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اقدامات شهرداری قائمشهر 
از عملیات تخریب تا بررسی 

مشکالت شهری
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احمد خوش قلب ،
شهردار کتالم و ساداتشهر تشریح کرد ؛

عملکرد  شهرداری کتالم و 
ساداتشهر  در 4 ماهه اخیر

استاندار مازندران:
 ارایه الگوی جدید از حکمرانی 
اسالمی در دستور کار دولت 
سیزدهم است

مدیر کل پزشکی قانونی مازندران خبر داد:
افزایش 27 درصدی مرگ و 
میر ناشی از حوادث کار

چرا آمریکایی ها به تغییر نظم 
منطقه به نفع ایران اعتراف 

می کنند؟
یک پژوهشگر امنیت بین الملل با اشاره به 
شکست آمریکا در منطقه، به تشریح دالیل 
اعتراف آمریکایی ها به تغییر نظم منطقه به 

نفع جمهوری اسالمی ایران، پرداخت.

تکمیل پروژه های قدیمی دستاورد 
سفر آیت اهلل رئیسی به مازندران

وزیر اقتصاد و دارایی در سفر یک روزه به مازندران؛

ضرورت ترسيم نقشه 
توس�عه مازن�دران در ۱4۱۰

صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره کل  سرپرست 
شانه تراش  روستای  در  ارگانیک  گردشگری  توسعه  از  مازندران 

شهرستان تنکابن خبر داد.
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث   اداره کل  سرپرست  ایزدی  مهدی 
جامعه  توانمندسازی  راستای  در  گفت:  مازندران  صنایع دستی 
روستایی، روستای شانه تراش شهرستان تنکابن به مقصد گردشگری 

ارگانیک در مازندران تبدیل می شود.
او افزود: حل مشکالت پیش روی این روستای هدف گردشگری 
برای توسعه  پتانسیل های بومی  از  استفاده  برنامه ریزی می شود و 
کسب و کار و رشد اقتصاد گردشگری، الگوسازی و توانمند سازی 

جامعه محلی، در دستور کار قرار دارد.
ایزدی با اشاره به برنامه ریزی انجام شده در خصوص ایجاد 9 واحد 
تاسیسات گردشگری زیر مجموعه اداره میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی، گفت: این واحد ها برای توسعه پایدار گردشگری؛ 
الگوی مسکن  بر  فرهنگ و سیمای شهری  بر  آسیب  کمترین  با 

روستایی احداث می شود.

او افزود: با توجه به پتانسیل باالی روستای شانه تراش و اقدامات 
زیربنایی در حال انجام، فرآیند حفظ الگوی معماری سنتی متناسب 
با نیاز های زندگی امروزی در این روستای هدف گردشگری کنترل 

می شود.
روستای شانه تراش از توابع بخش خرم آباد شهرستان تنکابن است 

که یکی از مقاصد گردشگری روستایی مازندران به شمار می آید.

توسعه گردشگری ارگانیک در تنکابن

فرمانده انتظامی مازندران تبیین واقعیت ها، آگاهی بخشی به مردم 
و احیاء فرهنگ غنی ایرانی اسالمی را از مهمترین وظایف رسانه ها 

برشمرد.
سردار میرزایی فرمانده انتظامی مازندران در دیدار با خبرنگاران و 
اعضاء واحد تحریریه صدا و سیمای مرکز مازندران با گرامی داشت 
یاد و خاطره شهدای انقالب اسالمی و شهدای عرصه خبر از تعامل 
خوب و تأثیرگذار خبرنگاران با مجموعه فرماندهی انتظامی استان 
قدردانی کرد و گفت: قدرت رسانه ها در همه عرصه های جامعه 
انکار ناپذیر است.او رسالت خبرنگاران را ارائه اطالعات دقیق و 
شفاف به مخاطبان دانست و افزود: دو رسالت مهم خبرنگاران در 

این عرصه مقدس تبیین واقعیت ها و آگاهی بخشی به مردم و احیاء 
سنت ها و فرهنگ غنی ایرانی اسالمی است.

اجتماعی  سرمایه های  و  جوان  نسل  کردن  آشنا  میرزایی  سردار 
از دیگر رسالت های  را  تاریخی  پیشینه غنی  با  و فرهنگی کشور 
ترسیم  ضمن  رسالت ها  این  انجام  گفت:  و  برشمرد  خبرنگاران 
آینده ای روشن در پیش روی مخاطبان، اعتالء فرهنگ عمومی و 

هدایت به مسیر پیشرفت و تعالی را به دنبال دارد.
سیما،  و  صدا  مقام  قائم  "صمدی"  حضور  با  که  دیدار  این  در 
خبر،  مدیر  "قبادی"  اخبار،  و  اطالعات  معاونت  "فتح اللهی" 
خبرنگاران و اعضاء تحریریه واحد خبر نیز همراه بود، قائم مقام 
سردار  حضور  از  تقدیر  ضمن  مازندران  مرکز  سیمای  و  صدا 
میرزائی، خبرنگاران را یاری رسان و همراه تمامی ارکان جامعه از 

جمله پلیس دانست.
او افزود: انعکاس فعالیت های سازمان های خدمت رسان به جامعه 

از جمله پلیس وظیفه این رسانه است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،قائم مقام صدا و سیمای مرکز 
مازندران گفت: سهم ما در تبیین عملکرد خدمتگزاران نظام و امید 
بخشی به جامعه در عرصه قلم و خبر تعریف شده است و انعکاس 
این فعالیت ها در حقیقت انتشار زحماتی است که خادمین مردم 
شبانه روز در جهت رفاه و آسایش هموطنان عزیز متحمل می شوند.

فرمانده انتظامی مازندران تاکید کرد:
 احیاء فرهنگ غنی ایرانی اسالمی از مهمترین وظایف رسانه ها 

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی مازندران گفت: 
۱۵ هزار مازندرانی تسهیالت نهضت ملی مسکن را دریافت کردند.
تسهیالت  مبلغ  مجموع  رهگشای  عباس  سید  ایلنا،  گزارش  به 
میلیارد   6۵۰ حدود  مرحله  این  در  را  متقاضیان  این  به  پرداختی 
تومان اعالم کرد و افزود: میزان تسهیالت پرداختی به هر نفر طبق 
شرایط از قبل تعیین شده 3۵۰ میلیون تومان برای مرکز استان و 
3۰۰ میلیون تومان برای سایر شهرستان ها بوده است که براساس 

پیشرفت فیزیکی طرح در سه گام به متقاضیان پرداخت می شود.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی مازندران گفت: 
تاکنون ۱۰ بانک عامل مستقر در مازندران پنج هزار میلیارد تومان 
از منابع مالی مورد نیاز برای ساخت 3۵ هزار خانه در قالب طرح 

نهضت ملی مسکن را تامین کرده اند.
 رهگشای با اعالم این که کارمزد این تسهیالت ۱8 درصد و دوره 
بازپرداخت آن 2۰ ساله است، افزود: ۱۵ هزار و 238 هزار نفری که 
تسهیالت بانکی را دریافت کرده اند در حال ساخت خانه هایشان 
هستند و پرو ژه ها نیز در مرحله سفت کاری و آجرچینی قرار دارد.
وی در باره پراکنش جغرافیایی ساخت این خانه ها هم توضیح 
داد: سه هزار واحد از این خانه ها در بابل، سه هزار واحد در آمل، 
2 هزار واحد در قائمشهر، یکهزار واحد در ساری، سه هزار واحد 
به صورت خودمالک در تمامی شهرهای استان و سه هزار و 238 
واحد هم به عنوان طرح روستایی در مناطق روستای مازندران در 

دست ساخت است.
معاون مسکن و ساختمان با اعالم این که ساخت خانه در طرح 
نهضت ملی مسکن در دیگر شهرستان های مازندران با جمع بندی 
تعداد متقاضیان واجد شرایط در هفته های آینده در گام اجرایی قرار 
می گیرد، گفت: حدود 2۰۰ انبوه ساز و پیمانکار در اجرای این 

طرح با راه و شهرسازی مازندران همکاری دارند.
وی با تاکید بر این که متقاضیان خانه دار شدن در طرح نهضت ملی 
مسکن مازندران قبل از دریافت تسهیالت باید آورده ۴۰۰ میلیون 
ریالی خود را به حساب راه و شهرسازی استان واریز کنند، افزود: 
تاکنون حدود 2۵ هزار نفر از افراد واجدشرایط اقدام به واریز این 

مبلغ کرده اند.

تصویب ۴۵ هزار میلیارد تومان اعتبار
 رهگشای گفت: برای ساخت ۱۵2 هزار واحد مسکونی در قالب 
طرح نهضت ملی مسکن در مازندران طی چهار سال حدود ۴۵ 
هزار میلیارد تومان منابع مالی بانکی تصویب شده است که طبق 
برنامه ریزی  و زمان بندی وزارت راه و شهرسازی پرداخت می شود.
وی افزود: در استان مازندران در مجموع ۱2۰ هزار نفر در طرح 
این  میان  از  که  کردند  نویسی  نام  مازندران  مسکن  ملی  نهضت 
قانونی حذف شدند.  نداشتن شرایط  به علت  نفر  افراد 2۰ هزار 
نداشتن شرط سابقه پنج سال سکونت در شهر منتخب و داشتن 
ملک خصوصی مهم ترین علت حذف شدن این افراد از گردونه 

طرح بوده است.
مسکن  ملی  نهضت  طرح  در  مازندران  سهمیه  ایلنا،  گزارش  به 
ساخت ساالنه 38 هزار واحد مسکونی و در مجموع چهار سال 

دولت سیزدهم ۱۵2 هزار خانه است.
پنج شرط  با داشتن  طبق مقررات نهضت ملی مسکن، متقاضیان 
تاهل، سرپرست خانوار بودن و مردان مجرد 23 سال به باال، حداقل 
مالکیت  نداشتن  تقاضا،  مورد  شهر  در  سکونت  سال  پنج  سابقه 
خصوصی و در نهایت عدم استفاده از امکانات دولتی از اول انقالب 

در حوزه مسکن، می توانند نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
بر اساس این قانون، زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل 
3۵ سال سن، معلوالن جسمی و حرکتی با 2۰ سال سن می توانند 
در قانون جهش تولید مسکن( نهضت ملی مسکن( مشارکت داشته 

باشند.
همچنین، قانون برای سرپرستان خانوار، محدودیت سنی نگذاشته 
است چرا که این افرادسرپرست خانوار تعریف می شوند و برای 

قانونگذار متاهل یا سرپرست خانوار بودن مالک است.
در عین حال، زنان و مردان سرپرست خانوار که به دلیل متارکه به 
صورت مجردی زندگی می کنند و سرپرست فرزندان خود هستند 

خانوار تلقی شده و بدون مالک سن می توانند ثبت نام کنند.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی مازندران:
۱۵ هزار مازندرانی تسهیالت نهضت ملی مسکن را 

دریافت کردند
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اشاره  با  بین الملل  امنیت  یک پژوهشگر 
تشریح  به  منطقه،  در  آمریکا  شکست  به 
نظم  تغییر  به  آمریکایی ها  اعتراف  دالیل 
ایران،  اسالمی  جمهوری  نفع  به  منطقه 
مایکل  که  بود  پیش  پرداخت.چندی 
امنیتی و  آیزنستات، مدیر برنامه مطالعات 
نظامی انستیتو واشنگتن در گفت وگویی با 
اشاره به قدرت جمهوری اسالمی ایران در 
عرصه منطقه ای و موشکی، اظهار کرده بود 
که »زمانی ایران از احاطه شدن به وسیله 
آمریکا می ترسید اما امروز همین کار را با 
هم پیمانان آمریکا در منطقه انجام می دهد.«
مسئوالن  که  نبود  باری  اولین  اما  این 
مسئله  این  به  آمریکایی  اندیشمندان  و 
کارشناسان  باور  به  می کنند.  اعتراف 
غرب  منطقه  نظم  در  تغییرات  این  ایجاد 
که  است  کالنی  سیاست های  نتیجه  آسیا، 
پیش  دهه های  از  ایران  اسالمی  جمهوری 
برای حذف ایالت متحده آمریکا و استقالل 

کامل کشورهای منطقه، دنبال می کند.
ابوالفضل  با  گفت وگویی  باره  همین  در 
و  الملل  بین  امنیت  پژوهشگر  بازرگان، 
استاد دانشگاه داشتیم که در زیر می خوانید:
اخیر  روزهای  در  سوال: 
امنیتی  برنامه  مدير  از  گفت وگويی 
و نظامی انستیتو  واشنگتن منتشر 
در  زمانی  كرد  اظهار  وی  كه  شد 
منطقه خاورمیانه، ايران از محاصره 
می ترسید  آمريكا  توسط  شدن 
و  كرده  تغییر  شرايط  اكنون  ولی 
در  منطقه  در  آمريكا  هم پیمانان 
محاصره ايران هستند. به نظر شما 
و  مسئوالن  توسط  مسئله  اين  بیان 
اهمیتی  چه  آمريكايی  انديشمندان 

دارد؟
بازرگان: این مسئله را از 3 محور یعنی 
سیاست های  المللی،  بین  نظم  در  گذار 
جمهوری  های  سیاست  و  آمریکا  دولت 
بررسی  می توان  منطقه،  در  ایران  اسالمی 
المللی،  بین  نظم  در  گذار  منظر  از  کرد. 
بین  ساختارهای  در  آسیا  غرب  منطقه 
ندارد  را  قبل  اهمیت  دیگر  جدید  المللی 
شرق  و  تایوان  مانند  دیگری  مسائل  و 
روسیه  مهار  و  اوکراین  بحران های  آسیا، 
ایاالت متحده  و چین مسائل جدید برای 
متحده  ایاالت  های  سیاست  آمریکاست. 
از  خاورمیانه،  غرب  منطقه  در  آمریکا 
منطقه  این  به  ۱۱ سپتامبر 2۰۰۱ که عماًل 
لشکرکشی کرد و افغانستان، عراق و لیبی 

در  جدی  و  مستقیم  حضور  و  گرفت  را 
منطقه داشت، متحول شده است.

برای  آمريكا  هدف  مهم ترين   *
جمهوری  مهار  منطقه،  در  حضور 

اسالمی ايران است
آمریکا در این منطقه اهدافی مانند حفظ 
امنیت رژیم صهیونیستی و کنترل حمل و 
ولی  کند  می  دنبال  را  انرژی  بازار  و  نقل 

مهمترین هدف آنها برای حضور در منطقه، 
مهار جمهوری اسالمی ایران است؛ از زمان 
جرج بوش که ایران را جزو محور شرارت 
در منطقه حساب کرد، تا دوره آقای اوباما، 
ترامپ و االن هم جو بایدن، مهار ایران به 
عنوان مهمترین سیاست آمریکا در منطقه 
تعیین شده است. آمریکایی ها این سیاست 
تهدیدهای  گسترده،  های  تحریم  با  را 
و  فرهنگی  رسانه ای،  فشارهای  و  نظامی 

افکار عمومی، پیگیری کردند.

از  نیابتی  جنگ های  در  آمريكا   *
ايران شكست خورد

منطقه  های  قسمت  دیگر  در  طرفی  از 
هم مشخص شده که هر جا ایاالت متحده 
وارد  منطقه،  در  پیمانانش  هم  و  آمریکا 
نیابتی علیه جمهوری  جنگ غیرمستقیم و 
خوردند؛  شکست  شدند،  ایران  اسالمی 
عراق،  سوریه،  بحران  در  مثال  عنوان  به 
افغانستان مشخص است که  یمن و حتی 
ایران  اسالمی  از جمهوری  متحده  ایاالت 
و  خورده  شکست  نیابتی  های  جنگ  در 
در نهایت مجبور به عقب نشینی و خروج 
آمریکا  خروج  مسئله  همین  است؛  شده 
سیاست  یعنی  سوم  بخش  به  منطقه،  از 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  منطقه ای  های 

حمایت از محور مقاومت برمی گردد.

* ايران در منطقه نظم سازی كرده 

است
جمهوری اسالمی ایران در طول سال های 
اخیر موفق شده برای خود متحدانی ایجاد 
و  کرده  نظم سازی  منطقه  این  در  و  کند 
قسمت هایی  در  را  خودش  مطلوب  نظم 
از منطقه حاکم کند که این امر هزینه های 
وجود  به  متحده  ایاالت  برای  را  زیادی 
رژیم  آمریکا،  رسیدن  از  مانع  و  آورده 
اهدافی  به  هم پیمانان شان،  و  صهیونیستی 

که برای مهار ایران داشتند، شده است.
هم  کنار  در  را  موارد  این  تمام  اگر 
بگذاریم، خواهیم دید که کشورهای منطقه 
به  نسبت  تصوراتی  اخیر،  دهه  یک  در 
جمهوری اسالمی ایران داشته اند که االن 
است؛  شده  محقق  آن  عکس  نقطه  دقیقا 
کشورهای  پیش  سال   ۵ مثال  عنوان  به 
منطقه تصور می کردند که با شروع فشار 
نظامی  تهدیدهای  و  ایران  علیه  حداکثری 
ترامپ، هر لحظه ممکن است اقتصاد ایران 
در  ایران  استراتژیک  عمق  و  پاشیده  فرو 
منطقه کم شود اما االن می بینند که ایاالت 
متحده یک شبه از افغانستان خارج شده و 
اوکراین،  از  آمریکا  های  حمایت  علیرغم 
هم اکنون  و  نیفتاد  خاصی  اتفاق  عمل  در 

اوکراین در زیر آوار جنگ است.

جمهوری  سوريه،  در  هم اكنون   *
اسالمی ايران حرف اول را می زند

می  همزمان  منطقه  کشورهای  همچنین 
بینند ایاالت متحده که 2۰ سال در منطقه 
برخی  ویژه  به  منطقه  کشورهای  و  بود 
اعراب، پشت گرمی خودشان را به حضور 
می  معروف  قول  به  و  دیدند  می  آمریکا 
گفتند که در جلوی صاحبشان شیر هستند، 
هم اکنون شاهدند که ایاالت متحده با یک 
نیروهای  تدریجی  صورت  به  شکست، 

خود را از منطقه خارج می کند و
فرو  تنها  نه  ایران  اسالمی  جمهوری 
را  خود  استراتژیک  عمق  بلکه  نپاشیده، 
سوریه  در  اکنون  است.هم  داده  افزایش 
با خروج نیروهای آمریکایی و روسی، ما 
موشکی  قدرت  و  می زنیم  را  اول  حرف 
بسیار قوی تری نسبت به قبل پیدا کردیم. 
و  ساخته  خود  پهپادی  قدرت  همچنین 
منتشر  با  که  داریم  بی نظیری  خودکفای 
ایران توسط  اخبار خرید تسلیحات  شدن 
گرفته  قرار  توجه  مورد  خیلی  روسیه، 
هسته ای  بالقوه  توانایی  عالوه  به  است. 

موارد  است.این  همیشه  از  بیش  نیز  ایران 
الملل  بین  روابط  در  قدرت  های  نشانه 
امتیاز  ایران  این ها،  تمام  کنار  در  است؛ 
برجسته ای در زمینه موقعیت ژئوپلیتیک و 
مسئله ترانزیت دارد که صرف نظر نکردنی 
است و نمی توان جمهوری اسالمی ایران 

را نادیده گرفت.

سوال: به نظر شما تالش های اخیر 
دولت  و  سعودی  عربستان  دولت 
با  ارتباط  برقراری  برای  امارات 
جمهوری اسالمی ايران نیز مربوط به 

همین تغییر نظم منطقه است؟
بازرگان: قطعًا همین طور است، در حال 
می کنند  مشاهده  منطقه  کشورهای  حاضر 
منطقه  از  را  ایران  نتوانست  آمریکا  که 
رفتن  حال  در  خودش  بلکه  کند  حذف 
از منطقه است، بنابراین به دنبال برقراری 

ارتباط با ایران هستند.
عربستان  که  است  سال   8 هم اکنون 
است؛  کرده  گیر  یمن  جنگ  در  سعودی 
محاسبه  در  منطقه  در  آمریکا  متحدان 
امنیت  تامین  برای  خودشان  فایده  هزینه 
ملی و منافع ملی شان، مجبور می شوند تا 
بگیرند؛  جدیدی  های  ائتالف  و  اتحادها 
ارتباط  ائتالف های جدید  این  از  قسمتی 
امر  این  ولی  است  صهیونیستی  رژیم  با 
که  ندارد  فایده  برایشان  گذشته  مانند 
رژیم  وسیله  به  آمریکا  از  پس  بخواهند 
صهیونیستی علیه ایران اقدام کنند بلکه می 
دانند که آمریکا و رژیم صهیونیستی دیگر 
نمی توانند امنیت آنها را فراهم کنند پس 
ناچار هستند که روابط بهتری با جمهوری 

اسالمی ایران داشته باشند.
علیرغم  منطقه  در  آمریکا  هم پیمانان 
مجبورند  صهیونیستی،  رژیم  با  نزدیکی 
عالوه  به  کنند؛  تنش زدایی  تهران  با  که 
تمام این ها رویکرد دولت جدید تاکید بر 
ارتباط با همسایگان است و این مسئله را 

در اقدامات خود نشان می دهد.
رویکرد چین و روسیه نیز در این مسئله 
روسیه  مثال  عنوان  به  است؛  مهم  بسیار 
سعودی  عربستان  با  خوبی  ارتباط  هنوز 
دارد و چین نیز یکی از مهمترین شرکای 
موارد  این  تمام  است.  عربستان  تجاری 
در  منطقه  کشورهای  که  می شود  موجب 
محاسبه هزینه فایده خودشان به این نتیجه 
ایران  با جمهوری اسالمی  باید  برسند که 

تنش زدایی کنند.

چرا آمریکایی ها به تغيير 
نظم منطقه به نفع ایران 
اعتراف می کنند؟

سلمان رشدی در نیویورک هدف
 قرار گرفت

سلمان رشدی نویسنده مرتد کتاب آیات شیطانی از سوی فردی 
ناشناس هدف چاقو قرار گرفت.

جریان  در  شیطانی  آیات  کتاب  مرتد  نویسنده  رشدی  سلمان 
سخنرانی در نیویورک آمریکا هدف حمله قرار گرفت.

گزارش های رسانه ای حاکی از آن است که »سلمان رشدی« پیش 
با چاقو هدف قرار  نیویورک  از سخنرانی در مؤسسه چاوتاکوا، در 

گرفت و زخمی شد.
آسوشیتدپرس  خبرگزاری  خبرنگار  از  نقل  به  نیوز  فاکس  شبکه 
در  سخنرانی  سن  به  مردی  که  داد  گزارش  حادثه  محل  در  حاضر 
مؤسسه چاواتاکوا هجوم برد و شروع به مشت زدن یا چاقو زدن به 

رشدی کرده است.

به گزارش مهر، این اتفاق در ابتدای سخنرانی این نویسنده مرتد 
رخ داد. بنا به اعالم خبرنگار آسوشیتدپرس، این نویسنده مرتد بر اثر 
ضربات وارده بر روی زمین افتاد و فرد ضارب نیز از سوی مأموران 
امنیتی مهار شد.بنا به اعالم پلیس نیویورک، رشدی از ناحیه گردن 

هدف قرار گرفته است و با بالگرد به بیمارستان منتقل شده است.
از  خودش  مشاهدات  درباره  آسوشیتدپرس  به  عینی  شاهد  یک 
شیطانی  آیات  موهن  کتاب  مرتد  نویسنده  رشدی  سلمان  به  حمله 
روی  به سرعت  )ضارب(  مرد  این  گفت:  اسالم )ص(  پیامبر  علیه 
از  ابتداد  به کوبیدن سلمان رشدی کرد.  سکو قرار گرفت و شروع 
خود می پرسی چه اتفاقی دارد می افتد؟ ولی به سرعت تا حد بسیار 
است.  کتک خوردن  حال  در  رشدی  سلمان  که  شد  روشن  زیادی 
بیانیه ای  ر  د  نیویورک  کشید.پلیس  طول  ثانیه   22 حدود  اقدام  این 
اعالم کرد: سلمان رشدی از ناحیه گردن مجروح شده است.او توسط 

هلیکوپتر به بیمارستان منتقل شد. ضارب در بازداشت پلیس است.
سوی  از  شیطانی  آیات  ممنوعه  کتاب  نوشتن  واسطه  به  رشدی 
مسلمانان مورد نفرت است. کتاب وی که در آن به ساحت مقدس 
پیامبر اسالم )ص( اهانت شده، از سال ۱988 در ایران ممنوع شده 

است.
حضرت امام خمینی )ره( بعد از انتشار این کتاب فتوای ارتداد وی 

را صادر نمودند و او را مهدور الدم دانستند.

طرح تقسیمات کشوری در آینده نزدیک 
به صحن مجلس می آید

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تاکید کرد: 
مجلس به تقسیمات کوچکتر از سطح استانی ورود نمی کند چرا که 

این موضوع در حوزه وظایف دولت و وزارت کشور است.
پژوهش  مرکز  رئیس  اخیر  هشدار  به  اشاره  ا  جوکار  محمدصالح 
های کشور در زمینه تقسیمات کشوری، توضیح داد: بحث تقسیمات 
کشوری در سطح بخش و شهرستان با استانی متفاوت است.آنچه که 
در دستورکار کمیسیون داریم تقسیمات در سطح استان ها است، به 
این نحوه که اگر باید استانی به دو یا سه استان شود این اقدام براساس 

نظر کارشناسی و شاخص ها صورت گیرد.
ملت؛  خانه  گزارش  به 
طرح  اینکه  بیان  با  وی 
در  کشوری  تقسیمات 
صحن  به  نزدیک  آینده 
ادامه  آید،  می  مجلس 
داد: کاری که دولت های 
گذشته و دولت دوازدهم 
سطح  در  داده اند  انجام 

بخش و روستا بوده و ارتباطی با کار بزرگ در سطح استان ندارد.
داشتن  دلیل  به  استان ها  برخی  تاکید کرد: در  نماینده مجلس  این 
پهنه سرزمینی بزرگ، مسائلی ایجاد شده و برخی استان ها جمعیت 
باالیی دارند. همچنین تراکم و پراکندگی جمعیت در برخی مناطق به 
گونه ای است که برای حل مشکالت، احتیاج به تقسیمات کشوری 

در سطح استانی داریم.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: طرح 
تقسیم استان ها را در کمیسیون دنبال می کنیم و به تقسیمات کوچکتر 
استان در  از  تقسیمات در حوزه کوچکتر  کنیم.  نمی  استان ورود  از 

حوزه وظایف دولت و وزارت کشور است.

سرلشکر باقری 
حضور فعال خود در 
شبکه های مجازی را 

اعالم کرد
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از حضور فعال خود در 

شبکه های اجتماعی خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، سردار سرلشکر پاسدار 
»محمد باقری« رئیس ستاد کل نیرو های مسلح در حاشیه 
بازدید از خبرگزاری دفاع مقدس از حضور فعال خود 

در شبکه های مجازی را خبر داد. 
باقری هدف از حضور فعال خود در شبکه  سرلشکر 
اجتماعی روبیکا را ارتباط بیشتر و مستقیم با مردم و بیان 

نظرات خود در بستر فضای مجازی عنوان کرد.
https://rubika. عالقه مندان می توانند با ورود به آدرس

ir/mohammad_bagheri3۱3 از اخبار مربوط به رئیس 
ستاد کل نیروهای مسلح مطلع شوند.

رئیس سازمان انرژی اتمی :
 دوربین ها به شرط کنار گذاشتن موارد اتهامی 

علیه ایران روشن می شود
به  دوربین ها  گفت:  کشورمان  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
شرطی فعال و روشن می شود که همه موارد ادعایی و اتهامی 

علیه ایران کنار گذاشته شود.
محمد اسالمی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در پاسخ به اینکه 
برای  برنامه ای  اسالمی  جمهوری  آژانس،  رفتار  تکرار  با  آیا 
خاموش کردن سایر دوربین ها دارد، گفت: خیر، دوربین هایی 
که جمع کرده ایم برجامی یا طبق واژه حقوقی آن فرا پادمانی 
بود، این دوربین ها همراه با توافقنامه برجام به این منظور نصب 
آن  با  را  ایران  هسته ای  فعالیت  و  ظرفیت  محدودیت،  تا  شد 
اندازه گیری کنند.   وی خطاب به طرف های مقابل برجام تاکید کرد: وقتی در برجام باقی نماندید و به تعهدات خود 
عمل نکرده و از آن خارج شده اید دلیلی وجود ندارد که ما همچنان یک طرفه با یک قرارداد شبه منسوخ آن را ادامه 

دهیم.
اسالمی درباره اینکه آیا اگر در برجام به توافق برسیم دوربین ها از نو روشن و فعال می شود گفت شرط برداشته 
شدن آن این است که همه موارد ادعایی را کنار بگذارند و امروز هم اعالم می کنیم تا وقتی که آنها به تعهدات خود 

بازنگردند و این موارد ادعایی و کذب را  کنار نگذارند، دوربینی نصب نخواهد شد.
معاون رئیس جمهور موارد ادعایی را بهانه ای دانست که سالیان سال است با فشار حداکثری علیه ایران دنبال می 

شود و تصریح کرد: موضع ما همواره این است که موارد اتهامی کنار گذاشته شود.
وی درباره مذاکرات وین هم گفت: وقفه ای در مذاکرات روی داده بود که البته مذاکرات فقط حضوری انجام نمی شد 
اما به شکل غیرحضوری در جریان بود. اسالمی با بیان اینکه مذاکرات در حال پیگیری است، ابراز امیدواری کرد طرف 

مقابل برای به سرانجام رسیدن آن حسن نیت و اراده کافی داشته باشد و بدعهدی نکند.
معاون رئیس جمهور افزود: جمهوری اسالمی به دنبال توافق خوب است و توافق خوب هم یعنی رعایت منافع ملت 

ایران چراکه آنها از این طریق به منافع ایران ضربات زیادی وارد کردند.
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سال سیزدهم- شماره 3۴۴7 - یکشنبه 23 مرداد  ۱۴۰۱

مرکزی،  تاالر  ساخت  عملیات  اتمام 
دست  در  طرح های  ملموس  پیشرفت 
زباله  نیروگاه  و  مرکزی  کتابخانه  اجرای 
تعریض  برای  اعتبار  تخصیص  و  سوز 
جاده ساری - تاکام از جمله دستاوردهای 
در  مردمی  دولت  یکساله  درخشان 

شهرستان ساری است.
طبق  سیزدهم،  دولت  شدن  یکساله  با 
رسمی  اظهارات  و  میدانی  بررسی های 
فرصت ها  بهترین  اکنون  ساری،  فرماندار 
این  واقعی  جایگاه  به  دستیابی  برای 
تسریع  و  اعتبارات  تخصیص  با  شهرستان 
استان  مرکز  زیرساختی  مشکالت  رفع  در 

مازندران فراهم شده است.
عمرانی  و  اقتصادی  اعتبارات  افزایش 
مطلوب  رویکرد  و  توجه  گواه  مهم ترین 
اخیر  یکسال  در  رئیسی  آیت اهلل  دولت 
است  دیار  این  زیرساخت های  تکمیل  در 
بنیادین  تحول  این  مسووالن  اعتقاد  به  که 
با تخصیص 2 هزار و 2۵۰ میلیارد تومان 
به  رئیس جمهور  سفر  اعتبارات  محل  از 
تمامی  در  ساری  شهرستان  به  مازندران 
طرح های عمرانی و در دست ساخت این 

دیار ملموس و عینیت دارد.
با  ساری  باور صاحبنظران، شهرستان  به 
بخش های  در  متعدد  ظرفیت های  وجود 
صنعتی  و  فرهنگی  اقتصادی،  مختلف 
متاسفانه تا قبل از دولت سیزدهم به لحاظ 
زیرساختی با مشکل جدی مواجه بوده تا 
این که با طلوع دولت مردمی سیزدهم و با 
اساسی  توجه  و  اصولی  راهبردهای  اتخاذ 
ارتباط  این  است.در  زیرساخت ها شده  به 
فرماندار ساری در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا با بیان این که، در سفر استانی رئیس 
اقتصادی،  مازندران ۱3۱ طرح  به  جمهور 
برای  اولویت دار  زیرساختی  و  عمرانی 
ساری  در  احداث  یا  و  ساخت  در  اتمام 
 2 مجموع  از  تاکنون  گفت:  شد،  مصوب 
اعتبار مصوب  تومان  میلیارد  و 2۵۰  هزار 

2۵6 میلیارد تومان تخصیص یافته است.
از مجموع  داد:  ادامه  نوبخت  محمدعلی 
رئیس جمهور  سفر  مصوب  طرح   ۱3۱
برای  طرح   2۱ ساری  برای  مازندران  به 
ویژه  اهمیت  دارای  استان  ارشد  مسووالن 

درصدد  اصولی  برنامه ریزی  با  که  است 
تکمیل پروژه های مصوب هستیم.

سفر  از  بعد  کرد:  تصریح  وی 
اعتبار در نظر گرفته شده  رئیس جمهور و 
در خصوص پروژه تاالر مرکزی ساری به 
عنوان یکی از پروژه های نیمه تمام قدیمی 
۱۰ ساله و اعتبار 7۰ میلیارد تومانی در نظر 
گرفته شد که با تخصیص این اعتبار روند 
فعالیت پیمانکار این پروژه سرعت گرفته و 
با پیشرفت فیزیکی  9۵ درصدی، متعاقب 
در  رئیس جمهور  سفر  مصوبات  تحقق 
هفته دولت مورد بهره برداری قرار خواهد 

گرفت.
آکوستیک سازی  مرحله  گفت:  نوبخت 
به  ساری  مرکزی  تاالر  سه گانه  سالن های 
بخش های پایانی رسیده و اقدامات الزم از 
نظر اجرایی و اعتباری برای بهره برداری از 
شده  انجام  نیز  جاری  سال  در  سالن  این 

است.
فرماندار ساری ادامه داد: تمام تالش بر 
طرح،  این  تکمیل  عملیات  که  است  این 
بزودی انجام شود و این مکان مورد استفاده 

اهالی فرهنگ و هنر استان قرار گیرد.
گشایش  در  تاخیر  که،  این  بیان  با  وی 
است،  بار  خسارت  ساری  مرکزی  تاالر 
پیمانکار  حاضر  حال  در  کرد:  اظهار 
سالن های  آکوستیک  یا  صدا  عایق  مرحله 
به  را  موسیقی  سالن  و  سینما  تئاتر،  آمفی 
قسمت های پایانی رسانده و تقریبا می توان 
گفت که این مرحله مهم از ساخت سالن 
کرد:  خاطرنشان  است.وی  پایان  حال  در 
سقف فضای باز مجتمع که با سازه فضایی 
مخصوص  چادرهای  با  باید  شده  اجرا 
این مرحله  اجرای  برای  که  پوشانده شود 
نیز رایزنی های الزم انجام شد. در جلسه ای 
پروژه های  بر  نظارت  اداره  رئیس  با  که 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  عمرانی 
داشتیم خوشبختانه قول مساعد ایشان برای 
انعقاد قرارداد پوشش سقف سازه فضایی و 
تکمیل مابقی عملیات داده شد.این مسئول 
این  تجهیز  و  تکمیل  برای  کرد:  تصریح 
استان،  فرهنگی  و  زیرساختی  مهم  پروژه 
سازمان برنامه و بودجه کشور 8۰ میلیارد 
سال  در  تومان  میلیارد   ۵۰ شامل  تومان 

۱۴۰۱ و 3۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰2 
بهره برداری  به  موجب  که  گرفته  نظر  در 

رسیدن تاالر مرکزی ساری می شود.

نیروگاه  ساخت  مطلوب  پیشرفت 
زباله سوز

به  ساری  زباله سوز  نیروگاه  همچنین 
عنوان مهم ترین طرح در مدیریت پسماند 
با چالش های زیست محیطی در  مقابله  و 
مصوبات  از  یکی  همچنین  و  استان  مرکز 
رئیس جمهور  استانی  سفر  هفدهمین 
مسووالن  جهادی  تالش  با  مازندران  به 
درصد   82 ابنیه  بخش  در  اکنون  اجرایی 
درصد   87 تجهیزات  خرید  بخش  در  و 

پیشرفت فیزیکی دارد.
نیروگاه   از  بازدید  در  رئیسی  آیت اهلل 
زباله سوز ساری دستور راه اندازی این طرح 
زیست محیطی را در کمترین زمان ممکن 
ارایه و همچنین معاون اول خود را مامور 
کرد تا قبل از پایان سال موضوعات مربوط 

به زباله سوزها را سروسامان دهد.
رئیس  استانی  از سفر  قبل  که  این طرح 
جمهور در بیستم اسفند ۱۴۰۰، 63 درصد 
درصد   ۵۱ همچنین  و  فیزیکی  پیشرفت 
بود،  شده  خریداری  هم  آن  تجهیزات 
مسئول  و  بازرس  آمار  براساس  اکنون  اما 
مازندران  استاندار  ویژه  پیگیری های 
زباله سوز  نیروگاه  فیزیکی طرح  پیشرفت 
این  پایان  از  ماه ها  گذشت  از  بعد  ساری 
درصد   82 به  ابنیه  بخش  در  اکنون  سفر، 
و در بخش خرید تجهیزات به 87 درصد 
رسیده و مسووالن محلی خبر از افتتاح این 

طرح در دهه فجر امسال رامی دهند.
فرماندار ساری گفت: در ماه های گذشته 
اعتبارات خوبی برای تکمیل طرح نیروگاه 
سفر  مصوبات  محل  از  ساری  زباله سوز 
استانی رئیس جمهور جذب شد و به هیچ 
طرح  این  تکمیل  روند  در  اکنون  عنوان 

بحث کمبود اعتبار مطرح نیست.
برای  نامه نگاری ها  که،  این  بیان  با  وی 
تخصیص به موقع اعتبارات ملی از سوی 
که  است  انجام  دست  در  استان  مسووالن 
روند  حتم  طور  به  مستمر  پیگیری های  با 
طرح  این  ابنیه  و  تجهیزات  خرید  تکمیل 

خواهد  پایان  به  آینده  ماه های  در  هم 
با شتاب در تکمیل سازه و  افزود:  رسید، 
وعده  ساری،  زباله سوز  نیروگاه  تجهیزات 
رئیس جمهور در زمان مقرر محقق خواهد 

شد.
تاکید  از  قبل  کرد:  تصریح  نوبخت 
رئیس جمهور مبنی بر تکمیل نیروگاه زباله 
فعال  انسانی  نیروی   ۵۰ تنها  ساری،  سوز 
اما  داشتند  این طرح مشارکت  در ساخت 
این رقم اکنون به حدود 2۰۰ نفر در روز 

افزایش یافته است.
پیشرفت  کرد:  اضافه  ساری  فرماندار 
سوز  زباله  نیروگاه  طرح  ابنیه  فیزیکی 
با  تنها  درصد   82 به  درصد   63 از  ساری 
گذشت ۱۴2 روز از پایان هفدهمین سفر 
به مازندران نشان از  استانی رئیس جمهور 
اجرای  برای  محلی  و  ملی  مسووالن  عزم 
طرح های زیرساختی و اقتصادی در استان 

است.
وی با بیان این که، وزارت کشور و نهاد 
با  را  همکاری  نهایت  جمهوری  ریاست 
جذب  و  تخصیص  در  محلی  مسووالن 
اعتبار برای تکمیل این طرح دارند، گفت: 
این  اعتبارات در نظر گرفته شده  تامین  با 
ماه های  در  درصد   ۱۰۰ صورت  به  طرح 

آینده در گام اجرایی قرار خواهد گرفت.
مدیریت  کنار  در  کرد:  تصریح  نوبخت 
پسماند، تولید ساالنه 3۰ هزار مگاوات برق 
زباله  نیروگاه  افتتاح  از دیگر دستاوردهای 
حتم  طور  به  که  بود  خواهد  ساری  سوز 
اجرای  با  شده،  انجام  برنامه ریزی های  با 
این طرح گالیه های به حق فعاالن محیط 
زیست و اقشار مردم در تاخیر چند ساله 

تکمیل این طرح به پایان خواهد رسید.
روند  گفت:  ادامه  در  ساری  فرماندار 
ساخت کتابخانه مرکزی ساری و همچنین 
طی  خوبی  روند  تاکام   – ساری  جاده 
اعتبارات  موقع  به  با تخصیص  که  می کند 
نزدیک  آینده  در  طرح  این  افتتاح  شاهد 

خواهیم بود.
استان  مرکز  عنوان  به  ساری  شهرستان 
سرشماری  آخرین  براساس  مازندران 
نفر   37۵ و  هزار   ۴۰2 مسکن  و  نفوس 

جمعیت دارد.

تکميل پروژه های قدیمی 
دستاورد سفر آیت اهلل 
رئيسی به مازندران

غرق شدن 2 نوجوان در
 دریای گهرباران

2 نوجوان چهارده ساله در دریای گهرباران ساری غرق شدند.
حوادث  مدیریت  و  بیمارستانی  پیش  اورژانس  مرکز  عمومی  روابط 
مازندران اعالم کرد: با اعالم خبر غرق شدگی 2 نوجوان حدود ۱۴ ساله 
به مرکز ارتباطات اورژانس مازندران، دو دستگاه آمبوالنس به محل حادثه 

واقع در تجن لته گهرباران ساری اعزام شدند.
در این حادثه دو نوجوان به علت غرق شدگی در دریا توسط نیرو های 
امدادی بعد از مدت زیادی از آب بیرون آورده شدند که بعد از بررسی 
حیاتی  عالئم  هرگونه  فاقد  متاسفانه  در صحنه  حاضر  اورژانس  تیم های 

بودند.
این  اقدامات پیشرفته احیاء قلبی ریوی بر روی  این گزارش  بر اساس 

افراد انجام شد که متاسفانه بی تاثیر بود.
طرح سالم سازی دریا از اول خرداد ماه امسال در مازندران آغاز به کار 

کرد و حدود یک هزار و 2۰۰ ناجی غریق در نوار ساحلی مستقر شدند.

برداشت مکانیزه شالی در ۸7 هزارهکتار 
شالیزارهای مازندران

87 هزار و 338 هکتار از شالیزارهای مازندران تا کنون مکانیزه برداشت 
شده است.

 سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران با 
اشاره به برداشت شالی در 88 هزار و ۵89 هکتار شالیزار استان گفت: از 
این میزان 87 هزار و 338 هکتار مکانیزه و بقیه سنتی برداشت شده است.
احسان عباسپور از کشت دوباره شالی در ۴ هزار و 67۰ و پرورش رتون 
در 2 هزار و 36۰ هکتار تا کنون شالیزارهای مازندران خبر داد و افزود: 
کشت مکانیزه شالی امسال در ۱۴۰ هزار و 9۰۴ هکتار  شالیزارهای استان 

عملیاتی شد.

به  مازندران  گیاهی جهاد کشاورزی  تولیدات  بهبود  معاونت  سرپرست 
فعالیت ۱87 واحد بانک نشاء برنج در استان، تصریح کرد: امسال عملیات 
مبارزه با علف های هرز در ۴28 هزار و 2۱6 هکتار، کرم ساقه خوار برنج 
در 6۱ هزار و 7۵۰ هکتار و بالست برگ و خوشه در 7۵ هزار و 7۰۰ 

هکتار  شالیزارهای مازندران انجام شده است.
اینکه بیمه زراعت برنج در 33  بیان  با  به گزارش صداوسیما، عباسپور 
تُن کود  انجام و 8۴ هزار و 398  استان  هزار و 636 هکتار شالیزارهای 
شیمیایی میان شالیکاران مازندران توزیع شده است، میزان آب ذخیره شده 
سد های استان را ۱99 میلیون و آببندان ها را 2۴۱ میلیون مترمکعب اعالم 

کرد.
مازندران با دارا بودن 2۱۵ هزار هکتار شالیزاری، ۴2 درصد تولید برنج 

کشور را به خود اختصاص داده است.

نماینده مردم آمل در مجلس از راه اندازی بخش جراحی 
قلب در بیمارستان امام خمینی)ره( این شهرستان خبر داد.

 رضا حاجی پور در جمع نمازگزاران آمل با بیان اینکه پس 
از گذشت ۱۴۰۰ سال  از قیام و حماسه آفرینی امام حسین)ع( 
تاثیرگذاری آن را هنوز مشاهده می شود و این اشک های مردم 
برای عاشورا می ریزد، اظهار داشت: عاشورا دانشگاهی برای 
مردم آزاداندیش جهان است و آزادی و آثار کربال دانشگاهی 
برای بشریت تاسیس می کند که هیچ آزمون  و ورودی برایش 

دیده نشده است.
وی با اشاره به اینکه هر هیئت و تکیه  مذهبی، دانشگاهی 
برای بشریت است، افزود: عاشورا اثر تربیتی و اخالقی که 
برای دانشجویان، دانش آموزان و اقشار مختلف جامعه دارد 
ممکن است در کالس درس نداشته باشد و این درس نه تنها 

برای ما بلکه برای تمام مردم جهان اثرگذار است.
دشمنان  که  شرایطی  در  اینکه  بر  تاکید  با  حاجی پور 
طرح های  کنند،  نهادینه  جامعه  در  را  ناامیدی  می خواهند 
عمرانی و رفاهی امیدی برای جامعه است، گفت: با شروع 
فعالیت مجلس یازدهم، ویروس کرونا کشور و جهان را به 

چالش کشاند و استان مازندران و شهرستان آمل نیز مستثنی 
نبود.نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
بیمارستان های دولتی از کمترین امکانات نیز بهره مند نبودند 
اما با تالش و پیگیری، همچنین کمک خیرین کارهای خوبی 
در این شهرستان انجام شد، افزود: یک دستگاه سی تی اسکن 
بیمارستان های آمل وجود داشت که کارآیی آن چنانی  در 
نداشت، اما امروز همه بیمارستان های این شهرستان مجهز به 

دستگاه سی تی اسکن هستند.
هزینه  با  درمان  حوزه  در  گفت:  وی  تسنیم،  گزارش  به 
حدود 7۰ میلیارد تومان از سوی دانشکده پزشکی و یک خیر 
دستگاه انژوگراف فعال شده و در هفته های آینده جراحی 

قلب نیز بهره برداری می رسد.
حاجی پور از جذب دانشجوی دانشکده پردیس پزشکی 
آمل در سومین مرحله عنوان و مطرح کرد: در اجرای طرح 
ملی سد هراز نیز در طول این سال ها بالغ بر 22۰ میلیارد 
تومان بودجه در نظر گرفته شده بود، اما در طول این دو سال 
نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه اختصاص یافته و اکنون 

شاهد پیشرفت خوبی در عملیات اجرایی این طرح هستیم.

وی با بیان اینکه پل هزار سنگر آمل نیز با اعتباری بالغ بر 
۴۰ میلیارد تومان به پایان رسید و به زودی افتتاح می شود، بیان 
کرد: اجرای طرح جاده باال دست با فشارها و پیگیری های 
انجام شده برای استفاده در ساعات ترافیکی مدنظر قرار گرفته 
شد و با وجود سرعت گاه هایی، قابل استفاده در ساعات اوج 

ترافیک است.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسالمی از تکمیل 
استادیوم ورزشی شهرستان آمل پس از ۱6 سال طرح رها 
خبر داد و گفت: با توجه به ظرفیت بخش الریجان و نبود 
گازرسانی به عنوان یکی مشکالت این بخش با جلسه های 
متعدد، انتقال لوله ها تا منطقه پلور انجام شده است و در آینده 
این لوله گذاری به منطقه وانا می رسد. وی با اعالم اینکه در 
شرایط کنونی سهم بودجه عمرانی آمل بالغ بر ۵8 میلیارد 
تومان است اما به این مبلغ توجه نمی کنیم، خاطرنشان کرد: 

در این دو سال براساس منویات مقام رهبری، همدلی، اتحاد و 
کنار هم بودن جهت خدمت به مردم گام برداشتیم و به بودجه 
اکتفا نکنیم و از منابع ملی، شهرستان و خیرین تالش شده تا 

برای رفاه و آسایش مردم اقدامات مناسبی انجام شود.

بخش جراحی قلب در آمل به زودی راه اندازی می شود

رئیس جمعیت هالل احمر مازندران از فوت دو کوهنورد 
کرمانشاهی در یخچال "یخارکوه" دماوند معروف به دره 
شیطان خبر داد.غالمعلی فخاری به گزارش مردمی مبنی 
بر سقوط دو نفر کوهنورد کرمانشاهی در یخچال "یخار 
کوه" دماوند، اظهار کرد: پس از تایید حادثه توسط مرکز 
کنترل و هماهنگی استان تیم عملیاتی تخصصی کوهستان 
تیم تخصصی کوهستان  پایگاه کوهستان رینه و یک  از 
از شعبه آمل پس از جمع آوری تجهیزات محل حادثه 

اعزامی در مسیر مالرد  تیم های  اعزام شدند.وی گفت: 
به سمت یخچال صعود کرده و به علت حرکت یخچال 
و سیالبی بودن مسیر مجبور به تغییر مسیرهای متعددی 
شدند.رئیس جمعیت هالل احمر مازندران، اظهار کرد: با 
توجه به بهتر شدن شرایط جوی در ارتفاع 2۴۰۰ متر مسیر 
صعود مسدود شد که تیم ها برای چند بار مجبور به کاهش 
ارتفاع و تغییر مجدد مسیر شدند.به گزارش ایسنا، فخاری 
خاطرنشان کرد: در روز پنج شنبه ساعت ۵ صبح تیم های 

عملیاتی در منطقه "دره یخار" عملیات دسترسی را آغاز 
کردند که با توجه به ریزشی بودن منطقه حادثه و شرایط 
نامساعد جوی و همچنین مصدومیت یکی از نجاتگران 
به  و  متوقف  عملیات  ریزش سنگ،  علت  به  کوهستان 
جهت انتقال، بالگرد امدادی ارسال شد.وی ادامه داد: این 
همکار نجاتگر پس از مصدومیت به پایگاه امداد و نجات 
کهرود و بیمارستان ۱7 شهریور آمل منتقل شد؛ همچنین 
پس از جلسه رئیس شعبه آمل تیم های تخصصی کوهستان 
در محل پایگاه رینه برگزار کردند مقرر شد عملیات انتقال 
اجساد به فصل زمستان که ریزش سنگ کمتر و شرایط 

مساعد می شود، انجام شود.

رئیس جمعیت هالل احمر مازندران خبر داد؛
فوت دو کوهنورد کرمانشاهی در دره شیطان

 مدیرکل پزشکی قانونی مازندران خبر داد:
افزایش 27 درصدی مرگ و میر ناشی از 

حوادث کار
 مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: چهار ماه نخست امسال ۴7 
نفر شامل ۴۵ مرد و بقیه زن با 27 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه 
پارسال، بر اثر حوادث ناشی از کار 

در استان جان باختند.
اینکه  بیان  با  عباسی  علی  دکتر 
کار  حوادث  از  ناشی  های  فوتی 
امسال در مازندران، 33 نفر متاهل و 
بقیه مجرد بوده اند افزود: بر اساس 
مدت  این  در  موجود  آمار های 
رتبه  فوتی   22 با  بلندی  از  سقوط 
نخست مرگ های ناشی از حوادث 
و  داده  اختصاص  خود  به  را  کار 
برق گرفتگی با ۱۱، جسم سخت با 9 و سایر با ۵ فوتی در رتبه های 

بعدی قرار دارند.
مدیر کل پزشکی قانونی مازندران با اشاره به اینکه بیشترین مرگ های 
ناشی از حوادث کار در چهار ماه نخست امسال، با ۱8 مورد مربوط 
ثبت شده است تصریح  فروردین  با 3 مورد در  آن  تیر و کمترین  به 
بیشترین  نفر   6 با  بابل   ،7 با  این مدت شهرستان های ساری  در  کرد: 
و شهرستان های بابلسر، گلوگاه و محمود آباد هر کدام با یک فوتی، 

کمترین موارد مرگ بر اثر حوادث کار را به خود اختصاص دادند.
دکتر عباسی، بیشترین سن مربوط به افراد 3۱ تا ۴۰ سال را ۱3 فوتی 
و کمترین سن مربوط به افراد زیِر 2۰ سال را با 2 فوتی در این مدت 
اعالم کرد و گفت: بر اساس آمار مراکز پزشکی قانونی مازندران، چهار 
ماه نخست امسال 296 مصدوم ناشی از حوادث کار شامل 28۱ مرد و 
بقیه زن، به پزشکی قانونی مراجعه کرده که در مقایسه با مدت مشابه 

پارسال شاهد کاهش 3 درصدی هستیم.
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رئیس  که  حاشیه هایی  می رسد  نظر  به 
فدراسیون بدنسازی به عنوان عضو هیات 

رئیسه کشتی دارد تمام شدنی نیست.
فدراسیون  رئیس  نصیرزاده  عبدالمهدی 
بدنسازی برای حضور در انتخابات کمیته 
فدراسیون  از  نمایندگی  به  المپیک  ملی 
این  نماینده  وی  تا  شد  نامزد  کشتی 

فدراسیون در مجمع انتخاباتی باشد. 
در حالی که شاید خیلی ها منتظر بودند 
کشتی  فدراسیون  رئیس  دبیر  علیرضا 
اما  کند  ورود  انتخابات  در  حضور  برای 
ثبت نام نصیرزاده معادالت را بهم زد تا این 
فدراسیون همچون دوره قبل نماینده ای در 
از  پیش  دبیر  باشد.  نداشته  اجرایی  هیات 
بود و  المپیک  ملی  نایب رئیس کمیته  این 
رسول خادم رئیس اسبق فدراسیون کشتی 
اجرایی  هیات  در  ریاستش،  زمان  در  هم 
عضویت داشت اما در دوره کنونی هیات 

آینده  سال   ۴ برای  طور  همین  و  اجرایی 
اجرایی  هیات  در  فدراسیون  این  رئیس 
نخواهد  نماینده ای  المپیک  ملی  کمیته 
کشتی  نمایندگان  غیبت  از  داشت.جدا 
همین  و  المپیک  ملی  کمیته  انتخابات  در 
فعالیت  ادامه  ورزشکاران،  کمیسیون  طور 
فدراسیون   2 در  نصیرزاده  شبهه برانگیز 
کرده  ایجاد  اذهان  در  را  زیادی  سواالت 
هم  انتقاداتی  خصوص  همین  در  که 
مطرح شد چرا که طبق اساسنامه مشترک 
همزمان  فرد  یک  ورزشی،  فدراسیون های 
نمی تواند رئیس فدراسیون و عضو هیات 
رئیسه در فدراسیون دیگری باشد این در 
ریاست  بر  عالوه  نصیرزاده  که  حالیست 
عضو  کشتی  در  بدنسازی،  فدراسیون 
هیات رئیسه است. وی پیش از این رئیس 
اما  بود  کشتی  فدراسیون  لیگ  سازمان 
انتقادات بسیاری در این خصوص مطرح 

شد تا جایی که علیرضا دبیر دست به تغییر 
لیگ  سازمان  برای  را  دیگری  فرد  و  زد 
انتخاب کرد اما نصیرزاده با ابالغ دیگری 
به عنوان عضو هیات رئیسه در فدراسیون 
باز هم  این شرایط  با  ماندگار شد.  کشتی 
به  نبود  دور  به  انتقادات  تیر  از  نصیرزاده 
کمیته  انتخابات  در  او  ثبت نام  که  طوری 
خبرنگاران  سوی  از  زیادی  سواالت  با 
مواجه شد اما جوابی که نصیرزاده هم داد 
بسیار عجیب و قابل تامل بود. به گزارش 
 2 در  همزمان  درباره حضور  وی  فارس، 
"اساسنامه  داد:  پاسخ  طور  این  فدراسیون 
بوده  متفاوت  فدراسیون ها  سایر  با  کشتی 
و کشتی شرایط خاص خود را دارد. ابالغ 
هیات رئیسه را رئیس فدراسیون می زند و 
دو اساسنامه متفاوت هستند. " پاسخ رئیس 
تایید  احتمال  درباره  بدنسازی  فدراسیون 
صالحیت نشدنش هم بسیار عجیب بود. 

انشاءاهلل  بود  گفته  باره  این  در  نصیرزاده 
تایید صالحیت می شوم اگر نشوم خدا را 

شکر می کنم!
داده  را  پاسخ  این  حالی  در  نصیرزاده 
گویی که به زور و با اصرار وارد انتخابات 
چرا  نداشت  تمایلی  او  اگر  است.  شده 
اگر  کرد؟  اقدام  ثبت نام  برای  کشتی  از 
شرکت  انتخابات  در  قلبی  رضایت  با 
صالحیتش  تایید  عدم  از  باید  چرا  کرده 

خوشحال باشد؟ 
اندام  پرورش  و  بدنسازی  فدراسیون 
داشت  زیادی  حاشیه های  گذشته  سال 
ورزشکار   2 شدن  پناهنده  به  می توان  که 
در جریان مسابقات جهانی و همین طور 
از  بازگشت  زمان  در  ملی پوشان  درگیری 
مسابقات در فرودگاه اشاره کرد. نصیرزاده 
از دی ماه سال 99 هدایت این فدراسیون 

را برعهده دارد.

حاشیه های ناتمام رئیس فدراسیون بدنسازی

رضایت قلبی نصيرزاده 
برای حضور در انتخابات 

یا اصرار اهالی کشتی؟

 نمایندگان مازندران در در هفته ششم لیگ برتر فوتسال، 
یک پیروزی و یک مساوی به دست آوردند.

تیم قند کاترین آمل پس از شش هفته چشم انتظاری و 
ناکامی در لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور، با سرمربی 

جدید صاحب نخستین پیروزی این فصل خود شد.
تماشاگران خود  پرشور  با حمایت  آمل  قندکاترین  تیم 
در سالن ورزشی پیامبراعظم این شهر میزبان تیم چیپس 
کامل مشهد بود که در نهایت برابر میهمان انتهای جدولی 
خود را با نتیجه بر 6 بر 3 با شکست بدرقه کرد و نخستین 
پیروزی این فصل خود را در اولین حضور جواد اصغری 

مقدم سرمربی جدید خود جشن گرفتند.
مسابقه  دو  همانند  که  آملی ها  صداوسیما  گزارش  به 
گذشته خانگی بازی را طوفانی شروع و با گل زودهنگام 

از حریف مشهدی خود پیش افتاد.
مشهدی ها که برای فرار از انتهای جدول نیاز به 3 امتیاز 
بازی برابر تیم سیزدهم جدول داشتند، نبض بازی را در 
دست گرفتند و با خلق 3 موقعیت متوالی نتیجه بازی را 3 
بر یک به نفع خود به تغییر دادند تا دو تیم با همین نتیجه 

راهی رختکن شوند.
شاگردان  و  میزبان  تیم  برای  مسابقات  دوم  نیمه 
تیم  بازیکنان  و  رقم خورد  رویارویی  مقدم  جواداصغری 
کاترین آمل با کامبک رویایی و زدن ۵ گل بهترین عملکرد 
بهرام  بار،   3 عباسی  کردند.مسعود  ثبت  فصل  این  در  را 
زننده  علیزاده  محمدتقی  و  زینالی  امیرحسین  سارانی، 
گل های تیم قند کاترین در این بازی بودند.کاترین آمل با 
کسب نخستین پیروزی این فصل خود و به لطف تساوی 

خانگی در هفته نخست ۴ امتیازی شد و از انتهای جدول 
رده بندی لیگ فاصله گرفت.

تساوی زندی بتن در مشهد
بتن  زندی  تیم  هفته  این  دیدار  دیگر  در  همچنین 
کالردشت در بازی بیرون از خانه به مصاف تیم فرش آرا 
بر 2 مقابل میزبان  نتیجه 2  با  تیم مشهدی رفت و  دیگر 
متوقف شد تا با یک پیروزی و دو تساوی و کسب ۵ امتیاز 

درنیمه دوم جدول قرار بگیرد.
این  در  کالردشتی ها  گل  دو  هر  زننده  کرد  محمدرضا 
بازی بود.هفته هفتم این رقابت ها روز چهارشنبه 26 مرداد 
در شهر های مختلف کشور برگزار می شود که در مهترین 
به  خانه  از  بیرون  دربازی  آمل  قندکاترین  تیم  دیدار ها 
مصاف تیم مدعی مس سونگون تبریز می رود و تیم زندی 
بتن کالردشت در بازی خانگی از تیم فوالد زرند ایرانیان 

میزبانی خواهند کرد.
فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتسال مردان باشگاه های 

کشور با حضور ۱۴ تیم در حال برگزاری است.

نخستین برد قند کاترین و تساوی زندی بتن در لیگ برتر فوتسال

موسوی و توصیه هایی که باید جدی 
میگرفت

سید محمد موسوی که با نظر بهروز عطایی به تیم ملی والیبال دعوت شده 
بود از حضور در این تیم انصراف داد؛ انصرافی که با دالیلی عجیب همراه 
بود.تیم ملی والیبال ایران عازم لهستان شد تا در جام واگنر شرکت کند و پس 
از آن برای حضور در رقابت های قهرمانی جهان به اسلوونی خواهد رفت. 
این تیم )پنجشنبه( آخرین تمرین خود را در تهران برگزار کرد. در این تمرین 
که با حضور خبرنگاران برگزار شد سید محمد موسوی کناره گیری خود از 

همراهی تیم ملی در رقابت های قهرمانی جهان اعالم کرد.
موسوی در شرایطی از حضور در تیم ملی انصراف 

داد که تنها 2 روز تا اعزام این تیم باقی مانده 
باعث  می تواند  تصمیم  این  قطعاً  و  بود 

بازیکنان  ایجاد حواشی و عدم تمرکز 
او  شود.  رو  پیش  های  رقابت  در 
با خبرنگاران  در صحبت های خود 
ملی  تیم  از  انصرافش  برای  دالیلی 
عنوان کرد که چندان منطقی به نظر 
نمی رسد. موسوی در بخش زیادی 

امکانات  کمبود  از  صحبت هایش  از 
تیم ملی گالیه کرد و گفت: این شرایط، 

تیم های  مقابل  بتوانیم  که  نیست  شرایطی 
امکانات  جور  همه  که  تیم هایی  و  دنیا  بزرگ 

سخت افزاری دارند، مقابله کنیم. اگر مردم از ما انتظار دارند نتیجه بگیریم باید 
واقعیت های تمرین و اردو را بدانند. وضعیت خیلی اسفبار است.

ناراحتی موسوی از کمبود امکانات در اردوی تیم ملی را می توان به حساب 
دلسوزی او گذاشت؛ اما سؤال اینجاست که در طول چند سال گذشته اردوی 
تیم ملی همین شرایط را داشته است؛ پس چرا آن زمان خبری از قهر و 
انصراف نبود؟ موسوی به پاداش ۱8 میلیون تومانی که فدراسیون والیبال به 
خاطر درخشش در لیگ ملت ها برای هر یک از بازیکنان در نظر گرفت هم 
اشاره کرد و اظهار داشت: بچه ها ۵7 روز مسابقه داشتند و دور از خانواده 
بودند و با بردهایشان مردم را شاد کردند اما هیچ ارزشی برای این بچه ها 

قائل نشدند.
موسوی در لیگ ملت ها حضور نداشت؛ اما به دفاع از بازیکنان پرداخت 
و پاداشی که برای آنها در نظر گرفت را کم و ناچیز تلقی کرد. نکته مهم و 
قابل تامل اینجاست که با وجود درخشش ملی پوشان در لیگ ملت ها، چرا 
و با چه منطقی باید به آنها پاداش بیشتری داده شود؟ مگر تیم ملی در این 
رقابت ها روی سکو رفت؟ ضمن اینکه سال گذشته و پیش از المپیک توکیو 
برخی بازیکنان سابق تیم ملی مبالغ سنگینی که بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون 
تومان بود از فدراسیون والیبال دریافت کردند. این مبلغ در حالی به بازیکنان 
پرداخت شد که تیم ملی در آن دوره از لیگ ملت ها عملکرد فاجعه باری 
داشت.به گزارش ایرنا، موسوی در پایان صحبت هایش عنوان کرد که با ۴ 
نفر همچون  امیر خوش خبر در خصوص بازگشت به تیم ملی مشورت کرده 
است و 3 نفر از آنها مخالف بازگشت وی بودند.  ای کاش موسوی به توصیه 
آن 3 نفر که مشخص هم نشد چه کسانی بودند گوش می کرد و به تیم ملی 
بر نمی گشت. چرا که در حال حاضر بازیکنانی همچون مهدی جلوه، علی 
اصغر مجرد و امیرحسین توخته در پست سرعتی زن حضور دارند و موسوی 
باید با این بازیکنان رقابت می کرد تا به ترکیب اصلی می رسید و شاید یکی 

از مهمترین دالیلش برای کناره گیری از تیم ملی همین موضوع بوده است.
ضمن اینکه توقع می رفت بازیکنی که دارای تجربه باالی بین المللی است 
و در 2 المپیک بازی کرده ابتدا تصمیمش را به اطالع سرمربی تیم ملی 
می رساند. عطایی تا پیش از صحبت های موسوی با رسانه ها از این تصمیم 
اقدام موسوی را به هیچ عنوان نمی توان  این  بی خبر بود و بهمین خاطر 
حرفه ای قلمداد کرد.در نهایت اینکه پیراهن تیم ملی ایران ارزش و حرمت 
بسیار باالیی دارد و برای هر بازیکنی افتخار است که این پیراهن را بر تن 
کند. پیراهنی که با هیچ پاداش نقدی قابل مقایسه نیست و باید هر بازیکنانی 
که لیاقت پوشیدن آن را پیدا می کنند بابت این افتخار بارها خدا را شکر کند؛ 
نه اینکه تصور کنند می توانند از طریق تیم ملی به سود مالی دست پیدا کند.

تیم ملی جوانان ایران قهرمان مسابقات 
کافا شد

را  کافا  مسابقات  قهرمانی  عنوان  شد  موفق  ایران  جوانان  ملی  تیم 
کسب کند.تیم ملی جوانان ایران پس از کسب دو تساوی و یک برد، 
در چهارمین و آخرین دیدار خود در مسابقات قهرمانی آسیای مرکزی 
میزبان  صفر  بر   ۴ پیروزی  با  شد،  برگزار  تاجیکستان  در  که  )کافا( 
رامغلوب کرد.شاگردان عبدالصمد مرفاوی بازی را تهاجمی آغاز کردند 
تیم  کاپیتان  امین حزباوی  برسند.  به گل   9 دقیقه  در  و  زود  تا خیلی 
ملی از روی نقطه کرنر این گل را به ثمر رساند و سفیدپوشان را پیش 
بعد سعید سحرخیزان روی یک ضدحمله سرعتی  دقیقه   6 انداخت. 
امیررضا اسالم طلب رسید  به  باز کرد. سپس نوبت  دروازه میزبان را 
که روی یک حرکت انفرادی زیبا، در دقیقه2۵ گل سوم را وارد دروازه 
تاجیکستان کند.به گزارش باشگاه خبرنگاران، تیم ملی در نیمه دوم به 
اداره بازی پرداخت، اما بازهم صاحب موقعیت شد تا در دقیقه 82 امیر 

شهیم از روی نقطه پنالتی گل چهارم را به ثمر برساند.
با این پیروزی، تیم ملی جوانان با کسب 8 امتیاز از ۴ بازی، عنوان 
قهرمانی رقابت های آسیای مرکزی را به دست آورد. شاگردان مرفاوی 
و  ازبکستان  از  باالتر  را  مسابقات  زده  گل   ۱2 با  و  شکست  بدون 

تاجیکستان به اتمام رساندند.

انتخابی  تهران و اصفهان در مسابقات 
و  بیلدینگ  بادی  در رشته های  ملی  تیم 

بادی کالسیک قهرمان شدند.
انتخابی  مسابقات  پایانی  روز  در 
به  اعزام  جهت  اندام  پرورش  ملی  تیم 

قرقیزستان   2۰22 آسیایی  مسابقات 
بادی  رشته های  قهرمانان  کرمانشاه  در 
بخش  در  بلدینگ  بادی  و  کالسیک 
پیشکسوتان  و  بزرگساالن  جوانان، 

مشخص شدند.

به  تیمی  نتایج  گزارش صداوسیما،  به 
شرح زیر است:

رشته بادی کالسیک:
۱ - تهران

2 - کرمانشاه

3- اصفهان
رشته بادی بیلدینگ:

۱- اصفهان
2- تهران

3- کرمانشاه

مسابقات انتخابی تیم ملی
تهران و اصفهان، قهرمانان بادی بیلدینگ و بادی کالسیک

)) آگهی مزایده عمومی ((
شهرداری چالوس به استناد مجوز شماره 1386 مورخ 1399/10/9 شورای محترم اسالمی شهر چالوس ، در نظردارد ، نسبت 
به فروش لوازم اسقاطی شامل آهن آالت)فرغون ، گاری ، سطل های زباله و ...( و داغی ماشین آالت )قطعات مستهلك و باطری ( 

و ساير لوازم اسقاطی  اقدام نمايد.  لذا  از كلیه متقاضیان و عالقمندان به  شركت در مزايده دعوت بعمل می آيد ، جهت دريافت اسناد مزايده 
،  طبق زمان بندی ذيل ، به امور قراردادها ، مراجعه نمايند.

تذكرات :
1-شهرداری چالوس در رد يا قبول يك يا كلیه پیشنهادها مختار است .

2-ساير اطالعات و جزئیات مربوطه، در اسناد مزايده مندرج میباشد.
3-سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانونی مزايده و انعقاد قرارداد با نفر اول، مسترد نخواهد شد.

4-لیست لوازم اسقاطی و ساير جزئیات مزايده در اسناد مزايده درج گرديده است.
تاريخ چاپ نوبت اول آگهی :  روز  يكشنبه مورخ 23 /1401/5  

تاريخ چاپ نوبت دوم آگهی :  روز  شنبه مورخ 1401/5/29
مهلت دريافت اسناد مزايده : ساعت اداری از ساعت 7/30 الی 14 ازتاريخ   1401/5/29  الی 1401/6/15

مهلت تحويل اسناد به دبیرخانه شهرداری چالوس  : تا ساعت 14 روز  سه شنبه مورخ  1401/6/15 
محل دريافت اسناد و تحويل اسناد : چالوس – خیابان 17 شهريور – ساختمان مركزی - امور قراردادها 

زمان بازگشايی پاكتها  : ساعت 14.30 روز  چهار شنبه مورخ  16 /1401/6
تلفن تماس : 52223044-011  داخلی 228 انبارداري

                                                                      

 مسعود یعقوبي
شهردار چالوس
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شهر ما

شهردار ساری گفت: پیش از این 2 فاز 
استان  مرکز  در  ابن شهرآشوب  پروژه  از 
بهره برداری رسیده و فاز سوم این پروژه 
هم در دست اجرا است که باهدف احیا 
بافت فرسوده با رویکرد معماری بومی و 
همت  به  شرقی  شمال  ضلع  در  اسالمی 
آغازشده  شهری  مدیریت  جدی  عزم  و 

است.
جواد طالبی افزود: این پروژه در تقاطع 
شیخ  اسالمی،  جمهوری  خیابان های 
به  فضایی  در  فردوسی  و  رازی  طبرسی، 

در  مترمربع،   2۰۰ مساحت هفت هزار و 
باب واحد تجاری در  با ۱6۵  سه طبقه و 

حال انجام است.
ابن  پروژه  کرد:  خاطرنشان  وی 
شهرآشوب که در راستای اجرای طرح ها 
و پروژه های شهری با رویکرد گردشگری 
عالوه  است  کرده  آغاز  را  خود  فعالیت 
بخش  در  می تواند  ساری  بازار  رونق  بر 

گردشگری نقش مؤثری داشته باشد.

نفرساعت   6000 از  بیش 

خدمات مراكز اجتماعی شهرداری 
ساری در دو هفته گذشته

طالبی همچنین اعالم کرد: طی دو هفته 
از  اعم  خود  اجتماعی  مراکز  در  گذشته 
مرکز  و  گرمخانه  شهروندی،  های  خانه 
در  و  اجتماعی  های  آسیب  ساماندهی 
نوجوان،  و  کودک  های  کارگروه  قالب 
از  پیشگیری  شهروندی،  فرهنگ  توسعه 
های  مشارکت  اجتماعی،  های  آسیب 
 6۰۰۰ از  بیش  روان،  سالمت  و  مردمی 

نفر ساعت خدمات رسانی کرده است.
داشت:  اذعان  ساری  شهرداری 
مراکز  این  های  فعالیت  از  بخشی 
مرحله  نقاشی  خوشنویسی،  شامل، 
زبان  آموزش  فکری،  بازی  مرحله،  به 
آموزش  کودکان،  برای  انگلیسی،دومینو 
خیاطی آسان، چرم دوزی و نقاشی روی 
سفال،تریکوبافی، نقش تحصیل در کاهش 
اسیب، تاثیر تغذیه بر سالمت روان، سبک 

زندگی توحیدی برای بزرگساالن است.

شهردار ساری تشریح کرد:

از ادامه عمليات عمرانی 
پروژه ابن شهرآشوب تا 
ارائه خدمات اجتماعی

شهردار تنکابن خبر داد:
اجرای ۲ پروژه مهم عمرانی در تنکابن

پروژه  پروژه های  اجرای  از  تنکابن  شهردار 
شهر  محالت  در  سطحی  های  آب  هدایت 
گاز  ایستگاه  اندازی  راه  پروژه  و  تنکابن 

CNG  در این شهر خبر داد.

پروژه  کرد:  اظهار  الریجانی  محمدابراهیم 
شهر  محالت  در  سطحی  های  آب  هدایت 
تنکابن با مبلغ ۴۰ میلیارد ریال با هدف رفع 

پانزده نقطه بحرانی در محالت شهر تنکابن،
رفع آبگرفتگی و آب ماندگی 

ارتقای  و  آب ها  روان  و  سیالب  مدیریت 
بهداشت و ایمنی محیط زندگی شهروندان در 

حال اجراست.
با مبلغ 6۰  تنکابن   CNG ایستگاه گاز  اندازی  افزود: همچنین پروژه راه  وی 

میلیارد ریال با هدف تملک زمین ، ساخت جایگاه
خرید و نصب تجهیزات و راه اندازی ایستگاه برای ایجاد ایستگاه سوخت برای 
خودروی گاز سوز ، رفاه حال شهروندان و مسافران و ناوگان تاکسیرانی در حال 

انجام است.

شهردار بهشهر مطرح کرد : 
تاکسی بازرسان بهشهر شناسنامه دار 

شد 
شهردار بهشهر از شناسنامه 
دار کردن تاکسی بازرسان با 
خبر  بهشهر  در  تابلو  نصب 

داد.
گفت:  احمدی  یاسر 
ترافیک،  پارک  افتتاحیه 
هایپر  فروشگاه  در  حضور 

کار به منظور اخذ نمایندگی قطعات و لوازم خودرو ویژه شرق مازندران همراه با 
حذف واسطه جهت ارائه خدمات به رانندگان و پیگیری  مجدد در تامین خودرو 

ویژه معلوالن از جمله اقدامات مهم شهرداری در این هفته بود.
بر،  خودرو  تامین  و  امام  خیابان  ترافیکی  وضعیت  بررسی  همچنین  افزود:  وی 
نصب عالئم ترافیکی در معابر، جانمایی و آماده سازی ایستگاه تاکسی در خیابان 
جمله  از  تاکسی  افتخاری  بازرسان  حضور  با  نشست  برگزاری  و  ساداتی  شهید 
اقدامات دیگر بوده است.احمدی با اشاره به بحث پیگیری های الزم جهت تأمین 
پارکینگ ویژه تاکسی های خطی روستاهای  آسیاب سر، کوهستان ، گرجی محله 

و روستاهای مسیر، از شناسنامه دار کردن تاکسی بازرسان با نصب تابلو خبر داد.

جمعی  دیدار  در  مازندران  استاندار 
اینکه  به  اشاره  با  استان  شهرداران  از 
و  شهری  مدیریت  در  ها  شهرداری 
جایگاه  از   ، مرتبط  های  طرح  اجرای 
برخوردارند، خاطرنشان کرد:  ویژه ای 
شهرداری ها از خانواده وزارت کشور 
در  آنان  فعالیت  مجموعه  از  و  هستند 
پشتیبانی  به مردم  ارائه خدمات شهری 

می شود.
سید  نکا،  شهرداری  گزارش  به 
شهرداری  افزود:  پور  حسینی  محمود 

صورت  به  مردم  میان  به  رفتن  با  باید 
را  شهر  و  کند  یابی  مسئله  درست 

بسازد.
که  شهرهایی  کرد:  خاطرنشان  وی 
همه  از  هستند  واقع  استان  ورودی  در 
های  المان  و  باشند  الگو  باید  جهات 
ارزش  با  متناسب  فرهنگی،  و  فاخر 
اجرا  ها  ورودی  در  را  بومی  های 
جمال  مهندس  است،  نمایند.گفتنی 
الدین صادقی نوا به عنوان معاونت فنی 

و عمرانی شهرداری نکا معارفه شد.

عملیات  از  قائمشهر  شهردار 
تخریب و بازگشایی ملک آقای ناصر 
کوچکسرا  خیابان  در  واقع  مهدوی 

نبش شقایق 2 خبر داد.
اظهار کرد: در جهت  کاظم علیپور 
منظور  به  و  شهری  معابر  توسعه 
شهروندان  به  بیشتر  رسانی  خدمات 
گرامی، عملیات تخریب و بازگشایی 
در  واقع  مهدوی  ناصر  آقای  ملک 

خیابان کوچکسرا صورت پذیرفت.
معابر  توسعه  در جهت  افزود:  وی 
رسانی  خدمات  منظور  به  و  شهری 
امروز  گرامی،   به شهروندان   بیشتر 
ملک  بازگشایی  و  تخریب  عملیات 
خیابان  در  واقع  مهدوی  ناصر  آقای 
میزان  به   2 شقایق  نبش  کوچکسرا  
با حضور روزبه  تعریض6۰متر مربع 
منطقه  شهرداری  مدیر  حیدری 

صورت  شهر   قائم  شهرداری  یک 
پذیرفت.

و  بارئیس  دیدار  از  همچنین  وی 
قائم  شهر  اسالمی  شورای  اعضای 
جمعه  امام  معلمی  اهلل  آیت  با  شهر 
عملکرد  گزارش  ارائه  و  محترم 
یکساله شورای اسالمی و شهرداری 
شهردار  اذعان  داد.به  خبر  شهر  قائم 
قائمشهر دیدار با موالیی قرا فرماندار 

رفع  و  بررسی  هدف  با  شهر  قائم 
شهری  مسائل  و  مشکالت  موانع 
نماینده  مرادیان  کیوان  حضور  با 
مجلس با هدف بررسی و رفع موانع، 
جمله   از  شهری  مسائل  و  مشکالت 
رازی،کارخانه  بیمارستان  مشکالت 
و  وطنی  شهید  کنسرو،ورزشگاه 
بیمارستان حضرت قائم )عج( و غیره 

برگزار شد .

آموزش حلقه مفقوده تعامل 
شهر و طبیعت

سطح  در  خصوص  به  سطوح  همه  در  زیست محیطی  بحران های 
شهرها به چالشی بزرگ برای شهرنشینان و مدیران شهری تبدیل شده 
است و کارشناسان حوزه محیط زیست در تالش برای یافتن راه حلی 

جامع هستند تا بتوان در عین توسعه محیط زیستی سالم داشت.
به گزارش ایمنا، محیط زیست حتی در شرایطی که جامعه با بحران 
اقتصادی، جنگ و مشکالت اجتماعی درگیر است، اهمیت دارد زیرا 
زمین تنها خانه ای است که انسان ها در آن امکان ادامه حیات دارند 
و می توانند غذای خود را تأمین کنند. با افزایش جمعیت کره زمین 
و گسترش شهرنشینی، شهرها بیشتر از گذشته بر پهنه محیط طبیعی 
گسترش پیدا کردند و شهرنشینی به عنوان نوع غالب سکونت بشر به 

معضلی برای محیط زیست تبدیل شد.
داشتن سواد محیط زیست به معنای شناخت ماهیت، چگونگی و 
دالیل بروز مشکل و درک اهمیت حفظ محیط زیست برای تک تک 
ساکنان این کره خاکی است. در گفت وگو با علی شاه علی، کارشناس 
ارشد محیط زیست، آلودگی و مدیریت پسماند، مفاهیم محیط زیست 
بررسی  را  طبیعت  با  شهرنشینان  مؤثر  ارتباط  چگونگی  و  شهری 

کردیم. مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانید:

زيست بوم شهری به چه معنا است؟
گونه های  دارد.  خود  خاص  زیستی  محیط  اکوسیستم  شهر  هر 
درختی، خاک، اقلیم، آب و هوای هر شهر با شهرهای دیگر متفاوت 
است. شهر متوازن با محیط زیست نیازمند استفاده از درختان بومی 

است. تغییرات اکوسیستم باید منطبق با شرایط اقلیمی شهر باشد.
توسعه شهر همراه با رعایت موارد زیست محیطی ممکن است. شهر 
باید به نحوی توسعه پیدا کند که منطبق با استاندارهای محیط زیستی 
از جمله حفظ گونه های گیاهی و جانوری، حیات  پایدار  و توسعه 
پسماند  دفع  و  آلودگی صوتی  و  هوا  آلودگی  از  وحش، جلوگیری 
باشد و پساب فاضالب های خانگی و شهری به تصفیه خانه هدایت 

شود.

شهری  پايدار  زيست  محیط  شاخصه های  مهمترين 
چیست؟

شاخصه های محیط زیست پایدار؛ مدیریت پسماند، آموزش، توسعه 
حفظ  زیست،  محیط  استانداردهای  رعایت  زیست،  محیط  پایدار 
روش های  زیستی،  محیط  آلودگی های  شناسایی  درختان،  و  جنگل 
کاهش تولید پسماند، آلوده نبودن هوا و کاشت درختان بومی شهر و 

درختانی که به تولید اکسیژن هوا کمک می کند، است.
شهر پایدار محیط زیستی به شهری می گویند که مؤلفه های محیط 
زیست در آن رعایت شود، اقتصاد پایدار یعنی شغل هایی که کربن 

تولید نکند و به محیط زیست آسیب نرساند.

چه راهكارهايی برای حفظ محیط زيست وجود دارد؟
امروزه بحران های زیست محیطی نتیجه نحوه نگرش به ارتباط میان 
تالش  در  زیستی  محیط  حوزه  کارشناسان  است.  طبیعت  و  انسان 
برای یافتن راه حل جامع برای برون رفت از بحران های خودساخته 

زیست محیطی هستند.
نکردن  استفاده  بهداشت محیط زیست،  آموزش در زمینه حفظ و 
ظروف  از  استفاده  از  ناشی  بیماری های  مصرف،  یک بار  ظروف  از 
اصالح  و  پارچه ای  و ساک های  کیسه ها  از  استفاده  یک بار مصرف، 
تغذیه و الگوی مصرف به حفظ محیط زیست کمک می کند، امکان 
به صفر رسیدن در استفاده از ظروف پالستیک وجود دارد، اگر در 
مقابل پسماندی که تولید می کنیم مسئولیت پذیر باشیم در طبیعت رها 

نمی کنیم.

چرا شهرها از طبیعت فاصله گرفته است؟
یکی از دالیل فاصله گرفتن انسان از طبیعت زندگی دور از محیط 
برای  و  بگیرد  فاصله  طبیعت  از  انسان  اگر  است.  درختان  و  طبیعی 
تخلیه انرژی در طبیعت وقت نگذارد، با عناصر طبیعت آشنا نشود، 
برنامه منظمی برای پیاده روی نداشته باشد و زندگی آپارتمان نشینی 
و سیر در فضای مجازی برای او تبدیل به یک رفتار و عادت روزمره 

شود، دچار افسردگی می شود.

چگونه می توان شهر و شهروندان را با طبیعت آشتی داد؟
اجرای  زیستی،  محیط  تشکل های  در  عضویت  پیشنهاد  بهترین 
آموزش های محیط زیستی و مطالعه و مقاله نویسی است تا شهروند 
را  طبیعت  در  آرامش  با  همراه  زندگی  و  نشود  افسردگی  دچار 
طبیعت  با  آشتی  مؤلفه  بزرگترین  عنوان  به  کند.آموزش  تجربه 
است و آموزش محیط زیستی از مهد کودک ها تا مدارس و مراکز 
حلقه  گیرد،  صورت  باید  شهرداری ها  و  ادارات  حتی  دانشگاهی 
صرف  نباید  آموزش  است؛  آموزش  طبیعت  با  شهر  آشتی  مفقوده 
گرفتن مدرک باشد، بلکه آموزش باید توأم با تغییر رفتار باشد و به 
به آموخته ها عمل شود. شهرداری و شورا، محیط زیست، صنایع، 
آشتی  در  مؤثری  نقش  رانندگی  و  راهنمایی  و  پرورش  و  آموزش 

شهر با طبیعت دارند.

كدام سازمان را در بحث سگ های ولگرد مقصر می دانید؟
اما همه مقصر هستند. محیط زیست  نیست،  هیچ سازمانی مقصر 

یک اکوسیستم است.
 نمی توان گفت آب بهتر است، خاک یا نور خورشید؛ همه دستگاه ها 
مشکالت  هستند.  دخیل  و  دارند  وظیفه  زیست  محیط  حفظ  در 
محیط زیست تنها به وسیله سازمان محیط زیست حل نخواهد شد. 
حفظ محیط زیست مشارکت عمومی را می طلبد و برای ساماندهی 
سگ های ولگرد الزم است تمام دستگاه ها به وظایف خود عمل کنند.

استاندار مازندران در دیدار با شهرداران؛
روش های حرفه ای و روز آمد مدیریت شهری در دستور کار 

شهرداران قرار گیرد

اقدامات شهرداری قائمشهر از عملیات تخريب تا بررسی مشكالت شهری
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شماره 2927

محققان ایرانی نخ های پنبه ای را به 
حسگر دما و رطوبت تبدیل کردند

گروهی از محققان ایرانی روشی نوین برای تبدیل نخ های پنبه به 
زخم  پانسمان  در  که  ند  کرده  ابداع  رطوبت  و  دما  هیبریدی  حسگر 
دما  و  رطوبت  حسگرهای  مهر،  خبرنگار  گزارش  دارد.به  کاربرد 
کاربردهای وسیعی در پوشاک، بهبود زخم و همچنین رصد وضعیت 
بیمار دارند در همین راستا گروهی از محققان با کمک صادق حسن 
چند  اکبری یک روش  محسن  و  ژینا حدیثی  مریم جهانشاهی،  پور، 
مرحله ای غوطه ور سازی پوشش برای تولید نخ هایی از جنس پنبه با 
نانوذرات حاوی پوشش اتیلن پرولین فلوئوردار)FEP(ابداع کرده اند.

پوشش FEP وابستگی خوانش دما به رطوبت را از بین می برد. در 
مرحله بعد با ادغام نخ های دارای پوششFEP و نخ های بدون پوشش 
در یک بستر حسگری، یک سنسور هیبریدی دما و رطوبت ساخته شد.
پلتفرم حسگری مذکور قادر به سنجش سریع رطوبت نسبی در طیف 

تغییرات  و  درصد   8۰ تا   3۰
دمایی در بازه 2۰ تا 9۰ درجه 
است. همچنین عمر  سانتیگراد 
است. ماه   6 نیز  حسگر  این 
امکان سنجی  دادن  نشان  برای 
پایش  در  سنسور  از  استفاده 
دما  و   RH حسگرهای  زخم، 
در پانسمان های زخم مبتنی بر 
سیلیکون سفارشی ادغام شدند.

حسگرهای مبتنی بر نخ هیچ تأثیر منفی بر سلول ها ندارند که نشان 
دهنده مناسب بودن برای کاربرد در بهبود زخم است.

بینی  پوشش  که  دهند  می  استرالیایی گزارش  محققان 
از  ناشی  عفونت  برابر  در  بزرگساالن  از  بهتر  کودکان 

کروناویروس محافظت می کند.
نیوز،  دی  هلث  از  نقل  به  مهر  خبرنگار  گزارش  به 
از  مطالعه  این  نویسندگان  از  یکی  شورت«،  »کریستی 
به  نسبت  کودکان  »در  استرالیا، گفت:  کوئینزلند  دانشگاه 
بوده و عالئم  به کووید ۱9 کمتر  ابتالء  نرخ  بزرگساالن 
است.  ناشناخته  امر  این  دالیل  اما  دارند،  خفیف تری 
بینی  به  نسبت  کودکان  بینی  پوشش  که  دادیم  نشان  ما 

بزرگساالن پاسخ التهابی بیشتری به کروناویروس دارد.«
او گفت: »محققان هنگام مقایسه واکنش شرکت کنندگان 
به انواع کووید، تفاوت های عمده ای را بر اساس سن پیدا 

کردند.«
برای این مطالعه، آنها نمونه هایی از سلول های پوششی 

بینی 23 کودک سالم و ۱۵ بزرگسال سالم را در معرض 
ویروس  که  دریافتند  محققان  دادند.  قرار  کروناویروس 
پاسخ  و  می شود  تکثیر  کمتر  کودکان  سلول های  در 

ضدویروسی بیشتر است.
باره  این  در  احتمالی  توضیح  »چندین  گفت:  شورت 

وجود دارد.«
با  سازگاری  می تواند  شرایط  »این  افزود:  وی 
یا  ویروس ها  مانند  خارجی  مهاجمین  تهدیدات  افزایش 
باکتری هایی باشد که در دوران کودکی مشاهده شده اند. 
معرض  در  گرفتن  قرار  افزایش  است  ممکن  همچنین 
این تهدیدات در دوران کودکی، به پوشش بینی کودکان 
آموزش دهد تا پاسخ پیش التهابی قوی تری ایجاد کنند.«

ویروس  با  کننده  مبارزه  ژن های  »بیان  افزود:  شورت 
ممکن است به دلیل تفاوت های متابولیکی بین کودکان و 

بزرگساالن تغییر کند.«
این مطالعه نشان داد که نوع دلتا کووید به طور قابل 
کودکان  بینی  سلول های  در  بزرگساالن  از  کمتر  توجهی 
تر  مسری  نوع  با  الگو  این  حال،  این  با  می شود.  تکثیر 
اکنون در سراسر جهان غالب است، کمتر  اومیکرون که 

مشهود بود.
نشان  یافته ها  این  مجموع،  »در  می گوید:  شورت 
می دهد که پوشش بینی کودکان از عفونت و تکثیر کمتر 
کروناویروس پشتیبانی می کند، اما ممکن است این مسئله 

با تکامل ویروس، در حال تغییر باشد.«
برای تأیید این یافته ها و تعیین نقش عوامل دیگر مانند 
عفونت  برابر  در  کودکان  از  محافظت  در  بادی ها  آنتی 
بزرگ تر  جمعیت  در  بیشتری  تحقیقات  کروناویروس، 

مورد نیاز است.

محققان دانشگاه MIT با کمک ذرات 
کرده  ابداع  نوآورانه  تست  یک  طال  ریز 
اند که به افراد کمک می کند میزان ایمنی 
بدنشان در مقابل کووید ۱9 را به سرعت 

و با دقت بسنجند.
از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
بادی  آنتی  سطح  تست  این  نیواطلس، 
های خنثی کننده بیماری را در یک قطره 
خون ردیابی و به فرد کمک می کند میزان 
آسیب پذیری فرد در مقابل کووید ۱9 را 

ارزیابی کند.
اندازه   ۱9 کووید  واکسیناسیون  از  پس 
کننده  خنثی  بادی  آنتی  سطح  گیری 
برای  مفید  روشی  فرد  خون  نمونه  در 
این  مقابل  در  فرد  ایمنی  میزان  سنجش 

اندازه  برای  معمول  طور  است.به  بیماری 
گیری سطح آنتی بادی در نمونه خون به 
در  اما  است  نیاز  آزمایشگاهی  تجهیزات 
محققان  از  گروهی  پاندمی  شیوع  اوایل 
MIT به دنبال روشی ساده برای توسعه 

تستی جهت انجام این کار در خانه بودند.
فناوری  منظور  این  برای  محققان 
در  اکنون  هم  در  که  کردند  بررسی  را 
می  کار  به   ۱9 کووید  سریع  های  تست 
آنتی ژن  رود. برخالف تست های سریع 
کووید ۱9، تست جدید نیازمند یک نمونه 
کوچک خون است.نمونه اولیه این تست 
دستگاه  یک  همراه  جدید  تحقیقی  در 
مخصوص برای ایجاد سوراخ در انگشت 
شده  ارائه  خون  نمونه  به  دستیابی  برای 

یک  به  خون  قطره  بعد  مرحله  در  است. 
های  دهنده  واکنش  حاوی  چکان  قطره 
خاص منتقل می شود. این واکنش دهنده 
ویروسی کووید ۱9  پروتئین های  حاوی 
است که با ذرات بسیار ریز طال برچسب 
آنتی  که  است  آن  اصلی  اند.ایده  گذاری 
بادی ها در نمونه خون فرد با ذرات ریز 
متصل  ویروسی  های  پروتئین  به  که  طال 
هستند، واکنش نشان می دهند و بنابراین 
روی  ترکیبی  نمونه  از  قطراتی  هنگامیکه 
های  پروتئین  گیرد،  می  قرار  تست  نوار 
جذب شده توسط آنتی بادی به شکل خط 
در  محققان  گفته  درخشند.به  می  مثبت 
مرحله بعد یک اپ موبایل می تواند میزان 
خط ایجاد شده را بسنجد و در نتیجه سطح 

آنتی بادی با کمک نمونه خون قابل اندازه 
داشت  توجه  باید  بود.البته  خواهد  گیری 
بخشی  فقط  کننده  خنثی  های  بادی  آنتی 
سیستم  وجهی  چند  و  پیچیده  واکنش  از 

ایمنی به عفونت های ویروسی هستند.
در  بدن شان  آنتی  که  افرادی  شناسایی 
است،  اندک   ۱9 کووید  ویروس  مقابل 
اضافی  های  الیه  از  شود  می  سبب 
محافظتی مانند ماسک برای جلوگیری از 

ابتال به بیماری استفاده شود.
محققان هم اکنون در جستجوی شریک 
بازار  به  را  تست  این  تا  هستند  تجاری 
ژورنال  در  مذکور  تحقیق  کنند.  عرضه 
Cell Reports Methods منتشر شده 

است.

ردیابی ميزان ایمنی بدن 
در برابر کووید ۱۹ 

با ذرات طال

ویتامین D برای بیماران حیاتی است
استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بر اهمیت نقش حیاتی 

ویتامین D در بهبود وضعیت بیماران تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مرجان باژن گفت: بسیاری از بزرگساالن 
 D ویتامین  کمبود  به  مبتال  فیبرومیالژیا،  بیماری  تشخیص  ابتدای  در 

هستند، در حالی که این ویتامین برای این بیماران حیاتی است.
وی با اشاره به مطالعات انجام شده افزود: کمبود ویتامین D می تواند 
موجب درد عضالنی و استخوانی شود و افزایش سطح آن ممکن است 
به تخفیف عالئم بیماری کمک کند. بنابراین تمامی بیماران باید از نظر 
کمبود این ویتامین غربالگری شوند و در صورت نیاز، با تجویز پزشک 

از مکمل این ویتامین استفاده کنند.
به گفته استادیار دانشکده تغذیه، مواجهه با نور خورشید و مصرف 

برخی مواد غذایی از منابع تأمین کننده ویتامین D هستند.
وی، زرده تخم مرغ را منبع خوب ویتامین D برشمرد و ماست کم 
چرب غنی شده با ویتامین D، آب پرتقال غنی شده با ویتامین D، غالت 
غنی شده با ویتامین D و ماهی تن را از دیگر مواد غذایی حاوی این 

ویتامین ذکر کرد.
D ممکن  یادآور شد: گرچه مصرف غذاهای حاوی ویتامین  باژن 
بیماری  عالئم  کاهش  به  منجر  فیبرومیالژیا  به  مبتالیان  همه  در  است 
نشود، اما مصرف آنها به دلیل کمک به ساخت استخوان های سالم تر 

بسیار مفید است.
عضالنی،  اسکلتی  دردهای  با  که  است  سندرم  نوعی  فیبرومیالژیا 
حافظه،  در  مشکل  گاهی  حتی  و  خواب  اختالل  خستگی،  احساس 

اضطراب و افسردگی همراه است.

سالح مخفی کودکان در مقابله با کووید ۱9

تغییرات آب و هوایی موجب تشدید 2۱۸ 
بیماری عفونی می شود

یک تحلیل جدید ادعا می کند که سیل، موج گرما و خشکسالی ۵8 
درصد از بیماری های عفونی را بدتر کرده است.

دریافتند  از مدیسن نت، محققان  نقل  به  مهر  به گزارش خبرنگار 
که 2۱8 بیماری از 37۵ بیماری عفونی شناخته شده، از جمله ماالریا، 
هانتا ویروس، وبا و سیاه زخم، بواسطه تغییرات آب و هوایی وخیم تر 

می شوند.
محققان دریافتند که باران سیل آسا و سیل از طریق پشه ها، موش ها 
می کند.  بیمار  را  مردم  هستند،  میکروب ها  حامل  که  گوزن هایی  و 
همچنین گرم شدن اقیانوس ها و امواج گرما باعث آلوده شدن غذاهای 
تعداد  که خشکسالی  در حالی  می شود،  غذایی  مواد  دیگر  و  دریایی 

خفاش های حامل ویروس را افزایش می دهد.
دانشگاه  در  بهداشت  جهانی  مؤسسه  مدیر  پاتز«،  »جاناتان  دکتر 
ویسکانسین، گفت: »اگر تغییرات آب و هوایی رخ دهد، خطر ابتالء به 

این بیماری ها نیز تغییر می کند.«
دانشگاه  عفونی  بیماری های  متخصص  ریو«،  دل  »کارلوس  دکتر 
خوبی  به  و  است  وحشتناک  مطالعه  این  های  »یافته  گفت:  اموری، 
پیامدهای عظیم تغییرات آب و هوایی بر پاتوژن های انسانی را نشان 

می دهد.«
میکروبیولوژی  و  عفونی  بیماری های  در  »ما  افزود:  ادامه  در  وی 
باید تغییرات آب و هوایی را یکی از اولویت های خود قرار دهیم و 
باید همه با هم همکاری کنیم تا از فاجعه ای که بدون شک در نتیجه 

تغییرات اقلیمی روی خواهد داد جلوگیری کنیم.«
محققان همچنین به سایر بیماری ها از جمله آسم، آلرژی و گزش 
حیوانات پرداختند تا ببینند چه تعداد از این بیماری ها با تغییرات آب 
و هوایی مرتبط هستند. آنها دریافتند که از حدود 3۰۰ بیماری، بیش 
از 22۰ مورد از آنها به دلیل تغییرات آب و هوایی بدتر شده است. 
9 مورد به دلیل تغییرات آب و هوایی کاهش یافتند، در حالی که ۵۴ 

مورد بدتر شده بودند.

استفاده از جایگزین 
نمک می تواند 
خطرات قلبی را 

کاهش دهد
می دهد  نشان  جدید  تحلیل  یک 
کلرید  با  نمک  کردن  جایگزین  که 
پتاسیم، فشار خون و در نتیجه خطر 
بیماری های  و  سکته  قلبی،  حمله 

قلبی عروقی را کاهش می دهد.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از 
نیل«،  »بروس  دکتر  نیوز،  دی  هلث 
محقق ارشد و مدیر اجرایی مؤسسه 
»بیشتر  داد:  توضیح  استرالیا،  جرج 
یافته  توسعه  کشورهای  در  مردم 
و  آماده  غذاهای  از  را  خود  نمک 

فرآوری شده دریافت می کنند.«
وی افزود: »تامین کنندگان باید به 
جای فروش نمک معمولی از نمک 
غنی از پتاسیم استفاده کنید و به این 
ترتیب مردم از مزایای آن بهره مند 

خواهند شد.«
کلرید  جایگزینی  »با  گفت:  نیل 
جای  به  مختلف  مقادیر  در  پتاسیم 
غذا(،  معمولی  )نمک  سدیم  کلرید 
سکته  خطر  و  افراد  خون  فشار 
مغزی، حمله قلبی و سایر عوارض 
به طور چشمگیری  باال  فشار خون 

کاهش می یابد.«
یک  اساس  بر  یافته ها  آخرین 
چین  روستاهای  در  بزرگ  مطالعه 
جایگزین  یک  از  استفاده  با  که  بود 
کاهش  پتاسیم،  با  شده  غنی  نمک 
و  قلبی  حمالت  در  چشمگیری 

سکته مغزی نشان داد.
در  سدیم  کلرید  مقدار 
جایگزین های نمک از 33% تا %7۵ 
و مقدار کلرید پتاسیم از 2۵% تا %6۵ 
متغیر بود. تجزیه و تحلیل نشان داد 
خون  فشار  نمک  جایگزین های  که 
کاهش  کنندگان  شرکت  همه  در  را 

می دهند.
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اقتصاد  وزیر  حرف:  ساری-خبرنگار 
مازندران  به  روزه  یک  سفر  در  دارایی  و 
در  فقیه  ولی  نماینده  با  دیدار  ضمن 
مازندران در نشست با مجمع نمایندگان و 
اقتصادی استان حضور یافت و بر  فعاالن 
لزوم ترسیم نقشه راه مازندران برای ۱۴۱۰ 

تاکید کرد.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: ایده دولت 
آقای رئیسی با اولویت ایجاد رونق است، 
دولتمردان نیازمند فعاالن بخش خصوصی 
سودشان  افزایش  و  هستند  غیردولتی  و 

مالیات را افزایش خواهد داد.
اقتصاد  وزیر  خاندوزی  احسان  سید 
نمایندگان  مجمع  با  نشست  در  دارایی  و 
با  مازندران  استان  اقتصادی  فعاالن  و 
اظهار  استان،  این  های  ظرفیت  به  اشاره 
ناچار  ای  منطقه  توسعه  مسیر  در  ما  کرد: 
افزود:  هستیم.وی  راه  نقشه  به  توجه  به 
ما  دارند  اولیت هایی  و  مزیت ها  استان ها 
اولویت های  باید  اقتشادی  تنگنای  در  هم 
نقشه  نبود  دهیم،  قرار  مدنظر  را  اصلی 

چهره  که  شده  موجب  ملی  سطح  در  راه 
پیشینی  معماری  یک  با  استان ها  اقتصادی 
اینکه  به  اشاره  با  نشود.خاندوزی  ترسیم 
متاسفانه خال ترسیم نقشه مازندران ۱۴۱۰ 
دیده میشود که البته فقط خاص این استان 
با  کارها  شود  ترسیم  اگر  گفت:  نیست، 

سرعت بیشتری پیش خواهد رفت.
وزیر اقتصاد و دارایی یادآور شد: ما در 
ستاد اقتصادی با هدف کاهش زمان صدور 
مجوزها و کم کردن هزینه ها برنامه توسعه 
داده ایم،  قرار  را مدنظر  منطقه ای  اقتصادی 

تصویب  با  خبرگان  مجلس  مسیر  این  در 
ابزارهای کیفری کار ما  از  مصوبه استفاده 

را راحت کرد .
آمادگی  ما  اینکه  بیان  با  مسئول  این 
مجوزهای  صدور  برای  ۱۰۰درصدی 
عنوان  داریم،  کالن  و  سرمایه گذاری خرد 
بیشتری  تقاضای  با فشارهای تورمی  کرد: 
برای افزایش حقوق کارکنان وجود داشت 

و این مدنظر دولت است.
در  تورم،  کنترل  هدف  با  گفت:  وی 
سیاست های پولی و بانکی از طریق کنترل 
تحمیل  بحث  در  کشور،  بانکی  ترازنامه 
بازار،  کنترل  طریق  از  ارزی  سیاست های 
کنترل متغیرهایی که ذهن فعاالن اقتصادی 
را مشوش می کند و اقداماتی دیگر دولت 
در حال تالش است چرا که به تاکید آقای 
فعاالن  برای  مشکل  ایجاد  جمهور  رئیس 

اقتصادی خط قرمز است.
خاندوزی با اشاره به مباحث مهم استانی، 
ادامه داد: در زمینه اختیارات شبکه بانکی 
گرچه نسبت مدیریت بانکی و منابع استان 

هماهنگی  شورای  به  اما  است،  خوبی 
افزایش  که  شد  تاکید  دولتی  بانک های 
اطالع  را  استانی  مدیران  اختیارات  سطح 
رسانی کنند.وزیر اقتصاد و دارایی همچنین 
با  منطقه ای  عدالت  گسترش  شد:  یادآور 
مذاکراتی  مردم  به  رسانی  منفعت  هدف 
مختلفی  موضوعات  در  گرفت ،  صورت 
پشتیبان  حساب های  سالمت،  همچون 
موضوع  در  مالیاتی،  حوزه  کارتخوان ها، 
تدوین قوانین حوزه های اقتصادی و غیره 
درخواست های مازندران در حال پیگیری 

ویژه است.
این مسئول همچنین عنوان کرد: سال های 
پول  بر  تکیه  که  دولتمردانی  دغدغه  سال 
نبوده که  این  میکردند  اداره  را  نقد کشور 
اول باید رونقی باشد بعد مالیات دریافت 
اولویت  با  رئیسی  آقای  دولت  ایده  کنند؛ 
نیازمند  دولتمردان  است،  رونق  ایجاد 
فعاالن بخش خصوصی و غیردولتی هستند 
افزایش  را  مالیات  سودشان  افزایش  و 

خواهد داد.
خادم  باید  دولتی ها  اینکه  لزوم  بر  وی 
تولیدکننده باشند؛ گفت: متاسفانه کسی به 
فکر رونق نیست، در حالی که قانون بودجه 
در سال جاری تکلیفاتی را ارائه داده است 
و  توسعه  شاهد  شود  عمل  آن  به  اگر  که 

رشد اقتصادی کشور خواهیم بود.
ناچاریم  ما  داشت:  اذعان  خاندوزی 
تا  دهیم  میدان  داخلی  تولیدکنندگان  به 
شاهد پیشرفت در حوزه تولیداتی همچون 
خودرو باشیم. در حوزه نظام مالی بانک ها 
ابزارهای  از  باید  ثانوی  تا اطالع  امروز  از 

مالی با نگاه دانش بنیان استفاده شود .

رشد  ايجاد  الزمه  برنامه ريزی؛ 
اقتصادی

مازندران  در  فقیه  ولی  نماینده  همچنین 
گفت: اگر برنامه ریزی درست داشته باشیم 
دانش  و  تولید  با  رابطه  در  سیاست ها  و 
بدهیم  قرار  مدنظر  را  اقتصاد  شدن  بنیان 

قطعا شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود.
در  الیینی  محمدی  محمدباقر  اهلل  آیت 
دیدار با وزیر اقتصاد و دارایی ، اظهار کرد: 
محرومیت ها  شاهد  نظر  یک  از  کشور  در 
ما  غول  شاه  هستیم،  نیازمندی هایی  و 
امداد  کمیته  همچون  حمایتی  سازمان های 
حال  در  اگر  هستند  غیره  و  بهزیستی  و 
ضعیف  کارکرد  از  نشان  باشند  افزایش 
ظرفیت های  کشور  دیگر  طرف  از  دارد، 

ویژه و مواهب خوب خدادای دارد.
درست  برنامه ریزی  ما  اگر  افزود:  وی 
داشته باشیم و سیاست ها در رابطه با تولید 
و دانش بنیان شدن اقتصاد را مدنظر قرار 

بدهیم قطعا بهتر از این رشد خواهیم کرد.
محمدی الئینی با بیان اینکه امسال مقام 
معظم رهبری تاکید کردند که با نگاه رفع 
گفت:  کنیم ،  عمل  باید  پشتیبانی  و  موانع 
همین تولید از بیماری ها رنج می برد، برخی 
ها واقعا دلشان می خواهد کار کنند اما در 
در  دارد،  وجود  سدهایی  پایشان  جلوی 
میخواهند  نیستند  کار  اهل  برخی ها  مقابل 

از امتیازها استفاده کنند.
کرد:  تاکید  همچنین  الیینی  محمدی 
خوب  کنیم  احیا  را  تولید  همین  چنانچه 
تمام  نیمه  پروژه های  به  ویژه  نگاه  است، 
که سیاست دولت سیزدهم است ضرورت 
دارد، بهره برداری از ظرفیت های اقتصادی 

در مازندران هم موثر خواهد بود.

فرصت های  مازندران  استان 
اقتصادی خوبی دارد

دیدار  این  در  پور  حسینی  سیدمحمود 
مازندران  پهناور  استان  کرد:  اظهار 
را  کشور  اقتصادی  بزرگ  فرصت های 
حضور  به  اشاره  با  دارد.وی  اختیار  در 
دکتر  کرد:  عنوان  دارایی،  و  اقتصاد  وزیر 
مردمی  دولت  موفق  وزاری  از  خاندوزی 
امروز فضای خوبی  هستند و خوشبختانه 
در اجرای عدالت محوری را ایجاد کردند 

که کار بسیار سختی است.
طول  در  کرد:  خاطرنشان  پور  حسینی 
مدتی که ما وارد استان شدیم تعامل مثبت 
استان  بین مجموعه مدیریتی  و سازنده ای 
و  بود  برقرار  اقتصاد  وزارت  و  مازندران 
اقتصادی  رشد  ستاد  ویژه  فعالیت  شاهد 
امیدواریم  داد:  ادامه  پور  هستیم.حسینی 
از  دارایی  و  اقتصاد  وزیر  حمایت های  با 
با  انصافا  که  اقتصادی  اجرایی  مجموعه 
پیگیری ویژه امورات مردم همراه بود، در 
مازندران  در  فقیه  ولی  نماینده  زمینه  این 
تعامل  نظر هستند و  نیز همراه و صاحب 
و  استانداری  بین  خوب  و  سازنده  بسیار 
دفتر نمایندگی ولی فقیه را شاهد هستیم، 
بهترین وضعیت  در  استان  در  خوشبختانه 

قرار داریم.

روزنام�ه  حرف آم�اده  دریاف�ت انتقاده�ا و پيش�نهادهای خوانن�دگان گرام�ی م�ی باش�د.
با ما در س��امانه پیامك 30001827  در تماس با ش��ید
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بار
اخ وزیر اقتصاد و دارایی در سفر یک روزه به مازندران؛

ضرورت ترسيم نقشه 
توسعه مازندران در ۱4۱۰

استاندار مازندران:
 ارایه الگوی جدید از حکمرانی اسالمی در 

دستور کار دولت سیزدهم است
استاندار مازندران گفت: ارایه الگوی جدید از حکمرانی اسالمی متناسب 
با شرایط امروز در دستور کار دولت است و در مازندران در امتداد کار 

دولت بر این اعتقاد هستیم که همه مسایل باید توسط مردم حل شود.
به گزارش ایرنا، سید محمود حسینی پور شامگاه پنج شنبه در گردهمایی 
تالش های  به  بهشهر،  سجادیه  مسجد  در  مازندران  شرق  روحانیون 
شبانه روزی و جهادی رییس جمهور برای رفع مشکالت مردم اشاره کرد و 
افزود: در دولت فعلی با روحیه جهادی مدیریت کرونا متحول شد و باید 

با این رویه نیز در اقتصاد تحول ایجاد کرد.
بخش ها  برخی  در  ساله   ۴3 تالش های  همه  با  اقتصاد  داد:  ادامه  وی 
حکمرانی  الگوی  و  نداشت  خوبی  رشد  دشمن  نفوذ  تحت  اقتصادی 

اسالمی و ایرانی در اقتصاد نهادینه نشد.
استاندار مازندران به مجموعه ها و باندهایی که در استان در دولت گذشته 
شکل گرفته بود اشاره کرد و گفت: این باندها با عملکرد خود سهم خود را 
حفظ و سهم  مردم را فراموش سپرده بودند و به پاکسازی دستگاه هایی که 
نقش موثری در تولید ثروت داشتند اقدام کرده بودند به نحوی که تاکنون 

سرمایه گذاری جرات نداشت وارد استان شود.
زمان  گذشت  به  منوط  را  اقتصادی  وضعیت  شدن  نرمال  حسینی پور، 
عنوان  به  کشاورزی  حوزه  در  جدی  اقدامات  افزود:  و  دانست  بیشتر 
به آب و خاک و  با توجه  قرار گرفته است که  مازندران  اولویت اصلی 
هوای مناسب استان، باید از ۱۱ درصد تولید سبد غذایی کشور را به 2۵ 

درصد برسانیم تا بتوانیم مازندران را به  هارپ کشاورزی تبدیل کنیم.
در  کرد:  بیان  و  اشاره  استان  گردشگری  های  ظرفیت  به  همچنین  وی 
حوزه گردشگری با توجه به نگاه رهبر معظم انقالب و وجود جنگل و دریا 
در مازندران جذب  ۴۰۰ میلیون از شیعیان دنیا هدف گذاری شده است.
نماینده عالی دولت در استان مازندران در ادامه مهمترین برنامه دشمن را 
ناتوان قلمداد کردن مسووالن دانست و گفت: در استراتژی رهبر معظم 
انقالب که جهاد تبیین است یکی از مهمترین مولفه ها روحانیون هستند 
که با در اختیار داشتن تریبون می توانند در جنگ نابرابر دشمن در فضای 
مجازی که تالش دارد واقعیت ها را وارونه جلوه دهند، مقابله کرده و از 
مسووالن به عنوان سربازان نظام والیت در راه رفع مشکالت مردم حمایت 
مجاهدت های  مدیون  را  ایران  اسالمی  انقالب  پیروزی  کنند.حسینی پور 
روحانیون منحصر به فرد دوره معاصر امام خمینی)ره( دانست و یاد شهید 
هستند  اسالمی  میهن  و  کشور  افتخار  که  شهیدان  تمامی  و  کابلی  رحیم 
شهادت  و  سوگواری  ایام  و  محرم  ماه  تسلیت  با  داشت.وی  گرامی  را 
سرور و ساالر شهیدان امام حسین)ع( گفت: امیدواریم راه عاشورایی امام 
حسین)ع( را که  امام خمینی)ره(ادامه داد و رهبر معظم انقالب در کشور 

تثبیت و در دنیا اشاعه دادند هر روز بیش از پیش در دنیا گسترش یابد.
استاندار مازندران بیان کرد: در این راستا رهبر معظم انقالب، خط سرخ 
شهادت و عاشورا در دنیا در عمق استراتژیک دشمن به حرکت درآورد 
انتشار  در  رهبری  مدیریت  ممتازترین  منطقه  در  مقاومت  جبهه  ایجاد  و 
تمامی  مقابل  اظهار کرد: رهبری در  پرافتخار است.حسینی پور  این مسیر 
گرفته  بکار  ایران  اسالمی  جمهوری  علیه  استکبار  دنیای  که  توطئه هایی 
با حرکت هوشمندانه و مدیریت ممتاز ایستاد و با ایجاد جبهه مقاومت، 

منطقه را از دشمن گرفت.
وی افزود: جنگی که دشمنان با هدف حمله به عمق استراتژیک ایران 
در منطقه آغاز کرده بود امروز با مدیریت علی گونه رهبر معظم انقالب 

تبعات این جنگ نابرابر به دشمن برگردانده شد و ایران نیز از پیامدهای 
تصریح  و  کرد  اشاره  دشمن  امروز  به هدف  ماند.حسینی پور  دور  به  آن 
کرد: دشمن توسط عناصر نفوذی مهمترین هدفشان این بود که ایران با 
محوریت روحانیون به عنوان سردمدار حرکت عاشورایی به جایی نرسیده 
و با مشکالت مواجه شود.استاندار مازندران افزود: روحانیت عالی نظام، 
کشور را در برابر خطرات مختلف بیمه کرد و امروز دشمن به دنبال توطئه 
توسط عوامل نفوذی در داخل کشور است زیرا دشمن توان حمله به ایران 
را ندارد و اقتدار امروز ایران مدیون تدابیر بازدارنده رهبری آگاه و شجاع 
است.وی ادامه داد: امروز جوانان  ما تحت رهبری ولی زمان حرکت کرده 
و اکنون در بهترین شرایط اقتدار نظامی قرار داریم و باید برای رفع مشکل 

اقتصادی نیز گام های موثری را با روحیه جهادی بردایم.

نیروهای  ارشد  سخنگوی  حرف_  خبرنگار  ساری- 
باید  رسانه  اینکه  بیان  با  ایران  اسالمی  جمهوری  مسلح 
مطالبه گری داشته باشد، گفت: مطالبه گری رسانه ها باید 
و  وادارد  تحرک  به  را  مسئولین  و  کند  شاد  را  مردم  دل 

دشمن را ناامید کند.
در همایش  ابوالفضل شکارچی  پاسدار  سردار سرتیپ 
دوران  در  مازندرانی  رزمندگان  پیشینه  به  خبرنگار  روز 
لشکر  کرد:  اظهار  و  اشاره  حرم  از  دفاع  و  مقدس  دفاع 

2۵کربال در دفاع مقدس خوش درخشید.
وی با بیان اینکه استان مازندران در عرصه های مختلف 
نظام پیشتاز و پیشگام بوده است، افزود: شهید مدافع حرم 
مستندساز هادی باغبانی یک هدیه ارزشمند از سوی مردم 
مازندران بوده که برای دفاع از جبهه حق اقدامات شایسته 

تحسینی انجام داده است.
گری  انقالبی  و  انقالبی  رویکرد  اینکه  بیان  با  وی 
خبرنگاران موجب شده که در عرصه های مختلف موفق 
های  نسل  به  را  اسالمی  انقالب  پیام  باید  افزود:  باشیم، 

جدید و جوان به آحاد جامعه برسانیم.

وی با بیان اینکه حفظ انسجام رزمندگان و ایجاد رعب 
و وحشت در جبهه دشمن کارایی بسیار باالیی دارد، ادامه 
داد: باید از حداقل امکانات حداکثر بهره را گرفت و نقاط 

کانونی دشمن را مورد هدف قرار داد.
اینکه متاسفانه  بیان  با  سردار سرتیپ پاسدار شکارچی 
اوقات  گاهی  و  ندارد  وجود  رسانه  حوزه  در  انسجام 
ناآگاهانه خودزنی می کنیم و گاهی عده ای قلیل دشمن 
شاد می کنند، افزود:  رسانه های انقالبی منسجم نیستند 
هدف  دشمن  کنند  می  بازی  دشمن  زمین  در  ناآگاهانه 

گیری می کنیم اما ناآگاهانه خودی را می زنیم.
وی با بیان اینکه رسانه و خبرنگار باید اهل تشخیص 
می  تقلید  اهل  اوقات  بعضی  گفت:  تقلید،  اهل  نه  باشد 
تشخیص  اهل  که  هایی  رسانه  نیست  خوب  که  شویم 

هستند داد دشمنان انقالب را در می آورند.
با  توامان  باید  است  مهم  تبیین  اینکه  بیان  با  شکارچی 
و  رسانه  افزود:  باشد،  شناسی  دشمن  و  ستیزی  دشمن 
نگری  از سطحی  و  کند  کشف  را  حقایق  باید  خبرنگار 

پرهیز کند.
شمال  در  سنجیده  و  خوب  رسانه ای  فضای 

كشور حاكم است
ظرفیت  به  کربال  سپاه  فرمانده  همایش،  این  ادامه  در 
رسانه ها استان اشاره کرد و گفت: فضای رسانه ای خوب 

و سنجیده ای در این خطه از شمال کشور حاکم است.
استان  عملکرد خبرنگاران  واسطه  به  اینکه  بیان  با  وی 
و  است  بهتر  ها  استان  سایر  به  نسبت  مازندران  فضای 
رسانی  خدمت  درحال  خبرنگاران  همراهی  با  مسئولین 

پیکر  بازگشت  گذشته  هفته  در  همچنین  افزود:  هستند، 
حجت   ، کابلی  رحیم  سردار  حرم  مدافع  شهیدان  پاک 
االسالم محمدامین کریمیان و مصطفی تاش موسی را از 
کربالی خانطومان داشتیم و با همراهی خبرنگاران استان 
مراسم های وداع و تشییع این شهدا به درستی برگزار و 

منعکس شده است.
سردار مسلمی با بیان اینکه اصحاب رسانه باید واقعیت 
روایت  جنگ  با  مقابله  برای  را  نظام  دستاوردهای  و  ها 
های دشمنان انقالب بیان کنند، ادامه داد: نیروهای توانمند 
و دلسوز و انقالبی در عرصه خبر و رسانه موجب شده 
پیروز  ای  رسانه  قوی  ابزارهای  از  مندی  بهره  بدون  تا 
میدان جنگ شناختی باشیم.وی با بیان اینکه  بخش مهمی 
از انعکاس دستاوردهای انقالب بر دوش اصحاب رسانه 
است،  گفت: خبرنگاران خودجوش و با اندک ابزار رسانه 

ای خود پای کار انعکاس دستاوردهای نظام هستند.
گفتنی است؛ این همایش به همت سپاه کربالی مازندران 
برگزار شد و با تقدیر از خبرنگاران و اصحاب رسانه فعال 

در مازندران همراه بود.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران در همایش روز خبرنگار مازندران؛ 
مطالبه گری رسانه ها باید دل مردم را شاد و دشمن را ناامید کند

کشف کاالی دخانی قاچاق در قائم شهر
فرمانده انتظامی شهرستان قائم شهر از کشف سیگار و توتون قاچاق 

از یک فروشگاه عرضه محصوالت دخانی خبر داد.
سرهنگ مهدی خادمی فرمانده انتظامی شهرستان قائم شهر گفت: پس 
از اطالع ماموران اداره امنیت اقتصادی پلیس آگاهی شهرستان قائم شهر 
از وجود یک فروشگاه دخانی قاچاق در یکی از محالت شهر، رسیدگی 

به موضوع در دستور کار قرار گرفت.
او افزود: ماموران با انجام کار های اطالعاتی موفق به شناسایی انبار 
فروشگاه مذکور شده و پس از هماهنگی قضائی در بازرسی های بعمل 
آمده انواع سیگار و توتون قاچاق را به ارزش یک میلیارد ریال کشف 

کردند.
از دستگیری  به پلمب فروشگاه مورد نظر  اشاره  با  سرهنگ خادمی 
یک نفر در این خصوص و معرفی به مرجع قضائی جهت صدور حکم 

الزم خبر داد.
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حر شهيد ناصر بختياري

قسمتی از وصیت نامه شهید
...من خودم را اليق نمیدانم كه در جواب نداي هل من ناصر 
ينصرني به امام كبیرمان لبیك بگويم... ولي از امام )ره( مي خواهم 
كه مرا دعا كند تا بلكه نزد خداوند مورد قبول واقع شوم و به درجه 
اي كه در نهايت شهادت است برسم.

...خدايا شكر مي كنم كه مرا آزاد آفريدي تا آزاد فكر كنم تا بتوانم 
بندگیت را به جاي آورم..آگاه باشید كه در اين برهه از زمان مسئولیت 
سنگیني بر دوش داريد. شما پاسدار خون هاي ريخته شده براي اسالم عزيز هستید و بايد شما 
عزيزان پیام خون شهیدان و شعار آنها را با كار و كوشش در راه خدا به جهانیان صادر نمائید، 
و ثابت كنید كه مي توانیم در پناه اسالم غیر وابسته به ابرقدرت ها باشیم و به شعار بهشتي 
مظلوم و ديگر شهدا تحقق بخشیم و نداي مظلومانه امتمان را به گوش تمام مستضعفان جهان 
برسانیم تا اينكه لرزه بر اندام پوسیده مستكبران داخلي و خارجي بیندازيم...
و مستضعفین خود تصمیم بگیرند و حاكم روي زمین باشند

روزانمه

مهندس احمد خوش قلب ،شهردار کتالم و ساداتشهر در 
با صحاب رسانه عملکرد 4  مصاحبه مطبوعاتی در گفتگو 

ماهه اخیر خود را تشریح کرد.
شهر  ساحلی  محدوده  در  سالمت  ساحلی  جاده  احداث 

کتالم و ساداتشهر
احداث دوربرگردان در محور اصلی 

پیاده رو سازی خیابان 22 بهمن با اعتبار 6 میلیارد  تومان 

و برای جذب و انتخاب پیمانکار در سمانه ثبت  شده است 
برای احداث دور برگردان  تعریض و زیرسازی آسفالت 
که  میانحاله  منطقه  در  تومان   میلیارد   5 اعتبار  با  میانحاله 
شده  ثبت  شهرداری  سامانه  در  پیمانکار  جذب  و  انتخاب 

است 
قرارداد تجهیز خودرو Kmc آتش نشانی  با اعتبار 250 

میلیون 

ماده 19  اسای  بر  یها  با سازمان همیاری شهردا  داد  قرار 
برای خرید یک دستگاه آتش نشانی جدید ده تن با اعتبار 

5 میلیارد
مجوز خرید یک  دستگاه وانت مزدا و یک دستگاه اتومبیل 

سورای پژو  با اعتبار یک میلیاردو سیصد میلیون تومان 
خرید 500 میلیون آهن آالت برای پروژه های شهرداری 

)درپوش کانال ، تعریض پل و...(
خرید و قرار داد حدود هزار تن بیس و شن با اعتبار 265 

میلیون تومان 
میلیون   900 اعتبار  با  مکانیزه  زباله  سطل   70 خریداری 

تومان 

از تاریخ 1/1/1401 تا به امروز بیش از 22 هزار متر مربع 
آسفالت صورت گرفت و در مجموع تا امروز  43 هزار متر 

مربع آسفالت در سزح شهر انجام گرفت 
بلوارهای سطح شهر  رنگ آمیزی جداول و رفیوژ میانی 

16640 متر مربع انجام شد 
خط کشی طولی در سطح شهر بیش از 71000 متر مربع 

با اعتبار 800 میلیون تومان 
تعویض و بازسازی چراغ های چشمک زن در سطح شهر 
به  تاکسی  دستگاه  با تالش شهرداری و شوراز شهر 11 

ناوگان تاکسیرانی  شهر اضافه شد.
نصب المان شهید حکمت پناه در ابتد ای ورودی بلغ ملی 

به سادات شهر 

با تالش همکارانم در شهرداری و شورای  اسالمی پیگیری 
گرید شهرداری از در جه شش به درجه هفت هستیم

با توجه به درخواستهای مکرر ورزشکاران از زمین فوتبال 
شهرداری جهت شیب بندی و تراز سطح آب گیری با اعتبار 
در  و  شد  اقدام  پیمانکار  جذب  برای  تومان   میلیارد   5/1

سامانه شهردا ی ثبت گردید
برای اجرای پروژه های سطح شهر قراردادی با پیمانکا ران 
شهرداری  بسته می شود ولی بدلیل افزایش کاال و حقوق 
نیستند و  ادامه کار  به  پیمانکاران تمایل  از  کارگران بعضی 
بایستی  و  ندارد  را  بها  فهرست  افزایش  تقاضای  شهرداری 

پیمانکار طبق قرارداد آن پروژه را به اتمام برساند
طبق مصوبه شورای اسالمی شهر بودجه شهرداری در سال 
1401 به  61 میلیارد تومان بوده است  تالش می کنیم تا 

پایان سال به 200 میلیارد تومان برسانیم 
در یکی از پرونده های شهرداری حق و حقوق شهرداری 
منافع  و  نامعلوم  بدالیل  ولی  بوده  تومان  میلبارد   10 مبلغ 
شخصی  آن را به 2 میلیارد تومان رسانده بودند که با تالش 

مجموعه همکارانم جلوی این کار گرفته شد 
وی در پایان از تعامل و همکاری اعضای شورای شهر و 
مدیران اجرای و همچنین کلیه کارکنان شهرداری تشکروقدر 

دانی کرد 
الزم به ذکر است شهردار و مسئولین واحد عمران ، واحد 
حمل و نقل و روابط عمومی شهرداری به اتفاق خبرنگاران 

از پروژه های شهرداری بازدید نمودند

 احمد خوش قلب شهردار کتالم و ساداتشهر تشریح کرد:

عملکرد شهرداری کتالم و ساداتشهر در  4 ماهه اخير
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