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گونی مرگبار قایق بادی در دریای  واژ
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رئیس اداره توسعه نوغانداری مازندران اعالم کرد؛

 پیش بینی تولید بیش از ۱۰۰ تن پیله 
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به همت شهرداری و شورای اسالمی شهر رویان

کلنگ دیواره ساحلی شهر 
تاریخی رویان به زمین زده شد

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران خبر داد:

راه.اندازی کلینیک تخصصی 
حیات وحش در آمل و چالوس 

نماینده ولی فقیه در مازندران؛

کشاورزی مازندران از تولید 
دانش بنیان عقب مانده است

سیاسی
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4ورزشی
چای خوری در کاخ ۱۰۳ ساله؛

کاخ چایخوران، از بازسازی تا افتتاح
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سفرهای آرام و دلچسب  همه روزه از تهران به مقصد

با اتوبوسهای vip گیتی پیما ایران
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استانبول.آنکارا.ایروان.تفلیس.ابتویم.

مازندران رسبلند در برگزاری جام  بین امللیل تخیت

دستگاه مناقصه گذار: شهرداری ایزدشهر
گلسار 52  الی 55 موضوع مناقصه: اجرای دیواره ساحلی حد فاصل 

منابع تأمین اعتبار: بخشی از منابع داخلی و بخشی اعتبارات استانی
باند و  راه  بهاء  فهرست  طبق  ریال   23/955/664/949 اولیه:   برآورد 

 سال 1401                                    
نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری ایزدشهر 
به مبلغ 1/200/000/000 ریال )یکصد و بیست میلیون تومان( اعتبار سه ماه از 
تاریخ صدور و یا وجه نقد واریز به حساب 77445 به نام شهرداری ایزدشهر 

در بانک تجارت 
مهلت دریافت اسناد مناقصه در سامانه ستاد:  از تاریخ 1401/03/22  الی  

1401/03/29
روز  اداری  وقت  پایان  تا  ستاد:  سامانه  در  مناقصه  اسناد  ارسال  تاریخ 

پنجشنبه مورخ 1401/04/09  
کمیسیون معامالت)مناقصه(: روز شنبه  مورخ 1401/04/11   تاریخ تشکیل 

ساعت 15:00
کسب اطالعات بیشتر به پایگاه ملی مناقصات مراجعه نموده و یا با  برای 

شماره¬های ذیل تماس حاصل فرمایید.
تلفن: 44536000- 44534068

علی اصغر مسلم پور 
شهردار ایزدشهر

گهی مناقصه عمومی)نوبت اول( آ

بررسی نتایج رهاشدن زباله و پسماند در رودخانه های مازندران؛

رودخانه های شیالتی در 
خط مقدم آلودگی

ادامه حضور در NPT مجوز ترور 
دانشمندان است!

نکات مستندی را که در پی آمده است، با 
دقت مطالعه کنید و سپس خودتان قضاوت 
کنید که آیا خروج ایران از » پیمان عدم اشاعه 
سالح های هسته ای، NPT « تنها راه پیش روی 
آیا ترک این پیمان برای  و  کشورمان نیست؟! 
تامین امنیت و دفاع از منافع ملی جمهوری 

اسالمی ایران ضرورت فوری و حیاتی ندارد؟!

از  مازندران  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  کل  اداره  سرپرست 
دسترسی آسان 2200 خانوار روستایی فریدونکنار به خدمات قابل 

ارائه در دفاتر آی سی تی خبر داد.
اسماعیل اعزی در بازدید از دفتر آی سی تی در روستای کوچک 
، گفت: با تشکیل دفتر آی سی تی  بیشه محله شهرستان فریدونکنار
نوائی محله، شیر  در این روستا، دسترسی اهالی پنج روستا پایین 
محله، کاردگر محله، کوچک بیشه محله و نوائی محله با جمعیتی 

بالغ 2200 خانوار به خدمات دستگاه های اجرایی تسهیل است
تی  سی  آی  و  دولت  پیشخوان  دفاتر  پروانه  می گوید:صدور  او 
خدمات  اجرایی  دستگاه های  خدمات  ارائه  هدف  با  روستایی 
دهنده استان به دفاتر پیشخوان در راستای تحقق اهداف دولت 
الکترونیک، ارتقاء سالمت اداری، کاهش مراجعات مردم شهر ها و 
دستگاه های خدمات دهنده و جلب رضایت شهروندان می باشد.

به گفته اعزی وجود دفاتر آی سی تی روستایی قبل از استفاده از 

منافع با هدف ارائه خدمات به مردم، توسعه مناطق روستایی و در 
کار و ایجاد فرصت های  نتیجه باال بردن سطح رفاه ورونق کسب و 
اشتغال  و  محصوالت  فروش  و  تولید  افزایش  راستای  در  مناسب 

پایدار مردم منطقه می باشد.

دسترسی 22۰۰ خانوار روستایی فریدونکنار به دفاتر آی سی تی

یایی گفت: به زودی محصول علمی طرح مطالعاتی که کتاب اطلس مورفولوژی  عضو هیات مدیره انجمن مهندسی سواحل  و سازه های در
سواحل ایران است به چاپ می رسد و منتشر می شود. همایون خوشروان اظهار کرد: پژوهش و مطالعات اطلس مورفولوژی سواحل ایران با 
یانوردی انجام گرفت.وی افزود: این طرح مطالعاتی در سال 1399 آغاز شد و در مرداد سال 1400 به اتمام رسید. حمایت سازمان بنادر و در

یایی تصریح کرد: میانکاله در این طرح بیش از 3 هزار کیلومتر سواحل کشور  عضو هیات مدیره انجمن مهندسی سواحل و سازه های در
یای عمان مورد بازدید قرار گرفت و مهم ترین لندفرم های ساحلی شناسایی شد.به  یاچه ارومیه، خلیج فارس و در ، در یای خزر در حوضه در
گزارش فارس، این مسوول یادآور شد: مجموع داده های حاصل از این تحقیق در قالب سامانه اطالعات جغرافیایی ذخیره، طبقه بندی و به 
هنگام سازی شد و در نهایت اطلس داده های مکانی لندفرم های ساحلی کشور تولید شد که شرکت مهندسی مشاور کران سازه پاسارگاد 

مسؤولیت انجام این طرح را برعهده داشتند.

اطلس مورفولوژی سواحل ایران منتشر می شود

رودبار  جنت  روستای  در  گاوزبان  گل  ملی  جشنواره  هفتمین 
رامسر مهد گل گاو زبان ایران برگزار شد.جنت رودبار میزبان هفتمین 

جشنواره ملی گل گاوزبان است.
گل  از محصوالت  برگزاری این جشنواره نمایشگاهی  در حاشیه 
گاوزبان، آثار صنایع دستی مردم منطقه در معرض دید و فروش قرار 
و  جشنواره ها  ستاد  رییس  و  رامسر  فرمانداری  می گیرد.سرپرست 
رویداد ها گفت: جشنواره ها در راستای تحقق شعار سال مقام معظم 

رهبری و حمایت از تولید برگزار می شود.
باتوجه  است  شده  آمادگی  اعالم  افزود:  یان  شیرودعشور ابراهیم 
، وجود فرودگاه، امکانات اقامتی و رفاهی و  کم نظیر به جاذبه های 
، رویداد های بین المللی و ملی را میزبانی  مهمان نوازی مردم عزیز

نماییم.
هکتار   140 گفت:  نیز  رامسر  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
سطح زیر کشت در شهرستان وجود دارد که از این سطح 40 تن گل 

گاو زبان خشک تولید می شود.

گیاه رابطه  ابوالحسنی افزود: میزان رشد و بهره وری در تولید این 
یابی این محصوالت در بازار های هدف دارد. مستقیمی با میزان بازار
سازی  برند  و  محوری  بازار  ترویجی  آموزش  داشت:  اظهار  وی 

محصوالت باید در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش صداوسیما، دهستان جنت رودبار در شهرستان رامسر 
با 46 روستا جز اصلی ترین منطقه کشت گل گاوزبان و پایتخت این 

محصول در ایران به شمار می رود.
گل گاوزبان یک گیاه علفی به طول 40 تا 70 سانتی متر است؛ که 

دهستان های جنت رودبار و اشکور رامسر رویشگاه آن است.
از تجزیه شیمیایی گیاه گل گاوزبان مهم ترین ماده ای که به دست 

می آید نیترات دو پتاس است.
بیماری  انواع  برای  درمانی  خواص  با  طبی  گیاهی  زبان  گاو  گل 
است که تقریبًا تمامی اجزاء آن، اعم از گل ها و برگ ها و دانه های آن 
به عنوان دارو استفاده می شود. همچنین دانه های این گیاه را برای 

تهیه روغن مورد استفاده قرار می دهند.

گاوزبان در  جنت رودبار رامسر گل  برگزاری جشنواره ملی 
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اخبار

نکات مستندی را که در پی آمده است، 
بـــا دقـــت مطالعـــه کنیـــد و ســـپس خودتان 
قضاوت کنید کـــه آیا خروج ایران از » پیمان 
 » NPT ،عدم اشـــاعه ســـالح های هســـته ای
تنها راه پیش روی کشـــورمان نیســـت؟! و آیا 
ترک این پیمان برای تامین امنیت و دفاع از 
منافع ملی جمهوری اسالمی ایران ضرورت 

فوری و حیاتی ندارد؟!
انتشـــار  بـــا  شـــریعتمداری  حســـین 
یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت: نکات 
مســـتندی را که در پی آمده اســـت، با دقت 
مطالعـــه کنیـــد و ســـپس خودتـــان قضاوت 
کنیـــد کـــه آیا خـــروج ایـــران از » پیمـــان عدم 
اشاعه ســـالح های هسته ای، NPT « تنها راه 
پیش روی کشورمان نیست؟! و آیا ترک این 
پیمـــان برای تامین امنیـــت و دفاع از منافع 
ملی جمهوری اسالمی ایران ضرورت فوری 

و حیاتی ندارد؟! بسم اهلل، بخوانید!
1- ابتـــدا در این بخش از بیانات دقیق و 
کـــه روز 29  موشـــکافانه رهبر معظم انقالب 
آبان ماه سال 1392 در جمع بسیجیان ایراد 

فرموده اند دقت کنید:
کـــه از  کشـــوری اســـت  یـــکا تنهـــا  2- آمر
بمـــب اتم اســـتفاده کـــرده و دســـت کم 250 
هزار انســـان بی گنـــاه را در بمباران دو شـــهر 
کـــی ژاپن قتل عـــام کرده  کازا هیروشـــیما و نا
اســـت. طـــی 77 ســـال گذشـــته هیچ یـــک 
یـــکا نـــه فقـــط آن جنایت  از دولت هـــای آمر
ک را محکـــوم نکرده انـــد بلکـــه ادعـــا  هولنـــا
کی به  کازا می کنند با بمباران هیروشیما و نا
جنگ جهانی دوم خاتمه داده و از کشـــتار 
بیش تر در جریان جنگ یادشـــده جلوگیری 
کرده اند! این ادعای دروغ در حالی است که 
از ســـه دولت محور آلمان، ایتالیا و ژاپن که 
در مقابل متفقین قرار داشـــتند، دولت های 
آلمان و ایتالیا در ژوئن ســـال 1945 - خرداد 
1324 - یعنـــی نزدیـــک بـــه دو مـــاه قبـــل از 
کازاکی )اوت 1945 (  بمباران هیرو شیما و نا
بدون قید و شرط تسلیم شده بودند و دولت 
ژاپـــن نیز بـــرای چگونگـــی تســـلیم در حال 
کره با متفقیـــن بود. یعنی جنگ جهانی  مذا
دوم با پیروزی متفقین پایان یافته بود. اما با 
وجـــود پایان جنگ چرا آمریکا از بمب اتمی 
اســـتفاده کرد و صدها هزار انسان بی گناه را 
ک و خون کشـــید؟! ماجـــرای آن بارها  به خا
ک تر است  .  بخوانید  !    وحشیانه تر و هولنا

3- ژنـــرال  »ویلیـــام لی هـــی« رئیس  وقت 
یـــکا در خاطرات  ســـتاد مشـــترک ارتـــش آمر
کـــه »ژاپـــن قبـــل از  خـــود اعتـــراف می کنـــد 
کـــی شکســـت  کازا بمبـــاران هیروشـــیما و نا
خورده و آماده تسلیم بود. ژاپنی ها از دو ماه   
قبل یعنی ژوئن 1945 نیز برای تســـلیم اعالم 
کره بودند،  آمادگـــی کرده و با مـــا در حال مذا
بنابراین احســـاس من آن است که استفاده 
مـــا از بمـــب اتمـــی چیـــزی شـــبیه برخـــورد 

آدم های وحشی و قرون وسطایی بود«.
کیـــد  تا وی   ،598 پایـــگاه  گـــزارش  بـــه 
می کنـــد که »بمـــب اتمی تولیدشـــده نیاز به 

آزمایش داشـــت و چنان که نتیجـــه آزمایش 
موفقیت آمیـــز بـــود، دیگـــر نیـــازی بـــه ادامه 
تحقیـــق نبود و فرصت آزمایش نیز همیشـــه 
به دســـت نمی آمـــد. در واقع ژاپـــن، محل و 
فرصـــت ایـــن آزمایش بـــود «! ســـه هفته قبل 
کـــی-  کازا از بمبـــاران اتمـــی هیروشـــیما و نا
اواســـط جـــوالی 1945 - ژنرال »رالـــف بارد« 
یـــکا با  یایـــی آمر معـــاون فرمانـــده نیـــروی در
ارســـال نامـــه ای رســـمی بـــرای »استیســـون« 
وزیر جنگ، ضمن اشـــاره به تلفات انسانی 
کید  ک بمب اتمـــی و با تا ســـنگین و هولنـــا
بر درخواســـت برای تســـلیم، توصیه می کند 
کنـــون که تصمیم برای بمبـــاران اتمی ژاپن  ا
در حـــال قطعی شـــدن اســـت، بهتر اســـت 
»اطالعات الزم درباره قدرت تخریبی بمب 
اتمی اعالم شود« و نتیجه می گیرد که »ژاپن 
گاهی  در حال تســـلیم به طور قطع بعـــد از آ
ک بمب  از تلفات انســـانی ســـنگین و هولنا
اتمی بدون قید و شرط تسلیم خواهد شد«.

4- برخی گزارش هـــا حکایت از آن دارند 
یـــکا به بهانـــه تعقیب ســـران القاعده  که آمر
در غارهـــای »تارا بـــورا«ی افغانســـتان نیز از 
کتیو  بمب های اتمی با تشعشـــعات رادیو ا
کم دامنه اســـتفاده کرده اســـت و نمونه ای از 
این نـــوع بمبـــاران در یمن نیز گزارش شـــده 
اســـت! همین جا بـــرای درک مفهوم اخالق 
در میان مقامـــات آمریکایی گفتنی اســـت 
کـــه بعـــد از تولید بمـــب نوترونی کـــه یکی از 
ک ترین انواع بمب های اتمی اســـت،  خطرنا
» ســـاموئل کوهیـــن « مخترع این بمـــب از آن 
با عنـــوان » بمب اخالقی«! یـــاد کرده و گفته 
بود » بمب های نوترونی فقط موجودات زنده 
را می کشند و به ســـاختمان ها و تاسیسات 

آسیبی نمی رسانند «!
تاسیســـات  از  آژانـــس  بازرســـی های   -5
کز نظامی کشورمان به  هســـته ای و برخی مرا
بهانـــه اطمینان از صلح آمیـــز بودن فعالیت 
هســـته ای ایران صـــورت گرفتـــه و می گیرد و 
تا کنون بارها اعالم شده است که در فعالیت 
هسته ای ایران انحرافی به سوی تولید سالح 
دیـــده نمی شـــود و آخرین نمونـــه آن، گزارش 
کید  آمانـــو مدیرکل قبلی آژانس اســـت که تا
گر قصور  داشـــت در برنامه هســـته ای ایران ا
 -BREACH -تقصیـــری یـــا   -FAILURE -
کنـــون برطـــرف شـــده  هـــم وجـــود داشـــت، ا
... گفتنی اســـت که آمریکا از طریق  است و
گروســـی، مدیـــرکل فعلـــی آژانـــس کـــه در آن 
هنگام معاون آمانو بود فشار فراوانی به آمانو 
وارد کـــرده بود که گزارش خـــود را پس بگیرد! 

ولی آمانو نپذیرفته بود.
کنـــون دقـــت بفرمائیـــد! به قـــول معروف  ا
هـــم چـــوب را خورده ایـــم و هـــم پیـــاز را بـــه 
خوردمـــان داده اند. به بیان دیگر از یک ســـو 
به سخت ترین و بی سابقه ترین بازرسی ها از 
کز حساس  تاسیسات هسته ای و برخی مرا
نظامـــی خود تـــن داده ایـــم و از ســـوی دیگر 
تحریم هـــا نه فقط لغو نشـــده بلکـــه دو برابر 
هم شده است! کجای این نا معادله به سود 

کشورمان بوده اســـت که قابل ادامه باشد؟! 
و بعد از چالش 20 ســـاله هسته ای در کدام 

نقطه ایستاده ایم؟!
6- حـــاال بـــه چنـــد نمونـــه زیـــر کـــه فقط 
 اندکی از اعترافات فراوان و صریح مقامات 

ید؛ آمریکایی است نگاهی بینداز
گوســـت 2012 »جـــی کارنـــی«  الـــف- 10 آ
یـــک  در  ســـفید  کاخ  وقـــت  ســـخنگوی 
یم  کنفرانس خبری  می گوید: »ما »چشم« دار
و می توانیم برنامه هسته ای ایران را مشاهده 
کنیم.« وقتی خبرنگار از او می پرســـد منظور 
شما از »چشم« چیست؟ می گوید: »منظورم 
بازرســـان آژانـــس بین المللـــی انـــرژی اتمـــی 
اســـت که آخرین اطالعات را در اختیارمان 

قرار می دهند«!
ب- )دو هفتـــه پـــس از امضـــای برجام( 
« وزیر انرژی وقـــت آمریکا و  »ارنســـت مونیـــز
کره کننده آمریکا در  یکی از اعضای گروه مذا
مقاله ای برای نشریه »فوروارد« رابطه بازرسان 
آژانس با آمریکا را کمی بیش تر توضیح داد: 
»از ســـال 1980، مـــا همـــه بازرســـان آژانس را 
المـــوس« تربیت  در آزمایشـــگاه ملـــی »لوس آ
کرده ایـــم. ما بـــرای آن ها ده ها دوره آموزشـــی 
برگـــزار کـــرده و اطمینـــان حاصـــل  کردیم که 
آن ها از پیشـــرفته ترین تجهیزات و ابزارهای 
کز  الکترونیکی برای کســـب اطالعات از مرا

حساس ایران برخوردار هستند «!
« بازرسی های  ج- »اندیشـــکده بروکینگز
ویـــژه برجـــام را فرصتـــی تـــازه بـــرای ایـــاالت 
متحـــده می نامـــد و طـــی یادداشـــتی به قلم 
ســـاوترن  دانشـــگاه  اســـتاد   » رونـــر »جاشـــوا 

متدیست آمریکا، می نویسد:
»حضور بازرســـان فرصت هـــای جدیدی 
بـــرای جمـــع آوری اطالعـــات فراهـــم خواهد 
از  تنهـــا ســـازمان های اطالعاتـــی  نـــه  کـــرد. 
گزارش های بازرســـی درباره برنامه هسته ای 
ایران سود خواهند برد، بلکه آزاد خواهند بود 
که دیگر حوزه های علمی و زیرساخت های 

صنعتی و نظامی ایران را نیز بررسی کنند«!
د- جان برنان )رئیس  ســـازمان اطالعات 
آوریـــل 2015 )19    8  )CIA-یـــکا آمر مرکـــزی 
سیاســـت  »انســـتیتو  در   )1394 فروردیـــن 
کراتـــی آمریکا را  گروه مذا دانشـــگاه   هاروارد« 
بـــه خاطر دســـتیابی بـــه برنامه جامـــع اقدام 
مشـــترک با ایـــران )برجام ( و برخـــی مفاد آن 
گیـــر  گســـترده و فرا از جملـــه بازرســـی های 
ستایش می کند و می گوید از این که ایران با 
گیر موافقت کرده » خشنود و  بازرسی های فرا
یم بازرسی ها فکر  غافلگیر شدم... درباره رژ
می کنـــم ]آن[ کاماًل غافلگیرکننده و بســـیار 

خوب است«!
کـــه  کنیـــد  7- حـــاال خودتـــان قضـــاوت 
عضویت ما در پیمان NPT برای کشـــورمان 
چه دستاوردی داشته است؟! آیا غیر از ترور 
دانشمندان هســـته ای، خرابکاری و انفجار 
در تاسیســـات هســـته ای، افشای اطالعات 
سّری نظامی و صنعتی، آسیب های جدی 
بـــه صنعـــت هســـته ای، ایجـــاد مشـــکالت 

فـــراوان اقتصـــادی، بر بـــاد دادن امکانات و 
کالن  هزینه هـــای  و  داخلـــی  ظرفیت هـــای 
مالی، دســـتاورد دیگری هم داشـــته است؟! 
مســـتند  فوق الذکـــر  مـــوارد  از  کدامیـــک 
نیســـت؟! و کدامیک از آن هـــا قابل کم ترین 
گـــر این گونـــه نیســـت - که  تردیـــد اســـت؟! ا
 NPT نیســـت - ادامه حضورمـــان در پیمان

برای چیست؟!
کـــه ادامه حضور  با جرأت می توان گفت 
NPT غیـــر از صـــدور مجـــوز  کشـــورمان در 
برای ترور دانشـــمندان، تخریب تاسیســـات 
نظامی و هســـته ای و بر بـــاد دادن امکانات 
و ظرفیت هـــای داخلی هیچ نتیجه دیگری 
گر مســـئوالن  نداشـــته و نخواهـــد داشـــت! ا
محترم کشـــورمان چه در گذشته و چه حال 
از چالش هسته ای 20 ساله و حضورمان در 
NPT نتیجه دیگری ســـراغ دارنـــد بفرمایند! 

گـــر غیـــر از آنچـــه گفتـــه شـــد نتیجـــه ای  و ا
نمی شناسند - که نیست و نمی شناسند - 
چـــرا در ضرورت خروج از پیمان NPT تردید 

می کنند؟!
8- خـــروج ایـــران از پیمـــان عدم اشـــاعه 
ســـالح های هســـته ای )NPT( در متـــن این 
پیمان نیز پیش بینی شـــده و از آن به عنوان 
حق قانونی کشورهای عضو یاد شده است. 
در بنـــد یک از مـــاده NPT 10 تصریح شـــده 
است که » چنان که هر یک از اعضاء معاهده 
تشخیص دهد حوادثی فوق العاده مربوط به 
موضوع این معاهده منافع عالیه کشورش را 
به مخاطره  انداخته است این حق را خواهد 
کمیت ملی  داشـــت کـــه در اعمال حـــق حا
خـــود از این معاهـــده کناره گیری نماید. این 
عضـــو بایـــد کناره گیری خـــود را بـــا اطالعیه 
قبلـــی 3 ماهه بـــه تمامی اعضـــاء معاهده و 
به شـــورای امنیت سازمان ملل متحد اعالم 
نمایـــد. اطالعیـــه فـــوق بایـــد حـــاوی بیان و 
شرح حوادث فوق العاده ای باشد که به نظر 
دولت مورد اشاره، منافع عالیه کشورش را به 

مخاطره  انداخته است«.
یـــح شـــده اســـت کـــه  در ایـــن مـــاده تصر
گر کشـــور عضو » تشـــخیص دهـــد حوادثی  ا
فوق العـــاده مربـــوط به موضوع ایـــن معاهده 
منافع عالیه کشـــورش را به مخاطره  انداخته 
اســـت این حق را خواهد داشـــت که از این 

معاهده کناره گیری نماید «.
کـــه آیـــا تـــرور  کنـــون ســـؤال ایـــن اســـت  ا
در  انفجـــار  و  یـــب  تخر دانشـــمندان، 
کـــه  اســـالمی  ایـــران  تاسیســـات هســـته ای 
دشـــمن بـــا صراحـــت )بخوانیـــد وقاحت و 
خباثت ( بر اســـتفاده از اطالعات بازرســـان 
کیـــد  آژانـــس در ارتـــکاب ایـــن جنایـــات تا
می ورزد،  در فهرســـت منافع عالیه کشورمان 
گر پاســـخ مثبت اســـت چرا  جـــای ندارد؟! ا
در خـــروج فـــوری از NPT تردید می کنیم؟! و 
گر ترور دانشـــمندان و تخریب تاسیســـات  ا
هســـته ای و افشای اســـرار نظامی کشورمان 
یابـــی می کنیم که  را بیـــرون از منافع ملی ارز

وای بر ما!

ادامه حضور در
 NPT مجوز ترور 
دانشمندان است!

دبیرکل جمعیت ایثارگران با محکوم کردن قطعنامه ضد ایرانی اخیر 
ی حاضر بـــه امتیازدهی بر  شـــورای حـــکام گفت:در مواقعـــی که کشـــور
اســـاس فشـــارهای وارده شان نیســـت، قطعنامه هایی را بر ضد آن کشور 

ایجاد می کنند.
محمدجـــواد عامری دبیـــرکل جمعیت ایثارگران انقالب اســـالمی در 
گفت وگویـــی در خصـــوص تصویـــب قطعنامه ضد ایرانی اخیر شـــورای 
گر به روند برخورد کشورهای  ی اتمی گفت: ا حکام آژانس بین المللی انرژ
ی که به حق خود قانع نیستند و می خواهند حقوق ملت های  استعمار
ی  دیگـــر را ضایـــع کنند، نـــگاه کنیم، متوجه می شـــویم زمانی که کشـــور
علیرغم فشارهای وارده حاضر نمی شود به آنها امتیازدهی کنند، دست 
به ترور می زنند، بین مردم شـــایعاتی را مطـــرح می کنند یا قطعنامه هایی 
را بـــر ضد آن کشـــور صـــادر می کنند. بعـــد از انقالب اســـالمی همه این 

شیوه ها بارها برای ایران، رخ داده است.
ی بـــا ذکر مثالـــی بیان کرد: مثـــاًل در دوران دولت قبل شـــاهد بودیم  و
پا  که دولتی ها به صورت ســـهوی یا عمدی، فریب شـــایعات غرب و ارو
کســـن کرونایی به  گـــر به FATF نپیوندید، هیچ گونه وا را می خوردنـــد که ا
کشور وارد نمی شود و مردم متضرر می شوند. متأسفانه برخی مسئولین و 
کنون در دولت  رسانه های داخلی هم جمالت آن ها را تکرار می کردند. ا
حجت االســـالم رئیســـی دیدیم که بدون پیوســـتن به الیحه ای توانستیم 
کســـن وارد کنیم و موفق شـــدیم مشـــکل کرونا را حل کنیم. مشـــخص  وا
اســـت که به دولت قبل دروغ گفته اند و تولیدکنندگان این شایعات که 

پایی بودند نیز رسوا شدند. کشورهای غربی و ارو
کرات می خواســـت  عامری با اشـــاره به اینکه غرب در دور جدید مذا
یـــادی بگیرد تا مشـــکالت  همچـــون دولـــت قبـــل، از ایـــران امتیـــازات ز
اقتصـــادی شـــدیدتری را تحمیـــل کنـــد، گفـــت: حـــاال که غرب بـــه این 
خواسته خود نرسیده است، ادعا می کند که ایران، حقوق بشر را رعایت 
نمی کند یا به مردم ایران ظلم می شود. یکی از شیوه های همیشگی شان، 
تصویـــب همین مدل قطعنامه ها اســـت که هدفی جـــز مکیدن عصاره 

زحمات ملت ها ندارد.
، دبیـــرکل جمعیت ایثارگـــران، اطالع رســـانی خوب و  بـــه گزارش مهـــر
دقیـــق بـــه مردم پیـــش از انتشـــار دروغ های دشـــمنان را بهتریـــن راهکار 
یخ نشـــان داده که هر وقت به طور محکم مقابل  خواند و عنوان کرد: تار
یاده خواهی هـــای دیگران ایســـتاده ایم، عقب نشـــینی کرده انـــد و کوتاه  ز
کنون نیـــز باید این روحیه را حفظ کنیم تا در مســـیر  آمده انـــد، بنابراین ا
خود موفق شـــویم. برای مثال وقتی که کشـــتی های یونانی، نفت ایران را 
یکردی  دزدیدند، ایران نیز کشـــتی های آنان را مصادره کرد و با چنین رو
حســـاب کار دستشـــان آمد. لذا اینگونه کارهای حکیمانه و شـــجاعانه 

باید انجام شود و ادامه داشته باشد.
کید بر اینکه ایران در مرحله اول باید اقداماتی که در سازمان  ی با تا و
ی اتمـــی بـــه صـــورت داوطلبانـــه انجام داده اســـت را حـــذف کند،  انـــرژ
یم صهیونســـیتی که همه ملت ها را تهدید می کند، بمب  تصریح کرد: رژ
هســـته ای دارد و عضو MPT هم نیست، هیچ گونه اقدام و تحریمی هم 
یم صـــورت نمی گیرد. چنین مـــواردی بایـــد در دنیا معرفی  علیـــه ایـــن رژ
شوند. مسئوالن دیپلماسی باید با کشورهایی که از تبعیض جهانی رنج 
، اقدامات  می برند، پیمان های چندجانبه داشته باشند و از طرف دیگر
تنبیهـــی برای کشـــورهای تصویب کننـــده قطعنامه ضـــد ایرانی اخیر در 
کثر  گرچه با توجه به حق وتوهایی که در شورای امنیت و ا نظر بگیرند. ا

کم است. مجامع بین المللی وجود دارد، قانون جنگل حا

دبیرکل جمعیت ایثارگران انقالب اسالمی؛                                                               
کم است قانون جنگل در شورای امنیت حا

نایـــب رئیس کمیســـیون امنیت ملـــی مجلس گفت: 
الیحه بکارگیری ســـالح توســـط مامورین نیروهای مسلح 
یـــت تقدیم هیئت رئیســـه  ی بـــا قید فور در مـــوارد ضـــرور

مجلس خواهد شد.
دستوکار جلســـات اعضای کمیسیون امنیت ملی و 
ی اعالم شـــد که ادامه  سیاســـت خارجی در هفتـــه جار
رســـیدگی بـــه الیحـــه بکارگیری ســـالح توســـط مامورین 
ی یکـــی از ایـــن موارد  نیروهـــای مســـلح در مـــوارد ضرور

است.
ابراهیم عزیزی عضو هیئت رئیســـه کمیسیون امنیت 
ملـــی مجلـــس دربـــاره آخریـــن وضعیـــت بررســـی الیحه 
بکارگیـــری ســـالح توســـط ماموریـــن نیروهای مســـلح در 
ی در این کمیسیون، گفت: پس از اتفاقی که  موارد ضرور
در شـــیراز و حمله به مامـــور فرماندهی انتظامی  رخ داد، 
کمیســـیون به موضوع حمل و به کارگیری ســـالح توســـط 

نیروهـــای انتظامی ورود کرد و الیحه ای که دولت در این 
باره به مجلس ارسال کرده بود را در دستورکار قرار داد.

ی افزود:اعضای کمیســـیون امنیت ملی و سیاست  و
خارجـــی در چند نشســـت مشـــترک با حضور مســـئوالن 
ذیربـــط ایـــن الیحـــه دولـــت را بررســـی و ابعـــاد مختلف 
موضوع از هر لحاظ در نظر گرفتند تا یک الیحه جامع و 

پخته ای برای بررسی به جلسه علنی ارائه شود.
گـــزارش تســـنیم، عضـــو کمیســـیون امنیـــت ملی  بـــه 
مجلـــس با بیان اینکـــه قانون ســـابق محدودیت هایی را 
برای بکارگیری ســـالح از سوی نیروهای مسلح در مواقع 
ی ایجاد کرده بود،اضافه کرد: در این نشست های  ضرور
مشـــترک تـــالش کردیم تـــا با حضـــور مســـئوالن ذیربط به 
نیازهـــای جدیـــد فرماندهـــی انتظامـــی توجـــه و آنهـــا را 

بر طرف کنیم.
نماینـــده شـــیراز در مجلس بیان کرد: ســـعی خواهیم 

کـــرد در جلســـات کمیســـیون امنیـــت ملی قانـــون حمل 
اســـحله برای ضابطـــان قضایی با توجه به شـــرایط امروز 

جامعه و نظر دستگاههای مربوطه شود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
کید بر اینکه تالش خواهیم کرد این  خارجی مجلس با تا
یت تقدیم  الیحـــه با توجه بـــه اهمیت موضوع با قیـــد فور
هیئت رئیســـه شود تا سریعتر در دســـتورکار مجلس قرار 
گیـــرد، گفت:در این الیحه تالش می شـــود قانون حمل و 

استفاده از سالح کارآمد و به روز شود.
گفتنی است؛ ســـال گذشته مأموران انتظامی پاسگاه 
یت، با اراذل  بیدزرد شهرســـتان شیراز حین اجرای مأمور
و اوبـــاش، درگیر شـــدند که در این درگیری ســـروان علی 
، بر اثر ضربه سالح سرد )قمه( از ناحیه گردن  کبر رنجبر ا
به شـــدت مجروح شـــد و بر اثر خونریزی شـــدید به خیل 

شهدا پیوست.

یتی الیحه در مجلس؛ بررسی فور

الیحه به کارگیری سالح بروز می شود

وزیر امور خارجه؛
آشکار تمامیت  استمرار حمالت اسرائیل نقض 

ارضی سوریه است
یم متجاوز اســـرائیل به  یـــر امور خارجه گفت: اســـتمرار حمـــالت رژ وز
کز مهم  یه از جمله فرودگاه ها، بنادر و سایر مرا تاسیســـات زیربنایی سور
کمیـــت و تمامیت ارضی  ، نـــه تنها نقض آشـــکار حا و حیاتـــی آن کشـــور
یه می باشـــد، بلکه برخالف تمامی قوانین بین المللـــی، هنجارها و  ســـور
یم صهیونیستی و حمله  اصول انسانی است.در پی اقدام تجاوزکارانه رژ
به فرودگاه دمشـــق، حســـین امیرعبداللهیان جمعه شب طی گفت و گو 
یه را  ی عربی سور یم اســـرائیل به جمهور ی خود، تجاوز رژ با همتای ســـور
ی اســـالمی ایران همواره در کنار  کید کرد: جمهور به شـــدت محکوم و تا

یه بوده و همچنان خواهد ماند. دولت و ملت سور

یـــر امور خارجه ســـکوت غیرقابل قبول کشـــورها و جامعـــه جهانی،  وز
محافـــل و مجامع منطقـــه ای و بین المللی را تاســـف برانگیز و آن را مایه 
یه نیـــز در این گفت  شـــرم دانســـت.فیصل مقداد وزیر امور خارجه ســـور
ی اســـالمی ایران،  و گـــوی تلفنی، ضمن تشـــکر از حمایت هـــای جمهور
یم  یه در برابـــر اشـــغالگری و تجـــاوزات رژ بـــر ادامـــه مقاومـــت ملت ســـور
کیـــد و خاطرنشـــان کرد: اینگونـــه اقدامـــات و تجاوزات  صهیونیســـتی تا
یم  یـــم اســـرائیل در منطقه، نشـــان دهنده تـــرس و ضعف رژ سراســـیمه رژ
ی گفت: صهیونیست ها  اشغالگر صهیونیســـتی است.به گزارش ایرنا، و
به دنبال برهم زدن آرامش و ثبات در منطقه هســـتند تا وضعیت ناپایدار 
یه افزود: حمالت  و شـــکننده خود را مخفـــی کنند.وزیر امورخارجه ســـور
یستی ازجمله داعش و  اسرائیل با هدف تقویت باقیمانده گروه های ترور
یه صورت می گیرد و البته راه به جایی نخواهد برد. جبهه النصره در  سور
یه  کید کرد: این گونه تجاوزات، عزم ملت و دولت سور فیصل مقداد تا

یسم را بیش از پیش تقویت خواهد کرد. در مقابله با اشغالگری و ترور
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و  پســـماند   ، زبالـــه  رهاســـازی  معضـــل 
فاضـــالب در طبیعت و حاشـــیه جاده های 
اصلی و فرعـــی مازندران در ســـال های اخیر 
بـــه صـــورت آشـــکارا بـــه داخـــل رودخانه هـــا 
رسیده ، معضلی که ظاهرا برای حل آن هیچ 
برنامـــه ای وجود ندارد و تنهـــا تدبیر قابل اجرا 
گاه کردن شهروندان از  نیز فرهنگ ســـازی و آ

تبعات است.
تـــازه تریـــن نمونه بارز مشـــکالت زیســـت 
محیطـــی رودخانـــه هـــای مازنـــدران معضل 
ورود فاضالب به رودخانه سیاهرود قائمشهر 
است که دادستانی شهرستان جویبار دستور 
پیگیـــری رهاکردن فاضالب خام کشـــتارگاه 
طیور به این رودخانه را در پی آلودگی شـــدید 

آن و مرگ صدها قطعه ماهی داده است.
زیســـت  محیـــط  رییـــس  گـــزارش  طبـــق 
، متعاقب اعـــالم اعضاء  شهرســـتان جویبار
شورای روســـتای قادی محله مبنی براین که 
کشـــتارگاه باعـــث تلف شـــدن یکهـــزارو 500 
قطعـــه ازانـــواع ماهی های رودخانه ســـیاهرود 
شـــده اســـت، بالفاصله کارشناسان محیط 
زیســـت به  روســـتای ســـراجکال  اعزام شدند 
و مراتـــب بـــه دلیـــل  ورود فاضـــالب تصفیـــه 
نشـــده )خام ( ازسوی این کشتارگاه به داخل 
رودخانـــه و کمبـــود اکســـیژن محلـــول درآب 

،تشخیص وتایید شد.
بررسی و مشاهدات میدانی خبرنگار ایرنا 
نشـــان می دهد معضل رها ســـازی و ریختن 
زبالـــه به داخل رودخانه ها و انهار پیامدهای 
زیادی داشته است . مثال بر اثر سیالب ها به 
زمین های کشاورزی  و محل زندگی ساکنان 
اطراف رودخانه بازگشـــت کرد و نشان داد که 
که بی توجهی به این معضل می تواند زباله را 
در یک چرخه کامل بـــار دیگر به زندگی تک 

تک شهروندان برگرداند.
شـــماری از کشـــاورزان و روستائیان بخش 
هـــای الله آبـــاد بابـــل ،بهنمیر و هادی شـــهر 
بابلســـر ،دشـــت ســـر آمـــل ،بخـــش مرکـــزی 
قائمشـــهر ،  بخـــش کیاکال ســـیمرغ  و بخش 
مرکزی جویبـــار هر بار کـــه رودخانه های این 
مناطـــق و نهرهـــای منتهـــی به آنها ســـیالبی 
شـــد شاهد بازگشت زباله های به زمین های 
کشاورزی ، باغ ها و حتی حیاط خانه هایشان 
بودند و از این بابت بارها و بارها گالیه کردند 
، غافـــل از ایـــن که بخشـــی از این زبالـــه ها را 
خودشان تولید و در حاشیه یا داخل رودخانه 

ها و نهره رها کردند.
معضل ریختن زباله در داخل رودخانه ها 
با تغییر ســـبک زندگی روســـتاییان طی سال 
هـــای اخیر پیچیـــده تر شـــده اســـت. دیگر 

آن دوران گذشـــته اســـت که تنهـــا زباله قابل 
مشـــاهده در روســـتاها باقی مانده میوه های 
پوســـیده یا پوســـت  میـــوه های خورده شـــده 
، بـــود کـــه اگر در حجـــم زیاد بـــا آن مواجه می 
شـــدند ، دفنش مـــی کردند تا تبدیـــل به کود 
شود. این روزها روستاهای مازندران در تولید 
زباله دستکمی از شهرها ندارند و عمده زباله 
تولیدی آنها نیز مانند شهرنشینان انواع ظروف 
پالستکی اســـت. به عبارتی دیگر از فرهنگ 
دفن زباله های تر و سوزاندن زباله هایی که در 
ک تجزیه نمی شوند با تغییر مصرف مواد  خا
غذایی در روســـتا خبری نیســـت و به همین 
دلیل نیز هر روز شـــاهد رها شدن زباله ها در 
طبیعت و دپوی آن در حاشیه راه های اصلی 
ک تر از همه رهاســـازی آن  و فرعـــی و خطرنـــا

داخل و حاشیه رودخانه ها و انهار هستیم.
بررســـی ها نشـــان می دهد که از ســـه دهه 
پیـــش زنـــگ هشـــدار بـــه نـــوع نـــگاه مـــردم و 
مســـئوالن نســـبت به دفع و رها ســـازی زباله 
ها به داخل و حاشـــیه رودخانه ها ، جنگل و 
دریا به  عنوان منابع طبیعی  و محیط زیست 
حساس و شکننده این خطه شمالی به صدا 
در آمد ، اما نتیجه آن امروز نفوذ آلودگی های 
ک ،محصوالت  ناشی از پسماندها به آب ،خا
کشـــاورزی و باغی و در نهایت ســـفره و جان 

شهروندان است.
طبق گزارش ســـازمان پســـماند مازندران ، 
روزانه در این استان بیش از سه هزار تن زباله 
تولید می شود که از این میزان حدود یکهزار و 
260 تن زباله تولیدی مربوط به روستاهاست 
و بـــه  عبارتـــی 43 درصد زبالـــه های تولیدی 
مازنـــدران مربـــوط به روســـتاییان اســـت که با 
توجه به حساســـیت محیـــط روســـتا از نگاه 

کارشناسان نگران کننده محسوب می شود.
 سازمان پسماند مازندران پیش بینی کرده 
است که میزان تولید زباله در مازندران تا سال 
1404 چشـــم انداز 20 ساله کشـــور به حدود 6 
هزار تن برســـد که نســـبت به وضعیت فعلی 

رشد 100 درصدی خواهد داشت.

رودخانه ه���ای ش���یالتی ، قربان���ی خط 
مقدم  

گذشـــته از این که رودخانه های مازندران 
نقـــش مهمـــی در آبیـــاری 460 هـــزار هکتـــار 
اراضی زراعی و باغی اســـتان بویـــژه 230 هزار 
هکتـــار شـــالیزاری دارند ، محلی بـــرای تخم 
ریزی ماهیان دریای خزر محسوب می شوند 

.

طبق گزارش های رسمی حدود 130 رشته 
رودخانه در مازندران جریان دارد که 24 رشته 

آن رودخانه های شیالتی هستند به این معنا 
کـــه عالوه بر نقش مهمشـــان در کشـــاورزی و 
باغـــداری ، نقش بـــی جایگزینی بـــرای تخم 
ریزی و تکثیر ماهیان استخوانی دریای خزر 

و ماهیان خاویاری دارند.
بررســـی ها و اظهارات رسمی کارشناسان 
نشان می دهد که طی سال های گذشته کم 
آبی و عمق کم آب در رودخانه های مازندران  
سبب شد تا  عالوه بر برداشت بی رویه شن و 
ماسه ،آلودگی های صنعتی و کشاورزی نیز 

بیشتر از گذشته خود را نشان بدهد.
نمونه بارز اثـــرات ورود انواع فاضالب های 
صنعتـــی و خانگی بـــه رودخانه های منتهی 
یـــای خزر طبق اعالم  رســـمی ســـازمان  به در
شـــیالت ایـــران کاهـــش حـــدود 90 درصدی 
تکثیـــر طبیعـــی انـــواع ماهیان بـــه خصوص 
ماهیان اســـتخوانی دریای خزر طـــی 10 تا 15 
سال گذشته است. حدود 80 درصد ماهیان 
یـــای خـــزر رودکوچ هســـتند که بـــرای تخم  در
ریـــزی بایـــد به رودخانـــه ها مهاجـــرت کنند، 
ولـــی بـــه دالیـــل مختلـــف از جملـــه آلودگی 
بیش از حـــد رودخانه ها ، برداشـــت بی رویه 
شـــن و ماسه ، ساخت و ســـازهای غیرمجاز 
در حاشـــیه رودخانه ها و از بین رفتن مســـیر 
مهاجرت ماهیان سبب شد تا  زیستگاه های 

طبیعی ماهیان تخریب شود.
دهیـــار روســـتای » کـــروکال بـــاال « از توابـــع 
شهرســـتان بابـــل با بیان این که از ســـه ســـال 
پیـــش همزمان بـــا اجرای ناقص جمـــع آوری 
و حمـــل و نقـــل زبالـــه روســـتاها مشـــکالت 
پراکندگی و رها سازی پسماند ها دو چندان 
شده است، گفت: از سوی دیگر مخالفت و 
موافقت بعضی از اهالی در جمع آوری سبب 
شـــده است تا با مشکل کمبود اعتبار مواجه 

شویم که مزید بر علت شده است.
مهـــدی بابایـــی افـــزود: بـــا توجه بـــه اطالع 
رســـانی های متعدد در مساجد و نصب بنر 
و  نوشـــتن پارچه در طول سال، بیشتر  اهالی 
مبلغ ساالنه بابت جمع آوری و حمل زباله را  

پرداخت نکرده اند و همکاری الزم را ندارند.
وی با توضیح این نکته که به دلیل هزینه 
بـــاالی جمـــع آوری زباله ها و بـــا هدف پائین 
آمدن حق ســـهم هـــر خانـــواده ،جمـــع آوری 
و حمـــل زبالـــه هـــا از درب منازل بـــه صورت 
هر دو هفتـــه ، یک روز انجام می شـــود، بیان 
داشـــت: به دلیـــل طوالنی شـــدن زمان جمع 
آوری ، بو گرفتگی ، پاره شـــدن نایلون زباله ها 
و پراکندگی زباله در اثر حمله گربه ها و سک 
مشکالت زیســـت محیطی دو چندان شده 

است.  

بابایی برگشت زباله های خانگی ناشی از 
سیالب رودخانه ها را به زمین های کشاورزی 
و منـــازل تایید کـــرد و گفـــت : امیدواریم این 
چالش اساســـی که البته خودمان مسبب آن 
بـــوده ایـــم درس عبرتی بـــرای رعایت فرهنگ 
نریختن زباله در حاشیه و داخل رودخانه ها 

شود. 
وی بیـــان داشـــت: ریختـــن و رها ســـازی 
پنهانی به خصوص شـــبانه زباله در حاشـــیه 
جاده های فرعی روســـتا از معضالت جدی 
شـــده اســـت، از آن جایی که در چند ســـال 
اخیـــر رونـــد مهاجرت از شـــهرها به روســـتاها  
بیشـــتر شـــده  و بیشـــتر روســـتائیان نیـــز از 
خودروی شـــخصی برخـــوردار شـــدند ، زباله 
های تولیدی را در ســـطل های زباله شـــهری 

می اندازند. 

زباله ، مشکل مهم رودخانه و امور آب   
مدیر منابع آب شهرستان بابل نیز ضمن 
ابـــراز تاســـف و تایید وجـــود انـــواع زباله های 
خانگی در انهـــار و رودخانه هـــا گفت: امروز 
مشـــکالت کشـــاورزان عـــالوه بـــر کنـــد پیش 
رفتن طـــرح های الیروبی و آبگرفتگی ناشـــی 
از ســـیالب به بحـــران پراکندگـــی زباله های 
خانگـــی در زمیـــن هـــای کشـــاورزی و حتی 

منازل کشیده شده است.
محســـن گیالنـــی بـــا بیـــان ایـــن کـــه 350 
کیلومتـــر انهـــار و رودخانـــه هـــای اصلـــی و 
فرعـــی در  بابل وجـــود دارد کـــه تامین کننده 
آب زراعی کشـــاورزی و باغی و گـــذرگاه  آب 
برای شهرســـتان های بابلســـر ، محمودآباد و 
فریدونکنار نیز اســـت،  توضیح داد: اهمیت 
الیروبی و حفظ و حراســـت از حریم و  بســـتر 
این رودخانه ها بسیار مهم  ضروری است اما 
متاســـفانه به دلیل کمبود اعتبار به شدت با 

مشکالت الیروبی مواجه هستیم.
وی وضعیـــت همـــوار شـــدن مســـیر آب 
در رودخانـــه هـــا و انهـــار را هـــر ســـاله وخیم 
تـــر توصیـــف کـــرد و بیـــان داشـــت: درحال 
حاضـــر رودخانه ها  و انهـــار عالوه بر این که 
به  صورت طبیعی با آوردهای مختلف شن 
و ماســـه و از ســـوی دیگر رویش انواع علف 
های هـــرز و درخـــت حاشـــیه ای ، ضرورت 
الیروبی رودخانه ها را بیشتر کرده است ، اما 
افزایش بی توجهی ها برخی از روســـتائیان با 
یختن انواع زباله ها شرایط را برای عبور آب  ر
در زمان ســـیالب دوچندان کرده اســـت که 
نتیجه آن بازکشـــت همیـــن زباله ها به زمین 
های کشاورزی و حتی محل زندگی آنان در 

حیاط خانه ها است.

بررسی نتایج رهاشدن زباله و پسماند در رودخانه های مازندران؛

رودخانه های شیالتی در 
خط مقدم آلودگی

یســـت کره میانکاله با اشاره به اعزام  رئیس ذخیره گاه ز
بالگـــرد بـــرای اطفـــای حریـــق در میانکاله گفـــت: برای 
نخستین بار در میانکاله شاهد حضور بالگرد آتش نشان 
ی خاموش  کنون به طور کامل منطقه آتش ســـوز بودیم و ا
ی در نوار  شـــد.  این مســـئول اظهـــار داشـــت: آتش ســـوز
ســـاحلی پناهـــگاه حیات وحـــش میانکاله که از شـــب 
گذشته آغاز و تا بامداد ادامه یافت و همچنین برای بار 
دوم نیز از صبح امروز تا ساعتی پیش به طول انجامید، 
ی بیان کرد: اطفای کامل برای  باالخره به پایان رســـید.و
نخسیتن بار از طریق بالگرد صورت گرفت، بالگرد هایی 

که استاندار مازندران سال گذشته آن ها را به استان وارد 
کرد.

یســـت کره میانکاله بیـــان کرد: این  رئیـــس ذخیره گاه ز
یا توانســـت به کمک  بالگـــرد پس از 16 بـــار آبگیری از در

محیط بانان بیاید و آتش را خاموش کند.
ی  ی، و بـــه گـــزارش پایـــگاه اطـــالع رســـانی اســـتاندار
گفـــت: وزش باد شـــدید، گرمای هوا و پوشـــش ســـازیل، 
عملیات اطفای حریق را کند کرده بود و از طرفی شدت 
ی را افزایش داد که خوشـــبختانه با هماهنگی  آتش ســـوز
یست اســـتان و شهرستان،  ، مدیرکل محیط ز اســـتاندار

ی  فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان، فرماندار
بهشهر و همچنین تالش بی وقفه محیط بانان توانستیم 

یم. این مشکل را از پیش رو بردار
گر بالگرد اعزام نمی شـــد، عملیات  ی تصریح کرد: ا و
اطفای حریق تا ســـاعات دیگر هم به اتمام نمی رسید و 
ی انســـانی ما هم در این شرایط جوی توان  از طرفی، نیرو

و امکانات الزم را نداشتند.
پایـــان اذعـــان داشـــت: خســـارت ششـــمین  ی در  و
ی در میانکاله که عمدتًا خطای انسانی است،  آتش سوز

پس از برآورد نهایی اعالم می شود.

رئیس ذخیره گاه زیست کره میانکاله؛

آتش در میانکاله با اعزام بالگرد مهار شد

رئیس هیات نجات غریق و غواصی شهرستان محمودآباد خبر داد؛
گونی مرگبار قایق بادی در دریای  واژ

محمودآباد
رئیـــس هیات نجـــات غریق و غواصـــی شهرســـتان محمودآباد گفت: 
یا محمودآباد ســـبب مرگ  واژگونـــی یـــک قایق بادی در آب هـــای خانه در

یک شهروند آملی شد.
ســـعید خادمـــی در گفـــت و گو با خبرنـــگار ایرنـــا افـــزود: اعضای یک 
یا با اســـتفاده از یک قایق بادی وارد آب  خانواده آملی در شـــهرک خانه در

یا غرق شدند. شدند که به دلیل طوفانی بودن در
ی بـــا بیان اینکه اعضای این خانواده فاقد جلیقه نجات بودند، بیان  و
یا قایق بادی دچار حادثه می شود که ناجیان  کرد: به علت مواج بودن در
غریق مستقر در منطقه دو نفر از اعضای این خانواده را نجات می دهند.
رئیس هیات نجات غریق شهرســـتان محمودآباد گفت: متاسفانه نفر 
سوم این خانواده که یک مرد 45 ساله بوده است  بر اثر غرق شدگی جان 

خود را از دست داد.
چنـــد روز قبل نیز یک جوان مســـافر 
و غیربومـــی هنـــگام شـــنا در آب هـــای 
یای مازندران در شهرستان  ســـاحلی در

رامسر غرق شد و جان باخت.
 پنجم فروردین امســـال نیـــز واژگونی 
ی در آب های  یـــک فرونـــد قایـــق موتـــور
ساحلی شهرســـتان بابلسر سبب مرگ 

یک دختر 20 ساله شد.
یای خزر را در اختیار دارد.  مازنـــدران حدود 340 کیلومتر از ســـاحل در
یای خزر در روز سوم خرداد ماه   ی در سواحل مازندرانی در طرح سالم ساز
امســـال به صورت رســـمی آغاز بـــه کار کرد در این طرح حـــدود یک هزار و 
یای خزر در  200 ناجی غریق در مناطق اجرای طرح و نقاط حادثه خیز در

محدوده استان مستقر شدند.
یا که از ســـال 1391 با هدف کاهش تلفات ناشی  ی در طرح سالم ســـاز
یای مازنـــدران به اجرا  از غرق شـــدن هنگام شـــنا در آب های ســـاحلی در
درآمـــد، همـــه ســـاله از روزهـــای آغازیـــن خرداد شـــروع می شـــود و تا نیمه 
یا و طرح  دوم شـــهریور ادامه مـــی یابد. این طرح در میان مردم بـــه طرح در

یا هم شهرت دارد. ساماندهی در

گهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی چالوس ا
نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 ملک متقاضی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد 

گهی می گردد ی محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل ا ثبتی چالوس مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض و
ک شـــماره 29 و 36 فرعی از 8 و 9 اصلی واقع در قریه پالوژده و شـــریعت اباد بخش کران حوزه ثبت ملک چالوس مربوط به معصومه ســـادات میرحمیدی خراسانی  4071 فرعی قســـمتی از پال

ی مع الواسطه از فیض اله ابراهیم پور مالکیت رسمی  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان به ماحت 159/60 مترمربع خریدار
گهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و  لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســـاختمانهای فاقد ســـند رســـمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این ا
گهی  و در روستاها  یخ انتشار اولین آ محلی / کثیراالنتشـــار در شـــهر ها منتشـــر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید ازتار
یخ تســـلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســـت  یخ الصاق  در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســـلیم و رســـید اخذ نمایند معترض باید ظرف یک ماه از تار از تار
بـــه دادگاه عمومـــی محـــل نماید و گواهی تقدیم دادخواســـت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در ایـــن صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســـت و در صورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســـت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســـند مالکیت می نماید و صدور ســـند مالکیت مانع از 
کی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشـــده واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه  مراجعه متضرر به دادگاه نیســـت .بدیهی اســـت برابر ماده 13 ایین نامه مذکور در مورد قســـمتی از امال
گهی  ک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی ا گهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امال ی تحدید حدود مراتب را در اولین ا حاو

تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید 
یخ انتشار نوبت دوم 1401/6/5         م.الف-1331434 یخ انتشار نوبت اول 1401/3/22       تار تار

ک چالوس –علیرضا براری سرپرست ثبت اسناد و امال

یست مازندران خبر داد: مدیرکل حفاظت محیط ز
کلینیک تخصصی حیات وحش در  راه اندازی 

آمل و چالوس 
یســـت مازندران گفـــت: کلینیک تخصصی  مدیرکل حفاظت محیط ز

ی می شود. حیات وحش در شهرهای آمل و چالوس احداث و راه انداز
یان جمعه شـــب در گفت  وگو با خبرنـــگاران با بیان اینکه  عطـــاء اهلل کاو
مازندران اســـتانی اســـت که تقریبًا وســـعتی کمتر از 1.5 درصد و جمعیت 
بیـــش از 4.1 در صـــدی را بـــه خـــود اختصاص داده اســـت، افزود: اســـتان 
مازندران تنوع اقلیمی بسیار متفاوتی دارد و برای اینکه بتوانیم یک توسعه 
ی داشته باشیم، تصمیمات بزرگی گرفته می شود  پایدار در زمینه کشـــاورز

یای مازندران به استان سمنان است. که نمونه آن انتقال آب در
ی گفت: با توجه به اینکه در اســـتان سمنان صنایع بسیار گسترده ای  و
یای مازندران را با عملیات  مستقر شده نگاه ها به این سمت رفته که آب در
ی، به این استان انتقال دهند، اما مسیری که بخواهد بیش از  شـــیرین ساز
ی شود، قرار است از چه مناطق حفاظت شده تنوع  250 کیلومتر لوله گذار

ی و گیاهی عبور کند. یستی جانور ز
ی ادامـــه داد: همچنیـــن امـــروزه بحـــث پتروشـــیمی  ، و بـــه گـــزارش مهـــر
میانکاله مطرح است که این هم جزو چالش هایی است که در این استان 
رخ می دهـــد و ایـــن گونـــه چالش هـــا در اســـتان های دیگر به یـــک دوره 10 

ساله ای نیاز دارد اما در این استان در زمان حاضر انجام می شود.
یاســـت جمهور به این اســـتان و  یـــان یـــادآور شـــد: همزمان با ســـفر ر کاو
ی های تاالب میانکاله انجام  پیگیری هایی که در آن زمان برای آتش ســـوز
شـــد، بودجه مناســـبی برای اطفای حریق آن اختصاص داده شد و در سه 
کز اطفای  ی مرا نقطه از این اســـتان، در شهرهایی مثل چالوس آمل و سار

حریق احداث خواهد شد.
یســـت مازنـــدران ادامـــه داد: برنامه احداث  مدیـــرکل حفاظت محیط ز
یم  کلینیک های مربوط به درمان حیات وحش در این استان را مد نظر دار
تا اتفاقی که چند ماه گذشـــته برای یک پلنگ در قائمشـــهر رخ داد، تکرار 
نشـــود و همین موضوع باعث شـــده فـــردای این حادثه عازم تهران شـــوم و 
یست، توانستیم 700 میلیون تومان  طی مالقاتی با رئیس ســـازمان محیط ز
اعتبـــار بگیریم و 400 میلیون تومان دیگر نیز به این اعتبار افزوده اســـت تا 
بتوانیـــم کلینیک تخصصی حیات وحش را در شـــهرهای چالوس، آمل و 

ی که از قبل داشتیم را احداث و ارتقا دهیم. شهر سار
ی افزود: در چند ماه گذشـــته پای یک رأس شـــوکا در رامســـر در فنس  و
هتل قدیم رامســـر گیر می کند و این حیوان هنگامی که به آن اســـترس وارد 

می شود سکته کرده و در مسیر محمودآباد تلف شده است.
یســـت مازنـــدران یادآور شـــد: طبق آمارهای  مدیرکل حفاظت محیط ز
یســـتی ای که در این اســـتان  موجـــود تقریبًا ســـه برابـــر ظرفیت های منابع ز
وجـــود دارد اســـتفاده می شـــود، در صورتی که این آمار در کشـــورهای دیگر 
خیلی کمتر اســـت، به خصوص در پیک تعطیالت مشـــاهده می شود که 
یســـت این اســـتان مورد هجمه قرار می گیرد در این شرایط  چگونه محیط ز

هم باید مدیریت و هم باید آسیب های طبیعت را ترمیم کنیم.
یست مازندران را بحث پسماند ذکر  یان عمده چالش های محیط ز کاو
کـــرد و گفت: در 24 نقطه مازندران محل دفن و دفع زباله وجود دارد که در 
هیچکدام از این مناطق دفع بهداشـــتی اتفاق نمی افتد، همچنین حجم 
زباله هـــای تولیدی در مازندران ســـه هـــزار و 500 تن در روز اســـت و از این 
حجـــم زباله حدود 700 الی 800 تن در روز مدیریت و بقیه در طبیعت رها 

می شود.
، تنکابن و آمل بحران های  ی با عنوان اینکه درشهرهای بابل، قائمشهر و
یم، گفت: تقریبًا از 2.5 میلیون حجم زباله این شهرها،  بسیار شدیدی دار

2 میلیون تن زباله های دپو شده در منطقه عمارت آمل بوده است.
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در حالـــی تـــب و تـــاب جـــام تختی، 
کـــه  گرفـــت  شـــهر زیبـــای تنکابـــن را فرا
غرب مازندران و سرزمین زیبای تنکابن 
روزهـــای پنـــج شـــنبه و جمعـــه، 19 و 20 
خرداد میزبان جام جهان پهلوان تختی 
کـــه با تالش مســـئوالن  یداد  بود. ایـــن رو
اســـتان و ورزش مازنـــدران برگـــزار شـــد 
میزبان 135 کشتی گیر در 10 وزن بود که 
در نهایـــت با برتری کشـــتی گیران ایرانی 
به پایان رســـید و نفرات برتر این دوره از 
رقابت ها جواز حضور در مرحله نهایی 

انتخابی تیم ملی را اخذ کردند.
جام جهـــان پهلوان تختـــی مهم ترین 
تورنمنت کشـــتی ایـــران بعـــد از انقالب 
محســـوب می شـــود که همـــواره کیفیت 
ی  بســـیار قهرمانـــان  و  داشـــته  باالیـــی 
بوده انـــد که از پهنـــه ایـــن رقابت ها و از 
ی تشـــک های ایـــن تورنمنت قد علم  رو
کـــرده و در ســـپهر کشـــتی ایـــران ســـتاره 

شده اند.
امسال و در مسیر چرخه انتخابی تیم 
ملی، جـــام تختی به یکـــی از فیلترهای 
اصلی برای پوشـــیدن دوبنـــده تیم ملی 
، بقیه  تبدیـــل شـــد تا بـــه جز چنـــد نفـــر
ی تشک این  موجودیت کشـــتی ایران رو
مســـابقات بروند و همین موضوع باعث 
شـــد تا با همـــت ویژه مدیـــرکل ورزش و 
جوانان مازندران و هیات کشتی استان 
ایـــن مســـابقات  را در  باالیـــی  کیفیـــت 

شاهد باشیم . 
در پایـــان ایـــن رقابت ها تیـــم ایران با 
ی سکوی قهرمانی  کسب 245 امتیاز رو
ایســـتاد و تیـــم ارمنســـتان با کســـب 93 
امتیاز دوم شـــد و  تیم گرجســـتان با 28 

امتیاز در جای سوم قرار گرفت.
حاشـــیه  در  جوانـــان  و  ورزش  یـــر  وز
مراسم اختتامیه رقابت های بین المللی 
کشـــتی آزاد جـــام جهان پهلـــوان تختی 
در تنکابـــن با بیان اینکه کشـــتی ورزش 
اول کشور اســـت، اظهار داشت: منتظر 
کشـــتی در رقابت های  ی  حماسه ســـاز

یس هستیم. المپیک پار
حمید ســـجادی گفت: از فدراسیون 
مازنـــدران،  کشـــتی  هیئـــت  کشـــتی، 
همـــه  و  مازنـــدران  محتـــرم  اســـتاندار 
ی جـــام تختی  عواملـــی کـــه بـــرای برگزار

زحمت کشیدند، تشکر می کنم.
ی در ادامه اظهار داشت: مازندران  و
مهد خیلی از رشته های ورزشی از جمله 
کشتی است و انتظار هم می رود که این 
اســـتان در میزبانی ها پیشـــقدم باشـــد.

کیـــد کرد: کشـــتی ورزش  یـــر ورزش تا وز
اول ایران اســـت و با مدیریت آقای دبیر 
و انتخاب یـــک کادر فنی خوب، نتایج 
این رشته درخشان بوده است.سجادی 
ی  رو پیـــش  رقابت هـــای  بـــه  اشـــاره  بـــا 
کشـــتی، خاطر نشـــان کرد:المپیک مهم 
یم  یدادی اســـت که پیش رو دار ترین رو
و دو ســـال دیگر در فرانسه منتظریم که 
کشتی ایران حماسه بیافریند اما کشتی 
گیـــران در ایـــن راه پـــر فـــراز و نشـــیب تا 
مســـابقات المپیک، نیازهای متعددی 
بـــرای حضـــور در مســـابقات و دارنـــد و 
به ســـهم خودم تـــا جایی کـــه بتوانیم در 
وزارت ورزش حامـــی کشـــتی هســـتیم و 
امیـــدوارم موفق باشـــند و ما هـــم با تمام 

وجود در خدمت شان هستیم.

 س���هم زیادی در تاریخ کشتی ایران 
داریم

اســـتان  جوانـــان  و  ورزش  مدیـــرکل 

مســـابقات  حاشـــیه  در  نیـــز  مازنـــدران 
کشـــتی جـــام جهـــان پهلـــوان تختـــی با 
یخ  یـــادی در تار اشـــاره به اینکه ســـهم ز
گفـــت: مازندران  یـــم،  کشـــتی ایـــران دار
یداد  در یـــک مـــاه گذشـــته میزبـــان 3 رو

بین المللی کشتی بود.
حســـن رنگرز اظهار داشت: تقریبا در 
بازه زمانی یک ماه گذشته برای سومین 
یداد بین المللی در  مرتبه میزبان یک رو
کشـــتی بودیم. رقابت هـــای جام عبداهلل 
موحد و جام شهید هاشـــمی نژاد نیز به 
نوعـــی جزو مراحل انتخابی تیم ملی بود 
کـــه همانند جـــام تختی میزبانـــی آن به 

مازندران سپرده شد.
ی ادامـــه داد: بعـــد از گذشـــت یک  و
دهـــه، تنکابـــن بار دیگـــر میزبانـــی جام 
گرفـــت . مدیـــرکل  تختـــی را بـــر عهـــده 
ورزش و جوانـــان مازنـــدران یادآور شـــد: 
ایـــن رقابت ها بـــه عنوان مرحلـــه نهایی 
انتخابـــی تیـــم ملـــی کشـــتی آزاد بـــود و 
امیدوارم این میزبانی ها ســـهم مازندران 
را در تیم هـــای ملی کشـــتی ارتقـــا دهد. 
یخ  یادی در تار کشـــتی مازندران ســـهم ز
یادی از  کشـــتی ایران داشـــته و بخشی ز
کشتی گیران این  افتخارآفرینی ها توسط 

استان بدست آمده است.

ضرورت توج���ه ویژه به زیرس���اخت 
های کشتی در مازندران 

رییس هیئت کشتی استان مازندران 
وجـــود  بـــا  مازنـــدران  کشـــتی   : گفـــت 
در  یـــادی  ز هـــای  ینـــی  افتخارآفر آن کـــه 
عرصه های بین المللی کسب کرده ، اما 
به لحاظ زیرساختی مظلوم واقع شده و 

باید توجـــه ویژه ای در این زمینه صورت 
گیرد.

عســـگری محمدیـــان افـــزود : کشـــتی 
خوبـــی  بســـیار  پیشـــینه  از  مازنـــدران 
ی که از ســـال  برخـــوردار اســـت به طـــور
1948 که مســـابقات لندن برگزار شـــد تا 
امروز 66 مدال المپیک کسب شده که 
14 مدال آن مختص کشـــتی گیران این 

استان است.
ی اظهار داشـــت : کشـــتی مازندران  و
همیشـــه مظلوم واقع شـــده و متاســـفانه 
هیـــچ توازنی بیـــن امکانات بـــا قهرمانان 
بـــا  مازندرانـــی وجـــود ندارد.محمدیـــان 
بیان این که کشـــتی مازندران هر لحظه 
اراده نمایـــد می تواند برای ورزش کشـــور 
ی کند ، خاطرنشان کرد : حضور  آبرودار
44 کشـــتی گیـــر مازندرانـــی در چهـــل و 
دومیـــن دوره جام جهـــان پهلوان تختی 
یـــادی  نشـــان داد کـــه اســـتعداد هـــای ز
در ایـــن اســـتان وجـــود دارد امـــا کمبـــود 

امکانات آنها را رنج می دهد.
بـــودن مبلـــغ  بـــه پاییـــن  ی نســـبت  و
قراردادهای قهرمان هـــای مازندرانی در 
لیگ برتر کشـــتی ابراز گالیـــه کرد و افزود 
: بـــا حســـن یزدانی دارنده هشـــت مدال 
جهـــان و المپیـــک در لیـــگ برتر کشـــور 
قـــرارداد بســـیار پایین بســـته می شـــود و 
این درحالی است که ارزش این قهرمان 

خیلی بیشتر از اینهاست.
رییـــس هیئـــت کشـــتی مازنـــدران بر 
ضـــرورت توجـــه ویـــژه بـــه این رشـــته پر 
کیـــد کرد و گفت  طرفدار و مـــدال آور تا
:قصد تقابل کشتی با فوتبال را ندارم اما 
باید کشـــتی هم مثل فوتبـــال مورد توجه 

قرار بگیرد.
ی یادآور شد : باید بخش خصوصی  و
در ایـــن زمینه ورود کنـــد و وزارت ورزش 
برای کشـــتی اسپانســـرهای قوی جذب 
کنـــد تا عقـــب ماندگی هـــای موجود در 
حـــوزه زیرســـاختی هر چه زودتـــر جبران 

گردد.

تورنمن���ت  در  اوزان  برخ���ی  تکلی���ف 
خارجی مشخص می شود

همچنیـــن در ایـــن دوره از رقابـــت ها  
ســـرمربی تیـــم ملـــی کشـــتی آزاد نیـــز در 
ســـخنانی اظهـــار داشـــت: در بعضی از 
اوزان تکلیـــف در مســـابقات خارجـــی 
مشخص خواهد شد که امیدوارم تیمی 
انتخاب شـــود تا از حیثیت تیم ملی در 
مسابقات جهانی صربستان دفاع شود.

بـــه گزارش ایرنا، پژمان درســـتکار بعد 
از پایـــان جـــام تختی در خصـــوص این 
رقابت ها، اظهار داشـــت: آنچه بیش از 
همه باعث خوشـــحالی من شد حضور 
گران در ســـالن بعـــد از مدت هـــا  تماشـــا
بود. جام تختی طبـــق آنچه برای چرخه 
از مراحـــل مهـــم  کردیـــم یکـــی  یـــف  تعر
انتخابی بود.  ســـرمربی تیم ملی کشـــتی 
آزاد کشورمان افزود: خدا را شکر می کنم 
کشـــتی های خوبـــی برگـــزار شـــد ضمن 
اینکـــه برخی جوانـــان خود را به کشـــتی 
ایـــران معرفی کردنـــد. در بعضی از اوزان 
به هدفی که داشـــتیم رسیدیم حاال بقیه 
قضایـــا باقـــی می مانـــد مبنـــی بـــر اینکه 
یـــخ مرحله نهایـــی انتخابی تیم  ملی  تار
در روزهـــای آینـــده مشـــخص شـــود. در 
بعضـــی از اوزان تکلیـــف در مســـابقات 

کـــه  خارجـــی مشـــخص خواهـــد شـــد 
امیـــدوارم تیمـــی انتخـــاب شـــود تـــا از 
حیثیت تیم ملی در مسابقات جهانی 

صربستان دفاع شود.  
درســـتکار در ادامـــه دربـــاره مرحلـــه 
چنـــد  در  حضـــور  و  چرخـــه  نهایـــی 
گفـــت: بـــا پایـــان  تورنمنـــت خارجـــی، 
مســـابقات جـــام تختـــی بایـــد جلســـه 
کمیتـــه فنـــی برگزار شـــود تا مســـابقات 
داخلـــی و حضور در تورنمنت خارجی 

مشخص شود.

گران نقطه  حض���ور بی نظیر تماش���ا
عطف جام تختی بود

رئیـــس هیئـــت کشـــتی تنکابـــن نیز 
گران  تماشـــا حضـــور  گفتگویـــی،  در 
پرشـــور در جـــام تختـــی را نقطه عطف 
مســـابقات دانســـت که از زمان شـــیوع 

کرونا بی سابقه بوده است.
یجانی با اشاره به سطح  ســـهراب الر
باالی مســـابقات، خاطر نشـــان کرد: با 
توجـــه به اینکـــه جام تختـــی چهارمین 
مرحلـــه از چرخـــه انتخابـــی تیـــم ملـــی 
بود،110 کشـــتی گیر مطـــرح ایران که هر 
کدام شـــان مدعـــی تیم ملـــی بودند، در 
مســـابقات شـــرکت کردنـــد تـــا کیفیت 

جام باال برود.
تنکابـــن  کشـــتی  هئیـــت  رئیـــس 
ارمنســـتان  تیم هـــای  افزود:همچنیـــن 
مـــدال آور  بـــا چنـــد  گرجســـتان هـــم  و 
مطرح شـــان به مســـابقات آمـــده بودند 
وحتـــی ایـــن رقابت هـــا بـــرای ارمنی ها 
مرحلـــه نهایی انتخابی تیم ملی شـــان 
صربســـتان  جهانـــی  مســـابقات  بـــرای 
بـــود و آنها با نفرات شـــاخص و با تمام 

کـــه داشـــتند در جـــام تختی  ظرفیتـــی 
حضـــور داشـــتند تا مســـابقات ســـطح 

باالیی پیدا کند.
ی در پایـــان با بیان اینکه مهم ترین  و
هدیه بـــرای مـــا، رضایت همه شـــرکت 
گیران  کننـــدگان مســـابقات از کشـــتی 
یـــح کرد:  تـــا عوامـــل اجرایـــی بـــود، تصر
تنکابـــن،  نماینـــده  حســـینی  دکتـــر  از 
فرمانـــدار و همـــه مدیران ادارات شـــهر 
که عزم عمومی داشـــتند و سالن محل 
ی مســـابقات که 10 تـــا 15 درصد  برگزار
ی آن باقـــی مانده  کارهـــای بهـــره بـــردار
بـــود در یک زمان بســـیار کوتـــاه تکمیل 

کردند، تشکر می کنم.

جام تخت���ی انتخابی تیم ملی برای 
پیکارهای جهانی است

سرپرســـت ایرانـــی تیـــم ملی کشـــتی 
آزاد ارمنســـتان نیز در گفتگویی اظهار 
داشـــت: با 2 تیم کامـــل در جام تختی 
از  نفـــرات  بهتریـــن  و  کردیـــم  شـــرکت 
دل ایـــن مســـابقات بـــرای حضـــور در 
پیکارهای جهانی انتخاب می شـــوند.

علـــی دولت خـــواه  ادامـــه داد: نفـــرات 
اصلـــی خودمـــان از جملـــه قهرمانـــان، 
ایـــن  در  را  پـــا  ارو ســـوم  و  دوم  نفـــرات 
جـــام شـــرکت دادیم، ســـطح و کیفیت 
این مســـابقات بـــاال بود. مســـابقاتی که 
در ایـــران برگـــزار می شـــود چـــه از نظـــر 
ی جز بهترین مســـابقات  میهمان نـــواز
کشـــتی  ایرانـــی  است.سرپرســـت 
کشـــتی گیران  گفت:  بـــرای  ارمنســـتان 
ما کـــه در این فضا قـــرار می گیرند که از 
گران و همچنین  لحاظ حضور تماشـــا

حضور در مسابقات خارج از خانه قبل 
پایی و جهانی بســـیار  از رقابت های ارو
مهـــم و تاثیرگـــذار اســـت. خداروشـــکر 
کشـــتی گیران مـــا در ایـــن شـــرایط قـــرار 

گرفته و نیز موفق هستند.
آییـــن  در  گـــزارش  ایـــن  اســـاس  بـــر 
ســـجادی  حمیـــد  ســـید  اختتامیـــه 
یـــر ورزش و جوانـــان، ســـید محمـــود  وز
حسینی پور اســـتاندار مازندران ، سید 
شـــمس الدین حســـینی نماینده مردم 
و  رامســـر   ، تنکابـــن  هـــای  شهرســـتان 
عباس آباد در مجلس شـــورای اسالمی 
و حسن رنگرز مدیر کل ورزش و جوانان 

استان مازندران حضور داشتند.
در پایـــان این مســـابقات از پهلوانان 
و قهرمانـــان رشـــته کشـــتی در مازندران 

تجلیل و قدردانی به عمل آمد.
همچنیـــن در جریان مســـابقات رده 
بنـــدی و فینـــال پنـــج وزن دوم چهل و 
دومیـــن دوره رقابت های بیـــن المللی 
کشـــتی آزاد جـــام تختـــی ، از خانـــواده 
معظم شـــهیدان نادر تقـــوی معصومی 
)شهید شاخص ورزش تنکابن( شهید 
کبر شـــیرودی، شـــهید  خلبـــان علـــی ا
کبر گلی توانا و شهید  کشتی گیر علی ا
مبـــارزه بـــا مواد مخـــدر عبـــاس پلنگی 

تجلیل بعمل آمد.
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پـــور 8- عرفـــان حســـین زاده 9-  فیروز
یوزا تسرتسوادزه )گرجستان( 10- آرمان 

کاظمی
125 کیلوگـــرم: 1- امیررضا معصومی 
ی  بـــر 3- مرصاد مرغزار 2- علیرضا گرز
کبرپـــور 5- ســـاالر حبیبی 6-  و علـــی ا
محمد علی تبـــار 7- رضا صارمی 8- 
رضـــا چراغـــی 9- اســـماعیل نجاتیـــان 

10- عرفان جعفری

مازندران سربلند در برگزاری جام  بین المللی تختی
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در حالـــی تـــب و تـــاب جـــام تختی، 
کـــه  گرفـــت  شـــهر زیبـــای تنکابـــن را فرا
غرب مازندران و سرزمین زیبای تنکابن 
روزهـــای پنـــج شـــنبه و جمعـــه، 19 و 20

خرداد میزبان جام جهان پهلوان تختی 
کـــه با تالش مســـئوالن  یداد  بود. ایـــن رو
اســـتان و ورزش مازنـــدران برگـــزار شـــد 
میزبان 135 کشتی گیر در 10 وزن بود که 
در نهایـــت با برتری کشـــتی گیران ایرانی 
به پایان رســـید و نفرات برتر این دوره از 
رقابت ها جواز حضور در مرحله نهایی 

انتخابی تیم ملی را اخذ کردند.
جام جهـــان پهلوان تختـــی مهم ترین 
تورنمنت کشـــتی ایـــران بعـــد از انقالب 
محســـوب می شـــود که همـــواره کیفیت 
ی  بســـیار قهرمانـــان  و  داشـــته  باالیـــی 
بوده انـــد که از پهنـــه ایـــن رقابت ها و از 
ی تشـــک های ایـــن تورنمنت قد علم  رو
کـــرده و در ســـپهر کشـــتی ایـــران ســـتاره 

شده اند.
امسال و در مسیر چرخه انتخابی تیم 
ملی، جـــام تختی به یکـــی از فیلترهای 
اصلی برای پوشـــیدن دوبنـــده تیم ملی 
، بقیه  تبدیـــل شـــد تا بـــه جز چنـــد نفـــر
ی تشک این  موجودیت کشـــتی ایران رو
مســـابقات بروند و همین موضوع باعث 
شـــد تا با همـــت ویژه مدیـــرکل ورزش و 
جوانان مازندران و هیات کشتی استان 
ایـــن مســـابقات  را در  باالیـــی  کیفیـــت 

شاهد باشیم . 
در پایـــان ایـــن رقابت ها تیـــم ایران با 
ی سکوی قهرمانی  کسب 245 امتیاز رو
ایســـتاد و تیـــم ارمنســـتان با کســـب 93
امتیاز دوم شـــد و  تیم گرجســـتان با 28

امتیاز در جای سوم قرار گرفت.
حاشـــیه  در  جوانـــان  و  ورزش  یـــر  وز
مراسم اختتامیه رقابت های بین المللی 
کشـــتی آزاد جـــام جهان پهلـــوان تختی 
در تنکابـــن با بیان اینکه کشـــتی ورزش 
اول کشور اســـت، اظهار داشت: منتظر 
کشـــتی در رقابت های  ی  حماسه ســـاز

یس هستیم. المپیک پار
حمید ســـجادی گفت: از فدراسیون 
مازنـــدران،  کشـــتی  هیئـــت  کشـــتی، 
همـــه  و  مازنـــدران  محتـــرم  اســـتاندار 
ی جـــام تختی  عواملـــی کـــه بـــرای برگزار

زحمت کشیدند، تشکر می کنم.
ی در ادامه اظهار داشت: مازندران  و
مهد خیلی از رشته های ورزشی از جمله 
کشتی است و انتظار هم می رود که این 
اســـتان در میزبانی ها پیشـــقدم باشـــد.
کیـــد کرد: کشـــتی ورزش  یـــر ورزش تا وز
اول ایران اســـت و با مدیریت آقای دبیر 
و انتخاب یـــک کادر فنی خوب، نتایج 
این رشته درخشان بوده است.سجادی 
ی  رو پیـــش  رقابت هـــای  بـــه  اشـــاره  بـــا 
کشـــتی، خاطر نشـــان کرد:المپیک مهم 
یم  یدادی اســـت که پیش رو دار ترین رو
و دو ســـال دیگر در فرانسه منتظریم که 
کشتی ایران حماسه بیافریند اما کشتی 
گیـــران در ایـــن راه پـــر فـــراز و نشـــیب تا 
مســـابقات المپیک، نیازهای متعددی 
بـــرای حضـــور در مســـابقات و دارنـــد و 
به ســـهم خودم تـــا جایی کـــه بتوانیم در 
وزارت ورزش حامـــی کشـــتی هســـتیم و 
امیـــدوارم موفق باشـــند و ما هـــم با تمام 

وجود در خدمت شان هستیم.

 س���هم زیادی در تاریخ کشتی ایران 
داریم

اســـتان  جوانـــان  و  ورزش  مدیـــرکل 

مســـابقات  حاشـــیه  در  نیـــز  مازنـــدران 
کشـــتی جـــام جهـــان پهلـــوان تختـــی با 
یخ  یـــادی در تار اشـــاره به اینکه ســـهم ز
گفـــت: مازندران  یـــم،  کشـــتی ایـــران دار
یداد  در یـــک مـــاه گذشـــته میزبـــان 3 رو

بین المللی کشتی بود.
حســـن رنگرز اظهار داشت: تقریبا در 
بازه زمانی یک ماه گذشته برای سومین 
یداد بین المللی در  مرتبه میزبان یک رو
کشـــتی بودیم. رقابت هـــای جام عبداهلل 
موحد و جام شهید هاشـــمی نژاد نیز به 
نوعـــی جزو مراحل انتخابی تیم ملی بود 
کـــه همانند جـــام تختی میزبانـــی آن به 

مازندران سپرده شد.
ی ادامـــه داد: بعـــد از گذشـــت یک  و
دهـــه، تنکابـــن بار دیگـــر میزبانـــی جام 
گرفـــت . مدیـــرکل  تختـــی را بـــر عهـــده 
ورزش و جوانـــان مازنـــدران یادآور شـــد: 
ایـــن رقابت ها بـــه عنوان مرحلـــه نهایی 
انتخابـــی تیـــم ملـــی کشـــتی آزاد بـــود و 
امیدوارم این میزبانی ها ســـهم مازندران 
را در تیم هـــای ملی کشـــتی ارتقـــا دهد. 
یخ  یادی در تار کشـــتی مازندران ســـهم ز
یادی از  کشـــتی ایران داشـــته و بخشی ز
کشتی گیران این  افتخارآفرینی ها توسط 

استان بدست آمده است.

ضرورت توج���ه ویژه به زیرس���اخت 
های کشتی در مازندران 

رییس هیئت کشتی استان مازندران 
وجـــود  بـــا  مازنـــدران  کشـــتی   : گفـــت 
در  یـــادی  ز هـــای  ینـــی  افتخارآفر آن کـــه 
عرصه های بین المللی کسب کرده ، اما 
به لحاظ زیرساختی مظلوم واقع شده و 

باید توجـــه ویژه ای در این زمینه صورت 
گیرد.

عســـگری محمدیـــان افـــزود : کشـــتی 
خوبـــی  بســـیار  پیشـــینه  از  مازنـــدران 
ی که از ســـال  برخـــوردار اســـت به طـــور
1948 که مســـابقات لندن برگزار شـــد تا 
امروز 66 مدال المپیک کسب شده که 
14 مدال آن مختص کشـــتی گیران این 

استان است.
ی اظهار داشـــت : کشـــتی مازندران  و
همیشـــه مظلوم واقع شـــده و متاســـفانه 
هیـــچ توازنی بیـــن امکانات بـــا قهرمانان 
بـــا  مازندرانـــی وجـــود ندارد.محمدیـــان 
بیان این که کشـــتی مازندران هر لحظه 
اراده نمایـــد می تواند برای ورزش کشـــور 
ی کند ، خاطرنشان کرد : حضور  آبرودار
44 کشـــتی گیـــر مازندرانـــی در چهـــل و 
دومیـــن دوره جام جهـــان پهلوان تختی 
یـــادی  نشـــان داد کـــه اســـتعداد هـــای ز
در ایـــن اســـتان وجـــود دارد امـــا کمبـــود 

امکانات آنها را رنج می دهد.
بـــودن مبلـــغ  بـــه پاییـــن  ی نســـبت  و
قراردادهای قهرمان هـــای مازندرانی در 
لیگ برتر کشـــتی ابراز گالیـــه کرد و افزود 
: بـــا حســـن یزدانی دارنده هشـــت مدال 
جهـــان و المپیـــک در لیـــگ برتر کشـــور 
قـــرارداد بســـیار پایین بســـته می شـــود و 
این درحالی است که ارزش این قهرمان 

خیلی بیشتر از اینهاست.
رییـــس هیئـــت کشـــتی مازنـــدران بر 
ضـــرورت توجـــه ویـــژه بـــه این رشـــته پر 
کیـــد کرد و گفت  طرفدار و مـــدال آور تا
:قصد تقابل کشتی با فوتبال را ندارم اما 
باید کشـــتی هم مثل فوتبـــال مورد توجه 

قرار بگیرد.
ی یادآور شد : باید بخش خصوصی  و
در ایـــن زمینه ورود کنـــد و وزارت ورزش 
برای کشـــتی اسپانســـرهای قوی جذب 
کنـــد تا عقـــب ماندگی هـــای موجود در 
حـــوزه زیرســـاختی هر چه زودتـــر جبران 

گردد.

تورنمن���ت  در  اوزان  برخ���ی  تکلی���ف 
خارجی مشخص می شود

همچنیـــن در ایـــن دوره از رقابـــت ها  
ســـرمربی تیـــم ملـــی کشـــتی آزاد نیـــز در 
ســـخنانی اظهـــار داشـــت: در بعضی از 
اوزان تکلیـــف در مســـابقات خارجـــی 
مشخص خواهد شد که امیدوارم تیمی 
انتخاب شـــود تا از حیثیت تیم ملی در 
مسابقات جهانی صربستان دفاع شود.

بـــه گزارش ایرنا، پژمان درســـتکار بعد 
از پایـــان جـــام تختی در خصـــوص این 
رقابت ها، اظهار داشـــت: آنچه بیش از 
همه باعث خوشـــحالی من شد حضور 
گران در ســـالن بعـــد از مدت هـــا  تماشـــا
بود. جام تختی طبـــق آنچه برای چرخه 
از مراحـــل مهـــم  کردیـــم یکـــی  یـــف  تعر
انتخابی بود.  ســـرمربی تیم ملی کشـــتی 
آزاد کشورمان افزود: خدا را شکر می کنم 
کشـــتی های خوبـــی برگـــزار شـــد ضمن 
اینکـــه برخی جوانـــان خود را به کشـــتی 
ایـــران معرفی کردنـــد. در بعضی از اوزان 
به هدفی که داشـــتیم رسیدیم حاال بقیه 
قضایـــا باقـــی می مانـــد مبنـــی بـــر اینکه 
یـــخ مرحله نهایـــی انتخابی تیم  ملی  تار
در روزهـــای آینـــده مشـــخص شـــود. در 
بعضـــی از اوزان تکلیـــف در مســـابقات 

کـــه  خارجـــی مشـــخص خواهـــد شـــد 
امیـــدوارم تیمـــی انتخـــاب شـــود تـــا از 
حیثیت تیم ملی در مسابقات جهانی 

صربستان دفاع شود.  
درســـتکار در ادامـــه دربـــاره مرحلـــه 
چنـــد  در  حضـــور  و  چرخـــه  نهایـــی 
گفـــت: بـــا پایـــان  تورنمنـــت خارجـــی، 
مســـابقات جـــام تختـــی بایـــد جلســـه 
کمیتـــه فنـــی برگزار شـــود تا مســـابقات 
داخلـــی و حضور در تورنمنت خارجی 

مشخص شود.

گران نقطه  حض���ور بی نظیر تماش���ا
عطف جام تختی بود

کشـــتی تنکابـــن نیز  رئیـــس هیئـــت 
گران  تماشـــا حضـــور  گفتگویـــی،  در 
پرشـــور در جـــام تختـــی را نقطه عطف 
مســـابقات دانســـت که از زمان شـــیوع 

کرونا بی سابقه بوده است.
یجانی با اشاره به سطح  ســـهراب الر
باالی مســـابقات، خاطر نشـــان کرد: با 
توجـــه به اینکـــه جام تختـــی چهارمین 
مرحلـــه از چرخـــه انتخابـــی تیـــم ملـــی 
بود،110 کشـــتی گیر مطـــرح ایران که هر 
کدام شـــان مدعـــی تیم ملـــی بودند، در 
مســـابقات شـــرکت کردنـــد تـــا کیفیت 

جام باال برود.
تنکابـــن  کشـــتی  هئیـــت  رئیـــس 
ارمنســـتان  تیم هـــای  افزود:همچنیـــن 
مـــدال آور  بـــا چنـــد  گرجســـتان هـــم  و 
مطرح شـــان به مســـابقات آمـــده بودند 
وحتـــی ایـــن رقابت هـــا بـــرای ارمنی ها 
مرحلـــه نهایی انتخابی تیم ملی شـــان 
صربســـتان  جهانـــی  مســـابقات  بـــرای 
بـــود و آنها با نفرات شـــاخص و با تمام 

کـــه داشـــتند در جـــام تختی  ظرفیتـــی 
حضـــور داشـــتند تا مســـابقات ســـطح 

باالیی پیدا کند.
ی در پایـــان با بیان اینکه مهم ترین  و
هدیه بـــرای مـــا، رضایت همه شـــرکت 
گیران  کننـــدگان مســـابقات از کشـــتی 
یـــح کرد:  تـــا عوامـــل اجرایـــی بـــود، تصر
تنکابـــن،  نماینـــده  حســـینی  دکتـــر  از 
فرمانـــدار و همـــه مدیران ادارات شـــهر 
که عزم عمومی داشـــتند و سالن محل 
ی مســـابقات که 10 تـــا 15 درصد  برگزار
ی آن باقـــی مانده  کارهـــای بهـــره بـــردار
بـــود در یک زمان بســـیار کوتـــاه تکمیل 

کردند، تشکر می کنم.

جام تخت���ی انتخابی تیم ملی برای 
پیکارهای جهانی است

سرپرســـت ایرانـــی تیـــم ملی کشـــتی 
آزاد ارمنســـتان نیز در گفتگویی اظهار 
داشـــت: با 2 تیم کامـــل در جام تختی 
از  نفـــرات  بهتریـــن  و  کردیـــم  شـــرکت 
دل ایـــن مســـابقات بـــرای حضـــور در 
پیکارهای جهانی انتخاب می شـــوند.

علـــی دولت خـــواه  ادامـــه داد: نفـــرات 
اصلـــی خودمـــان از جملـــه قهرمانـــان، 
ایـــن  در  را  پـــا  ارو ســـوم  و  دوم  نفـــرات 
جـــام شـــرکت دادیم، ســـطح و کیفیت 
این مســـابقات بـــاال بود. مســـابقاتی که 
در ایـــران برگـــزار می شـــود چـــه از نظـــر 
ی جز بهترین مســـابقات  میهمان نـــواز
کشـــتی  ایرانـــی  است.سرپرســـت 
کشـــتی گیران  گفت:  بـــرای  ارمنســـتان 
ما کـــه در این فضا قـــرار می گیرند که از 
گران و همچنین  لحاظ حضور تماشـــا

حضور در مسابقات خارج از خانه قبل 
پایی و جهانی بســـیار  از رقابت های ارو
مهـــم و تاثیرگـــذار اســـت. خداروشـــکر 
کشـــتی گیران مـــا در ایـــن شـــرایط قـــرار 

گرفته و نیز موفق هستند.
آییـــن  در  گـــزارش  ایـــن  اســـاس  بـــر 
ســـجادی  حمیـــد  ســـید  اختتامیـــه 
یـــر ورزش و جوانـــان، ســـید محمـــود  وز
حسینی پور اســـتاندار مازندران ، سید 
شـــمس الدین حســـینی نماینده مردم 
و  رامســـر   ، تنکابـــن  هـــای  شهرســـتان 
عباس آباد در مجلس شـــورای اسالمی 
و حسن رنگرز مدیر کل ورزش و جوانان 

استان مازندران حضور داشتند.
در پایـــان این مســـابقات از پهلوانان 
و قهرمانـــان رشـــته کشـــتی در مازندران 

تجلیل و قدردانی به عمل آمد.
همچنیـــن در جریان مســـابقات رده 
بنـــدی و فینـــال پنـــج وزن دوم چهل و 
دومیـــن دوره رقابت های بیـــن المللی 
کشـــتی آزاد جـــام تختـــی ، از خانـــواده 
معظم شـــهیدان نادر تقـــوی معصومی 
)شهید شاخص ورزش تنکابن( شهید 
کبر شـــیرودی، شـــهید  خلبـــان علـــی ا
کبر گلی توانا و شهید  کشتی گیر علی ا
مبـــارزه بـــا مواد مخـــدر عبـــاس پلنگی 

تجلیل بعمل آمد.
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بر اســـاس یک مطالعه جدیـــد، بیمارانی 
یافـــت  کـــه در بیمارســـتان آنتی بیوتیـــک در
می کننـــد، بـــه دلیـــل اختـــالل در سیســـتم 
ایمنـــی در روده، بیشـــتر در معـــرض ابتال به 

عفونت های قارچی هستند.
محققان می گویند اســـتفاده از داروهای 
تقویت کننده سیســـتم ایمنی در کنار آنتی 
بیوتیک ها می تواند خطرات سالمتی ناشی 
از این عفونت های پیچیده را کاهش دهد.

قارچـــی  عفونـــت  تهاجمـــی  کاندیدیـــاز 
تهدیـــد کننـــده حیـــات، یک عارضـــه مهم 
برای بیماران بســـتری در بیمارســـتان است 
کـــه به آنها آنتـــی بیوتیک بـــرای جلوگیری از 
کتریایی که  سپسیس و سایر عفونت های با

به سرعت در بیمارستان ها پخش می شوند 
داده می شـــود. درمان عفونت هـــای قارچی 
کتریایی  می تواند دشوارتر از عفونت های با
باشد، اما عوامل زمینه ای ایجاد کننده این 

عفونت ها به خوبی شناخته نشده است.
و  ی  ایمونولـــوژ مؤسســـه  از  تیمـــی 
ایمونوتراپی دانشـــگاه بیرمنـــگام، پی بردند 
آنتـــی بیوتیک ها سیســـتم ایمنی در روده ها 
کـــه  معنـــی  ایـــن  بـــه  می کننـــد،  مختـــل  را 
عفونت های قارچـــی در آن ناحیه به خوبی 
یافت  کنتـــرل نمی شـــوند. تیم همچنیـــن در
در جایـــی کـــه عفونت هـــای قارچـــی ایجاد 
کتری هـــای روده هـــم می توانند  می شـــود، با
فرار کنند که منجر به خطر بیشـــتر عفونت 

کتریایی می شود. با
دکتـــر »ربـــکا درامونـــد«، سرپرســـت تیـــم 
کـــه آنتی  تحقیـــق، گفت: »ما می دانســـتیم 
بیوتیـــک هـــا عفونت هـــای قارچـــی را بدتـــر 
می کننـــد، امـــا کشـــف اینکـــه عفونت های 
یایـــی همزمان می تواننـــد از طریق این  کتر با
فعـــل و انفعاالت در روده نیز ایجاد شـــوند، 

شگفت آور بود.«
از  تحقیقاتـــی  تیـــم  مطالعـــه،  ایـــن  در 
موش هایی اســـتفاده کرد کـــه با یک ترکیب 
آنتی بیوتیک درمان شده بودند و سپس این 
حیوانات را با کاندیدا آلبیکنس، شایع ترین 
یس مهاجم در  قارچی که باعـــث کاندیدیاز
یافتند  انسان می شـــود، آلوده کردند. آنها در

گرچه موش های آلوده با نرخ باالتر مرگ  که ا
و میر روبرو بودند، اما این موضوع ناشـــی از 
عفونت در روده ها بود تا در کلیه ها و ســـایر 

اعضای بدن.
دکتر دراموند افزود: »این یافته ها عواقب 
احتمالـــی اســـتفاده از آنتـــی بیوتیـــک ها را 
در بیمارانـــی کـــه در معرض خطـــر ابتالء به 
عفونت های قارچی هستند نشان می دهد. 
گـــر نحوه تجویـــز آنتی بیوتیک ها را محدود  ا
یا تغییـــر دهیم، می توانیم بـــه کاهش تعداد 
افرادی که از این عفونت های اضافی بیمار 
می شوند کمک کنیم و همچنین با مشکل 
بـــزرگ و رو به رشـــد مقاومـــت آنتی بیوتیکی 

مقابله کنیم.«

آنتی بیوتیک ها 
موجب عفونت 
قارچی می شوند

آبله میمونی از  احتمال انتقال 
طریق هوا وجود دارد

کارشناســـان معتقدنـــد گاهـــی اوقات ویـــروس آبله میمون مـــی تواند از 
طریـــق هـــوا، حداقـــل در فواصل کوتاه، منتشـــر شـــود، اما دقیقًا مشـــخص 

ی نقش دارد. نیست که چقدر در گسترش این بیمار
یـــکا اخیرًا اعـــالم کرده  ی هـــا آمر ســـازمان کنتـــرل و پیشـــگیری از بیمار
ی از  »ماســـک بزنید. اســـتفاده از ماســـک می تواند از شـــما در برابر بســـیار

ی ها از جمله آبله میمون محافظت کند.« بیمار
این ســـازمان هنوز به بیماران مبتال به آبله میمـــون توصیه می کند که از 
ئم تنفسی دارند" و  ماســـک جراحی استفاده کنند، "به ویژه کسانی که عال
همچنین از ســـایر اعضای خانواده می خواهد کـــه در حضور فرد مبتال به 

آبله میمون "استفاده از ماسک جراحی را در نظر بگیرند".
ی آبله میمونی  به گفته محققان، از زمان گزارش اولین مورد شیوع بیمار
در 13 مـــی )23 اردیبهشـــت(، بیـــش از هزار نفر در سراســـر جهـــان به این 

ی مبتال شده اند و حداقل هزار مورد دیگر تحت بررسی هستند. بیمار
در شیوع های قبلی آبله میمون، بیشتر موارد در میان افرادی رخ می داد 
کـــه تماس نزدیک بـــا فرد یا حیوان آلوده داشـــتند، اما انتقـــال از طریق هوا 

همچنان تنها توضیح برای برخی موارد ابتالء بود.
بـــا این حال، آبله میمـــون بر خالف پاتوژن هایی ماننـــد ویروس کرونا یا 

آنفلوانزا به راحتی پخش نمی شود.
یا مک کولوم«، کارشـــناس برجسته این ســـازمان در مورد ویروس،  »آندر

می گوید: »عفونت آبله میمون به تماس بسیار نزدیک مداوم نیاز دارد.«
او توضیح داد: »این ویروسی نیست که از فاصله چند متر منتقل شده 
باشد. به همین دلیل است که ما باید واقعًا مراقب باشیم که چگونه آن را 

چارچوب بندی کنیم.«
دکتـــر »دونالـــد میلتـــون«، متخصـــص ویروس هـــا در دانشـــگاه مریلند، 
گفـــت: »برنامه ریزی برای انتقال احتمالی آبله میمون از طریق هوا به ویژه 

در بیمارستان ها مهم است.«

کمتر از شـــش  تلســـکوپ جیمز وب، 
ماه پـــس از پرتاب به فضا با ریز شـــهاب 
واره برخورد کرد، البته ناســـا درباره آسیب 

به این ابزار چندان نگران نیست.
بـــه  مهـــر  ی  خبرگـــزار گـــزارش  بـــه 

یـــا  واره  شـــهاب  یـــز  ر اســـپیس،  از  نقـــل 
فضـــا  در  ســـنگی  ذره   micrometeoroid

اســـت که معمـــواًل کمتر از یـــک گرم وزن 
دارد.

 25 در  جیمـــز  فضایـــی  تلســـکوپ 

دســـامبر 2021 میـــالدی بـــه فضـــا رفت و 
پس از ســـفری چند ماهه به مکان تعیین 
کنون آماده  شده در اعماق فضا رسید و ا
مشـــاهدات فضایی اســـت. ایـــن فرایند 
پیچیـــده به راحتـــی انجام شـــد و همین 
اواخر ناســـا اعـــالم کرد نخســـتین تصویر 
علمی با کیفیت تلسکوپ در 12 جوالی 

منتشر خواهد شد.
کنون ســـازمان فضایـــی آمریکا اعالم  ا
کـــرد تلســـکوپ فضایـــی مذکـــور بـــا تکه 
هـــای کوچک فضایی به نام ریز شـــهاب 
یداد  واره برخورد کرده اســـت. البته این رو
هیچ تاخیـــری در برنامه های ابزار مذکور 
ایجاد نمی کند و به دستاوردهای علمی 

آن خسارت نمی زند.
لی فاینبرگ مدیـــر یکی از بخش های 

تلســـکوپ جیمز وب در مرکـــز پروازهای 
فضایی ناســـا در بیانیـــه ای اعالم کرد: با 
توجه بـــه آنکه آینه هـــای وب در فضا باز 
هستند، ما پیش بینی کردیم برخوردهای 
گاه ریزشـــهاب واره هـــا بـــا آنهـــا،  گاه بـــه 
قابلیـــت عملکـــرد تلســـکوپ را در طـــول 
زمـــان کمتر می کنـــد. از زمان پرتاب ما 4 
برخـــورد ریز شـــهاب واره رصـــد کردیم که 
منطبـــق بر پیش بینی هـــای ما بودند. اما 
برخـــورد اخیـــر بزرگتر از پیـــش بینی های 

ما بود.
مهـــم تریـــن مـــوارد برخورد ریز شـــهاب 
واره با تلســـکوپ بین 23 تا 25 می اتفاق 
افتاده اســـت. این ســـنگ هـــای کوچک 
آســـمانی با بخـــش C3 از 18 آینه اولیه 6 

ضلعی ابزار برخورد کرده اند.

آسمانی با تلسکوپ جیمز وب برخورد سنگ های 

ک به روش  لودگی نفتی از آب و خا آ رفع 
میکروبیولوژی

محققـــان یک شـــرکت دانش بنیان موفق شـــدند با کســـب دانش فنی و 
ک بپردازند. روشی جدید به رفع آلودگی نفتی از آب و خا

محمدرضا شاه محمدی مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان در گفتگو 
ی متخصصین  با خبرنگار مهر گفت: ما توانســـتیم در این شرکت با همکار
ک  ک و آب پا ی آلودگی های نفتـــی را از خا دانشـــمند با روش میکروبیولـــوژ

کنیم.
کتری های بومی در  کید کرد: به زبان ساده با استفاده از این روش با ی تا و
ک آلوده به  مناطق شناســـایی و کشـــت شـــده و با رها کردن آنها به آب و خا

کتری ها از آلودگی های نفتی تغذیه می کنند. مواد نفتی، با
کتری ها باعث حذف آلودگی های نفتی  شـــاه محمدی ادامه داد: این با
کتری نیز تجزیه می شود و عالوه بر رفع آلودگی، هیچ  شـــده و ســـپس خوِد با

ک دیده نمی شود. کتری در آب و خا نوع با
مدیرعامـــل این شـــرکت دانـــش بنیان افـــزود: رفـــع آلودگی هـــای نفتی به 
روش شـــیمیایی در دنیا و حتی در کشـــور مرسوم است و به لحاظ اجرایی، 

هزینه ای و رفع کامل آلودگی ها قابل قیاس با روش این شرکت نیست.
ی بـــا بیـــان اینکـــه این طـــرح در قالب پایلـــوت برای یک شـــرکت نفتی  و
در جزیـــره خـــارگ اجرا شـــد گفـــت: موفقیت حیـــرت انگیز ایـــن روش طی 
صورتجلسه ای به تأیید مدیران منطقه و خصوصًا واحد اچ اس ای رسید.

یســـت محیطی  شـــاه محمدی گفت: متأســـفانه بـــه رغـــم آلودگی های ز
یســـت برای  یا و جریمه های تعیین شـــده توســـط محیط ز در خشـــکی و در
واحدهـــای اجرایـــی عملیاتـــی در مناطق ســـکوهای نفتی، اســـتخراج مواد 
یای  نفتـــی و الیروبـــی در مناطق نفت خیـــز باالخص در خلیج فـــارس و در

خزر مورد استقبال قرار نگرفته است.
به گفته مدیر عامل این شرکت دانش بنیان، با توجه به هزینه های مقرون 

کنون از توجه مسئوالن برخوردار نشده است. به صرفه، این دانش فنی تا

»زونا« ریسک ابتال به زوال عقل را 
افزایش نمی دهد

ک زونا جان سالم  گر از یک حمله دردنا تحقیقات جدید نشان می دهد که ا
به در برده اید، نگران نباشـــید که ممکن اســـت خطر زوال عقل در آینده برای 
شما افزایش یابد.به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، زونا، که در اثر 
فعال شـــدن مجدد ویروس آبله مرغان ایجاد می شود، منجر به بروز دانه های 
تاول دار ناشـــی از التهاب عصبی می شـــود، و گمانه زنی هایـــی وجود دارد که 
التهاب ممکن اســـت احتمال تشـــخیص زوال عقل را در آینده افزایش دهد، 
بنابراین تیمی از دانشـــمندان تصمیم گرفتند این موضوع را بررسی کنند.آنها 
داده های بیش از 247 هزار نفر در دانمارک را که در طی 20 سال به بیمارستان 
مراجعه کرده بودند یا برایشان داروهای ضد ویروسی برای زونا تجویز شده بود 
و 1.2 میلیون نفر از افراد بدون این بیماری را تجزیه و تحلیل کردند. میانگین 
ســـنی افراد در این مطالعه 64 ســـال بـــود.از بین افرادی که زونا داشـــتند، 9.7 
یافتند که این میزان  درصد تا 21 سال بعد دچار زوال عقل شدند. محققان در
در بین افرادی که ســـابقه زونا نداشتند 10.3 درصد بود.بر اساس این مطالعه، 
افراد مبتال به زونا در واقع 7 درصد کمتر از افرادی که زونا نداشتند، در معرض 
خطر زوال عقل بودند.دکتر »ســـیگران آلبا اســـمیت«، سرپرســـت تیم تحقیق 
از دانشـــگاه آرهوس در دانمارک، گفت: »دالیل این کاهش خطر نامشـــخص 
اســـت، اما می توان آن را با تشـــخیص نادرست زونا در افراد مبتال به زوال عقل 
تشخیص داده نشده توضیح داد. واکسیناسیون زونا برای افراد مسن تر توصیه 
می شـــود زیـــرا می توانـــد از عوارض ایـــن بیماری جلوگیـــری کند، امـــا مطالعه 
ما نشـــان می دهد که بعید اســـت خطـــر زوال عقل را کاهش دهد.«اشـــمیت 
خاطرنشان کرد: »این مطالعه نشان داد افرادی که مبتال به زونا بودند و بیماری 
به سیســـتم عصبی مرکزی گســـترش یافته بود تقریبًا دو برابر بیشتر در معرض 
خطر ابتالء به زوال عقل بودند، اما چنین عوارضی کمتر از 0.1% از افراد مبتال 

به زونا را تحت تأثیر قرار می دهد.«

بدخوابی برای بیماران 
ریوی مضر است

مطالعات نشان می دهد بدخوابی 
بـــه طـــور قابـــل توجهـــی خطر تشـــدید 
مشکالت تنفســـی را در افراد مبتال به 
ی غیرقابل درمان و پیشـــرونده  بیمـــار

یه افزایش می دهد. ر

گـــزارش خبرنگار مهر بـــه نقل از  به 
ی مزمن  هلـــث الیـــن، تشـــدید بیمـــار
یه می تواند توسط عواملی  انســـدادی ر
و  ســـرماخوردگی  ویروس هـــای  از 
آنفوالنزا گرفته تا آلودگی ایجاد شـــود و 
می تواند بـــرای روزها یـــا هفته ها ادامه 
یابـــد. بدخوابی هم می تواند سیســـتم 
ایمنـــی بـــدن را تضعیف کنـــد و افراد 
یه را مستعد  ی انسداد ر مبتال به بیمار
ابتالء به سرماخوردگی و آنفوالنزا کند.

برای بررسی تأثیر خواب ضعیف بر 
یه، محققان  ی انسداد ر تشـــدید بیمار
ی را در  کیفیت خواب و تشدید بیمار
بیش از 1600 بیمار به مدت ســـه سال 
ی  تحـــت نظر داشـــتند. همه ســـیگار
ســـابق یا فعلی بودند.خواب ضعیف 
به شـــدت با تعداد بیشتری از تشدید 
یـــه مرتبط بـــود. در  ی انســـداد ر بیمـــار
کـــه بهترین خواب  مقایســـه با افرادی 
را داشتند، خطر تشـــدید در بیمارانی 
که خواب ضعیف داشتند 25 درصد 
و در بین افرادی کـــه بدترین خواب را 

داشتند تقریبًا 95 درصد بیشتر بود.
دانشـــگاه  محققـــان  گفتـــه  بـــه 
که  کالیفرنیـــا، یافته ها نشـــان می دهد 
خـــواب ضعیـــف ممکن اســـت پیش 
ئم  بینی کننده بهتری برای تشدید عال
نسبت به سابقه سیگار کشیدن افراد 

باشد.
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زری طاهری_ اســـتان مازنـــدران دارای 
یخـــی بی نظیری اســـت  آثـــار باســـتانی و تار
خـــود  حتـــی  افـــراد  از  ی  بســـیار شـــاید  کـــه 
مازندرانی ها از وجود آن ها بی خبر باشـــند، 
یخی حفظ شـــده در  هر کدام از بناهای تار
، دارای زیبایی و جذابیت  استان تا به امروز

خاص خود بوده و قابل قیاس نیستند .
نکته قابـــل تامل اینکه برخـــی از بناهای 
یخی مرمت و بخشی دیگر بنا به دالیلی  تار
تغییـــر ظاهـــر نداده یـــا از بین رفتنـــد و خبر 
خوب اینکه در سال 1384 صندوق توسعه 
یخی به بخش  ی بناهای تار گذار و احیا و وا
خصوصی تشـــکیل و بخشـــی از ایـــن بناها 
گـــذار و در  بـــه ســـرمایه گذاران خصوصی وا

نهایت احیا شد.
کاخ چایخـــوران چالـــوس یکی از بناهای 
یخی اســـت که توســـط بخش  ارزشـــمند تار
خصوصـــی احیا شـــده و این روزهـــا میزبان 

عموم مردم است.

جزییاتی از یادگار ۱۰۳ ساله
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشـــگری 
و صنایع دســـتی چالوس در گفت وگو با ما 
یخچه ای از کاخ چایخوران اشاره کرد. به تار
به اذعان حســـین متاجی، ســـاخت کاخ 
چایخـــوران در ســـال 1298 یعنی 103 ســـال 
ی اصیل ایرانی آغاز  پیـــش با الهام از معمار

ی قرار گرفت. و مورد بهره بردار
ی با بیان اینکه این کاخ با شماره ثبت  و
یـــخ 1353 بـــه ثبـــت  یخـــی  1045، در تار تار
ملـــی رســـید، عنوان کـــرد: ایـــن کاخ زیبا در 
جنـــوب میدان معلم چالـــوس و در منطقه.
ای موسوم به محوطه کاخ واقع شده است.

متاجی یادآور شـــد: ایـــن کاخ از بناهای 

در  آن  بنـــای  و  اســـت  اول  پهلـــوی  دوره 
مســـاحت 4000 متـــر مربع، در یـــک طبقه و 

زیرزمین احداث شده است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشـــگری 
و صنایع دستی چالوس اذعان داشت: دو 
ورودی اصلـــی بنـــا در ضلع غربی و شـــرقی 
ســـاختمان،  داخلـــی  فضاهـــای  و  اســـت 
مشتمل بر دو بخش اصلی و خدماتی بوده 

ی میانی به هم مرتبط می شوند. که با راهرو
کید کـــرد: پی  ایـــن مســـئول همچنیـــن تا
ســـاختمان ســـاخته آهک و ســـنگ و کف 
از ســـنگ و چـــوب پوشـــیده شـــده  راهـــرو 
اســـت کف اتاق ها و تراس سیمانی است، 
ســـاختار پله هـــای دسترســـی به بنـــا دارای 
ســـازه سنگی اســـت که با سنگ فرش شده 
و کف محوطه هم با ســـنگ و سیمان مزین 

شد.
ی ایـــن  ی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه، معمـــار و
ی ســـنتی  عمـــارت متاثـــر از ســـبک معمار
مازندران اســـت، ادامـــه داد: ایوان شـــمالی 
دارای 10 عدد ســـتون چوبی ترتشـــدار است 
و اطراف پنجره ها و درها در نمای شـــمالی 
دارای ابزار گچی و تزیینات گچ بری اســـت 
ســـقف اتاق هـــا منقش بـــه گل بوته گچ بری 

است.
گفـــت: بخـــش اصلـــی شـــامل  متاجـــی 
بالکـــن ســـتون دار شـــمالی و دو تـــاالر مربع 
شـــکل در جنـــوب آن و یک تاالر مســـتطیل 
شـــکل در جهت شـــمالی و جنوبی اســـت 
که با تزیینات زیبای گچ بری آراســـته شـــده 
اســـت، بخش ســـاختمان دارای دو اتاق و 

دو ایوان در بخش شرقی و غربی است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشـــگری 
کـــرد:  یـــح  و صنایـــع دســـتی چالـــوس تصر

پوشش بام کاخ به صورت شیروانی تراس آن 
به شیوه خاص نرده  چینی شده است و این 
کاخ همانطور که از نامش مشـــخص اســـت 
به منظور اســـتراحت موقت و کوتاه مدت به 

کار می رفته است.
کاخ  کـــرد: این  این مســـئول خاطرنشـــان 
برخـــالف کاخ های آن دوره بســـیار ســـاده و 
بی پیرایه اســـت مصالح عمده آن از سنگ 
ی  و آخر تشـــکیل شـــده اســـت، نفوذ معمار
پایـــی در ســـاختار کاخ نیـــز بـــه وضـــوح  ارو

مشهود است .
ی همچنیـــن اظهـــار کـــرد: در گذشـــته  و
چالـــوس  چایخـــوران  کاخ  اداره  وظیفـــه 
بـــه عهـــده میـــراث فرهنگـــی و گردشـــگری 
ی  بـــرد ادار کار شهرســـتان چالـــوس بـــوده و 
کنون اداره ایـــن کاخ به بخش  داشـــت، اما ا

گذار شده است. خصوصی وا
ی  متاجی اذعان بخش خصوصی را بازو
کید کرد:  توانمند بخش دولتی دانســـت و تا
یخی به صورت  حفـــظ و احیای بناهـــای تار
ویـــژه بـــا مشـــارکت بخـــش خصوصـــی بـــه 
ســـهولت این اقـــدام کمـــک کرده و بســـاط 
اشـــتغال جوانان را فراهـــم می کند، در حال 
حاضـــر کاخ چایخـــوران یکی از ایـــن بناها 

است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشـــگری 
به کارگیـــری  از  چالـــوس  دســـتی  صنایـــع  و 
بیـــش 15 جوان بومی در این کاخ خبر داد و 
گفت: در حال حاضر کاخ چایخوران با دارا 
بودن 6 ســـالن پذیرایی با ظرفیت 200 نفری 

آماده پذیرایی از مهمانان است

از احیا تا افتتاح
یـــت  مدیر و  ســـرمایه گذار  ادامـــه  در 

در  چالـــوس  چایخـــوران  کاخ  مجموعـــه 
گفت وگو بـــا حرف مازندران، اعـــالم کرد: ما 
از ســـال 1397 طی مزایدهای این کاخ را از 
یخی به مدت 11  کن تار صندوق احیای اما
ســـال اجاره کردیم کار احیای کاخ به مدت 
2 سال طول کشید و سرانجام در اسفند ماه 
سال 1400 افتتاح شد.مجید نجاتی با بیان 
یادی دارد،  اینکه این کاخ قابلیت بســـیار ز
اعـــالم کرد: در زمان مرمـــت کاخ کمی طول 
کشـــید، البته نیاز به مرمت بیشـــتری دارد و 
هزینه مرمت آن باالتر از آن چیزی است که 

در مزایده قید شده بود.
افزارهـــا،  و ســـخت  تغییـــر ظاهـــری  ی  و
ایجـــاد جایـــگاه ویژه بـــرای پـــارک خودروها، 
کاخ چـــای" و  تدویـــن کتابچـــه ا ی بـــا نـــام "
غیـــره را از جملـــه تحوالت اصلـــی این کاخ 
بیان و خاطرنشـــان کرد: همچنین استفاده 
از نیروهـــای انســـانی بومی شـــهر در اولویت 

ی ما قرار دارد. کار
نجاتـــی بـــا بیـــان اینکـــه ایـــن مجموعـــه 
اســـت،  پذیرایـــی  و  فرهنگـــی  گردشـــگری، 
کید کـــرد: وجود این مجموعه شهرســـتان  تا
چالـــوس بهعنـــوان یکـــی از شـــهرهای مهـــم 
حوزه گردشگری کشـــور فرصت خوبی برای 
یخی به مســـافران و  معرفـــی ایـــن بناهای تار

گردشگران است.
گفتنی است؛ این کاخ زیبا و سپیدرنگ 
در دوره پهلـــوی تفرجـــگاه اختصاصی این 
خاندان بوده ولی امروزه مورد استفاده عموم 

مردم قرار می گیرد.
کارشناســـان این  ی از  به عقیـــده بســـیار
بـــودن  بی نظیـــر  و  مهمتریـــن  از  یکـــی  کاخ 
یخی در اســـتان به شـــمار میرود  بناهای تار

که نیاز به معرفی بیشتری دارد.

چای خوری در کاخ ۱۰۳ ساله؛

کاخ چایخوران، از 
بازسازی تا افتتاح

ی  نماینده ولی فقیه در مازندران عقب ماندگی کشـــاورز
از حـــوزه تولیـــد دانش بنیان را از جمله مشـــکالت برشـــمرد 
و خواســـتار عملیاتی شدن شعار ســـال شد و گفت: تولید 

دانش بنیان سبب جهش و پیشرفت می شود.
آیـــت اهلل محمدباقر محمدی الئینی در دیدار مســـئوالن 
ی اســـتان با اشـــاره بـــه اینکه این ســـازمان  جهـــاد کشـــاورز

یـــادی دارد، گفـــت: بـــه رغـــم آنکه  وظایـــف زمیـــن مانـــده ز
زحمات و خدمات این ســـازمان قابل تقدیر اســـت ولی با 

حد مطلوب فاصله دارد.
ی  ی عقـــب ماندگـــی دانـــش بنیـــان در حـــوزه کشـــاورز و
یم همه  را از جملـــه مســـائل بیـــان کرد و گفـــت: انتظـــار دار
دســـتگاه ها و ارگان ها در راســـتای عملیاتی شـــدن شـــعار 

سال تالش و برنامه ریزی کنند.
ی گذشـــت و در  ی ادامه داد: یک چهارم از ســـال جار و
ی باید  مـــدت باقیمانده برای دانش بنیان شـــدن کشـــاورز
ی در  یم و باید چشم انداز تالش شود و به این مسئله بپرداز

ی و تحقق شعار سال مطرح شود. حوزه کشاورز
آیت اهلل الئینی امنیت غذایی را خواســـته همه کشـــورها 
و ملت هـــا برشـــمرد و گفـــت: امنیـــت غذایی با وابســـتگی 
ی ندارد و وقتـــی 80 درصد نهاده هـــای طیور وارد  ســـازوگار

ی ندارد. می شود، این مسئله با امنیت چندان سازوگار

ی بر لـــزوم خودکفایـــی در زمینـــه مواد  امـــام جمعه ســـار
کید کـــرد و گفت: باید  غذایـــی، نهاده هـــای دام و طیـــور تا
کشـــور از وابســـتگی به این بخش خـــارج و متکی به داخل 
گر امنیت غذایی و خودکفایی رخ دهد، به قدرت  شـــود و ا

غذایی دست خواهیم یافت.
ی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه محصـــوالت  ، و بـــه گـــزارش مهـــر
ی دست کشـــاورزان می ماند و با قیمت های  ی رو کشـــاورز
الن فروخته می شـــود، گفت: گاهی برداشـــت  پاییـــن بـــه دال
محصول صرفه اقتصادی ندارد و رها می شود و این مسائل 

نیازمند ساماندهی است.
نماینده ولـــی فقیه در مازندران معدوم کردن جوجه های 
یکروزه را از دیگر مشـــکالت و دغدغه ها برشـــمرد و گفت: 

کم و بیش اطالعاتی در این زمینه ارسال می شود.
ی توجه به ذبح شرعی را در کشتارگاه ها مسئله اساسی  و

ذکر کرد و خواستار توجه به آن شد.

نماینده ولی فقیه در مازندران؛

کشاورزی مازندران از تولید دانش بنیان عقب مانده است

رئیس اداره توسعه نوغانداری مازندران اعالم کرد؛
کرم   پیش بینی تولید بیش از ۱۰۰ تن پیله تر 

ابریشم در مازندران
یع بیش از 3152 جعبه تخم نوغان به بیش از 2000 بهره بردار استان   از توز
خبر داد و تصریح کرد: پیش بینی می شـــود امســـال بیـــش از 100 تن پیله تر 

ی شود. کرم ابریشم از سراسر مازندران جمع آور
ی مازندران  حمیده الســـادات مطهری، در نخســـتین جشـــنواره نوغاندار
در منطقه بابلکنار شهرســـتان بابل، با اشاره به اینکه زمانی استان مازندران 
قطب دوم تولید ابریشم بود اما امروزه به رتبه پنجم کشور رسیده است اظهار 
یع بیش از ســـه هزار و 152 جعبه تخـــم نوغان به بیش از 2000 بهره  کـــرد: با توز
بـــردار اســـتان پیش بینی می کنیم امســـال بیش از 100 تن پیلـــه تر از مناطق 

ی شود. مختلف استان مازندران جمع آور
ی اســـتان مازندران یادآور شـــد: امسال رشد  رئیس اداره توســـعه نوغاندار
قیمتی نســـبت به ســـال قبـــل از 120 هزار تومـــان به حداقل قیمـــت 220 هزار 
تومـــان بـــه ازای هر کیلوگرم پیله افزایش داشـــته اســـت که با توجـــه به میزان 

کیفیت پیله بر قیمت آن افزوده می شود.
ی می شوند  مطهری با بیان اینکه پیله ها بر اســـاس کیفیت قیمت گذار
یم برای بهبود کیفیت، پیله های رنگی را  گفـــت: از تولیدکنندگان تقاضا دار
جـــدا کرده و در چیدن پیله تعجیل نکننـــد و اجازه دهند کرم درون پیله به 

شفیره تبدیل شود چون کیفیت بیشتر سبب افزایش قیمت می شود.

ی، هنر 100 ساله در بابلکنار نوغاندار
ی نخســـتین جشـــنواره صنعت  بخشـــدار بابلکنـــار نیز در حاشـــیه برگزار
نوغـــان مازنـــدران در منطقه بابلکنار بابـــل اظهارکرد: در ســـال 99 با عنایت 
نماینـــدگان مبلغ 30 میلیارد تومان اعتبـــار از محل صندوق کارآفرینی برای 
شهرســـتان بابـــل تخصیص یافت که ســـهم هر بخـــش شهرســـتان، مبلغ 5 

میلیارد تومان بود تا برای رشد و توسعه محصول برند منطقه هزینه شود.
ی را  نقی مصطفی زاده گنجی تصریح کرد: با بررسی انجام شده نوغاندار
که از هنر دیرینه 100 ســـاله بابلکنار بود به عنوان برند منطقه انتخاب کردیم 
که با اقدامات انجام شـــده شـــاهد رشـــد 4.5 برابری این صنعت در منطقه 

بودیم.
ایـــن مقام مســـئول با اشـــاره به اینکه بـــا اجرا این طرح در مـــدت 2 ماه 100 
پروانه اشتغال خانگی صادر شد، تصریح کرد: به هر تولیدکننده 50 میلیون 
تومان وام تعلق گرفت و زمینه رشـــد و توســـعه این صنعت برای خانوار مهیا 

شد.

ی از رشد 120 درصدی صنعت نوغان بابلکنار در سال 1400 خبر داد و  و
یادآور شد: قیمت هر جعبه نوغان 40 هزار تومان است که یک تولید کننده 
می تواند پیله آن را به مبلغ 6 میلیون تومان در پروسه زمانی تولید 45 روزه با 

کیلیویی 230 هزار تومان بفروشد برساند.
توســـط  نوغـــان  پیلـــه  تومـــان  میلیـــارد   20 فـــروش  از  بابلکنـــار  بخشـــدار 
تولیدکنندگان منطقه خبر داد و خاطرنشان کرد: به همین مناسب نخستین 
ی استان در منطقه بابلکنار برگزار شد تا گام مثبتی برای  جشـــنواره نوغاندار

توسعه این صنعت برای روستاهای پایین دست منطقه باشد.
بخشـــدار بابلکنـــار از حمایت و اســـتقبال از ســـرمایه گـــذاران در منطقه 
ی نیازمند 15 میلیارد تومان  کید کرد: احداث کارخانه فرآور سخن گفت و تا
ی باشد زمین مناسب  ی حاضر به همکار گر سرمایه گذار اعتبار اســـت که ا
ی  ی قرار داده می شـــود و با تسهیل و برداشتن موانع موجود از و در اختیار و

حمایت می کنیم.
یـــع بیـــش از 10 هزار اصله نهـــال توت بین  مصطفـــی زاده همچنیـــن از توز
ی خبر داد و  ی در ســـال جار تولید کنندگان نوغان از ســـوی جهادکشـــاورز
تصریح کرد: منابع طبیعی با کاشـــت نهال توت مخالف اســـت که در حال 
رایزنـــی بـــرای رفع این مشـــکل هســـتیم تا مردم جنگل نشـــین مـــا حداقل در 

محدوده منزل خود کاشت توت داشته باشند.
ی تعـــداد نوغانـــداران منطقه را 500 نفر برشـــمرد و یادآور شـــد: بابلکنار  و
پایلوت خرید و فروش پیله نوغان شهرستان است که تولید کنندگان بندپی 

شرقی و غربی هم به این منطقه مراجعه می کنند. معاون فرهنگی کمیتـــه امداد مازندران 
گفـــت: طـــرح 313 بـــا حضـــور 16 روحانی 
طرح هجرت در 20 روســـتا از 10 شهرستان 
در مازنـــدران این طرح در مرحله مقدماتی 
انجـــام و مشـــکالت و نیـــاز خانـــواده های 
تحت حمایت شناسایی شده و برای رفع 

آن اقدام شد.
میثم معافی، در جمع خبرنگاران ضمن 
تشریح فعالیت های فرهنگی کمیته امداد 
کـــرد: این طـــرح با هدف  مازنـــدران اظهار 
ایجاد ارتباط مســـتمر و مؤثـــر روحانیون با 
خانواده هـــای تحت حمایت کمیته امداد 
از طریـــق فعالیت هـــای فرهنگی در قالب 

... درصدد تحکیم  تبلیغ چهره به چهـــره و
بنیـــان خانواده و تقویـــت باورهای دینی و 
یت  کنترل آســـیب های اجتماعی با محور

مساجد انجام می شود.
 معـــاون فرهنگی کمیته امداد مازندران 
گفـــت: طـــرح 313 بـــا حضـــور 16 روحانی 
طرح هجرت در 20  روســـتا از 10 شهرستان 
در مازنـــدران این طرح در مرحله مقدماتی 
انجـــام و مشـــکالت و نیـــاز خانـــواده های 
تحت حمایت شناسایی شده و برای رفع 

آن اقدام شد.
گـــزارش شبســـتان، معافـــی افـــزود:   بـــه 
در ایـــن طـــرح روحانیـــون پیگیر مســـائل و 
مشـــکالت نیازمندان بوده و برای رســـیدن 
ایـــن خانـــواده ها بـــه توانمنـــدی در بخش 

های مختلف تالش می کنند.

یت  ی تصریح کرد: ایـــن طرح بامحور  و
روحانیون مســـاجد روســـتا و روحانی طرح 
ی  ی مردمی ساز هجرت با سه شعار محور
کید  امور رســـیدگی به محرومان که مورد تا
ی،  مقام عظمی والیت اســـت؛ مردم محور
ی اجرا شد. ی و مسجدمحور محله محور

ســـال  از    313 طـــرح  گفـــت:  معافـــی   
ی  کـــز نیکوکار گذشـــته آغاز و بـــا ایجاد مرا
یـــت روحانیـــون مســـاجد روســـتا  بـــا محور
و روحانـــی طـــرح هجـــرت کـــه متشـــکل از 
بـــرادران معتمـــد  تعـــدادی از خواهـــران و 
محلـــی اســـت، بـــه شناســـایی و مدیریت 

حل مسائل خانواده محور می پردازند.

معاون فرهنگی کمیته امداد مازندران؛

ح ۳۱۳در مازندران اجرا شد طر

کید کرد؛ رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد مازندران تا
واحد های تولیدی و خدماتی زیر ذره بین 

استاندارد
رئیـــس اداره نظارت بـــر اجرای اســـتاندارد مازندران از بازرســـی و کنترل 

یع و عرضه کاالی استان خبرداد. 3483 واحد تولیدی و خدماتی، توز
محسن خالقی عبدالملکی گفت:بازرسان اداره کل استاندارد مازندران 
یع و عرضه کاال در مازندران  از 3 هزار و 483 واحد تولیدی و خدماتی، توز

بازرسی کردند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، او می گوید:از این تعداد 585 مورد مربوط 
کز عرضه،  به واحد های تولیـــدی و خدماتی و 2898 مورد نیز مربوط به مرا

یع کاال در سطح استان مازندران است. تمرکز و توز
ی از محصوالت تولیـــدی واحد های  خالقـــی از 314 مـــورد نمونـــه بـــردار
تحت پوشـــش در این مدت خبرداد و گفت: همچنین در این مدت 461 
ی فاقد عالمت  ی اقالم مشـــمول اســـتاندارد اجبار مورد توقیف و جمع آور

استاندارد از سطح بازار انجام شد.
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شهید عباس فالح زاده  
نام پدر: میرزاجان
تاریخ تولد: 1348
محل تولد: روشندان
تاریخ شهادت: 65/11/6
محل شهادت: شلمچه
قسمتی از وصیت نامه شهید

شهید عباس فالح زاده در روستای روشندان واقع در بخش بهنمیر دیده به جهان گشود و دوران 
ابتدایی را در همان روستا به پایان رسانید و دوره راهنمایی را در روستای هلی باغ بسر برد. و در همین دوران 
که جنگ تحمیلی شروع شده بود او عالوه بر درس خواندن در کارهای صحرا و کشاورزی به خانواده کمک می 
کرد. عالوه بر کشاورزی کار لحاف دوزی را انجام می داد و بیکار نمی نشست تا اینکه به عضویت بسیج در آمد 
و عازم جبهه حق علیه باطل شد. او دارای اخالق و رفتار خوب بود، با همه به مهربانی رفتار می کرد. باالخره در 
عملیات کربالی 5 به شهادت رسید و بعد از چند سال پیکر او را که در کربالی خونین شلمچه به خون افتاده 
بود برای خانواده آوردند.به همه خواهرانم سفارش می کنم که در اجتماع با حجاب حضور یابند و روحم را شاد 
کنند.به پدرم سفارش می کنم که اگر کسی می خواهد که شهادتم را تحمل کند نماز شب بخواند چرا که روح 
را صیقل می دهد.

گهی تجدید مزایده عمومي(( ))آ
ش���هرداری قائم ش���هر در نظر دارد براس���اس مصوبه ش���ورای محترم اس���امی ش���هر قائم 

کارخانه آس���فالت هفت ت���ن را از طریق  ش���هر نس���بت به فروش حدود 5000 تن ماس���ه شس���ته واقع در 
کسب اطاعات  مزایده عمومي به اشخاص  واجد شرایط  اقدام نماید. متقاضیان  می توانند به منظور 
گهی  با  ش���ماره تلفن 01142084056  تماس حاصل نموده  یا به س���ایت  بیش���تر همه روزه از تاریخ درج آ
ش���هرداری ب���ه آدرس  Ghaemshahr.ir مراجعه و به منظور دریافت و خرید اس���ناد مزایده  به س���امانه 

تدارک الکترونیکی دولت) ستاد( به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمایند.   
کارخانه آسفالت هفت تن کار: فروش حدود 5000 تن ماسه شسته واقع در  1-نوع 

 www.setadiran.ir 2-محل دریافت اس���ناد مزایده: سامانه تدارک الکترونیکی دولت) ستاد( به آدرس
می باشد.

کارش���ناس رس���می دادگس���تری ارزش هر تن ماسه شس���ته 1/200/000 ریال  3- مبلغ پایه: طبق نظریه 
)یک میلیون و دویس���ت هزار ریال( و در مجموع برای ح���دود 5000 تن به ارزش 6/000/000/000 ریال 

)شش میلیارد ریال( می باشد.
4- میزان س���پرده ش���رکت در مزایده: 5 درصد مبلغ پایه به مبلغ 300/000/000 ریال)س���یصد میلیون 

ریال( به صورت ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی یا اسناد خزانه می باشد.
5- ب���ر اس���اس م���اده 5 آیین نامه مالی ش���هرداری ها، ش���هرداری در رد یا قبول هر یک از پیش���نهادها 

مختار می باشد.
کند  6-  مطابق ماده 8 آیین نامه مالی شهرداری ها ، هرگاه برنده مزایده از انجام معامله خودداری 
کثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداری ضبط  یا پس از اباغ قانونی حدا
که برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت  گردید و در صورتی  و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد 
روز پس از اباغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آن ها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

7-مهل���ت دریافت اس���ناد: از تاریخ 11/ 1401/03    لغای���ت    29/ 1401/03    قابل تحویل به متقاضیان 
می باشد.

کث���ر ت���ا پای���ان وق���ت اداری روز پنجش���نبه س���اعت  13/30   م���ورخ  8- زم���ان تس���لیم پیش���نهادات: حدا
   09/ 04/  1401  می باشد.

کتهای  کلیه فرآیند مزایده اعم از  خرید اسناد تا تسلیم پیشنهادات) پا تذکر:  متقاضیان ملزم می باشند 
کت الف  کنند  و تنها پا الف، ب( را از طریق سامانه ستاد دریافت و در قالب فایل پی دی اف بارگذاری 
کثر در مدت زمان تعیین شده ) مهلت  عاوه بر بارگذاری در سامانه مذکور ، به صورت فیزیکی نیز حدا

گردد.   تسلیم پیشنهادها( پس از ثبت دبیرخانه، تحویل واحد قراردادهای شهرداری 
کمتر از میزان مقرر در  9-به پیش���نهادات فاقد س���پرده یا امضاء، مشروط و مخدوش و س���پرده های 
گهی وصول ش���ود  که پس از انقضاء مدت مقرر در آ اس���ناد ، چک ش���خصی و نظایر آن و یا پیش���نهاداتی 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
10- زمان و محل بازگشایی پیشنهادات : ساعت  11  روز یکشنبه   مورخ  12 /04/ 1401 در دفتر شهردار  
گشایش و خوانده خواهد شد. الزم به ذکر است مدت اعتبار پیشنهاد قیمت تا سه ماه  پس  قائم شهر 

از ارائه پیشنهاد قیمت می باشد.
کلی���ه پیش���نهاد دهن���دگان و ی���ا نماین���دگان آن با در دس���ت داش���تن معرفی نام���ه بامانع   11- حض���ور 

می باشد. 
12 - سایر اطاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.

گهی نوبت اول مورخ   11  /  1401/03 13 -چاپ آ
گهی نوبت دوم مورخ    22 / 03 /1401  14-چاپ آ

کاظم علیپور- شهردار  قائم شهر        

  
مساحت شرح موضوع اجارهردیف                

تقریبی
)متر مربع(

مجموع 
مبلغ پایه 

کارشناسی   
یال(        )ر

مبلغ  5 % مدت
سپرده شرکت 

در مزایده  
یال(                 )ر

یخ  تار
بازگشایی

ی فروشگاه 1 اجاره واحد تجار
مواد غذایی واقع در پارک سراج          

21 /  04 /9/000/0001401دوسال50180/000/000

ی 2 اجاره یک قطعه زمین باز
کودکان  واقع در پارک سراج                              

21 /  04 /9/000/0001401یکسال400180/000/000

ی شماره   1    3 اجاره واحد تجار
واقع در پارک مادر                                              
21 /  04 /9/000/0001401دوسال23180/000/000

ی شماره   2     4 اجاره واحد تجار
واقع در پارک مادر                                              

21 /  04 /7/800/0001401دوسال14/5156/000/000

ی شماره    3   5 اجاره واحد تجار
واقع در پارک مادر                                              

21 /  04 /7/800/0001401دوسال15/60156/000/000

گهی مزایده عمومي(( ))آ
ش���هرداری قائم ش���هر در نظر دارد براس���اس مصوبه شورای محترم اسامی ش���هر قائم شهر نسبت به اجاره  
تعدادی از واحدهای تجاری و یک قطعه زمین  به ش���رح  جدول ذیل را از طریق مزایده عمومي به اش���خاص 

گهی  با  شماره تلفن  واجد شرایط  اقدام نماید. متقاضیان  می توانند به منظور کسب اطاعات بیشتر همه روزه از تاریخ درج آ
01142084056  تماس حاصل نموده  یا به سایت شهرداری به آدرس Ghaemshahr.ir مراجعه و به منظور دریافت و خرید 

اسناد مزایده به سامانه تدارک الکترونیکی دولت) ستاد( به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمایند. 

نوبت اولنوبت دوم

کار: اجاره  تعدادی از واحدهای تجاری و یک قطعه زمین  به شرح جدول فوق 1-نوع 
2-محل دریافت اسناد مزایده: سامانه تدارک الکترونیکی دولت) ستاد( به آدرس www.setadiran.ir می باشد.

3-مدت اجاره : به شرح جدول فوق  می باشد .
4- میزان سپرده شرکت در مزایده: 5 درصد مبلغ پایه به شرح فوق به صورت ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی یا اسناد خزانه می باشد.

5- بر اساس ماده 5 آیین نامه مالی شهرداری ها، شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.
کثر  6-  مطابق ماده 8 آیین نامه مالی شهرداری ها ، هرگاه برنده مزایده از انجام معامله خودداری کند یا پس از اباغ قانونی حدا
گردید و در صورتی  تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد 
که برندگان دوم و س���وم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از اباغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نش���وند سپرده آن ها به نفع شهرداری 

ضبط خواهد شد.
7-مهلت دریافت اسناد: از تاریخ      22/     03  /      1401      لغایت   06  /   04 /      1401   قابل تحویل به متقاضیان می باشد.

کثر تا پایان وقت اداری روز  شنبه   مورخ    18 /    04 /    1401    می باشد. 8- زمان تسلیم پیشنهادات: حدا
کتهای الف، ب( را از طریق سامانه  تذکر:  متقاضیان ملزم می باشند کلیه فرآیند مزایده اعم از  خرید اسناد تا تسلیم پیشنهادات  ) پا
کت الف عاوه بر بارگذاری در سامانه مذکور ، به صورت فیزیکی نیز  ستاد دریافت و در قالب فایل پی دی اف بارگذاری کنند و تنها پا

کثر در مدت زمان تعیین شده  )مهلت تسلیم پیشنهادها( پس از ثبت دبیرخانه حدا
تحویل واحد قراردادهای شهرداری گردد.  

9-به پیشنهادات فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر در اسناد ، چک شخصی و نظایر آن 
گهی وصول شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. و یا پیشنهاداتی که پس از انقضاء مدت مقرر در آ

10- زمان و محل بازگشایی پیشنهادات : ساعت  11    به شرح فوق در دفتر شهردار  قائم شهر گشایش و خوانده خواهد شد.
11- حضور کلیه پیشنهاد دهندگان و یا نمایندگان آن با در دست داشتن معرفی نامه بامانع می باشد. 

12  - سایر اطاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.
13- مدت اعتبار پیشنهاد قیمت تا سه ماه پس از ارائه پیشنهاد قیمت می باشد.

گهی نوبت اول مورخ           22/ 1401/03 14 -چاپ آ
گهی نوبت دوم مورخ          30/  1401/03 کاظم علی پور-شهردار قائم شهر 15-چاپ آ

آیین کلنگ زنی دیواره ســـاحلی شهر رویان با حضور 
، شهردار و شـــورای اسالمی شهر  فرماندار شهرســـتان نور

رویان و مسئوالن شهرستان در ساحل رویان برگزار شد.
احمد توکلی در آیین کلنگ زنی دیواره ساحلی شهر 
رویان با تبریک دهه کرامت اظهارکرد: هر کلنگی که برای 
آبادانی کشور زده می شود مانند این است که یک موشک 
به سمت دشمن شلیک می شـــود و تمام تالش دشمن 
این بود تا هیمنه جمهوری اسالمی ایران را بشکند اما با 
هدایت ســـکاندار انقالب اسالمی مقام معظم رهبری و 

تالش های کارگـــزاران مجموعه کشـــوری، پروژه هایی در 
زمان تحریم با همه مشکالت و تنگناهای اجرا شد و این 
جنگ اقتصادی به نفع کشور ما پیش رفت.وی با اشاره 
به ســـالروز بنیانگذار انقالب اسالمی ایران افزود: انقالب 
ما به دســـت امام خمینی )ره( شـــکل گرفـــت و هدایت 
شـــد و این انقالبی بود که نقطه عطفی را در دنیا به وجود 
آورد و موضـــوع انقـــالب ما تغییر یک رژیم در یک کشـــور 
نبود بلکـــه موضوع عدالت خواهی و مبارزه با اســـتکبار 
کید  بود.فرماندار شهرستان نور با اشاره به جهاد تبیین تأ

کرد: نســـل های دوم و ســـوم انقالب وظیفه دارند انقالب 
اســـالمی و اهـــداف آن را برای نســـل های چهارم و پنجم 
تبیین کنند و بدانند که اســـتکبار جهانی با فروش علم 
به کشـــورهای جهان ســـوم مانند ایران کـــه دارای ذخایر 
و منابـــع فـــراوان بودند اما به واســـطه نداشـــتن معلومات 
پیشرفت نکردند، توانست این ذخایر را به دست آورد.این 
مسئول خاطرنشان کرد: انقالب اسالمی در ایران با ایجاد 
خودباوری میان مردم ســـبب شـــد تا به دنبال معلومات 
و کســـب علم و دانش باشـــیم و به فرمایش رهبری سال 
تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی بتوانیم با خوداتکایی 
کارهـــا را پیش ببریم.فرماندار شهرســـتان نور با اشـــاره به 
اینکه شـــهرداری رویان با داشـــتن حدود 10 هکتار زمین 
یکی از متمدن ترین شـــهرداری های استان است، بیان 
کـــرد: شـــهرداری رویان حدود 10 هکتار زمین ســـاحلی با 
بهترین دسترسی و موقعیت در استان مازندران دارد که 
دیواره ساحلی، نقش مهمی را برای مجهز شدن زمین به 
امکانات رفاهی و تبدیل آن به پارک ساحلی ایفا می کند.
وی یادآورشد: دیواره ساحلی به عنوان پیاده راه سالمت، 
پدافند غیرعامل بـــرای جلوگیری از پیشـــروی آب و رفع 
مشـــکالت مرز مالکیت در شهرهای ســـاحلی بسیار با 
اهمیت است و ستاد ساماندهی سواحل مازندران با تهیه 
نقشه و احداث دیوار حفاظتی همراه با پیاده راه ساحلی 
در اســـتان، خـــط منابع طبیعـــی را برای همه شـــهرهای 
ساحلی مشخص کرد.توکلی با اشـــاره به اجرای فاز دوم 

دیواره ســـاحلی شهر رویان اظهارکرد: امیدواریم با اجرای 
این فاز و فازهای بعدی فضای ســـاحلی شـــهر رویان به 
ساماندهی الزم برسد و برای شهرداری و شهروندان منشا 
آرامش درآمدزایی باشد.فرماندار شهرستان نور با اشاره به 
ضرورت وفاق و همدلی و اتحاد بین شهرداری و شورای 
اســـالمی بیان کرد: شـــهر رویان با استفاده از پتانسیل ها، 
ظرفیت هـــا، مواهب خـــدادادی، موقعیت هـــای مکانی 
مناسب، جذب سرمایه گذار و اجرای پروژه های متعدد 
می  تواند به یک شهر توریستی و زیبا تبدیل شود که سبب 
اشـــتغال آفرینی و رونق اقتصادی برای شهروندان باشد.
جعفر حســـین زاده شـــهرداررویان با اشـــاره به ابالغ طرح 
تفصیلی شهر و مصوبه ستاد ساماندهی سواحل پیاده راه 
گردشگری 20متری برای استان مازندران اظهارکرد: در این 
راستا نخستین زیرساخت برای ایجاد پیاده راه که مسیر 
گردشگری هم محسوب می شود، ایجاد دیوار حفاظتی 
با مشخصات فنی است که ستاد ساماندهی سواحل و 

امور منابع آب اعالم کرد.
وی بـــا بیان اینکه فاز اول این دیـــواره در رویان به طول 
300 متر در انتهای خیابان شـــهید بهشتی دیواره سازی 
شـــد، افزود: این مســـیر کانون جمع آوری گردشـــگری در 
رویان شـــد و فاز دوم این پـــروژه به طول 600 متر از انتهای 
دیواره در خیابان شهید بهشتی تا دریایی 6 پالژ شهرداری 

رویان با برآورد هزینه 6 میلیارد تومان گلنگ زنی شد.

شهردار رویان یادآورشد: این زیرساخت سبب تحول 
در حوزه گردشـــگری به ویژه درُبعد ســـاحلی شهر رویان 
می شـــود و در ادامه این مســـیر یک پل بـــر روی رودخانه 
گلنـــدرود احداث می شـــود که مطالعـــات و طراحی آن 
آغاز شد.حســـین زاده با اشـــاره به احـــداث پل گلندرود 
خاطرنشـــان کرد: بـــه علت اتصـــال این دو مســـیر بعد از 

احداث پروژه دیواره و پل، احداث جاده آغاز می شود.
وی با بیان اینکه برای مبلمان ساحلی در مسیر پیاده 
روی گردشگری 20متری به دنبال مشاوره طراحی هستیم، 
افزود: مشـــاور در طول مســـیر احداث دیواره ســـاحلی و 
جاده، مبلمان ســـاحلی آن را مشـــخص  و ظرفیت های 
گردشـــگری الزم، خدمـــات گردشـــگری، اماکن تفریحی 
.. در طول مســـیر را طراحی می کند.شـــهردار  توریســـتی و
رویان یادآورشـــد: باید نقشه راه درست و جامع باشد تا از 
بی نظمی و پراکندگی جلوگیری شود که اجرای این برنامه 

به سال آینده موکول می شود.
 حســـین زاده اظهارکرد: اجـــرای پـــروژه عمرانی روکش 
آسفالت سراسری خیابان شهدا در ضلع شرقی و غربی، 
رفت و برگشت در تیرماه با هزینه حدود 6 میلیارد تومان 
آغاز می شـــود. وی با اشـــاره به پـــروژه پل ســـبزه رود افزود: 
این پروژه با انتخاب مشـــاور اجرایی می شود و در فرایند 
مناقصـــه جذب پیمانکار هســـتیم که هزینه ایـــن پروژه 

حدود 12 میلیارد تومان است.

به همت شهرداری و شورای اسالمی شهر رویان

کلنگ دیواره ساحلی شهر تاریخی رویان 
به زمین زده شد
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