
شنبه 3 آبان 1399 - 7 ربیع االول    1442 -24 اکتبر   2020 -شماره  756  - 8صفحه -2000 تومان

صفحه   2 صفحه   3
باران باش و ببار، مپرس کاسه های خالی از آن کیست          »کوروش کبیر«

صفحه  2

صفحه  2

صفحه  7 صفحه  2

WWW .VARESHdaily .IR      سایت روزنامـه وارش

صفحه   7

تیترها

صفحه  2   

یادداشتسرمقاله

روزانمهروزانمهروزانمهروزانمه

روزنامـه وارش
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تلفن های تماس: 3-33304401 ساری

روزانمه

مازندران

گلستان

گیالن

رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران خبر داد:

 استان مازندران در آستانه شروع 
پیک جدید بیماری کرونا ویــروس

معاون وزیر کشور :

طرح جایگزین شکار پرندگان وحشی 
برای استان های شمالـی تدویـن می شود

مدیر عامل بانک سپه :

ادغام بانک های
 نظامی به زودی نهایی 

می شود

تجلیل از برگزیدگان همایش فرهنگی هنری 
»اشکـواره حسینی« 

 معاون امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیرکشور گفت : طرح جایگزین شکار پرندگان مهاجر به منظور خاتمه دادن به این معضل 
زیست محیطی در استان های شمالی کشور تدوین و اجرا می شود. بابک دین پرست در حاشیه نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید مازندران در ساری در گفت و گو با خبرنگاران افزود : این طرح با همکاری محیط زیست، میراث فرهنگی ، گردشگری و 
صنایع دستی ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و با همراهی دستگاه های امنیتی استان های شمالی کشور تدوین خواهد شد.وی از پرنده 
نگری و پرورش پرندگان وحشی به عنوان بخشی از طرح جایگزین یاد کرد و اظهار داشت : در حال حاضر جای طرح پرنده نگری که 
می تواند یکی از جاذبه های گردشگری استان های شمالی باشد در این استان ها خالی است در حالی که با توجه به مهاجرت جمعیت 
زیادی از گونه های مختلف پرنده به این استان ها ، ظرفیت کم نظیری در آنها وجود دارد.قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید کشور گفت : اجرای برنامه هایی چون پرنده نگری و پرورش پرندگان وحشی در قالب انبوه برای جلوگیری از شکار بی رویه و 
غیر مجاز در برخی کشورهای دارای این قابلیت دارای سابقه است.وی اضافه کرد : در شرایط فعلی باید در راستای حمایت از اعتبار و 
حیثیت مردم استان های شمالی جلوی شکارهای غیر مجاز و قاچاق پرندگان مهاجر با همکاری دستگاه قضایی و امنیتی گرفته شود 

تا اقدام چند فرد سودجو، دستاویز رسانه های خارجی و بیگانه  و موجب وهن نظام و مردم ...

مدیرکل بهزیستی مازندران تاکید کرد:

لزوم بهره گیری از 
توانمندی های معلوالن 

در ورزش قهرمانی

خودکشی نوجوانان و مسئولیت رسانه
موضوع خودکشی نوجوانان از ابعاد مختلف حائزاهمیت است. بررسی دالیل این خودکشی ها از یکسو 
و ضرورت اتخاذ تدابیرو سیاست گذاری برای کنترل و کاهش خودکشی بویژه خودکشی نوجوانان 
بدون شک باید مد نظر باشد.اما در این یادداشت کوتاه آنچه مورد تاکید است موضوع نحوه انعکاس و 
انتشار اخبار مربوط به خودکشی نوجوانان است. واقعیت این است که مطالعات متعددی تاکید کرده اند 
که نحوه پوشش رسانه ای افرادی که خودکشی کرده اند می تواند بر افزایش یا کاهش نرخ خودکشی 

تاثیرگذارباشد.
در برخی کشورها توصیه ها و پروتکل هایی به عنوان راهنما برای گزارش دهی پیرامون خودکشی 
برای کلیه افراد ذی نغع و ذی ربط ) روزنامه نگاران ، سیاست گذاران ، محققان ( تهیه شده است . برای 
نمونه انجمن کانادایی پیشگیری از خودکشی )CASP( با همکاری خود خبرنگاران بیش از 40 توصیه در 
این خصوص تدوین کرده است و در گزارشی از پایبندی 65 تا 95 درصدی مقاالت منتشر شده به آن 
توصیه ها خبر می دهد .این توصیه ها شامل استفاده از زبان مناسب ، تالش برای کاهش لکه ننگ در 
مورد اختالالت روانی و ارائه اطالعات در مورد گزینه های جایگزین خودکشی است. همچنین توصیه 
می شود از پوشش برجسته یا انتشار عکسهای برجسته متوفی یا اقوام وی ، تجلیل از اقدام به خودکشی ، 

انتشار محتوای یادداشت های شخصی و یا جزییات زندگی متوفی خودداری شود .
استفاده از عبارت تالش موفق یا ناموفق، بکارگیری واژگانی نظیر سرایت ، افزایش ، همه گیری خودکشی 
، قهرمان جلوه دادن متوفی یا اقدام به خودکشی ، بیان حدس و گمان در مورد دالیل خودکشی ، 
رمانتیک کردن ، ساده یا شکوهمند جلوه دادن خودکشی ، بیان جزییات مربوط به خودکشی و انعکاس 

آن به عنوان یک راهکار از جمله موارد دیگری هستند که باید از آنها اجتناب کرد.
نکته آخر اینکه مناسب است دستگاه ها و نهادهای ذیربط با همراهی با متخصصان و کارشناسان و اهل 
رسانه می توانند دستوراعمل و پروتکلی در خصوص نحوه انعکاس اخبار و گفت و گوی عمومی پیرامون 
موضوع خودکشی بویژه خودکشی نوجوانان تهیه و منتشر نمایند تا راهنمایی استاندارد برای همگان 

باشد ./ روزبه کردونی

توهین کردن، محبوبیت نمی آورد
شرایط کشور به لحاظ اقتصادی در یکی از بدترین مقاطع تاریخی قرار دارد.یکی از علل اصلی این 
اتفاق هم تحریم های تحمیلی است.مردم مطالبات گسترده ای از نظام، حاکمیت و دولت دارند و 
چون برخی از آنها محقق نشده، اعتمادشان به حاکمیت ضعیف شده و به نوعی این مشکالت، تعادل 
را در کشور بر هم زده است. از آن جایی که در کشور ما گفتگو و تبادل نظر رایج و نهادینه نشده 
و انتقاد سازنده وجود ندارد، متاسفانه اهانت، توهین و عصبانیت، جایگزین نقد سازنده  و حاکمیت 
قانون شده است.توهین به طور کلی برای هر فردی قبیح است و برای یک نماینده مجلس یا 
یک روحانی، قبیح تر، زشت تر و ناپسندتر است. متاسفانه در ماه های اخیر به طور مکرر شاهد این 
موضوع هستیم که کسانی که جزء سخنرانان اخالقی صدا و سیما محسوب می شوند؛ کسانی که باید 
جامعه را به اخالق و عدم اهانت و توهین دعوت کنند و کسانی که منادیان تفکر اسالمی و اخالقی 
هستند؛ هتاکی ها، اهانت ها و توهین هایی می کنند که در شان آن ها نیست.در قوانین ما، توهین به 
مقامات و به طور مشخص، اهانت به رهبری و رئیس جمهور جرم تلقی شده است. رئیس جمهور، 
دومین جایگاه کشور را  دارد و اگر فرد یا نهادی به عملکرد ایشان انتقاد دارد، باید بر اساس نص 
صریح قانون اساسی و اختیاراتی که قانون در اختیارش گذاشته است، استفاده کرده و با رعایت 
شئون اخالقی، انتقاد کنند زیرا الگوهای جامعه، باید شئون اخالقی را بهتر از دیگران رعایت کنند. 
در این ماه های اخیر، در برخی تجمعات، در برخی از جلسات مجلس در جلسه رای اعتماد به وزیر 
صمت، در میان سخنرانان صدا و سیما )برای مثال در روز قدس( و برخی ائمه جمعه شاهد اتهام زنی 
و توهین به رئیس جمهور هستیم.نهایتا از این شیوه کار نتیجه ای گرفته نخواهد شد و کسانی که 
اهانت می کنند، نه در میان مردم محبوبیتی کسب کرده و نه اعتمادی کسب می کنند. مردم این 
طور می پسندند که گامی در جهت مشکالتشان برداشته شود. مخصوصا نمایندگان مجلس به جای 
اهانت باید از ظرفیت های مجلس استفاده کنند. خودشان نگاه کنند که در این چند ماهی که از 
عمر مجلس می گذرد، چه قدمی مثبتی در جهت حل مشکالت مردم برداشته اند و به جای اهانت، 
آن ها را مطرح کنند.اگر به انتخابات گذشته رجوع کنیم ، متاسفانه تصویر بسیار ناپسندی از مناظرات 
انتخاباتی در اذهان مردم وجود دارد که افراد به جای این که برنامه های خود را ارائه کنند، پیش 
از انتخابات شروع به تخریب رقیب کرده و از روی دوش او باال می روند تا جایگاه مناسبی برای 
خود کسب کنند که این کار برای یک جامعه دینی صحیح نیست. ناپسندتر از این قضایا، کسانی 
هستند که در این زمینه دست دارند، مانند دستگاه قضایی که باید توهین به مقامات را پیگیری کند، 

سکوت می کنند. / جواد آرین منش

مدیرکل بهزیستی مازندران شمار ورزشکاران توانخواه بهزیستی 
را ۱۵ هزار نفر ذکر و بر لزوم برنامه ریزی برای بهره گیری از 

توانمندی های معلوالن در حوزه ورزش قهرمانی تاکید کرد.
فرزاد گوهردهی در آئین تجلیل از قهرمانان و ورزشکاران جامعه 
هدف بهزیستی ضمن گرامیداشت هفته تربیت بدنی با اشاره 
به جامعه ۱۵ هزار نفری ورزشکاران توانخواه بهزیستی مازندران 
افزود: در مسابقات پارالمپیک ۲۰۱۶ از میان ۱۱۱ ورزشکار و 
مربی ۱۰ نفر از استان مازندران اعزام شدند و سهم قابل توجهی 
نیز در کسب مدال داشتند که این امر مایه افتخار ورزش استان و 

بهزیستی مازندران است.مدیرکل بهزیستی مازندران...

تعمیرات  انجام  از  پس  نکا  نیروگاه  بخاری  یک  شماره  واحد 
پیوست.،معاونت  کشور  برق  سراسری  شبکه  به  میاندوره ای 
مهندسی و برنامه ریزی شرکت توزیع نیروی برق نکا اعالم 
کرد: واحد شماره یک بخاری نیروگاه نکا با ظرفیت ۴۴۰ مگاوات 
پس از پس از مدت ۱۵ روز انجام تعمیرات میاندوره ای به شبکه 
سراسری برق کشور پیوست.این واحد نیروگاه نکا طبق برنامه 
زمانبندی و با هماهنگی مرکز کنترل شبکه برق ایران از روز 
چهاردهم مهر ماه به منظور حفظ آمادگی و تولید پایدار انرژی 
از مدار خارج شده بود.در طول تعمیرات این واحد که از سوی 
متخصصان نیروگاه انجام شد فعالیت های مختلفی به شرح زیر بر 
روی تجهیزات واحد صورت پذیرفت: رفع نشتی از بویلر، دمونتاژ 

و نصب مجدد الکتروموتور اف دی فن...

واحد یک بخار نیروگاه 
نکا به شبکه سراسری برق 

کشور پیوست
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آغاز اعطای 
تسهیالت کرونایی 

به کسب و کار های 
فرهنگی

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران :

 روستاییان مازندران
 ۳۱5 میلیارد تومان تسهیالت 

اشتغال گرفتند

 انتقاد تشکل های
 زیست محیطی 

مازندران از حذف سهم 
عوارض آالیندگی


