری آرتروز را ُکند می کند

از رشد روزافزون کم شنوایی تا علل پیرگوشی های زودهنگام

رئیــس گــروه مدیریــت بیماری هــای قابــل انتقــال بیــن انســان و حیــوان 
مرکــز مدیریــت بیماری هــای واگیــر وزارت بهداشــت، بــا اشــاره بــه افزایــش 
مــرگ و میــر انســانی ناشــی از هــاری بــر لــزوم کنتــرل جمعیــت ســگ های 
باصاحــب تاکیــد کــرد و گفــت: بــا توجــه بــه تعــداد قابــل توجــه ابتــای 
ــه نظــر  ــته، ب ــاری در ســال گذش ــاری ه ــه بیم ــزش ب ــل گ ــات عام حیوان
ــگیری از  ــرای پیش ــاله ب ــر س ــه ه ــی ک ــات و فعالیت های ــد اقدام می رس
حیوان گزیدگــی در کشــور انجــام می شــود بــه حــد کفایــت موثــر و کارآمــد 

نبــوده اســت. 
دکتــر بهــزاد امیــری در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا اشــاره بــه اینکــه از ســال 
۲۰۰۷ روز ۲8 ســپتامبر مصادف با ســالگرد درگذشــت لوئی پاســتور )کاشف 
واکســن هــاری( روزجهانــی هــاری نام گــذاری شــده اســت، گفــت: امســال 
یعنــی ۲8 ســپتامبر ۲۰۲۲ شــانزدهمین ســالروز جهانــی هاری اســت. هدف 
از نامگــذاری روز هــاری، ایجــاد فرصتــی بــرای آمــوزش و افزایــش آگاهــی 
کلیــه افــراد جامعــه در خصــوص بیمــاری هــاری و جلب حمایت و مشــارکت 
کلیــه اقشــار جامعــه و همچنیــن ایجــاد تعهــد و هماهنگــی در ســازمان ها 
و نهادهــای دولتــی و غیــر دولتــی بــرای پیشــگیری از حیــوان گزیدگــی و 

کنتــرل و حــذف بیمــاری هــاری در جوامــع بشــری اســت.  
وی افــزود: هــر ســاله بــه منظــور ارتقــای هماهنگــی و هدفمنــد کــردن 
فعالیت هــای مقابلــه بــا بیمــاری هــاری و افزایــش آگاهــی عمومــی، شــعاری 
بــرای روز جهانــی هــاری در نظــر گرفتــه می شــود. شــعار روز جهانــی هــاری 
در ســال ۲۰۲۲ طبــق اعــام ســازمان جهانــی بهداشــت »پایان مرگ ناشــی 
ــن شــعار نشــان   ــا رویکــرد ســامت واحــد« اســت. انتخــاب ای از هــاری ب
دهنــده اهمیــت مشــارکت، همــکاری و هماهنگــی بیــن بخشــی در تحقــق 
اهــداف برنامــه راهبــردی جهانــی پیشــگیری و کنتــرل هــاری اســت. هــدف 
اصلــی برنامــه راهبــردی جهانــی پیشــگیری و کنتــرل هــاری کــه از ســوی 
ســازمان جهانــی بهداشــت، ســازمان جهانــی بهداشــت حیوانــات و ســازمان 
خواربــار و کشــاورزی ملــل متحــد تدویــن شــده اســت، »بــه صفــر رســاندن 
ــال ۲۰۳۰  ــا س ــگ ت ــزش س ــی از گ ــاری ناش ــت ه ــه عل ــان ب ــرگ انس م

میــادی اســت.
 او بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن هــدف مشــتمل بــر اســتراتژی هایی اســت، 
اظهــار کــرد: اســتراتژی اصلــی در این برنامه شــامل آمــوزش و اطاع رســانی 
جامعــه، بهبــود و ارتقــای نظــام مراقبــت حیــوان گزیدگــی و بیمــاری هاری، 
دسترســی خدمــات پیشــگیری پــس از تمــاس بــرای همــه، واکسیناســیون 
ــه ۷۵  ــی ک ــود در صورت ــتندات موج ــق مس ــگ ها )طب ــی س ــته جمع دس
درصــد جمعیــت ســگ ها برعلیــه بیمــاری هــاری واکســینه شــوند، احتمال 
بــروز و انتقــال بیمــاری در جمعیــت ســگ ها و بــه تبــع آن در انســان نزدیک 

بــه صفــر خواهــد رســید( اســت .
 امیــری بــا اشــاره بــه رونــد رو بــه رشــد ســالیانه تعــداد مــوارد 
حیوان گزیدگــی و مــرگ ناشــی از هــاری، تصریــح کــرد: طــی ســال گذشــته 
ــانی  ــرگ انس ــورد م ــی و ۱۶ م ــوان  گزیدگ ــورد حی ــزار م ــش از ۲۶۰ ه بی
ناشــی از ابتــا بــه بیمــاری هــاری گــزارش شــده اســت. در ســال جــاری نیز 

ــون ۷ مــرگ ناشــی از هــاری در کشــور ثبــت شــده اســت. تاکن
ــل  ــات عام ــل توجــه ابتــای حیوان ــداد قاب ــه تع ــا توجــه ب ــزود: ب  وی اف
گــزش بــه بیمــاری هــاری در ســال گذشــته، بــه نظــر می رســد اقدامــات و 
فعالیت هایــی کــه هــر ســاله توســط دســتگاه های متولی بــرای پیشــگیری از 
حیوان گزیدگــی در کشــور انجــام می شــود بــه حــد کفایــت موثــر و کارآمــد 
نبــوده و در صــورت اســتمرار ایــن وضعیــت همچنــان بــا تحقــق هــدف بــه 
صفــر رســاندن مــرگ انســان بــه علــت هــاری ناشــی از گــزش ســگ فاصلــه 
خواهیــم داشــت و تبعــات ناشــی از آن تحدیــد ســامت عمومــی و افزایــش 

هزینه هــای نظــام ســامت اســت، روز بــه روز افــزوده خواهــد شــد. 
 او بیمــاری هــاری را نوعــی عفونــت ویروســی دســتگاه اعصــاب مرکــزی 
ــل انتقــال اســت  معرفــی کــرد و گفــت: هــاری بیــن حیــوان و انســان قاب
کــه معمــوالً بــه واســطه گــزش حیــوان هــار بــه انســان منتقــل می شــود 
ــه )۱۰۰  ــفانه همیش ــان متاس ــاری در انس ــم بیم ــروز عائ ــورت ب و در ص
درصــد( کشــنده اســت. ولــی خوشــبختانه علی رغــم کشــندگی بــاالی ایــن 
بیمــاری، در صــورت انجــام کلیــه مراحــل پیشــگیری و درمــان بیمــاری از 
جملــه شتشــوی صحیــح محــل گــزش بــا آب و صابــون و تزریــق ســرم و 
واکسیناســیون بــه موقــع و کامــل می تــوان از ابتــا بــه هــاری پیشــگیری 

کــرد.
 او دربــاره حقایــق کلیــدی در مــورد بیمــاری هــاری، تاکیــد کــرد: هــاری 
یــک بیمــاری ویروســی قابــل پیشــگیری بــا واکســن اســت کــه در بیــش از 
۱۰۰ کشــور جهــان رخ می دهــد. ســاالنه ۵۹۰۰۰ مــرگ انســان بــه علــت 
ــه بیمــاری هــاری در جهــان رخ می دهــد. متاســفانه ۴۰ درصــد از  ابتــا ب
افــراد گاز گرفتــه شــده توســط حیوانــات مظنــون بــه هــاری، کــودکان زیــر 

۱۵ ســال هســتند.
ــا بیــان اینکــه ســگ ها عامــل بیــش از ۹۰ درصــد مــوارد حیــوان   وی ب
گزیدگــی و انتقــال بیمــاری هــاری و مــرگ ناشــی از آن در انســان هســتند، 
اظهــار کــرد: حــذف هــاری از طریــق پیشــگیری از گــزش ســگ و انجــام 
ــل  ــوری و کام ــر اســت. شستشــوی ف ــکان پذی واکسیناســیون ســگ ها ام
زخــم بــا آب و صابــون پــس از تمــاس بــا یــک حیــوان مظنــون بــه هــاری به 
مــدت ۱۵ دقیقــه بــرای هــر زخــم، بســیار مهــم و حیاتــی اســت و می توانــد 

زندگــی را نجــات دهــد.
 او هــدف کلــی در برنامــه کنتــرل هــاری طبــق اعامیــه ســازمان جهانــی 
بهداشــت را حــذف تمامــی مــوارد مــرگ انســانی در اثــر ابتــا بــه بیمــاری 

هــاری ناشــی از گــزش ســگ تــا ســال ۲۰۳۰ معرفــی کــرد. 
ــرل  ــت پیشــگیری و کنت ــی جه ــر توصیه های ــه ذک ــن ب ــری همچنی امی
حیــوان گزیدگــی و بیمــاری هــاری پرداخــت و ادامــه داد: از نزدیــک شــدن 
بــه ســگ های ولگــرد و بــدون صاحــب بپرهیزیــد، چــرا که بیشــترین مــوارد 
ــن از  ــد. همچنی ــگ ها روی می ده ــط س ــان ها توس ــی انس ــوان گزیدگ حی
غــذا دادن بــه ســگ ها و گربه هــای باصاحــب و ولگــرد پرهیــز کنیــد، زیــرا 
کــه خــود را در معــرض حملــه احتمالــی آنهــا قــرار می دهیــد و همچنیــن 

ــه آنهــا فراهــم می شــود. ــد بی روی ــد و ول موجبــات زال
ــات پرهیــز کنیــد  ــه حیوان  وی افــزود: از آزار و اذیــت و نزدیــک شــدن ب
چــرا کــه ســایر حیوانــات اهلــی و وحشــی نیــز می تواننــد آلــوده بــه ویــروس 
هــاری باشــند و در صــورت گــزش احتمــال ابتــا بــه بیمــاری هــاری وجــود 
دارد. بایــد بدانیــد کــه پنجــه کشــیدن گربــه )بــه علــت لیســیدن پنجــه( 
ــگیری  ــان پیش ــد درم ــود و نیازمن ــوب می ش ــی محس ــد گاز گرفتگ همانن
هــاری اســت. در صــورت نگهــداری ســگ و گربــه بایــد نســبت به واکســینه 

کــردن ســاالنه آنهــا اقــدام کنیــد.
ــوان گزیدگــی  ــان مجــددا تاکیــد کــرد: شستشــوی محــل حی  او در پای
بــا آب و صابــون اولیــن قــدم جهــت پیشــگیری از ابتــا بــه بیمــاری هــاری 
ــه  ــات کــه منجــر ب ــا حیوان ــا تمــاس ب ــروز گــزش و ی اســت. در صــورت ب
مجــروح شــدن و یــا خــراش پوســتی شــد، بافاصلــه بــه نزدیکتریــن مرکــز 

بهداشــتی درمانــی مراجعــه کنیــد. 

خبر

میکروبیوم های روده در ابتال به ام 
اس نقش دارند

ــراد  ــیاری از اف ــرما بس ــز و س ــل پایی ــیدن فص ــا رس ب
نگــران ابتــا بــه کرونــا یــا آنفلوآنــزا هســتند و هر عطســه 
و ســرفه ای را نشــانه ابتــا می داننــد، رئیــس اداره مراقبت 
ــت  ــر وزارت بهداش ــای واگی ــت بیماری ه ــز مدیری مرک
دربــاره تفــاوت ایــن دو بیمــاری گفــت: آنفلوانــزا ناگهانــی 
و بــا بــدن درد شــدید، کوفتگــی و تــب بــاال همراه اســت، 
امــا کرونــا خفیــف تــر شــروع شــده و عائــم آن معمــوال 

ــان می شــود. ــا ۴8 ســاعت نمای ــد از ۲۴ ت بع
 بــه گــزارش ایســنا، دکتر ابراهیــم قــادری در یک برنامه 
رادیویــی بــا بیــان اینکــه در این فصــل گــردش ویروس ها 
افزایــش پیــدا می کنــد، گفــت: همــه بیماری هــای عفونی 
تنفســی کــه از طریــق راه تنفســی منتقــل می شــوند کم 
ــی  ــتند و تفاوت های ــابهی هس ــم مش ــش دارای عائ و بی

ــز دارند. نی
ــن اســت  ــا در ای ــا کرون ــزا ب ــاوت آنفلوان ــزود: تف  وی اف
کــه شــیوع آنفلوانــزا خیلــی پــر ســر و صــدا و ناگهانــی و 
بــا بــدن درد شــدید، کوفتگــی و تــب بــاال همــراه اســت، 
امــا کرونــا حــاالت موذیانــه ای دارد و خفیــف تــر شــروع 
می شــود و معمــوالً عائــم آن بعــد از ۲۴ تــا ۴8 ســاعت 

ــود. ــان می ش نمای
 ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکه سیســتم بهداشــتی 
وزارت کشــور بــرای افــراد پرخطــر و پرســنل بهداشــت و 

درمــان عاقمنــد بــه تزریــق واکســن، واکســن آنفلوانــزا 
تهیــه کــرده اســت، گفــت: ۹۰۰ هــزار دز واکســن آنفلوانزا 
بــرای سیســتم بهداشــتی تأمیــن شــده که شــامل برخی 
گروه هــای پرخطــر، مــادران بــاردار و پرســنل بهداشــتی 
کــه بــه شــدت در خطــر هســتند فراهــم شــده و بقیــه 

افــراد بایــد از بخــش خصوصــی تهیــه کننــد. 
ــاری  ــگیری از بیم ــوه پیش ــورد نح ــادری درم ــر ق دکت
آنفلوانــزا، گفــت: پیشــگیری از آنفلوانــزا ماننــد کروناســت. 
ــه  ــد ک ــب باش ــد مراق ــود بای ــار می ش ــه بیم ــی ک کس
ــع ســرفه و  ــد، موق ــد، ماســک بزن ــوده نکن دیگــران را آل
عطســه دســتمال کاغــذی اســتفاده کنــد، دســتگیره های 
در را لمــس نکنــد، از دســت دادن و روبوســی پرهیــز کرده 
و مایعــات گــرم و داروهــای تجویــز شــده توســط پزشــک 

را مصــرف کنــد. 

صبحانــه مهم تریــن وعــده غذایــی روز اســت، خــوردن 
یــک صبحانــه مغــذی می توانــد بــه نوجــوان کمــک کنــد 
ــری در مدرســه  ــی عملکــرد بهت ــر و حت ــه بهت ــا تغذی ت

داشــته باشــد.
 بــه گــزارش ایســنا، صبحانــه مهم تریــن وعــده غذایــی 
روز اســت، امــا بســیاری از کــودکان و نوجوانــان هــر روز 
وعــده غذایــی صبــح را از دســت می دهنــد. خــوردن یــک 
صبحانــه مغــذی می توانــد بــه نوجــوان کمــک کنــد تــا 
تغذیــه بهتــر و حتــی عملکــرد بهتری در مدرســه داشــته 

. شد با
 بــر اســاس اعــام دفتــر بهبــود تغذیــه جامعــه وزارت 
بهداشــت، در ادامــه برخــی دالیــل بــرای اهمیــت مصرف 

صبحانــه در نوجوانــان مطــرح شــده اســت:
ــار خــواب و ورزش، یکــی از  ــه در کن ــرژی: صبحان  - ان
بهتریــن راه هــا بــرای تامیــن مجــدد انــرژی اســت. ایــن 
ــای  ــت کربوهیدرات ه ــرای دریاف ــی ب ــت عال ــک فرص ی
ــان  ــد ن ــی مانن ــواد غذای ــون م ــرژی همچ ــار از ان سرش
ــا اســتفاده از ترکیبــات پروتئینــی و  ســبوس دار اســت. ب
کربوهیدرات هایــی ماننــد نــان و پنیــر، غــات ســبوس دار 
ــی،  ــادام زمین ــره ب ــا ک ــا ی ــز دانه ه ــا  مغ ــیر ی ــا ش ب
صبحانــه ای مقــوی و پــر انــرژی دریافــت کنیــد. صبحانــه 
یــک راه ایــده آل بــرای تقویــت انــرژی اســت و بنابرایــن 

نوجوانــان در کاس درس خــواب  نمی رونــد.
ــه  ــد ک ــان می ده ــات نش ــز: مطالع ــش تمرک  - افزای

ــه مغــذی باعــث بهبــود عملکــرد  خــوردن یــک صبحان
مغــز - بــه ویــژه حافظــه و یادگیــری می شــود. ایــن امــر 
ــد و اســتفاده بعــدی از آن  ــش جدی ــری دان ــرای یادگی ب

بــرای یــک امتحــان بــزرگ ضــروری اســت.
 - نمــرات بهتــر: تحقیقــات نشــان می دهــد نوجوانانــی 
ــی بهتــری  ــد عملکــرد تحصیل ــه مــی خورن کــه صبحان
دارنــد. محققــان معتقدنــد هســتند کــه صبحانــه مــواد 
مغــذی ضــروری بــرای سیســتم عصبــی را بــرای تقویــت 
قــدرت مغــز تامیــن می کنــد. همچیــن  صبحانــه 
خــوردن، گرســنگی  را کاهــش می دهــد. نخــوردن 
صبحانــه می توانــد باعــث حواس پرتــی شــود و عملکــرد 

ــار و عــزت نفــس را مختــل کنــد. ــی، رفت تحصیل
صبحانــه  کــه  کســانی  ســالم:  انتخاب هــای   -  
ــد غــذای ســالم تری را در طــول  ــد، تمایــل دارن می خورن
ــی  ــر ســامت طوالن ــد ب روز انتخــاب کننــد کــه می توان

ــذارد. ــت بگ ــر مثب ــدت تأثی م
 صبــح را بــه ویــژه در پاییــز و زمســتان، بــا یــک کاســه 
دلپذیــر عدســی گــرم یــا نــان و چــای و پنیــر آغــاز کنید. 
ــد،  ــویق کنی ــه تش ــوردن صبحان ــه خ ــان را ب کودکان ت
ــه  ــک ب ــا کم ــد، ام ــر باش ــت زمان ب ــن اس ــه ممک اگرچ
ــه مغــذی، عــادات  ــرای خــوردن صبحان نوجــوان شــما ب
غذایــی ســالم را ایجــاد می کنــد کــه تــا آخــر عمــر ادامــه 

دارد. 

تفاوت کرونا با آنفلوآنزا چیست؟ چرا دانش آموزان باید حتما صبحانه بخورند؟
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تیــم فوتبــال اســتقال در فاصلــه تعطیــات لیــگ برتــر بــا 
چنــد اتفــاق خــود را آمــاده برگــزاری دیــدار حســاس برابــر 
گل گهــر مــی کنــد کــه مهمتریــن آن شــارژ مالــی بازیکنــان 

از ســوی باشــگاه بــرای ادامــه مســابقات بــود.
ــر  ــگ برت ــم لی ــه هفت ــر، هفت ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ  ب
ــرار  ــد شــد و اســتقال ق ــزار خواه ــاه برگ از شــنبه ۹ مهرم
اســت روز شــنبه در دیــداری حســاس بــه مصــاف گل گهــر 
ــاجی  ــر نس ــروزی براب ــد از پی ــا بع ــرود. آبی ه ــیرجان ب س
قائــم شــهر در هفتــه هشــتم بــا تعطیــات لیــگ بــه خاطــر 
ــرو شــدند و پــس از ۵ روز اســتراحت  اردوی تیــم ملــی روب

ــن تیــم مجــدداً آغــاز شــد. تمرینــات ای
 برگزاری دو دیدار تدارکاتی

ــش را در  ــه بازیکنان ــرای اینک ــان ب ــی پوش ــرمربی آب  س
آمادگــی نگــه دارد، دو دیــدار تدارکاتــی را در دســتور 
ــا را  ــک زده و آنه ــش را مح ــد نفرات ــا بتوان ــرار داد ت کار ق
ــدار اول  ــر گل گهــر کنــد. اســتقال در دی ــدار براب آمــاده دی
مقابــل ســامیت تهــران بــه میــدان رفــت کــه توانســت ایــن 
ــه  ــروزی ب ــا پی ــی ب ــی و صادق ــای محب ــا گل ه ــدار را ب دی
ــی  ــم مل ــه مصــاف تی ــدار دوم ب ــا در دی ــان برســاند. آنه پای
ــا  ــان ب ــی پوش ــدار آب ــن دی ــه در ای ــد ک ــجویان رفتن دانش
نتیجــه دو بــر یــک شکســت را پذیــرا شــدند. البتــه ســاپینتو 
ــد داشــت  ــل داشــت و تأکی ــت کام ــدار رضای ــن دو دی از ای

ــد. ــایی کن ــش را شناس ــف تیم ــاط ضع ــته نق توانس
 باشگاه استقال دست به جیب شد 

ــد  ــا بتوان ــود ت ــاش ب ــتقال در ت ــگاه اس ــت باش مدیری
بازیکنانــش را پرداخــت کــرده تــا  از قــرارداد  بخشــی 
ــت  ــات و موفقی ــر روی تمرین ــان ب ــا تمرکزش ــان تنه بازیکن
اســتقال باشــد. روز یکشــنبه باشــگاه اســتقال دســت 
ــه  ــان را ب ــرارداد بازیکن ــد از ق ــد و ۳۰ درص ــب ش ــه جی ب
ــه از ســالهای گذشــته  ــرد. اســتقال ک ــز ک حسابشــان واری
یکــی از مشــکات اصلــی اش پرداخــت مطالبــات بازیکنــان 
بــود، بــا آمــدن آجرلــو و اسپانســرهایی کــه جــذب شــد، دو 
فصلــی اســت کــه مشــکات مالــی اش بســیار کــم شــده و 

ــد. ــی ندارن ــه مال ــر دغدغ ــان دیگ بازیکن
 بازگشت ملی پوشان و رضایت ساپینتو 

تیــم ملــی فوتبــال ایــران بعــد از انجــام دو بــازی تدارکاتــی 
ــران  ــه ته ــنبه ب ــج ش ــح پن ــنگال، صب ــه و س ــر اروگوئ براب
بازخواهــد گشــت. ملــی پوشــان اســتقال هــم قــرار اســت 
بافاصلــه بعــد از بازگشــت بــه تهــران خــود را بــه ســاپینتو 
معرفــی کــرده و در تمرینــات اســتقال حضــور پیــدا کننــد. 
بــه طــور حتــم، حســین حســینی درون دروازه قــرار خواهــد 
ــورت  ــی در ص ــح حردان ــی و صال ــل جال ــت. ابوالفض گرف
صاحدیــد کادر فنــی می تواننــد مقابــل گل گهــر بــه 

ــد.  میــدان برون
استقال بدون مصدوم در برابر گل گهر

 بــا بازگشــت یزدانــی و نیــک نفــس حــاال اســتقال یــک 
ــاپینتو  ــرای س ــد ب ــن می توان ــت. ای ــده اس ــل ش ــم کام تی
یــک خبــر خــوش باشــد کــه تمــام بازیکنــان را در اختیــار 
ــاب  ــر انتخ ــر گل گه ــدار براب ــرای دی ــا را ب دارد و آماده ه
خواهــد کــرد. قــرار اســت آبی هــا عصــر روز جمعــه تهــران 
ــس از  ــه پ ــرده و بافاصل ــرک ک ــیرجان ت ــد س ــه مقص را ب

ــد گشــت. ــران بازخواهن ــه ته ــر ب ــر گل گه ــازی براب ب
 تساوی دردی را دوا نخواهد کرد 

تیم هــای اســتقال و گل گهــر یکــی از حســاس ترین 
دیدارهــای هفتــه را برگــزار خواهنــد کــرد. شــاگردان قلعــه 
نویــی در رده دوم جــدول قــرار دارنــد و شــاگردان ســاپینتو 
ــال  ــه دنب ــتقال ب ــتند. اس ــر هس ــن ت ــه پایی ــک پل ــم ی ه
ــد جــای  ــدار بتوان ــن دی ــروزی در ای ــا پی ــه ب ــن اســت ک ای
ــه  ــور ب ــر تراکت ــپولیس براب ــر پرس ــه و اگ ــر را گرفت گل گه
پیــروزی رســید، همچنــان فاصلــه ســه امتیــازی خــود را بــا 

ــد. ــظ کن ــپولیس حف پرس
ــن  ــال ای ــه دنب ــی ب ــه نوی ــم قلع ــدان ه ــوی می  در آن س
ــه اســتقال را در ســیرجان شکســت داده و خــود  اســت ک
را بــه صــدر جــدول نزدیــک تــر کنــد. در آخریــن دیــداری 
کــه ایــن دو تیــم رو در روی یکدیگــر قــرار گرفتنــد، آبی هــا 
ــم  ــاال ه ــد. ح ــت دهن ــگا شکس ــک گل یام ــا ت ــتند ب توانس
اســتقال بــه دنبــال پیــروزی در ایــن دیــدار اســت و 
می دانــد کــه ســه امتیــاز ایــن دیــدار بــرای او حکــم شــش 

ــر اســت. ــان شــب واجــب ت ــاز را داشــته و از ن امتی
 قلعــه نویــی هــم نمی خواهــد مقابــل تیــم ســابقش بازنــده 
ــپولیس  ــتقال و پرس ــر اس ــه براب ــای او همیش ــد. تیم ه باش
نمایــش قابــل قبولــی داشــتند و حــاال بایــد منتظــر بمانیــم 
ــل  ــتقال در مقاب ــابق اس ــرمربی س ــدال س ــم ج ــا ببینی ت
ــود و کــدام  ــه خواهــد ب ــی چگون تفکــرات یــک مــرد پرتغال
تیــم برنــده از زمیــن خــارج خواهــد شــد. زیــرا تســاوی بــه 
درد هیچکــدام نخواهــد خــورد و تنهــا در صــورت پیــروزی 
ــان  ــازی سرخپوش ــه امتی ــور فاصل ــر تراکت ــپولیس براب پرس

برابــر ایــن تیــم بیشــتر خواهــد شــد. 

شوک مثبت به استقاللی ها و وضعیت 
مبهم ملی پوشان

حاشیه

فدراســیون کشــتی بــا توجــه بــه اهــداف و برنامــه هــای 
ــتی  ــرارداد کش ــغ ق ــای مبل ــدد ارتق ــود در ص ــدون خ م
گیــران لیــگ برتــری اســت تــا ایــن عرصــه همچــون رشــته 

هــای دیگــر بــا رونــق مالــی بیشــتری همــراه شــود. 
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، مراســم قرعــه کشــی 
رقابتهــای لیــگ برتــر کشــتی آزاد و فرنگــی روز ۳۰ 
ــرکت  ــی و ش ــای مدع ــره تیم ه ــزار و چه ــهریورماه برگ ش
ــن اســاس  ــر ای ــد. ب ــا مشــخص ش ــن رقابته ــده در ای کنن
ــش بلیــش  ــای پتروپاالی ــر کشــتی آزاد تیم ه در لیــگ برت
تاکســتان، نیــروی زمینــی ارتــش جمهــوری اســامی 
ــامی در  ــگاه آزاد اس ــن و دانش ــازان هوت ــوه س ــران، انب ای
ــاری،  ــتارگان س ــای س ــد و تیم ه ــرار گرفتن ــف ق ــروه ال گ
مقاومــت البــرز، شــهدای پــاس ســاری و صنایــع مازنــدران 

ــد. ــور دارن ــروه ب حض ــز در گ نی
ــر کشــتی فرنگــی هــم تیم هــای دانشــگاه   در لیــگ برت

اندیمشــک، شــهرداری  آزاد اســامی، ســازین ســعید 
مســجد ســلیمان و فــوالد مبارکــه ســپاهان بایــد در گــروه 
الــف بــه مصــاف هــم برونــد و تیم هــای ســیناصنعت ایــذه، 
ــرز  ــت الب ــوالد خوزســتان و مقاوم ــش، ف ــد ارت ــد پدافن رع

ــرار گرفتنــد. هــم در گــروه ب ق
ــئوالن  ــتی و مس ــیون کش ــان فدراس ــاش متولی ــا ت  ام
ســازمان لیــگ بــر ایــن اســت تــا ضمــن برگــزاری 
رقابتهایــی ســالم و جــذاب و ســازنده، گامــی هــم در 
ــه  خصــوص ارتقــای مبلــغ قراردادهــا و رونــق بخشــیدن ب

ــود.  ــته ش ــر برداش ــگ برت لی
ــخنگوی  ــی س ــم امام ــد ابراهی ــتا محم ــن راس در همی
ــان  ــت: متولی ــر گف ــگار مه ــه خبرن ــتی ب ــیون کش فدراس
ــرارداد  ــغ ق ــاندن مبل ــیون مدتهاســت در صــدد رس فدراس
ــه مبالــغ رد و بــدل شــده در رشــته های  کشــتی گیــران ب
ــوان ورزش اول  ــه عن ــتی ب ــه کش ــرا ک ــتند، چ ــر هس دیگ

ایــران بایــد بــه جایــگاه واقعــی خــود نزدیکتــر شــود. البتــه 
ــی فدراســیون کشــتی برگــزاری کیفــی لیــگ  هــدف اصل
اســت و هیچــگاه کیفیــت را فــدای کمیــت نخواهــد کــرد.

 وی در خصــوص مشــکات ســالهای قبــل در لیــگ برتــر 
و عــدم پرداخــت دســتمزد کامــل کشــتی گیــران از ســوی 
ــدات  ــا اجــرای تمهی ــزود: خوشــبختانه ب ــا اف برخــی تیم ه
الزم و فنــی شــاهد ایــن هســتیم کــه تعهــد تیم هــا نســبت 
ــفاف و  ــًا ش ــران کام ــتی گی ــات کش ــت مطالب ــه پرداخ ب
ــته  ــالهای گذش ــل س ــر مث ــده و دیگ ــی ش ــی و اجرای واقع
کشــتی گیــران بــرای دریافــت دســتمزد خــود بــه مشــکل 
بــر نخواهنــد خــورد. یکــی از دالیلــی ایــن موضــوع هــم بــه 
ــف چــه  ــه تخل ــر گون ــا ه ــت برخــورد فدراســیون ب قاطعی
ــود. ــوط می ش ــران مرب ــتی گی ــا کش ــا و ی ــمت تیم ه از س

 امامــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا امــکان برابــری 
ــا  مبلــغ دســتمزد کشــتی گیــران شــاغل در لیــگ برتــر ب

رشــته های دیگــر همچــون والیبــال و فوتبــال وجــود دارد 
ــوع  ــن موض ــه ای ــا ب ــه باره ــور ک ــت: همانط ــر گف ــا خی ی
ــرارداد  ــا ق ــت ت ــن اس ــیون ای ــدف فدراس ــده، ه ــاره ش اش
کشــتی گیران تــا حــد امــکان بــه قراردادهــای رشــته هایی 
دیگــر مثــل والیبــال و فوتبــال نزدیکتــر شــود کــه 
امیدواریــم ایــن هــدف بــا حضــور بیشــتر حامیــان مالــی و 
تــاش مربیــان و کشــتی گیران در ایجــاد جذابیــت بیشــتر 

ــد. ــر تحقــق یاب لیــگ برت
ــای  ــتی رقابت ه ــیون کش ــخنگوی فدراس ــه س ــه گفت  ب
لیــگ برتــر کشــتی آزاد از روز ۲۱ مهــر آغــاز می شــود، امــا 
لیــگ کشــتی فرنگــی بــا درخواســت کادر فنــی تیــم ملــی 
بــه بعــد از جــام جهانــی موکــول شــد کــه ایــن مســابقات 
بیــن المللــی نیــز طــی روزهــای ۱۲ تــا ۱۴ آبــان در کشــور 

ــود.  ــزار می ش آذربایجــان برگ

ــر  ــال های اخی ــا، در س ــگار ایرن ــزارش خبرن ــه گ ب
همــواره تکمیــل ورزشــگاه نیمه تمــام پنــج هــزار نفری 
جویبــار پــس از کســب مدال هــای رنگارنــگ کشــتی 
ــی و  ــی مل ــای ورزش ــزاری رویداده ــرای برگ ــران ب گی
بیــن المللــی بــه ســر زبان هــا می آمــد ، امــا بــه دلیــل 
نبــود اراده در دولــت ســابق بــرای تکمیــل آن، رنجــش 
ــت و  ــی داش ــتان را درپ ــران و ورزش دوس ــتی گی کش
آنــان تحقــق اجــرای ایــن طــرح را »وعــده ســرخرمن« 

می خواندنــد.
 ســاخت ایــن ورزشــگاه در جویبــار به عنــوان پایتخت 
کشــتی ایــران و جهــان مطالبــه ای چنــد دهــه ای بــود 
کــه ســرانجام پــس از بازی هــای المپیــک ریــو ۲۰۱۶ 
و قهرمانــی حســن یزدانــی در آن رقابت هــا کــه مــدال 
طــای کشــتی آزاد را پــس از ۱۶ ســال نصیــب ایــران 
کــرده بــود، بــه مــرز تحقــق نزدیــک شــد و در مراســم 
ــا  تجلیــل از ایــن کشــتی گیــر کــه شــهریور ۱۳۹۵ ب
حضــور وزیــر وقــت ورزش و جوانــان در جویبــار برگــزار 

شــد، کلنــگ ســاخت آن بــه زمیــن زده شــد.
 ســالن پنــج هــزار نفــری کشــتی جویبــار بــا هــدف 
حفــظ و ارتقــاء کشــتی در این شهرســتان پهلــوان پرور 
بــه زمیــن زده شــد تــا افتخــارات پهلوانــان و قهرمانانــی 
ارزنــده ای همچــون یعقــوب نجفــی جویباری، ســبحان 
ــل  ــی، کمی ــا یزدان ــی زاده، رض ــدی  حاج ــی، مه روح
قاســمی، مســعود اســماعیل پور، عــزت اهلل اکبــری 
ــرای کشــورمان  ــی و المپیــک ب ــن جهان کــه در میادی
افتخارآفرینــی کســب کردنــد، اســتمرار یابــد ، امــا در 
دولــت ســابق ســاختمان نیمــه تمــام آن به مهــم ترین 
دغدغــه ورزشــکاران و کشــتی گیــران ایــن شهرســتان 

تبدیــل شــده بــود.
ــن  ــگ ای ــم کلن ــت یازده ــه مســووالن دول  روزی ک
ــع حاضــران  ــد، در جم ــن می زدن ــه زمی ــگاه را ب ورزش
ــار ۳۰  ــا اعتب ــرح ب ــن ط ــه ای ــد ک ــرده بودن ــام ک اع
ــره  ــه به ــال ب ــی ۲ س ــازه زمان ــی در ب ــارد تومان میلی
ــان  ــذر زم ــا گ ــون ب ــا اکن ــید، ام ــد رس ــرداری خواه ب
ــی  ــد باق ــل ۵۰ درص ــرای تکمی ــاز ب ــورد نی ــه م بودج
مانــده ورزشــگاه ۱۰۰ میلیــارد تومــان بــرآورد می شــود.

ــزار  ــج ه ــگاه پن ــل ورزش ــد تکمی ــر از آن ، رون  بدت
نفــری جویبــار بعــد از ۲ ســال از آغــاز ســاخت یعنی در 
ســال ۱۳۹۷ بــا ۱۵ درصــد پیشــرفت فیزیکــی متوقــف 

شــد و رنــج شــهروندان جویبــاری را از بی توجهــی بــه 
وعــده هــای داده شــده دوچنــدان کــرده بــود.

ــرای  ــه ب ــای صــورت گرفت ــی رغبتی ه ــود ب ــا وج  ب
ــتانی  ــفر اس ــا  س ــان ب ــرح ، همزم ــن ط ــل ای تکمی
ــان  ــر ورزش و جوان ــدران، وزی ــه مازن رئیــس جمهــور ب
بــه عنــوان نماینــده تــام االختیــار رئیــس جمهــور در 
مــکان ســاخت ایــن ورزشــگاه حاضــر شــد و بــا تعییــن 
ــد از  ــب آن در بع ــار و تصوی ــان اعتب ــارد توم ۷۰ میلی
ــت  ــه ریاســت آی ــان روز در شــورای اداری ب ــر هم ظه
ــن  ــل ای اهلل رئیســی ، قفــل ســال ها باتکلیفــی تکمی

ــاز شــد. طــرح ب
 بــر اســاس آمــار اســتانداری مازنــدران از ایــن میــزان 
اعتبــار در نظــر گرفتــه شــده حــدود ۲۰ میلیــارد تومان 
در کمتــر از ۱۰ روز پــس از ســفر رئیــس جمهــور بــه 
مازنــدران و قبــل از پایــان ســال ۱۴۰۰ جــذب شــد و 
بقیــه اعتبــارات هــم بــه صــورت دوره ای و بــا پیشــرفت 

فیزیکــی طــرح در حــال تخصیــص اســت.
ــفر  ــان س ــاه از پای ــدود ۶ م ــت ح ــا گذش ــون ب  اکن
اســتانی رئیــس جمهــور، مســووالن محلــی بــه صــور 
مســتمر از رونــد ســاخت ورزشــگاه پنــج هــزار نفــری 
جویبــار بازدیــد مــی کننــد. بــر اســاس آمــار فرمانــدار 
ــاه  ــم مهرم ــان روز کاری شش ــا پای ــون ت ــار اکن جویب
ــه ۵۰ درصــد  ۱۴۰۱ پیشــرفت فیزیکــی ایــن طــرح ب

رزســیده اســت.
ــدران /  ــه مازن ــور ب ــس جمه ــفر رئی ــری س  پیگی
پیشــرفیت فیزیکــی ورزشــگاه جویبــار بــه ۵۰ درصــد 

ــید رس
 تاکید استاندار مازندران

 پیشــتر اســتاندار مازندران کــه ۲۸ تیر ماه امســال در 
ســفر شهرســتانی بــه جویبــار از روند ســاخت ورزشــگاه 
پنــج هــزار نفری کشــتی ایــن شهرســتان بازدیــد کرده 
بــود گفــت کــه بــه طــور حتــم بــا تخصیــص اعتبــارات 
از محــل منابــع ملــی رونــد ســاخت ایــن طــرح شــتاب 

ــت. گرفته اس
 حســینی پــور خاطــر نشــان کــرد: تاخیــر در اتمــام 
ــدال آوران  ــان و م ــده قهرمان ــن طــرح ورزشــی زیبن ای
ــان  ــت و اداره کل ورزش و جوان ــار نیس ــتی جویب کش
باجدیــت نســبت بــه تکمیــل ایــن طــرح اقــدام کنــد.  
 وی ضمــن دادن دســتور بــه اداره کل ورزش و جوانان 

مبنــی بــر این کــه پیمانــکار باید در ســه شــیفت کاری 
ــارات  ــه داد: اعتب ــد، ادام ــت کن ــرح فعالی ــن ط روی ای
قابــل توجهــی بــرای تکمیــل ایــن طــرح از محل ســفر 
اســتانی رئیــس جمهــور بــه مازنــدران مصــوب شــد که 
ــا جــذب ایــن اعتبــارات قــدم هــای  بــه طــور حتــم ب
مثبتــی بــرای بــرای تکمیــل ورزشــگاه پنج هــزار نفری 

کشــتی جویبــار برداشــته خواهد شــد.
 اســتاندار مازنــدران گفــت : جویبــار نگیــن درخشــان 
کشــتی ایــران اســت و حــق ورزشــکاران و مــردم ایــن 
ــی  ــوب ورزش ــات مطل ــه از امکان ــت ک ــتان اس شهرس

برخــوردار باشــند. 
وی خاطــر نشــان کــرد: در کنــار تکمیــل ایــن طــرح 
مهم ورزشــی ســاخت یــک هتل مجلــل در شهرســتان 
جویبــار برنامــه ریــزی شــده اســت کــه بــه طــور حتــم 
بــا تکمیــل آن ، پایتخت کشــتی جهــان آمــاده میزبانی 
از رویدادهــای مهــم ورزشــی بیــن المللــی خواهد شــد.

ــرای  ــت ب ــد باجدی ــت: بای ــدران گف ــتاندار مازن  اس
ــار  ــتی جویب ــان کش ــی پوش ــای مل ــدوام قهرمانی ه ت
تــاش کــرد و یکــی از ایــن مولفه هــا رفــع مشــکات 
زیرســاختی اســت کــه بــه طــور حتــم دولت ســیزدهم 

ــه دنبــال آن اســت. ب
ــدران /  ــه مازن ــور ب ــس جمه ــفر رئی ــری س  پیگی
پیشــرفیت فیزیکــی ورزشــگاه جویبــار بــه ۵۰ درصــد 

ــید رس
 شتاب در ساخت ورزشگاه

 فرمانــدار جویبــار هــم در گفــت و گــو بــا خبرنــگار 
ــا رونــد ســاخت ورزشــگاه پنــج هــزار نفــری ایــن  ایرن
شهرســتان را مطلــوب ارزیابــی کــرد و گفــت : تــا قبــل 
ــن  ــدران ای ــه مازن ــور ب ــس جمه ــتانی رئی ــفر اس از س
ــف  ــی متوق ــا ۱۵ درصــد پیشــرفت فیزیک ورزشــگاه ب
شــده بــود ، امــا اکنــون در کمتــر از ۶ مــاه حــدود ۳۵ 
درصــد بــه پیشــرفت فیزیکــی ایــن طــرح افزوده شــده 

اســت. 
کمــال رســتمعلی افــزود : تاکنــون نیمــی از اعتبــارت 
مصــوب ســفر رئیــس جمهــور در ارتبــاط بــا تکمیــل 
ــه ارزش ۳۵  ــار ب ــری جویب ــزار نف ــج ه ــگاه پن ورزش
میلیــارد تومــان جــذب شــده اســت و طبــق زمان بندی 
هــای در نظــر گرفتــه شــده تــا پایــان ســال ۱۴۰۲ ایــن 

طــرح بهــره بــرداری خواهــد شــد.

 وی بــا بیــان ایــن کــه در ســفر شهرســتانی اســتاندار 
مازنــدران بــه جویبــار فعاالن ورزشــی اســتان خواســتار 
فعالیت بیشــتر نیــروی انســانی و افزایش شــیفت کاری 
ــن طــرح  ــل ای ــه تکمی ــه منظــور شــتاب بخشــی ب ب
شــده بودنــد، ادامــه داد: بــا پیگیــری هــای انجــام شــده 
اکنــون حــدود ۶۰ نیــروی انســانی بــرای ســاخت ایــن 

ورزشــگاه در تــاش هســتند.
 فرمانــدار جویبــار گفــت : بــه طــور حتــم بــا تکمیــل 
ایــن ورزشــگاه ، برنامــه ریــزی بــرای برگزاری مســابقات 
ــام  ــار انج ــتان جویب ــی در شهرس ــی ورزش ــن الملل بی
خواهــد شــد کــه بــه طــور حتــم ایــن امــر در توســعه 

اقتصــادی منطقــه تاثیــر گــذار خواهــد بــود.
 کشــتی گیــران جویبــاری  طــی ســال هــای اخیــر 
بیشــترین ســهم را در ترکیــب تیــم ملــی کشــتی آزاد 
در اختیــار دارنــد. در المپیــک ۲۰۱۲ لنــدن بــه دلیــل 
حضــور رضــا یزدانــی، مســعود اســماعیل پور و کمیــل 
قاســمی در تیــم ملــی کشــتی آزاد از جویبــار بــه عنوان 
ــود. در آن  ــده ب ــاد ش ــان ی ــهر جه ــن ش المپیکی تری
مســابقات کمیــل قاســمی موفــق به کســب مــدال طا 
شــده بــود. در مســابقات کشــتی آزاد قهرمانــی جهــان 
۲۰۲۱ اســلو نــروژ هــم جویباری هــا چهــار کشــتی گیر 
ــی کشــتی آزاد جهــان داشــتند  در رقابت هــای قهرمان
کــه هــر چهــار نفرشــان توانســتند مــدال کســب کنند.

 ایــن قهرمانــان بــا کمتریــن امکانــات بــر قلــه هــای 
افتخــار تکیــه زدنــد ، امــا بایــد بــه ایــن یقیــن رســید 
کــه توجــه بــه امکانــات ورزشــی جــزء زیرســاخت های 
ــن در  ــم میه ــزا پرچ ــدال آوری و اهت ــرای م ــی ب الزام
رویدادهــای جهانــی و المپیــک اســت. ناتمــام مانــدن 
ورزشــگاه پنــج هــزاری نفــری در ایــن شــهر قهرمــان 
ــاش  ــا ت ــه ب ــوده ک ــور نب ــده ورزش کش ــرور، زیبن پ
ــا  ــرح ب ــن ط ــل ای ــیزدهم تکمی ــت س مســوو الن دول

ــارات در حــال محقــق شــدن اســت. تخصیــص اعتب
 اســتاندار مازنــدران در مــاه هــای گذشــته بــه 
شهرســتان های نــکا، فریدونکنــار، گلــوگاه، فریدونکنار، 
تنکابــن، جویبــار و چالــوس بــا هــدف بررســی و رفــع 
مشــکات شــهروندان و همچنیــن پیگیــری مصوبــات 
ــته اســت.  ــدران داش ــه مازن ــور ب ــس جمه ــفر رئی س

تالش برای افزایش رقم قرارداد کشتی گیران

پیشرفت فیزیکی ورزشگاه جویبار به ۵۰ درصد رسید
زخم ورزشگاه کشتی پنج هزار نفری جویبار که در سال های گذشته به دلیل تامین نشدن منابع مالی ملی و استانی سرباز کرده بود، این روزها با تخصیص ۷۰ میلیارد 

تومان اعتبار از محل سفر استانی رئیس جمهور به مازندران و پیگیری های شهرستانی استاندار جان دوباره گرفته و اکنون این طرح ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

ــد  ــوان مه ــه عن ــدران ب ــأت کشــتی اســتان مازن هی
کشــتی ایــران در حالــی دســتخوش تغییــر و تحــوالت 
مدیریتــی شــده کــه تجربــه نشــان می دهــد احتمــاال 
ــراه  ــادی هم ــی زی ــا حواش ــده ب ــاق در آین ــن اتف ای

ــود.  خواهــد ب
ــاه  ــارم مهرم ــر، روز چه ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
ــه  ــایگان را ب ــد ش ــی امی ــیون کشــتی در حکم فدراس
ــدران  ــتان مازن ــتی اس ــأت کش ــت هی ــوان سرپرس عن
ــان  ــگری محمدی ــب عس ــن ترتی ــرد. بدی ــوب ک منص
رئیــس پیشــین هیــأت کشــتی اســتان در کمــال 
تعجــب و در حالیکــه هنــوز زمــان ریاســتش بــه پایــان 

ــار شــد. ــر کن ــود ب نرســیده ب
ــأت  ــس هی ــوان رئی ــه عن ــان ب ــگری محمدی  عس
ــد روز  ــود و چن ــن اســتان انتخــاب شــده ب کشــتی ای
ــا  ــاله اش ب ــار س ــان ریاســت چه ــش از پای ــل و پی قب
پیشــنهاد مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان مازنــدران 
ــد. ــته ش ــار گذاش ــتی کن ــیون کش ــت فدراس و موافق

ــب در  ــزل و نص ــه ع ــر گون ــان داده ه ــه نش  تجرب
ــدران همــواره  ــأت کشــتی اســتان مازن ــور هی رأس ام
ــوده  ــادی همــراه ب ــراز و نشــیب ها و حواشــی زی ــا ف ب
و بــی تردیــد ایــن بــار هــم روزهــای پــر تاطمــی در 
ــتان  ــتی و اداره کل ورزش اس ــیون کش ــار فدراس انتظ
خواهــد بــود. در نتیجــه می تــوان از ایــن تغیــر و 
ــتر  ــر خاکس ــش زی ــوان آت ــه عن ــی ب ــول مدیریت تح
ــران شــده در  ــاد کــرد کــه متوجــه مهــد کشــتی ای ی
صــورت وقــوع می توانــد گریبــان متولیــان ایــن رشــته 

ــرد. ــم بگی را ه
ــان در  ــگری محمدی ــاری عس ــال برکن ــر ح ــه ه  ب
ــی  ــای جهان ــه در رقابت ه ــت ک ــورت گرف ــی ص حال
ــد  ــده در کشــتی آزاد و چن ۲۰۲۲ صربســتان ۸ نماین

ــد و  ــدران بودن ــتان مازن ــی از اس ــم مل ــی کار تی فرنگ
ــیدند. ــوش درخش خ

ــار شــده و  ــس برکن ــه رئی ــدان معناســت ک ــن ب  ای
همکارانــش در طــول مــدت فعالیــت در عرصــه کشــتی 
اســتان بــه درســتی مســیر خــود را طــی کردنــد و در 
تمامــی رده هــای ســنی کشــتی آزاد و فرنگــی بــا رشــد 
ــده ای  ــد ع ــر چن ــد. ه ــراه بودن ــوب هم ــج مطل و نتای
ــگری  ــزل عس ــی ع ــی اصل ــی از از دالیل ــد یک معتقدن
ــوص  ــای او در خص ــق وعده ه ــدم تحق ــان، ع محمدی
جــذب منابــع مالــی و اسپانســر بــوده، امــا ایــن همــان 
ــان  ــا عســگری محمدی ــه گوی ــه مبهمــی اســت ک نکت

هــم پاســخی بــرای آن نــدارد!
ــه  ــا طعن ــاری اش ب ــر برکن ــه خب ــش ب  وی در واکن
ــه  ــود ک ــن ب ــرد، شــاید گناهــش ای ــه اعــام ک و کنای
ــی ســال  ــدران در رقابت هــای جهان کشــتی گیران مازن
ــاید آزاد  ــتند و ش ــرد را داش ــن عملک ــته بهتری گذش
ــواره در  ــی هم ــوان مازن ــوان و ج ــی کاران نوج و فرنگ
ــب  ــج را کس ــن نتای ــی بهتری ــف مل ــای مختل رقابت ه
کردنــد! ضمــن اینکــه کشــتی اســتان در مــدت 
ــن  ــداد بی ــه روی ــود س ــده ب ــق ش ــت وی موف ریاس

ــد. ــی کن ــی را میزبان الملل
ــران و نایــب قهرمــان   البتــه پیشکســوت کشــتی ای
اســبق المپیــک پــس از برکنــاری عجیــب و بــی 
ــای  ــرای ارتق ــوان ب ــه ت ــا هم ــد ب ــی ش ــش مدع دلیل
ــن  ــه ای ــا جائیک ــرده ت ــاش ک ــدران ت ــتی مازن کش
اســتان بــه لطــف خــدا و همراهــی همکارانــش، 
ــای  ــام رده ه ــوش را در تم ــی پ ــداد مل ــترین تع بیش
ــه  ــه ب ــد ک ــت نش ــا در نهای ــد، ام ــته باش ــنی داش س
ــد.  ــت یاب ــود، دس ــه ب ــه در برنام ــری ک ــداف دیگ اه

آتش زیرخاکستر تغییرات مدیریتی در 
مهد کشتی ایران
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خبر

ــه  ــاره ب ــا اش ــادی زاده ب ــد ه ــار، محم ــزارش جویب ــه گ ب
ــتان  ــی در شهرس ــم اراض ــیون تقوی ــه کمیس ــزاری جلس برگ
محمودآبــاد، اظهــار کــرد: 6 ماهــه نخســت امســال 63 فقــره 
پرونــده بــرای اعمــال مــاده 3 قانــون حفــظ کاربــری اراضــی و 
اخــذ عــوارض مــاده 2 جهــت قیمــت گــذاری مطــرح و مــورد 

بررســی قــرار گرفــت.

ــه  ــاد ادام ــتان محمودآب ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه  مدی
ــری  ــق و بازنگ ــی دقی ــدف بررس ــا ه ــیون ب ــن کمیس داد: ای
ــی  ــی، واقع ــذاری اراض ــت گ ــی و قیم ــوه ارزیاب ــون نح پیرام
ــت  ــردم و دول ــل م ــوق متقاب ــت حق ــا و رعای ــردن قیمت ه ک
و جلوگیــری از تضییــع حقــوق بیــت المــال برگــزار می شــود.

 هــادی زاده بیــان کــرد: 61 فقــره پرونــده بــه مســاحت چهار 
هکتــار بــه دلیــل تغییرکاربــری غیرمجــاز بــه منظــور اعمــال 
ــت  ــرح، قیم ــتان مط ــم شهرس ــیون تقوی ــاده 3 در کمیس م

گــذاری و بــرای بررســی قضایــی بــه دادگاه ارســال شــد. 
 وی افــزود: عــوارض مــاده 2 اخــذ شــده در 6 ماهــه نخســت 
امســال دو پرونــده در 12 هــزار و 200 متــر مربــع  بــه مبلــغ 

70 میلیــارد ریــال بــوده کــه بــه حســاب خزانــه کل کشــور 
واریــز شــد.

ــن  ــن مســؤول یادآورشــد: قیمــت گــذاری اراضــی در ای  ای
کمیســیون بــا قیمــت واقعــی روز زمیــن پــس از تغییرکاربری 
در نظــر گرفتــه می شــود تــا عامــل مؤثــری در کاهــش تغییــر 

کاربری هــا غیرمجــاز باشــد.
ــالش و  ــا ت ــامانه 131 ب ــای س ــرد: اکیپ ه ــح ک  وی تصری
ــتان،  ــاورزی شهرس ــای کش ــتمر در عرصه ه ــت زنی مس گش
تغییرکاربری هــای غیرمجــاز را شناســایی و بــا صــدور اخطاریه، 

عملیــات ســاخت و ســاز را متوقــف مــی کننــد. 

بــه گــزارش جویبــار، حســن عنایتــی رئیــس ســازمان 
جهــاد کشــاورزی مازنــدران در مراســم تکریــم و معارفه 
سرپرســت مرکــز ترویــج و توســعه تکنولــوژی هــراز بــا 
بیــان اینکــه مازنــدران اســتان امنیــت غذایــی کشــور 
اســت و در تامیــن بســیاری اقــالم اساســی نقــش 
ــس از اجــرای  ــازار کشــور دارد، گفــت: پ محــوری در ب
تولیــد محصــوالت  یارانه هــا،  کارامدســازی  طــرح 
ــاهد  ــی ش ــد و حت ــام ش ــی انج ــه خوب ــاورزی ب کش

ــم. ــتان بودی ــزی در اس ــه ری ــش جوج افزای
 وی ادامــه داد: در تولیــد برنــج ســال خوبی داشــتیم و 
بیــش از یــک میلیــون تــن برنج ســفید در اســتان تولید 
شــد و بــا تولید مناســب برنج، جلــوی بخشــی از واردات 

ایــن محصــول گرفته شــد.
ــان  ــدران بی ــاد کشــاورزی مازن ــس ســازمان جه  رئی
کــرد: مرکــز کاپیــک زمینه ســاز برنامــه هــای آموزشــی 
ــرداران برنجــکار اســتان اســت و  ــرای بهره ب ترویجــی ب
اکنــون بــه مرکــزی بــرای توســعه ضریــب نفــوذ دانــش 
ــده  ــدل ش ــالیزار ب ــازی ش ــالیزارها و هوشمندس در ش

اســت.
 عنایتــی خاطرنشــان کــرد: مازنــدران در معرفــی ارقام 
کیفــی و پرمحصــول برنــج اقدامات بســیار خوبــی انجام 

داد کــه هــم در افزایــش تولیــد و هــم تثبیــت و ایجــاد 
اشــتغال در حــوزه کشــاورزی موثــر بــوده اســت.

 وی بــا اشــاره بــه اینکــه برنــج مازنــدران بــا 
ــیار  ــت بس ــت و ظرفی ــور اس ــج کش ــن برن کیفیت تری
خوبــی بــرای تولیــد دارد و کشــاورزان مازنــدران از 
ــتند،  ــج هس ــت و کار برن ــه ای در کش ــاورزان حرف کش
ــود را در  ــه خ ــرح و برنام ــک ط ــز کاپی ــه داد: مرک ادام

ــد. ــه ده ــازمان ارائ ــه س ــز ب ــن مرک ــول ای تح
 رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی مازنــدران اظهــار 
کــرد: چشــم کشــور در حــوزه کشــاورزی بــه مازنــدران 
دوختــه شــد و وظایــف ایــن اســتان بســیار حســاس و 
ــخت آب و  ــرایط س ــه ش ــم هم ــت و علی رغ ــم اس مه
ــات، الزم اســت  ــی، اعتبــاری و تســهیالتی و امکان هوای
از همــه داشــته ها و ظرفیت هــای موجــود بهتریــن 
اســتفاده را در تولیــد محصــوالت کشــاورزی کشــاورزی 
داشــته باشــیم و امنیــت غذایــی کشــور را حفــظ کنیم.

ــاه  ــت پن ــا رعی ــات غالمرض ــن از زحم ــن آیی  در ای
ــج و توســعه  ــز تروی ــان تصــدی مســوولیت مرک در زم
تکنولــوژی هــراز تقدیــر و محمــد کارگــران بــه عنــوان 

ــز منصــوب شــد.  ــن مرک سرپرســت ای

ــال 2011  ــون در س ــی واتس ــی اس ج ــنده آن یعن ــان نویس ــن رم اولی

اســت کــه توســط خانــم شــقایق قندهــاری ترجمــه شــده و نشــر آمــوت 

آن را بــه چــاپ رســانده اســت.

ــن اســت  ــی ای ــن نویســنده بریتانیای ــورد ای ــب توجــه در م ــه جال  نکت

کــه تحصیــالت او در رشــته فیزیــک بــوده و مدتــی بــه عنــوان شــنوایی 

ســنج در بیمارســتان کار میکــرده اســت. ایــن پیــش زمینــه از نویســنده، 

ــا یــک  ــی آبکــی طــرف اســت ی ــا رمان ــر آن میــدارد کــه ب خواننــده را ب

شــاهکار ادبــی. خوشــبختانه مــورد دوم درس اســت طــوری کــه تــا االن 

ــورک  ــروش نیوی ــار پرف ــز آث ــده و ج ــه ش ــر ترجم ــان دیگ ــل زب ــه چه ب

تایمــز و ســاندی تایمــز شــده اســت.
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فاصلــه تورمــی دهک هــا در شــهریور مــاه بــه 
7.۸ واحــد درصــد رســید کــه نســبت بــه مــاه 
ــل )7.0 واحــد درصــد( 0.۸ واحــد درصــد  قب

افزایــش داشــته اســت.
  شــاخص قیمــت مصــرف کننده کل کشــور 
ــهریور  ــه ای - ش ــای هزین ــاس دهک ه ــر اس ب
مــاه 1401 از ســوی مرکــز آمــار ایــران منتشــر 

. شد
 نــرخ تورم کل کشــور در شــهریور مــاه 1401 
ــای  ــه در دهک ه ــر 42.1 درصــد اســت ک براب
مختلــف هزینــه ای در بــازه 39.۸ درصــد بــرای 
دهــک دهــم تــا 47.6 درصد بــرای دهــک اول، 

دارد. نوسان 
ــه در  ــورم دوازده ماه ــرات ت ــدوده تغیی  مح
گــروه عمــده »خوراکی هــا، آشــامیدنی ها و 
ــک  ــرای ده ــد ب ــن ٥7.9 درص ــات« بی دخانی
پنجــم، ششــم و هشــتم تــا 60.7 درصــد بــرای 

ــت. ــک اول اس ده
 هــم چنیــن اطــالع مذکــور در مــورد گــروه 
عمــده »کاالهــای غیــر خوراکــی و خدمــات« 
بیــن32.0 درصــد بــرای دهــک پنجم و ششــم 

تــا 3٥.0 درصــد بــرای دهــک دهــم اســت.
 فاصله تورمی دهک های هزینه ای 

بــر اســاس اعــداد مربــوط بــه تــورم در میــان 
دهک هــای مختلــف هزینــه ای، فاصلــه تورمــی 
ــه 7.۸ واحــد درصــد  ــاه ب ــن م ــا در ای دهک ه
رســید کــه نســبت بــه مــاه قبــل )7.0 واحــد 
ــته  ــش داش ــد افزای ــد درص ــد( 0.۸ واح درص

اســت.
 فاصلــه تورمــی در گــروه عمــده »خوراکی ها، 
ــاه  ــه م ــبت ب ــات« نس ــامیدنی ها و دخانی آش
قبــل 0.٥ واحــد درصــد افزایــش داشــته اســت 
ــی  ــر خوراک ــای غی ــده »کااله ــروه عم و در گ
و خدمــات« نســبت بــه مــاه قبــل 0.1 واحــد 

درصــد کاهــش داشــته اســت.  

فاصله تورمی دهک ها افزایش یافت

قیمت گذاری 63 پرونده امور 
زمین در محمودآباد

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

یک میلیون تن برنج سفید در مازندران تولید شد

سال بیست و پنجم- شماره 2310- شنبه9 مهر 1401- 4ربیع االول 1444- 1 اکتبر2022 - 8 صفحه - 2000 تومان

ــتانداری  ــتغال اس ــرمایه گذاری و اش ــور س ــی ام ــرکل هماهنگ مدی
مازنــدران گفــت: ارزش ارزی صــادرات کاال از مازنــدران بــه نقــاط 
مختلــف جهــان در 6 ماهــه نخســت امســال بــا 20 درصــد افزایــش در 
مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته بــه 140 میلیــون دالر رســید.

ــگار افــزود: در ایــن  ــا خبرن  ســید رحیــم بخشــی در گفــت و گــو ب
مــدت کاالهــای غیرنفتــی مازنــدران شــامل لبنیــات، مرکبــات، 
محصــوالت دانــش بنیــان و ظــروف یکبار مصــرف از مبــدا مازنــدران به 
کشــورهای عراق، روســیه، قزاقســتان، ترکمنســتان، آذربایجــان، ترکیه، 
امــارات متحــده عربــی، ازبکســتان، رومانــی، افغانســتان و هنــد صــادر 

شــده اســت.
 وی بــا بیــان ایــن کــه میــزان صــادرات کاال از مازنــدران در 6 ماهــه 
ــود، دیپلماســی  ــون دالر ب ــدود 120 میلی ــته ح ــال گذش نخســت س
اقتصــادی فعــال دولــت ســیزدهم و انعقــاد تفاهم نامــه ســرمایه گذاری 
اســتانداری مازنــدران بــا وزارت امــور خارجــه را از دالیــل افزایــش 20 

درصــدی صــادرات از مازنــدران بــه کشــورهای منطقــه عنــوان کــرد.
ــتانداری  ــتغال اس ــرمایه گذاری و اش ــور س ــی ام ــرکل هماهنگ  مدی
مازنــدران گفــت : در ســال 1399 میــزان صــادرات کاال از مبــدا 
ــا  ــود کــه ب ــه نقــاط مختلــف جهــان 179 میلیــون دالر ب ــدران ب مازن
تســهیل روابــط تجــاری و تعامــل با کشــورهای منطقــه در ســال 1400 
میــزان تبــاالدت تجــاری اســتان بــه 27۸ میلیــون دالر افزایــش یافــت.

 بخشــی بــا بیــان ایــن کــه هــدف مســووالن در اســتان تحقــق رشــد 
ارزی نــرخ صــادرات از مازنــدران تــا یــک میلیــارد دالر تــا ســه ســال 
ــتان  ــن اس ــادرات کاال از ای ــش در ص ــرد: جه ــه ک ــده اســت، اضاف آین
ــا وجــود فشــارهای  ــه نقــاط مختلــف جهــان در 2 ســال گذشــته ب ب
خارجــی، تحریــم و همچنیــن شــرایط کرونایــی حاصــل شــد و دولــت 

بــا حمایــت همــه جانبــه از تولیدکننــدگان روند تولیــد و صــادرات کاال 
را در اســتان همــوار کــرد.

ــگ  ــدران فرهن ــش صــادرات از مازن ــرای افزای ــرد : ب ــح ک  وی تصری
صادراتــی و تجــارت محــور شــدن تولیــدات اجتنــاب ناپذیــر اســت و 
ــه کشــاورزان و نوســازی ماشــین آالت  ــا آمــوزش ب ــم ب ــه طــور حت ب
خــط تولیــد، عــالوه بــر کاهــش هزینــه تولیــد، بــا تولیــد کاالهــای بــا 
کیفیــت می تــوان بــازار هــای صادراتــی نقــاط مختلــف کشــور و جهان 

را تصاحــب کــرد.
ــتانداری  ــتغال اس ــرمایه گذاری و اش ــور س ــی ام ــرکل هماهنگ  مدی
مازنــدران گفــت : توجــه بــه اســتانداردهای بیــن المللــی، بســته بندی 
و فــرآوری محصــوالت کشــاورزی در تــراز نمونه هــای جهانــی از رویــه 

اساســی بــرای افزایــش درآمــد صادراتــی در مازنــدران اســت.
 بخشــی بــا اشــاره بــه این که اکنــون وضعیت تبــادالت تجاری اســتان 
رونــد بهتــری را در مقایســه بــا ســال های گذشــته طــی می کنــد، اضافه 
کــرد : تــالش بــرای صــادرات محــور کردن تمامــی محصــوالت تولیدی 
در اســتان رویکــرد مهمــی اســت کــه مســووالن امــر بــرای تحقــق آن 

تــالش خواهنــد کرد.
  مازنــدران بــا 22 شهرســتان، 39 شــهرک و ناحیــه صنعتــی و 2 هزار 
و 300 واحــد تولیــدی دارد. حــدود ۸0 هــزار نفــر بــه صــورت مســتقیم 
در واحدهــای تولیــدی و صنعتــی اســتان اشــتغال دارنــد و از مجمــوع 2 
هــزار و 300 واحــد صنعتــی اســتان، 461 واحــد در بخش ماشــین آالت 
و فلــزات اساســی، 139 واحــد در بخــش بــرق و الکترونیــک، 11٥ واحد 
در بخــش نســاجی، 40۸ واحــد در بخــش محصــوالت شــیمیایی، 216 
ــزی و  ــی غیرفل واحــد در بخــش ســلولزی، ٥30 واحــد در بخــش کان
367 واحــد صنعتــی نیــز در بخــش تولیــد محصــوالت غذایی مشــغول 
ــز  ــی اســتان نی فعالیــت هســتند. بیشــترین ســهم واحدهــای صنعت
متعلــق بــه شهرســتان آمــل اســت کــه حــدود 400 واحــد صنعتــی 
ــع فعــال اســتان نیــز در شهرســتان های  فعــال دارد. 26 درصــد صنای

ســاری، بابــل و ســوادکوه مســتقر هســتند.
همچنیــن مازنــدران بــا دارا بــودن 1.٥ درصــد از اراضــی کشــور و ٥.2 
درصــد اراضی کشــاورزی کشــور ســاالنه بیــش از هفت میلیــون و ٥00 
هــزار تــن محصــوالت کشــاورزی تولیــد مــی کنــد کــه  11 درصــد 
ارزش اقتصــادی محصــوالت کشــاورزی کشــور را بــه خــود اختصــاص 

داده اســت. 

خبر

ارزش ارزی صادرات مازندران ۲۰ درصد افزایش یافت


