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اینجا بوی زباله مردم را کالفه کرده استاینجا بوی زباله مردم را کالفه کرده است

 میـراث فرهنگـی میـراث فرهنگـی
  و گردشگری مازندران  و گردشگری مازندران
 در مسیـر توسعـه در مسیـر توسعـه

44
افزایــش  در  آن  پررنــگ  نقــش  و  اهمیــت  بــر  عــاوه  کــه  اســت  اســتراتژیکی  و  مهــم  ادارات  جملــه  از  مازنــدران  اســتان  دســتي  صنایــع  و  گردشــگری  و  فرهنگــی  میــراث  کل  اداره 
 ... و  ســاختاری  و  کالبــدی  ی  توســعه  اجتماعــی،  ســرمایه  گردشــگری،  اشــتغالزایی،  حیــث  از  مازنــدران  جانبــه  همــه  ی  توســعه  بــه  منجــر  توانــد  مــی  اســتان،  درآمــدی  ســطح 
اجــرای بــا  نامفهــوم  و  نامعلــوم  انــدازی  چشــم  اســت.  بــوده  همــراه  ای  توســعه  هــای  برنامــه  فرســودگی  و  رخــوت  بــا  همــواره  کل  اداره  ایــن  متمــادی  ســالیان  طــی  در   گردد.امــا 

برنامــه هایــی نــخ نمــا شــده و بــه دور از خاقیــت و نــوآوری و بــی بهــره از دســتاوردها و تجــارب جهانــی و بین المللــی ... عــدم اعتقاد بــه نقــش ایــن اداره کل در توســعه ی پایدار اســتان و نادیــده گرفتــن آن در تخصیص 
اعتبــارات و بــی برنامگــی در جــذب ســرمایه گــذاران داخلــی و خارجــی، همگــی موجــب شــد تــا در ایــن ســال ها صنعــت گردشــگری و حفظ میــراث فرهنگــی در اســتان به یــک مطالبــه ی عمومــی تبدیل گــردد...



مجله سراسری دو زیانه 

GHARN
2

سال نهم - شماره 97- سه شنبه اول آذر1401

مراسم بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی مراسم بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی 
و کتابدار در مازندرانو کتابدار در مازندران



مجله سراسری دو زبانه  

مجله سراسری دو زبانه مجله سراسری دو زبانه 

GHARN

سال نهم 
شماره 97

سه شنبه اول آذر 1401
16صفحه -10000 تومان 

فهرست مطالبفهرست مطالب  

صاحــب امتیــاز: ســید رمضان 

شجاعی کیاسری

مدیرمسئول: حسین فرهادی

آدرس: تهــران - میــدان ولی 

عصر- کوچه شقایق -پالک 17- 

طبقه اول- واحد4 

دفتر منطقه شمال

بین  ســاری - خیابان قــارن - 

مجتمع  و 10-روبــروی  قارن 8 

پزشکی شهریار- ساختمان موقوفه 

کربالیی مریم- طبقه اول

تلفن: 011-33321090

چاپخانه :تابان

 *اینجا بوی زباله مردم
 را کالفه کرده است

*چگونه کودکان صبوری داشته باشیم؟

*اجرای طرح دارورسان، مطالبه 
بیماران خاص مازندران

*زمستان گذرانی با گیاهان آپارتمانی

 *کمبود بازرس و تضییع 
حقوق کارگران

 *افزایـش سرسام آور 
هزینه سالمت بازنشستگان

 *کورسـوی تئاتـر 
در مازنـدران

*تمهید وزارت بهداشت برای اجرای قانون 

جوانی جمعیت

55

66

77

1010

1111

1212

1313

1414

3
GHARN

سال نهم - شماره 97- سه شنبه اول آذر1401



4

سال نهم - شماره 97- سه شنبه اول آذر1401

و  فرهنگــی  میــراث  کل  اداره   : قــرن  اختصاصــی 
ــدران از جملــه  گردشــگری و صنايــع دســتي اســتان مازن
ادارات مهــم و اســتراتژيکی اســت کــه عــاوه بــر اهمیــت 
و نقــش پررنــگ آن در افزايــش ســطح درآمــدی اســتان، 
ــدران  ــه توســعه ی همــه جانبــه مازن ــد منجــر ب مــی توان
ــی،  ــرمايه اجتماع ــگری، س ــتغالزايی، گردش ــث اش از حی
ــی  ــا در ط ــردد. ام ــاختاری و ... گ ــدی و س ــعه ی کالب توس
ســالیان متمــادی ايــن اداره کل همــواره بــا رخــوت 
و فرســودگی برنامــه هــای توســعه ای همــراه بــوده 
ــرای ــا اج ــوم ب ــوم و نامفه ــدازی نامعل ــم ان ــت. چش  اس

ــت و  ــه دور از خاقی ــده و ب ــا ش ــخ نم ــی ن ــه هاي برنام
ــی و  ــارب جهان ــتاوردها و تج ــره از دس ــی به ــوآوری و ب ن
ــه نقــش ايــن اداره کل در  بیــن المللــی ... عــدم اعتقــاد ب
توســعه ی پايــدار اســتان و ناديــده گرفتــن آن در تخصیص 
ــذاران  ــرمايه گ ــذب س ــی در ج ــی برنامگ ــارات و ب اعتب
داخلــی و خارجــی، همگــی موجــب شــد تــا در ايــن ســال 
ــی در  ــراث فرهنگ ــظ می ــگری و حف ــت گردش ــا صنع ه
ــا  ــردد ت ــل گ ــی تبدي ــه ی عموم ــک مطالب ــه ي ــتان ب اس
جايــی که حتــی حســینی پــور نــوری اســتاندار مازنــدران 
نیــز اقدامــات در ايــن خصــوص را ناکافی دانســت و نســبت 
 بــه ســهم ناچیــز اقتصــاد گردشــگری در اســتان واکنــش

نشان داد.
ــرات در حــوزه  ــه تغیی ــود ک ــه همیــن دلیــل ب شــايد ب
اداره کل گردشــگری از جملــه اقدامــات زودهنــگام وی بــود 
ــوس  ــا جل ــروع و ب ــزدی ش ــدی اي ــتی مه ــا سرپرس ــه ب ک
ــن اداره کل  ــری اي ــت گ ــی هداي ــر کرس ــر ب ــادق برزگ ص
ــا  ــه ی جغرافی ــش آموخت ــر دان ــد. برزگ ــل گردي تکمی
ــره ای  ــرا و چه ــع دکت ــهری در مقط ــزی ش ــه ري و برنام

ــت .  ــوان اس ــه ج ــی و البت ــوابق علم ــا س ــگاهی ب دانش
ــر ايــن کرســی  وی از همــان روزهــای اولیــن جلــوس ب
تغییــرات حــوزه هــای مختلــف را در دســتور کار قــرار داد 
ــه ايــن تغییــرات،  ــا چشــم دوختــن ب و رســانه هــا نیــز ب
در صــدد ســنجش عیــار مديريتــی وی برآمدنــد. کــه بــه 
ــزل  ــوص ع ــای وی درخص ــکنی ه ــد تابوش ــی رس ــر م نظ

ــان وضــع موجــود از چرخــه ی  و نصــب هــا و خــروج بانی
ــارت در  ــجاعت و جس ــری و ش ــم گی ــی و تصمی مديريت
ــه  ــوی از جمل ــن ق ــاب معاونی ــن انتص ــر همچنی ــن ام اي
ــه در  ــتیبانی ک ــانی و پش ــع انس ــاون مناب ــاب مع انتص
کارنامــه مديريتــی خــود ســابقه ی مديــر کلــی راهــداری 
ــران را دارد و  ــتان ته ــداری اس ــت راه ــدران و معاون مازن
ــودن  ــا نم ــا و پوي ــانه ه ــا رس ــر ب ــت و موث ــات مثب تعام
ــوزه  ــات وی در ح ــر اقدام ــانی و ديگ ــاع رس ــگاه اط پاي
عــزل و نصــب حــوزه مديريــت وی، توانســته تــا حــدودی 
انتظــارات را محقــق نمايــد گرچــه اظهــار نظــر درخصــوص 
ــوان زود  ــر کل ج ــن مدي ــی اي ــات مديريت ــج تصمیم نتاي
اســت امــا خــروج ايــن اداره کل از رخــوت و ايجــاد انگیــزه 
ــا رويکــرد اقتصــادی  ــه ب در انجــام امــور پژوهــش محوران
و توســعه ای و جوانگرايــی بــا ديــدگاه رونــق و تحــرک در 
بدنــه ی ســاختاری ايــن اداره کل و فتــح بــاب در حــوزه ی 
ــه ی توســعه  ــو و خاقان وصــول طــرح هــا و ايــده هــای ن

ــت. ــش اس ــد بخ ــگری، امی گردش
ــاختاری  ــوالت س ــه تح ــل ب ــرای نی ــان داد ب ــر نش برزگ
ــرات  ــد تغیی ــه باي ــت بلک ــی نیس ــرات کاف ــا تغیی ، صرف
ــیر  ــن مس ــرد و در اي ــام گی ــجاعت انج ــا ش ــد و ب هدفمن
ــی  ــراث فرهنگ ــنتی در اداره کل می ــیر س ــور از س ــا عب ب
ــد  ــه ســمت ورود چهــره هــا و عقاي ــد ب و گردشــگری، باي
ــا حفــظ منويــات نظــام و رويکــرد  و ايــده هــای جديــد ب

ــت. ــی رف ــادی و انقاب جه
انتظــار مــی رود ايــن مديــر کل جــوان بــا نــگاه علمــی 
ــه بعــد اقتصــادی گردشــگری باالخــص در حــوزه  و ژرف ب
ــی  ــذاران داخل ــرمايه گ ــر س ــب نظ ــتی و جل ــع دس صناي
ــوان قطــب گردشــگری  ــه عن ــدران ب ــه مازن و خارجــی ، ب
ــب  ــتن مواه ــا داش ــتان را ب ــن اس ــانیت اي ــرد و ش بنگ
ــواره ی  ــا ق ــد ت ــظ نماي ــیار حف ــدادادی بس ــی و خ طبیع
ــگری  ــی و گردش ــراث فرهنگ ــوزه می ــای ح ــت ه فعالی
ــده  ــدادادی برازن ــب خ ــات و مواه ــن نعم ــه اي ــدران ب مازن
بــوده و دوران ســرافکندگی ايــن اســتان از صنعــت 

ــد. ــام برس ــه اتم ــگری ب گردش
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ــق  ــن در مناط ــوی تعف ــار ب ــوس از انتش ــدار چال ــاون فرمان مع
ــت. ــرده اس ــاد ک ــهری انتق ش

ــی  ــاون عمران ــل مع ــل تام ــارات قاب ــرن، اظه ــزارش ق ــه گ ب
فرمانــداری چالــوس دربــاره بــوی تعفــن متصاعــد شــده از دفــن 

ــژه  ــه وی ــا ب ــی از روزه ــه در برخ ــتی زبال ــر بهداش ــنتی و غی س
غــروب هــا شــهروندان ایــن شــهر را رنــج مــی دهــد و گــزارش 

هایــی هــم تاکنــون بــه فرمانــداری داشــتیم و بایــد بــا ســرعت 
بیشــتر ایــن چالــش زیســت محیطــی برطــرف شــود.

ــه  ــه عرص ــش از ۲ ده ــزود : بی ــوری اف ــه کج ــی خواج مصطف
جنگلــی بــرای تخلیــه زبالــه تولیــدی ســاکنان نقــاط روســتایی 
و شــهری مناطــق هچیــرود ، بخــش مرکــزی ، روســتاهای تابعــه 

و شــهر چالــوس اختصــاص داده شــده کــه متاســفانه در بازدیــد 

از ایــن عرصــه مشــاهده شــد کــه گســتره زیــادی از ایــن عرصــه 

بــه مســاحت حــدود ۲۰ هکتــار آلــوده شــده اســت و مســووالن 
بایــد پاســخگوی ایــن معضــل باشــند.

وی بیــان داشــت : باوجــود آنکــه فاصلــه ایــن عرصــه آلــوده 
تــا شــهر زیــاد اســت امــا متاســفانه افــزون بــر بــوی تعفــن آزار 

دهنــده بلکــه ســرریز شــیرابه آن تبعــات زیســت محیطــی دارد 

چــرا کــه ســبب آلودگــی ســفره هــای زیــر زمینــی و در نهایــت 
بــه رودخانــه حفاظــت شــده چالــوس منتهــی بــه دریــای خــزر 

مــی ریــزد کــه ایــن فاجعــه زیســت محیطــی اســت.این مســوول 

فرمانــداری تصریــح کــرد : افــزون بــر ایــن چالش هــا ، متاســفانه 

زبالــه هــای عفونــی مراکــز بهداشــتی و درمانــی بدون جداســازی 

در ایــن عرصــه جنگلــی تخلیــه مــی شــود اینکــه شــنیده مــی 

ــت  ــه باب ــوارض ماهان ــت ع ــه پرداخ ــادر ب ــده ای از ق ــود ع ش
امحــای زبالــه هــای عفونــی نیســتند جــای تامــل دارد.

افتتــاح نیــروگاه زبالــه ســوز در غــرب اســتان مازنــدران قــرار 
بــود خــط پایانــی بــرای مشــکل زبالــه در ایــن منطقــه از اســتان 

مازنــدران باشــد.اما ایــن روزهــا خبــر معضــل پســماند در چالوس 

نشــان داد کــه پــروژه زبالــه ســوز در نوشــهر نتوانســت مشــکل 

ــه صــورت مناســب حــل کنــد و برخــی  ــه ایــن منطقــه را ب زبال

رســانه ها بعــد از دو ســال زمــان بهــره بــرداری تــوپ کــم کاری 

را در زمیــن دولــت قبــل انداختــه و اعــام کردنــد کــه ایــن پروژه 

بــه صــورت ناقــص افتتــاح شــده است.مشــکل زبالــه در چالــوس 

ــرای رفــع  نشــان می دهــد کــه همچنــان در اســتان مازنــدران ب

بنیادیــن زبالــه اقــدام خاصــی انجــام نشــده و البتــه دولــت فعلی 

میــراث دار مشــکات متولیــان امــر در حــوزه پســماند اســت.با 

ایــن حــال مــردم از متولیــان امــر انتظــار دارنــد کــه بــرای رفــع 

پســماند در ایــن اســتان واقعــا چــاره اندیشــی شــود.پروژه زبالــه 

ــه  ــه دارد ب ــای ک ــکات و چالش ه ــه مش ــا هم ــهر ب ــوز نوش س
بهره بــرداری رســیده اســت امــا نتوانســت مشــکات ایــن منطقه 

را حــل و فصــل کنــد و ایــن روزهــا دوبــاره بحــث مشــکات زباله 

ــد.در  ــوش می رس ــه گ ــا ب ــی ایرن ــانه دولت ــوی رس ــماند از س پس

ــه ســوز در نوشــهر تعــدادی از  ــه زبال ــرداری کارخان ــان بهره ب زم

رســانه ها از ناقــص بــودن ایــن پــروژه مباحثــی را مطــرح کردنــد 

ــی  ــن روحان ــت و حس ــتاندار وق ــین زادگان اس ــوش حس ــا گ ام

ــن  ــاره ای ــاب درب ــا آب و ت ــه ایــن حرف هــا بدهــکار نبــوده و ب ب
پــروژه صحبــت بــه میــان آوردنــد.

ــرای  ــد ب ــای جدی ــف پروژه ه ــای تعری ــه ج ــر ب ــال حاض در ح
زبالــه در اســتان مازنــدران برنامه ریــزی بــرای گســترش و 

ــاه  ــه کوت ــهر در برنام ــوز نوش ــه س ــرف از زبال ــام ظ ــتفاده تم اس

ــتان  ــرب اس ــه در غ ــش زبال ــرای چال ــدام ب ــن اق ــدت موثرتری م

ــه  ــه برنام ــه ارائ ــاز ب ــدران نی ــال مازن ــن ح ــدران و در عی مازن
ــه دارد. ــث زبال ــردی در بح راهب

ــوس  ــه در چال ــش زبال ــا از چال ــزاری ایرن ــی خبرگ در گزارش
منتشــر کــرده متولیــان امــر بنــا دارنــد کــه پــروژه جدیــد بــرای 

ســاماندهی زبالــه در ایــن منطقــه تعریــف کننــد کــه مهمتــر از 
تعریــف پــروژه ضمانــت اجرایــی ایــن پــروژه اســت کــه متولیــان 

ــه ســوز  دولتــی بایــد متوجــه باشــند کــه ماننــد دو پــروژه زبال

اســتان مازنــدران کاه بــر سرشــان نــرود و در عیــن حــال زمینــه 

ــای  ــاز وعده ه ــش از آغ ــروژه را پی ــب پ ــار مناس ــن اعتب تامی
تکمیــل پــروژه آمــاده کننــد.

اینجا بوی زباله مردم را کالفه کرده استاینجا بوی زباله مردم را کالفه کرده است
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مجله سراسری دو زبانه 

چگونه کودکان صبوری داشته باشیم؟چگونه کودکان صبوری داشته باشیم؟

ــول  ــم و در ط ــه کم ک ــت ک ــی اس ــتن مهارت ــر داش صب
ــری  ــارت دیگ ــر مه ــد ه ــه  دســت می آید و مانن ــی ب زندگ
ــنهاد  ــی پیش ــا تمرین های ــن دارد. در اینج ــه تمری ــاز ب نی
ــا  ــد ب ــف می توانی ــنین مختل ــه س ــه ب ــا توج ــه ب شــده ک

کــودک خــود داشــته باشــید.
 صبــر و شــکیبایی یکــی از مهارت هایــی اســت کــه بایــد 
ــا در  ــوزش داده شــود ت ــدان آم ــه فرزن از دوران کودکــی ب
بزرگســالی و در مواجهــه بــا مشــکالت و ناکامی هــا بتواننــد 
ــرای برون رفــت از مشــکالت پیــدا کننــد.  بهتریــن راه را ب
داشــتن کــودکان صبــور یکــی از موهبت هایــی اســت کــه 

هــر خانــواده ای می توانــد داشــته باشــد. 
کــودکان صبــور بــه نســبت دیگــر کــودکان، بهتــر 
ــس  ــد و از پ ــرار کنن ــاط برق ــران ارتب ــا دیگ ــد ب می توانن
ــت  ــور نوب ــد چط ــاد می گیرن ــا ی ــد. آنه ــکالت بربیاین مش
را رعایــت کننــد و منتظــر بماننــد، بــدون اینکــه عصبانــی 
شــوند و از کــوره دربرونــد. بچه هایــی کــه از کودکــی 
ــری  ــراد موفق ت ــده اف ــد در آین ــاد گرفته ان ــوری را ی صب
خواهنــد بــود و در دوران تحصیــل نیــز بــه نســبت دیگــر 

هســتند. موفق تــر  دانش آمــوزان 
ــول  ــم و در ط ــه کم ک ــت ک ــی اس ــتن مهارت ــر داش صب
زندگــی بــه  دســت می آید. ایــن مهــارت نیــز هماننــد هــر 
ــه تمریــن دارد. هیــچ کودکــی از  ــاز ب مهــارت دیگــری نی
ــا گذشــت زمــان  ــه دنیــا نمی آیــد و ب بــدو تولــد صبــور ب
ــود را  ــته های خ ــه خواس ــرد ک ــاد می گی ــواده ی و در خان
بــه تعویــق بینــدازد و صبــر کنــد تــا زمــان مناســب بــرای 

ــد. ــرا برس ــته هایش ف ــت آوردن خواس به دس
ــن  ــن س ــناس، بهتری ــی، روانش ــدا محمدعل ــه ن ــه  گفت ب
بــرای آمــوزش غیرمســتقیم صبــوری بــه کــودکان بیــن ۲ 
تــا ۳ســالگی کــودک اســت کــه ایــن آمــوزش تــا ۷ســالگی 
نیــز بایــد به صــورت غیرمســتقیم ادامــه داشــته باشــد. امــا 
درخصــوص کــودکان زیــر دو ســال بایــد حواسشــان را از 
ــد و برایشــان مناســب نیســت،  ــه می خواهن ــی ک چیزهای
پــرت کنیــم.در ایــن ســن کــودکان بــه زودی حواسشــان به 
موضــوع جدیــد پــرت می شــود و زود فرامــوش می کننــد 
کــه تــا چنــد لحظــه قبــل چــه درخواســتی داشــته اند. او 
ــا کــودکان  ــم ب ــی کــه می توانی ــد: یکــی از کارهای می گوی

ــا انجــام  ــه ب ــن اســت ک ــم ای ــاالی ۳ ســال انجــام دهی ب
برخــی کارهــای تشــویقی و یــا بازی کــردن، صبرکــردن را 
بــه کــودکان )بــا تکــرار و تمریــن( آمــوزش دهیــم. یکــی از 

ــا ســتاره بازی اســت. ــن کاره ای
ــر  ــیم و در ازای ه ــدول می کش ــک ج ــن کار، ی ــرای ای ب
ــتاره  ــک س ــه او ی ــان انجــام داد ب ــه فرزندم ــی ک کار خوب
ــر  ــت ه ــال در ازای دریاف ــه مث ــم ک ــم و می گویی می دهی
۵ ســتاره می توانــد پــاداش بگیــرد. ایــن پــاداش می توانــد 
ــدن و  ــودک، کتاب خری ــه ک ــورد عالق ــتنی م ــد بس خری
ــن  ــه اش باشــد. والدی ــا درســت کردن غــذای مــورد عالق ی
بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کننــد کــه پاداشــی کــه بــرای 
ــت  ــم گران قیم ــی ه ــد خیل ــر می گیرن ــان در نظ فرزندش

و... نباشــد و در حــد زندگــی روزمــره کودکشــان باشــد.
صبوری در گذر زمان

ــه  ــد و متوج ــی ندارن ــان درک ــذر زم ــوز از گ ــا هن بچه ه
نیســتند کــه فــرق بیــن ۵دقیقــه صبرکــردن با نیم ســاعت 
صبوری کــردن، چقــدر اســت امــا می تــوان بــه آنهــا 
آمــوزش داد کــه بتواننــد گــذر زمــان را درک کننــد. مثــال 
ــان داد و  ــا نش ــه آنه ــاعت را ب ــزرگ س ــه ب ــوان عقرب می ت
گفــت وقتــی عقربــه روی عــدد ۸ قــرار گرفــت می توانیــم 
بــا همدیگــر بــازی کنیــم؛ یــا مثــال بــه جــای اینکــه بــه 
ــود،  ــاده می ش ــار آم ــر ناه ــه دیگ ــا ۲۰دقیق ــم ت او بگویی
ــام  ــیب زمینی ها تم ــرخ کردن س ــه س ــی ک ــم زمان بگویی

ــم. ــار بخوری ــا هــم ناه ــم ب شــد می توانی
ــان  ــیدن زم ــا رس ــه ت ــم ک ــد کنی ــه او تأکی ــم ب می توانی
مناســب می توانــد بــا ماشــین هایش به تنهایــی بــازی 
ــد. در  ــی بکش ــا نقاش ــد و ی ــل کن ــش را تکمی ــد، پازل کن
ــرای  ــه ب ــرد ک ــاد می گی ــرور ی ــودک به م ــورت ک ــن ص ای
رســیدن بــه خواســته اش بایــد صبــر کنــد و در عیــن حــال 
ــه  ــز ب ــته اش نی ــه خواس ــیدن ب ــرای رس ــار ب ــان انتظ زم

بطالــت نمی گــذرد.

والدین صبور، کودکان صبور دارند
ــا  ــدارا باشــند ت ــر و م ــد خودشــان اهــل صب ــن بای والدی
بتواننــد ایــن مهــارت را بــه فرزندشــان هــم آمــوزش دهند. 
بچه هــا بــا مشــاهده عکس العمــل والدیــن یــاد می گیرنــد 

ــته  ــی داش ــه عکس العمل ــابه چ ــای مش ــه در موقعیت ه ک
باشــند. وقتــی مــا به عنــوان والــد زمانی کــه اینترنــت قطع 
می شــود شــروع بــه شــکوه و شــکایت می کنیــم و زمیــن 
ــم  ــی می خواهی ــا وقت ــم ی ــم می دوزی ــه ه ــان را ب و زم
بــه میهمانــی برویــم توقــع داریــم همــان موقعــی کــه مــا 
انتظــار داریــم همــه آمــاده شــوند و در غیــر ایــن صــورت 
شــروع بــه پرخاشــگری می کنیــم، نبایــد از کــودک خــود 

انتظــار صبــوری داشــته باشــیم.
ــد  ــان معتقدن ــه روانشناس ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ب
ــرای  ــودن، کار بســیار ســختی اســت و ب ــور ب الگــوی صب
دســتیابی بــه آن بایــد تــالش و تمریــن کــرد. صبــر، یکــی 
ــان  ــرور زم ــت آن به م ــه کیفی ــت ک ــی اس از مهارت های
بهبــود پیــدا می کنــد و والدیــن و کــودکان در کنــار هــم 
می تواننــد بــا یکدیگــر تمریــن کننــد تــا بــه مزایــای صبــر 

دسترســی پیــدا کننــد.

قانونمند شدن در دبستان
نــدا محمدعلــی می گویــد: کــودکان از ســن پیش دبســتان 
بــه بعــد بایــد بــه  ســوی قانونمندشــدن پیــش برونــد.  در 
ــد  ــدان بای ــن و فرزن ــوی والدی ــدل گفت وگ ــن، م ــن س ای
قاطــع، محکــم و بــدون تهدید و ســرزنش و داد زدن باشــد. 
ــن تشــخیص  مثــال اگــر بچــه خواســته ای دارد کــه والدی
می دهنــد نبایــد بــه آن خواســته برســد بایــد بــا قاطعیــت 
ــغ وداد  ــه جی ــبت ب ــاوت نس ــه بی تف ــدای آرام و البت و ص
فرزندشــان در موضــوع مداخلــه کننــد و بــه او بگوینــد کــه 
بــرای رســیدن بــه خواســته ای کــه دارد بایــد تــا زمانــی که 

والدیــن تشــخیص می دهنــد، صبــر کنــد.
ــد  ــی بای ــن در صورت ــناس، والدی ــن روانش ــه ای ــه گفت ب
ــد  ــه کنن ــود مداخل ــودک خ ــغ ودادزدن ک ــان جی در زم
کــه احتمــال خطــر بــرای او وجــود داشــته باشــد و مثــال 
ــد و در  ــوار می کوب ــا دی ــه زمیــن ی کــودک ســر خــود را ب
ــرار دارد. در ایــن صــورت  معــرض خطــر آســیب دیدگی ق
ــچ عکس العمــل  ــدون هی ــد و ب ــه دارن ــودک را نگ ــد ک بای
ــه او  ــد و ب ــگاه کنن ــودک ن ــم های ک ــی، در چش احساس
بگوینــد تــا زمانــی کــه رفتــار خــود را ادامــه دهــد هیــچ 

ــد داد. ــام نخواهن ــش انج کاری برای



7

سال نهم - شماره 97- سه شنبه اول آذر1401

GHARN

مجله سراسری دو زبانه 

ــرای تاییــد و دریافــت  ــه و معطلــی چنــد ســاعته ب ــه چنــد داروخان ــودن توزیــع دارو ب  محــدود ب
ــر اجــرای طــرح  ــان خب ــن می ــا در ای ــدران اســت و ام ــاران خــاص مازن ــاه بیم ــر م ــه ه دارو دغدغ
ــی از چنیــن وضعیتــی را ایجــاد کــرده اســت. ــرای رهای ــرای آنهــا نقطــه امیــدی ب »دارورســان« ب

وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بیمــاران بــا نارســایی مزمــن کلیــه، همودیالیــز، دیالیــز 
صفاقــی، هموفیلــی، تاالســمی، بیمــاران پیونــد شــده، ام اس، ســرطان، دیابــت، صــرع، بیمــاری هــای 
متابولیکــی، پروانــه ای و غیــره را بــه عنــوان بیمــاری هــای صعــب العــاج مشــخص کــرده و ایــن 
بیمــاران بــر اســاس دســتوالعمل ویــژه اباغــی از ســوی وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
در مراکــز دولتــی، دانشــگاهی و بــا پوشــش بیمــه ای خــاص از امکانــات تشــخیصی، درمانــی مراکــز 

مربوطــه و بــا فرانشــیز رایــگان خدمــات دریافــت مــی کننــد.
مبتایــان بــه ایــن نــوع امــراض بــرای کنتــرل رونــد بیمــاری و ادامــه حیــات بــه مصــرف دارو نیــاز 
دارنــد امــا تهیــه ایــن داروهــا کــه در داروخانــه هــای خــاص توزیــع مــی شــود زمانبــر و بــرای بیماران 
ــی کــه داروی بیمــاران خــاص و صعب العــاج  ــه کننــده است.شــلوغی همیشــگی داروخانه های کاف
و نــادر را در اختیــار آنهــا قــرار می دهنــد یکــی از نگرانی هــای همیشــگی آنهــا اســت و بــه غیــر از 
معطلــی هــای چنــد ســاعته ایــن بیمــاران بــه دلیــل نقصــان ایمنــی بــدن مــی بایســت کمتــر در 
مــکان هــای شــلوغ حضــور یابنــد امــا شــرایط بــه گونــه ای اســت کــه ایــن بیمــاران حداقــل یــک بار 
در مــاه در شــلوغی داروخانه هایــی ماننــد ۱۳ آبــان و هــال احمــر حاضــر شــوند تــا داروی مصرفــی 

خــود را تهیــه کننــد کــه ایــن موضــوع همــواره مشــکاتی بــرای بیمــاران ایجــاد می کنــد.
ایــن وضعیــت در شــرایطی بــرای بیمــاران خــاص مازنــدران رقــم مــی خــورد کــه ایــن اســتان از 
زیرســاخت هــای الزم بــرای اجــرای دارورســان ، طرحــی کــه برطــرف کننــده ایــن مشــکات اســت 
را دارد. نســخه نویســی الکترونیکــی بــه عنــوان زیرســاخت اولیــه بــرای اجــرای ایــن طــرح بــه شــمار 
مــی رود کــه مازنــدران را مــی تــوان اســتان پیشــتاز در ایــن زمینــه برشــمرد چــرا کــه از شــهریور 
۱۳۹۹ نســخه نویســی پزشــکان در ایــن اســتان کلیــد خــورد و بنــا بــه اطاعــات و داده هــای بیمــه 
ســامت و علــوم پزشــکی بــه عنــوان نهادهــای متولــی بجــز تعــداد انــدک مابقــی نســخه پزشــکان 
الکترونیکــی اســت.در نســخه نویســی الکترونیــک بیمــار هنــگام مراجعــه بــه پزشــک تحــت پوشــش 
ــت ، پوشــش بیمــه ای و  ــی، هوی ــد مل ــه ک ــا ارائ ــدارد و ب ــه دفترچــه ن ــه ارائ ــازی ب ــه نی ــن برنام ای
همپوشــانی بیمــه ای اش کنتــرل مــی شــود و شناســه رهگیــری بــه جــای بــرگ کاغــذی دفترچــه 
ارائــه مــی شــود کــه در موسســات ارائــه دهنــده خدمــات تجویــزی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. 
بــه عبارتــی در ایــن روش بیمــار متناســب بــا تجویــز ارائــه شــده بــه موسســه مربوطــه مراجعــه و بــا 
ارائــه کــد ملــی و یــا کــد رهگیــری کــه دریافــت داشــته ، خدمــات مــورد درخواســت را بــدون ارائــه 

نســخه کاغــذی در بخــش دارو، آزمایشــگاه و تصویربــرداری دریافــت مــی کنــد.
نســخه نویســی الکترونیکــی ایــن فضــا و امــکان فراهــم آورده اســت کــه پــس از دســتور و ثبــت 
نســخه پزشــک در سیســتم داروخانــه مــی توانــد دســتور پزشــک را مشــاهده کنــد تــا داروی تجویزی 
را بــرای بیمــاران نســخه پیچــی کنــد.در ایــن میــان وضعیــت درمــان بیمــاران خــاص متفــاوت از 
اقشــار دیگــر جامعــه اســت چــرا کــه ایــن بیمــاران نــوع و میــزان داروهــای مصرفــی آنهــا مشــخص 
اســت و بــا نســخه نویســی الکترونیکــی کــه از ســوی پزشــک معالــج انجــام مــی شــود . مــی تــوان از 
طــرح«دارو رســان »بــه عنــوان موضوعــی نــام بــرد کــه اجــرای آن در مازنــدران بــه عنوان اســتانی که 
از زیرســاخت هــای الزم در ایــن خصــوص بهــره منــد اســت رافــع ایــن بخــش از مشــکات بیمــاران 
باشــد.این طــرح طــوری بــرای گروه هــای خاصــی از بیمــاران طراحــی شــده تــا بــه جــای مراجعــه 
ــا  ــزل آنه ــه درب من ــق پســت ب ــدد، دارو از طری ــه داروخانه هــای متع شــهروندان و شهرســتانی ها ب
ارســال شــود. البته ایــن طــرح بــرای بیمــاران صعــب العــاج کــه دارو بــا رضایــت آنهــا درب منــزل 
ــه »ام اس« آغــاز و دانشــگاه علــوم پزشــکی  ــان ب ــه مــی شــود، انجــام شــده و اکنــون از مبتای ارائ
تهــران بــه صــورت آزمایشــی آن را انجــام می دهد.بنــا بــه اعــام اداره کل بیمــه ســامت مازنــدران 
ــه شــده  ــر پوشــش دارد و آخریــن اطاعــات ارائ ایــن نهــاد چهــار هــزار و ۷۵۰ بیمــار خــاص را زی
از ســوی دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان ایــن نهــاد نیــز حــدود هفــت هــزار بیمــار خــاص را زیــر 
پوشــش دارد کــه هــر یــک از ایــن افــراد پــس از ابتــا بــه بیمــاری بــا مراجعــه بــه هریــک از ایــن دو 
ســازمان هــا بــا ارائــه مــدارک معتبــر پزشــکی ، پرونــده پزشــکی خــود را ایجــاد مــی کند و بــر مبنای 

ایــن پرونــده پزشــکی خدمــات دولتــی بــه آنهــا ارائــه مــی شــود.
تامین دارو با چاشنی دغدغه

بیمــاران مازنــدران از آنچــه کــه بــه عنــوان »رنــج و بــار مضاعــف« بــر دوش بیمــاران مــی نامنــد 
گایــه کردنــد و خواســتار اتخــاذ تدبیــری از ســوی مســووالن بــرای رفــع ایــن مشــکات همیشــگی 
ــی  ــای مصرف ــن داروه ــد تامی ــوص رون ــهر در خص ــی قائمش ــاران هموفیل ــدند.یکی از بیم ــان ش آن
ــاران ام اس در چرخــه ــی کشــور دارو بیم ــزی های ــه ری ــت :براســاس برنام ــرد و گف  خــود اشــاره ک

 داروخانه های ۱۳ آبان و هال احمر توزیع می شود.
علیــزاده افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه فقــط داروخانــه هــای خاصــی ایــن داروهــا را در اختیــار دارنــد 

بــه همیــن دلیــل ایــن مــکان هــا همــواره بــا تراکــم بــاالی جمعیــت مواجــه اســت.
وی ادامــه داد: بخــش بیشــتری از شــلوغی ایــن داروخانــه بــه دلیــل توزیــع دارو بیماران خــاص نظیر 
هموفیلــی بــه تعــداد معــدودی از داروخانــه در ســطح اســتان اســت کــه بــه ناچــار تمــام ایــن بیماران 

مجبــور بــه حضــور در ایــن مکان هســتند.
ایــن بیمــار بیــان کــرد: عــاوه بــر ایــن تاییــد سیســتمی داروهــا باعــث شــده تــا بــه دلیــل قطعــی 
و یــا کنــدی اینترنــت بیمــاران مجبــور شــوند زمــان بیشــتری را در داروخانــه بماننــد تــا داروهــای 

آن هــا تاییــد شــود.
فاطمــه نیــز کــه بــه خاطــر ابتــا بــه بیمــاری »ام اس« بــه مشــتری دایمــی داروخانــه ۱۳ آبــان 
تبدیــل شــده بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت: بــه خاطــر ابتــا بــه ایــن بیمــاری کــه باعــث التهــاب ســلول 
هــای نخــاع و مغــزش شــده ناگزیــر بــه مصــرف قــرص تبازیــو اســت تــا ایــن التهــاب هــا کنتــرل و از 

عــوارض بیشــتر آن نظیــر فلــج شــدنش جلوگیــری شــود.
وی افــزود: هــر روز مــی بایســت یــک عــدد از ایــن قــرص را مصــرف کنــم و بــرای ایــن منظــور مــی 

بایســت دارو مــورد نظــر تنهــا از داروخانــه هــای خاصــی از جملــه ۱۳ آبــان تهیــه کنــم.
ایــن بانــو کــه خــود ســاکن شهرســتان نــور اســت بــرای تهیــه دارویــش ماهانــه بــه داروخانــه ۱۳ 
ــن دارو در  ــه ای ــه اینک ــا توجــه ب ــت: ب ــا گف ــگار ایرن ــه خبرن ــد. او ب ــی کن ــه م ــان ســاری مراجع آب
داروخانــه هــای خصوصــی یافــت نمــی شــود و تنهــا ۱۳ آبــان توزیــع ایــن داروهــا را انجــام مــی دهــد 
ماهانــه بــه ایــن ســاری مــی آیم.موســوی، بیمــار پیونــدی کــه از بهشــهر بــرای گرفتــن داروهایــش 
بــه داروخانــه ۱۳ آبــان ســاری مــی آیــد، در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا از صــرف مــدت زمــان ۲ 
ســاعته بــرای دریافــت داروهایــش گفــت و بیــان کــرد: بــرای اینکــه پیونــد کلیــه ام بــا مشــکل مواجه 

نشــود مــی بایســت داروهــای خــاص آن را مصــرف کنــم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن داروهــا را بایــد هــر چنــد وقــت مصــرف کنــم، ادامــه داد: ایــن آمپــول 
ــان موجــود اســت و دیگــر داروخانــه هــا ایــن دارو را توزیــع نمــی  تنهــا در داروخانــه خــاص ۱۳ آب
کنند.بــه گفتــه ایــن بیمــار پیونــدی در صــورت عــدم اســتفاده دارو مــورد نظــر بدنــش بــا مشــکل 
مواجــه مــی شــود و نیــاز دارد کــه ایــن دارو بــه طــور مــداوم اســتفاده کنــد.وی اضافــه کــرد: بــرای 
همیــن خــودم یــا فرزندانــم یــک روز در مــاه را بــه رفتــن داروخانــه ۱۳ آبــان در ســاری اختصــاص می 
دهیم.موســوی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه مگــر تحویــل دارو از داروخانــه چقــدر زمــان مــی بــرد؟ 
گفــت: داروخانــه ۱۳ آبــان داروخانــه شــلوغ و همیشــه مملــو از جمعیــت بیمــاران و خانــواده هایشــان 
اســت چراکــه بیمــاران خــاص از سراســر اســتان مازنــدران بــرای دریافــت داروهایشــان بــه اینجــا مــی 
آینــد.وی ادامــه داد: همیــن مســاله باعــث مــی شــود تعــدد نســخه هــا و رونــد انجــام تاییــد داروهــا 
از مراکــز مــورد نظــر همچــون علــوم پزشــکی، خدمــات درمانــی، بیمــه روســتایی و بنیــاد جانبــازان 

مــدت زمــان زیــادی صــرف شــود کــه خــوب مراجعــه کننــدگان را کافــه مــی کنــد.
دارورسان ، مرهمی بر درد بیماران خاص

مدیــرکل بیمــه ســامت مازنــدران اجــرای طــرح نســخه الکترونیــک در این اســتان را موفقیــت آمیز 
توصیــف کــرد و گفــت: در حــال حاضــر نســخه کاغــذی از ســوی پزشــکان در ایــن اســتان صــادر نمی 

شــود و تمامی نســخه هــای پزشــکی در اســتان الکترونیکی اســت.
محمدرضــا میرزایــی ادامــه داد: روزانــه ۱۵ هــزار نســخه پزشــکی در مازنــدران صــادر مــی شــود کــه 
بجــز تعــداد انگشــت شــمار کــه مربــوط به پزشــکان غیــر طــرف قــرارداد و پزشــکان اعزامی از اســتان 

هــای دیگــر اســت ، بقیــه نســخه هــا الکترونیکی اســت.
وی ادامــه داد: طــرح نســخه نویســی الکترونیــک در راســتای اجــرای تکالیــف قانونــی ســازمان بیمــه 
ســامت و عــدم پذیــرش نســخ کاغــذی اســت کــه در شــهریور ســال ۱۳۹۹ ایــن طــرح در مازنــدران 
توســط پزشــکان متخصــص اجــرا شــد و از اول دی مــاه ۱۴۰۰ طــرح برای پزشــکان عمومی ، پزشــک 
خانــواده ، متخصــص و فــوق تخصــص ، پزشــکان بیمارســتان هــا و کلینیــک هــا اجباری شــده اســت.
بــه گفتــه مدیــرکل ســامت مازنــدران در حــال حاضــر طــرح دارورســان به صــورت پایلوت از ســوی 
ســازمان بیمــه ســامت در تهــران اجــرا شــده اســت و زیرســاخت بــرای اجــرای طــرح در مازنــدران 
وجــود دارد.وی اظهارکــرد: بــا توجــه بــه اینکــه بیمــاران خــاص داروهــای مشــخصی اســتفاده مــی 
کننــد ولــی بــا ایــن وجــود ســاعتها مــی بایســت در صــف دریافــت داروهــای خــود در داروخانــه هــا 
معطــل بمانند.میرزایــی بیــان کــرد: اجــرای طــرح دارورســان و ارســال داروهــا بــه درب منــازل مــی 

توانــد بســیار بــه آســایش و حفــظ ســامتی بیمــاران اقــدام کنــد.
معــاون غــذا و دارو دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران نیــز در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا از تاش 
بــرای رفــع دغدغــه بیمــاران خــاص بــرای تامیــن داروهایشــان خبــر داد و گفــت: طــی مــاه هــای 
اخیــر اقداماتــی بــرای ایــن منظــور انجــام شــده اســت.ابراهیم صالحــی فــر افــزود: ســال هــا توزیــع 
داروی ایــن بیمــاران در داروخانــه هــای خــاص و دولتــی ۱۳ آبــان و هــال احمــر توزیــع مــی شــد.
وی ادامــه داد: بــا هماهنگــی هــای صــورت گرفتــه ۳۰داروخانــه خصوصــی بــرای توزیــع داروهــای 
بیمــاران تاالســمی مازنــدران انتخــاب شــد و توزیــع دارو انجــام مــی دهنــد کــه بیمــاران مــی تواننــد 
بــه ایــن داروخانــه هــا مراجعــه کنند.بــه گفتــه معــاون غــذا و دارو مازنــدران همچنیــن بــا برنامــه 
ریــزی صــورت گرفتــه داروی بیمــاران پیونــدی و دیالیــزی در بیمارســتان هــای محــل انجــام ایــن 

درمــان هــا توزیــع مــی شــود.
وی در خصــوص اجــرای طــرح دارورســان نیــز گفــت: بــا توجــه بــه فراهــم بــودن زیرســاخت هــای 
اولیــه الزم همچــون طــرح نســخه نویســی الکترونیکــی در مازنــدران در صــورت ابــاغ دســتور العمــل 

از ســوی کشــور و ســازمان مربوطــه آمادگــی اجــرای آن در اســتان فراهــم اســت.

اجرای طرح دارورسان، مطالبه بیماران خاص مازندراناجرای طرح دارورسان، مطالبه بیماران خاص مازندران
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زمستان گذرانی با گیاهان آپارتمانی

در فصــل هــای ســرد ســال تب نگهــداری 
از گیاهــان آپارتمانــی بــاال مــی گیــرد .ایــن 
روزهــا در محلــه هــای عمــودی مــان 
ــه گل و  ــیدگی ب ــم رس ــی توانی ــر م کمت
ــه  ــا را تجرب ــان در باغچــه ه ــاه و درخت گی
کنیــم امــا بــا آوردن چنــد گلــدان مناســب 
ــه همیشــه فضــای کوچــک ســبز  ــه خان ب
ــم  ــان خواهی ــت م ــی دم دس و فرحبخش
بــا  داشــت.کلینیک هــای گل و گیــاه 

برنامــه هــای پــر و پیمان شــان مــی توانند 
همیــار شــما در پــرورش و نگهــداری از این 

نــوع گل ها باشــند.
ــاد  ــه ی ــی را ب ــای قدیم ــاط خانه ه  حی
ــان  ــه وســط ش ــی ک ــد؟ همان های می آوری
ــای  ــی ه ــا ماه ــروزه ای ب ــوض فی ــک ح ی
قرمــز داشــت. تــوی باغچه هــای شــان 
ــو  ــای خرمال ــم درخت ه ــاخه های دره ش

ــود.  ــدا ب ــاک پی ــج و ت و ســیب و نارن
ــه  ــل خان ــید اه ــه از راه می رس ــر ک عص
باغچه هــا و حیــاط را آب می دادنــد. آن 
ــب ها  ــه ش ــوی محبوب ــه ب ــود ک ــت ب وق
تــاب  و  پیــچ  بته هــای  و  اطلســی ها  و 
محلــه  یــک  امین الدولــه  یــاس   دار 

را پر می کرد.

زمســتان گذرانــی بــا گیاهــان 
آپارتمانــی

ــای  ــاط ه ــری از آن حی ــر خب ــاال دیگ ح
ــا نیســت. بیشــترمان در آپارتمــان  ــا صف ب
ــاال  هایــی زندگــی می کنیــم کــه دســت ب
تنهــا یــک تــراس و بالکــن یــک در دو متــر 
ــاد  ــه ی ــا ب ــن روزه ــا ای ــی از م ــد. خیل دارن
آن همــه دارو درخــت و حیــاط هــای 
چنــد  بــه  کرده ایــم  اکتفــا  باغچــه دار 
گلــدان آپارتمانــی. ایــن دســته از گل هــا در 
ــت  ــه مراقب ــاز ب فصل هــای ســرد ســال نی
ــد. کارشناســان  و نگهــداری بیشــتری دارن
ــن  ــودن ای ــد ب ــی می گوین ــت روان بهداش
گلدان هــا و نگهــداری از آنهــا در آپارتمــان 
هــا نقــش زیــادی در آرامــش افــراد خانواده 

ــد. دارن
ــان  ــداری از گیاه ــال نگه ــه ح ــا ب ــر ت اگ
ــد  ــا قص ــد ی ــه نکرده ای ــی را تجرب آپارتمان
نگهــداری از گیــاه خــاص و جدیــدی را در 
خانه تــان داریــد کارشناســان کلینیــک 
هــای گل و گیــاه می تواننــد در ایــن مســیر 

ــار شــما باشــند. همی

ــگان  ــا رای ــن دوره ه ــرکت در ای ش
ــت اس

در کلینیک هــای گل و گیــاه دوره هــای 
آموزشــی رایگانــی بــرای شــهروندان برگزار 
می شــوند. متولیــان ایــن کلینیــک از همــه 
شــهروندانی کــه عالقه منــد بــه شــرکت در 
ــا  ــا ب ــن دوره هــا هســتند خواســته اند ت ای
ــرکت  ــرای ش ــک ب ــن کلینی ــور در ای حض
در ایــن دوره هــا ثبت نــام کننــد. ایــن 
ــا هــدف شــناخت  کالس هــای آموزشــی ب
و  آپارتمانــی  هــای  گل  از  نگهــداری  و 
ــی در  ــی و داروی ــان خوراک ــرورش گیاه پ
منــزل برگــزار می شــود. اســاتید ایــن 
ــاتید دانشــگاه و  ــای آموزشــی از اس دوره ه
ــکی  ــاه پزش ــای گی ــته ه ــان رش کارشناس
هســتند. شــهروندان بــا مشــاوره گرفتــن از 
ــان  ــن گیاه ــد بهتری ــن اســاتید می توانن ای
ــد. ــرورش دهن را در آپارتمان هــای خــود پ

را  وگیاهان تــان  گل هــا  آفــت 
ســید بشنا

ــز  ــاه مجه ــای گل و گی ــه کلینیک ه هم
بــه آزمایشــگاه های فــوق حرفــه ای در 
ــای  ــا و آفت ه ــناخت بیماری ه ــه ش زمین
ــا  ــن آزمایشــگاه ه ــی هســتند. در ای گیاه
ــخیص  ــرای تش ــرفته ای ب ــای پیش ابزاره
ــود دارد.  ــی وج ــای گیاه ــیب ه ــوع آس ن
ــز  ــگاه های مجه ــال آوازه آزمایش ــرای مث ب
ــهر و  ــارک ش ــاه پ ــای گل و گی کلینیک ه
شــهید زابلــی تــا دانشــگاه هــای تخصصــی 

ــت. ــه اس ــش رفت ــته ها پی ــن رش ای
ــن  ــاتید ای ــی از اس ــه برخ ــوری ک ــه ط ب

دانشــگاه ها کالس هــای کارگاهــی خــود را 
ــد.  ــزار می کنن ــا برگ ــن آزمایشــگاه ه در ای
کارشناســانی کــه در رشــته های گیــاه 
ــان  ــد از متصدی ــل کرده ان ــکی تحصی پزش

ــتند.  ــگاه ها هس ــن آزمایش ای
مــدارس  بــا  خوبــی  تعامــل  آنهــا 
گاهــی  و  کرده انــد  ایجــاد  مقطــع 
ــش  ــه بخ ــوط ب ــر ب ــای م ــات کالس ه اوق
گیاه شناســی درس حرفــه و فــن ایــن 
مــدارس در آزمایشــگاه هــای ایــن کلینیک 
ــه  ــوزان ب ــود و دانش آم ــزار می ش ــا برگ ه
شــکل عملــی و کارگاهــی بــا مفاهیــم گیاه 
شناســی آشــنا می شــوند. متصدیــان ایــن 
ــهروندان  ــی از ش ــی فراخوان ــگاه ط آزمایش
خواســته اند بــرای شــناخت آفــت هــا 
درخت هــای  و  گیاهــان  بیماری هــای  و 

ــد. ــه کنن ــز مراجع ــن مرک ــه ای ــان ب ش
داشــتن  همــراه  بــا  می تواننــد  آنهــا 
نمونــه ای از آفت هــا و آســیب های گیاهــان 
و درختــان خــود بــه ایــن آزمایشــگاه 
مراجعــه کــرده و بعــد از گذشــت 24 
ســاعت پاســخ آزمایــش را بــه طــور رایــگان 

ــد.  ــت کنن دریاف
ــن آفــت هــا  ــا شــناخت ای کارشناســان ب
داروی مــورد نظــر را بــرای گیــاه تــان 
تجویــز مــی کننــد و بــه شــما در نگهــداری 
بهینــه از گیاه تــان آمــوزش می دهنــد.

بــه کتابخانــه تخصصــی گل و گیــاه 
ســر بزنیــد

و  ســبز  فضــای  تخصصــی  کتابخانــه 
نگهــداری از گیاهــان مختلــف در کلینیــک 
گل و گیــاه پــارک شــهر قــرار دارد. در 
ــزار  ــش از 5 ه ــه بی ــن کتابخان ــزن ای مخ
ــان هــای فارســی  کتــاب تخصصــی بــه زب
و التیــن در زمینــه آفــت شناســی گیاهــان 
ــان،  ــرورش گیاه ــداری و پ ــف، نگه مختل
گیاهــان،  تکثیــر  و  هــرس  شــیوه های 
ــرات  ــی و تاثی ــان داروی ــا گیاه ــنایی ب آش
آنهــا در متابولیســم بــدن و ســالمتی و 

طــول عمــر، شــناخت بیمــاری هــای 
آنهــا از  پیشــگیری  نحــوه  و   گیاهــان 

 وجود دارد.
ــز  ــز نی ــه مجه ــن کتابخان ــتفاده از ای اس
ماننــد شــرکت در دوره هــای آموزشــی 
کلینیــک گل و گیــاه بــرای عمــوم آزاد 
اســت. ایــن کتابخانــه همچنیــن دارای 
از  بســیاری  و  اســت  نیــز  قرائت خانــه 
بــه  کنکوری هــا  پشــت  و  دانشــجویان 
طــور رایــگان از ایــن ســالن مطالعــه 
ــا  ــد ب ــما می توانی ــد. ش ــتفاده می کنن اس
ــورد  ــای م ــایی کتاب ه ــه کارت شناس ارائ
ــاره نگهــداری از گل هــا  نظــر خــود را درب
ــد و  ــت بگیری ــه امان ــف ب ــان مختل و گیاه
بــرای اســتفاده از کتــاب هــای مرجــع ایــن 
مرکــز نیــز مــی توانیــد از ســالن مطالعــه 

ــد. ــتفاده کنی اس

نزدیک ترین کلینیک کجاست؟
بیشــتر مناطــق پایتخــت دارای یــک 
ــتند. ــان هس ــداری از گیاه ــک نگه کلینی

دسترســی بــه ایــن آزمایشــگاه هــای مجهز 
ــت. ــواری نیس ــدان دش کار چن

ــن  ــرای اطــالع از ســاعت کاری و گرفت  ب
نشــانی نزدیک تریــن کلینیــک گل و گیــاه 
مــی توانیــد بــا شــماره تلفــن 66733836 

تمــاس بگیرید. 
تــان  گیــاه  از  نگهــداری  بــرای  اگــر 
ــاس  ــک تم ــا ی ــده اید ب ــکل ش ــار مش دچ
ــاوران  ــن مش ــی ای ــد از راهنمای ــی توانی م
برخــوردار شــوید. یادتــان باشــد ایــن 
ــر  ــا 12 ظه ــا از ســاعت 9 ت مشــاوران تنه
پاســخگوی شــما خواهند بــود. ســاعت کار 
ــاعت 8  ــاه از س ــای گل و گی ــک ه کلینی
صبــح تــا ســاعت 17 اســت. اگر مشــاوران 
ــه ای از  ــا نمون تشــخیص دادن کــه شــما ب
ــان و یــا آســیب های آن بــه ایــن  گیاه ت
ــد بهتــر اســت در ســاعت های  مراکــز بروی
ــا ــه آنه ــز ب ــن مراک ــت ای ــی فعالی  ابتدای

 مراجعه کنید.
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کمبــود بازرســان حــوزه کار در گلســتان و نبــود اعتبــارات 
کافــی موجــب شــده تــا اجــرای مصوبــه دولــت در خصوص 
بیمــه کارگــران پیشــرفت مطلوبی نداشــته باشــد و بخشــی 

از جامعــه کارگــری چشــم انتظــار بیمه باشــند.
 بیــراه نیســت اگــر چرخ هــای اقتصــاد یــک کشــور را بــه 
ــری  ــر کارگ ــه اگ ــم ک ــره بزنی ــران گ ــازوی کارگ ــدرت ب ق
نباشــد هیــچ اندیشــه ای و هیــچ تولیــد دانــش بنیانــی بــه 
ــغلی  ــت ش ــروه از وجاه ــن گ ــیند.گرچه ای ــل نمی نش عم

باالیــی در جامعــه برخــوردار نیســتند 
امــا اگــر تــاش و زور بــازو و تخصــص آنهــا در زمینه هــای 
ــا و  ــچ کارفرم ــود هی ــی نب ــی و غیرصنعت ــف صنعت مختل
ــم  ــه عل ــت از آنچ ــده ای نمی توانس ــدس و تولیدکنن مهن
و ثــروت در اختیــار او قــرار داده بهــره ببرد.برخــی از 
ــت  ــه صــورت خصوصــی و برخــی از دول ــران ب ــن کارگ ای
دســتمزد خــود را دریافــت کــرده و انجمن هــای حمایتــی 
معــدودی هــم بــرای ایــن قشــر از جامعــه روی کار آمدنــد 
ــر را  ــن قش ــی ای ــه درمان ــر و بیم ــه عم ــی و بیم ــا ایمن  ت
تأمیــن کنند.همــه ســاله هــم بــا توجــه بــه درصــد تــورم 
ــل  ــد، حداق ــام می کن ــزی اع ــک مرک ــه بان ــاالنه ای ک س
تخلفــات  امــا  می یابــد  افزایــش  کارگــران  دســتمزد 
گســترده ای هــم در عــدم پرداخــت حــق و حقــوق کارگران 
ــه عــدم ثبــات شــغلی کــه  ــا توجــه ب روی می دهــد کــه ب
بــر جامعــه کارگــری حکــم فرمــا اســت در بیشــتر مــوارد 
کارگــران ســازش را بــر شــکایت ترجیــح می دهند.اســتان 
ــرایط  ــط کاری و ش ــوع محی ــل ن ــه دلی ــم ب ــتان ه گلس
جغرافیایــی بــا پدیــده مهاجــرت و کارگــران فصلــی و ســر 
گــذر روبــرو اســت و همیــن ســاالنه مشــکات متعــددی را 

ــد. ــاد می کن ایج
بیمه نداریم

ــزاده  ــذر امام ــر گ ــران س ــی از کارگ ــرادی یک ــلیمان م س
عبــداهلل )ع( در تشــریح وضعیــت کارش بــه خبرنــگار مهــر 
ــان  ــار خیاب ــه کن ــوان ب ــروس خ ــه روزه از خ ــت: هم گف
آمــده و چشــممان بــه خودروهایــی اســت کــه جلویمــان 
ــه  ــدارد، ادام ــه ن ــه بیم ــان اینک ــا بی ــد.وی ب ــز می کنن ترم
ــی نمی کنــد ســختی کار  ــات برایمــان فرق داد: بیشــتر اوق
ــه  ــن ک ــد همی ــتمزد می دهن ــدر دس ــت و چق ــدر اس چق
کاری باشــد تــا شــب شــرمنده بــه خانــه برنگردیــم برایمان 

کافــی اســت.
ــا از کشــور افغانســتان اســت  پیرمــرد مهاجــری کــه گوی
ــل  ــه دلی ــول دارد و ب ــر معل ــک پس ــده ی ــت: بن ــم گف ه
اوضــاع مالــی دیگــر کارگــران گاهــی بــه مــن لطــف کــرده 
و اجــازه می دهنــد کــه کارفرمــا کار را بــه مــن بســپرد در 
صورتــی کــه ممکــن اســت تــا پایــان روز شــخصی بــرای 
کار بــه آنهــا مراجعــه نکنــد.در روابــط کارگــر و کارفرمایــی 
بــه صــورت قــراردادی هــم عــدم پرداخــت حــق و حقــوق 
کارگــر، توجــه بــه نکــردن بــه مطالبــات کارگــران و غیــره 
مطــرح بــوده کــه گاه کار بــه شــکایت می رســد.در ابتــدای 
ــت از  ــده حمای ــم وع ــیزدهم ه ــت س ــدن دول روی کار آم
ــدی  ــش ۵۷ درص ــی و افزای ــته های حمایت ــران و بس کارگ
حقــوق مطــرح شــد کــه ایــن مســأله هــم فشــار مضاعفــی 

ــان وارد آورد. ــه تولیدکننــدگان و کارفرمای را ب
۴۴ درصــد جمعیــت گلســتان بیمــه تأمیــن 

اجتماعــی هســتند

دبیــر اجرایــی خانــه کارگــر گلســتان در خصــوص 
ــر گفــت: ۴۴  ــگار مه ــه خبرن ــران اســتان ب ــت کارگ وضعی
درصــد از جمعیــت اســتان بیمــه شــده تأمیــن اجتماعــی و 
ــوند.دولت بســته های  ــری محســوب می ش ــه کارگ از جامع
ــن  ــورم ای ــه ت ــه ب ــا توج ــا ب ــه ام ــر گرفت ــی در نظ حمایت
بســته ها کافــی نیســت.غامرضا طالبــا افــزود: حــدود 
۱۷۰ هــزار نفــر کارگرانــی هســتند کــه رابطــه مــزدی بــا 
کارفرمــا دارنــد و تعــداد ۱۸ هــزار نفــر هــم کارگــران بیمــه 
شــده ســاختمانی و یــا همــان کارگــران ســرگذر هســتند.

وی بــا اشــاره بــه ۹ هــزار کارگــر ســرگذری کــه در صــف 
بیمــه هســتند، بیان کــرد: متأســفانه از آنجایی که ســهمیه 
بیمــه کارگــران یارانــه ای بــوده و دولــت به تأمیــن اجتماعی 
ــد. ــداد را بیمــه نمی کنن ــن تع بدهــکار اســت، ســازمان ای
طالبــا گفــت: تــا مجلس مصوبــه ای در مــورد کارگــران بیمه 
نشــده نداشــته باشــد، تأمیــن اجتماعــی کاری نمی کنــد و 
بــه طــور میانگیــن ایــن تعــدادی که بیمــه نیســتند ممکن 
اســت فقــط ۱۰ روز در مــاه کار کننــد و درآمدشــان حتــی 
بــه حداقــل درآمــد تعییــن شــده از ســوی دولــت نرســد.

ــر  ــی در نظ ــته های حمایت ــت بس ــرد: دول ــح ک وی تصری
گرفتــه امــا بــا توجــه بــه تــورم ایــن بســته ها کافــی نیســت 
ــا  ــه نظــام ب ــادار ب و زیبنــده کشــور نیســت ایــن قشــر وف

مشــکات عدیــده معیشــتی روبــرو باشــند.
دبیــر اجرایــی خانــه کارگــر گلســتان بــه کمبــود بازرســان 
کار اشــاره کــرد و گفــت: در ســطح اســتان بازرســان 
بســیار کمــی داریــم و ایــن خــأ بــا توجــه بــه ســختی کار 
کارگرانــی کــه عمدتــاً کارگاه ثابتــی ندارنــد مشــکل زیــادی 
 ایجــاد می کنــد و الزم اســت دولــت و مجلــس بــه آن

 ورود کنند.
۱۶ بازرس کم داریم

ــم  ــتان ه ــی گلس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــرکل تع مدی
ــگار مهــر گفــت:  ــه خبرن در خصــوص شــرایط کارگــران ب
افزایــش بیــش از ۵۰ درصــدی حقــوق کارگــران و همچنین 
دهــک بنــدی و افزایــش یارانــه معیشــتی از جملــه 
ــا توجــه  بســته های حمایتــی دولــت ســیزدهم بــود کــه ب
بــه افزایــش تعــداد یارانــه بگیــران بعیــد مــی دانــم کارگری 
ــینعلی  ــت نکند.حس ــتی دریاف ــه معیش ــه یاران ــد ک باش
ــه  ــه وظیف ــه ب ــا توج ــزود: اداره کار ب ــری اف ــه مظف خواج

ــود و  ــتغال موج ــت اش ــظ و تثبی ــدا حف ــود، ابت ــی خ اصل
ــن  ــد، ســعی دارد در رابطــه بی ســپس ایجــاد شــغل جدی

ــران باشــد. ــی کارگ ــا بیشــتر حام ــر و کارفرم کارگ
وی متذکــر شــد: بــرای پایــش تخلفــات کارگــر و کارفرمــا 
ــی  ــان قضائ ــا ضابط ــوده و آنه ــان ب ــا بازرس ــزار م ــا اب تنه
ــد در اســتان ۳۴ نفــر باشــد  هســتند، تعــداد بازرســان بای
امــا تنهــا ۱۸ نفــر در ایــن زمینــه مشــغول بــه کار هســتند.

خواجــه مظفــری بیــان کــرد: در ایــن خصــوص مکاتباتــی 
داشــتیم تــا از نیروهــای اداری بــه عنــوان بــازرس اســتفاده 
کنیــم کــه در حــال حاضــر تنهــا یــک نفــر آموزش هــای 
الزم را دیــده و بعــد از طــی مراحــل اداری بــه ایــن ۱۸ نفــر 

ــود. ــه می ش اضاف
۹ هــزار کارگــر ســر گــذر گلســتان بــدون بیمــه 

هســتند
مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان گلســتان 
ــمول  ــتان مش ــال در اس ــزار کارگاه فع ــرد: ۶۷ ه ــان ک بی
قانــون کار بــوده کــه ۲۷۸ هــزار نیــروی کار بیمــه شــده در 

آنهــا مشــغول فعالیــت هســتند.
وی اضافــه کــرد: همچنیــن ۲۷ هــزار کارگــر ســر گــذر و 
یــا نیــروی کار ســاختمانی داریــم کــه ۱۸ هــزار نفــر آنهــا 

مشــمول بیمــه کارگــران ســاختمانی دولتــی هســتند.
ــم در  ــر ه ــزار نف ــار ه ــرد: چه ــان ک ــری بی خواجــه مظف
انتظــار تخصیــص ســهمیه بیمه از ســمت تأمیــن اجتماعی 
بــوده و پنــج هــزار نفــر هــم بــدون بیمــه هســتند.وی بــا 
ــان اینکــه در هفــت ماهــه نخســت امســال ســه هــزار  بی
ــاف  ــه اخت ــتیم ک ــه( داش ــکایت نام ــواه )ش و۲۹۶ دادخ
بیــن کارگــر و کارفرمــا اعــم از بیمــه نشــدن، مزایــا نــدادن 
ــون دو هــزار و  ــه کــرد: تاکن ــود، اضاف ــن ب و حقــوق نگرفت
ــن تعــداد، بیــن ۸۳۷ نفــر  ۹۲۶ رأی صــادر شــد کــه از ای
ســازش شــد.خواجه مظفری بــا بیــان اینکه تعداد شــکایات 
در هفــت ماهــه امســال نســبت بــه ســال قبــل ۲۹۶ فقــره 
بیشــتر شــده اســت، گفــت: بســیاری از کارفرمایــان معتقــد 
هســتند افزایــش ناگهانــی ۵۷.۵ درصــدی حقــوق کارگــران 
ــرای  ــران ب ــا کارگ ــم ب ــوده و برخــی ه برایشــان ســخت ب
ــه و  ــا مکاتب ــه م ــد، وظیف ــازش کردن ــر س ــوق کمت حق
ــی  ــت از وضعیــت فعل ــرون رف پیگیــری اســت و راهــکار ب

هــم فقــط افزایــش تعــداد بازرســان اســت.



 افزایـش  افزایـش 
 سرسام آور  سرسام آور 

هزینه سالمت هزینه سالمت 
بازنشستگانبازنشستگان

 درمانی که رایگان نیست! درمانی که رایگان نیست!

ــای دارو و  ــه ه ــام آور هزین ــش سرس افزای
ــن  ــتگان تأمی ــده بازنشس ــث ش ــان باع درم
ــه  ــادی مواج ــکالت زی ــا مش ــی ب اجتماع
ــرار  ــه ق ــت ک ــی اس ــن در حال ــوند و ای ش
ــد ــگان باش ــالمندان رای ــان س ــوده درم  ب

 که نیست.
ــار  ــی از اقش ــوان یک ــتگان را می ت بازنشس
آســیب پذیــر در تأمیــن هزینه هــای زندگــی 
ــه مســتمری  ــا توجــه ب ــه ب قلمــداد کــرد ک
ــکالت  ــار مش ــد، دچ ــت می کنن ــه دریاف ک

ــتند. ــده ای هس عدی
ــان زندگــی و  ــن اختــالل در جری کوچک تری
اضافــه شــدن هزینه هــای غیــر قابــل پیــش 
بینــی، باعــث می شــود تــا افــراد بازنشســته 
و خانواده هــای آنهــا، درگیــر چالش هــای 

مالــی شــوند.
آنچــه مســلم اســت، افــراد در ســنین 
ــه  ــت و پنج ــا دس ــواع بیماری ه ــا ان ــاال ب ب
ــای  ــن رو، هزینه ه ــد و از همی ــرم می کنن ن
ــن  ــب ای ــی اغل ــبد زندگ ــه دارو، در س تهی
ــت.  ــاهده اس ــل مش ــوح قاب ــه وض ــراد ب اف
ــت  ــا می بایس ــی از آنه ــه برخ ــوری ک ــه ط ب
ــاز  ــی نی ــد و برخ ــرف کنن ــواره دارو مص هم
بــه فراخــور بیماری هایــی کــه گرفتــار آنهــا 
 می شــوند، می بایســت بــه فکــر تهیــه 

دارو باشند.
دارویــاری  طــرح  اجــرای  دنبــال  بــه 
از ۲۳ تیــر مــاه ۱۴۰۱ در کشــور و بــروز 
ــراد  ــن دارو، اف ــیر تأمی ــی در مس چالش های
ــه  ــار جامع ــایر اقش ــتر از س ــته بیش بازنشس
ــرار ــی ق ــای داروی ــار هزینه ه ــت فش  تح

 گرفته اند. 
ــود  ــه می ش ــه گفت ــم اینک ــه رغ ــرا، ب زی
قیمــت دارو بعــد از اجــرای طــرح آزادســازی 
ارز ترجیحــی، هیــچ افزایشــی بــرای مصــرف 
کننــدگان نداشــته اســت؛ امــا شــاهد گرانــی 
ــژه  ــه وی ــتیم. ب ــی هس ــالم داروی ــی اق برخ
ــدون  ــه عنــوان داروهــای ب داروهایــی کــه ب

ــوند. ــناخته می ش ــخه )OTC( ش نس

بــروز چنیــن شــرایطی بــرای بازنشســتگان 
انــواع  بــا  کــه  بگیــران  مســتمری  و 
مواجــه  ســالمندی  دوران  بیماری هــای 
ــای  ــار هزینه ه ــت فش ــا را تح ــتند، آنه هس
ــود  ــث می ش ــد و باع ــرار می ده ــی ق زندگ
نتواننــد حتــی داروهــای معمولــی و روتیــن را 

ــد. ــه کنن ــز تهی نی
ــات  ــی خدم ــدن برخ ــران ش ــن، گ همچنی
درمانــی نیــز مشــکالت بازنشســتگان و 
ــاخته  ــدان س ــران را دو چن ــتمری بگی مس
اســت و باعــث شــده تــا قیــد درمــان 
را بزننــد. زیــرا، بــا توجــه بــه حقــوق 
بازنشســتگی و مســتمری کــه دریافــت 
ــی  ــای اضاف ــد هزینه ه ــد، نمی توانن می کنن
را تأمیــن کننــد و در نتیجــه مجبورنــد قیــد 
هزینه هــای  جملــه  از  هزینه هــا  برخــی 
ســالمت را بزننــد. ایــن در حالــی اســت کــه 
ایــن قبیــل افــراد نیازمنــد دریافــت خدمــات 

ــتند. ــی هس درمان
ــت  ــوص وضعی ــا  در خص ــان کی ــی دهق عل
درمــان  گفــت:  بازنشســتگان  درمانــی 
ــد  ــگان باش ــد رای ــتگان بای ــرای بازنشس ب
ــادی  ــال های زی ــراد س ــن اف ــه ای ــرا ک چ
ــد و  ــت کرده ان ــود را پرداخ ــه خ ــق بیم ح
ــا  ــد ب ــس از کار بتوانن ــال های پ ــد در س بای
ــود  ــان خ ــه درم ــبت ب ــال نس ــودگی خی  آس

اقدام کنند.
ــام  ــش سرس ــفانه افزای ــه داد: متأس وی ادام
شــده  باعــث  درمانــی  هزینه هــای  آور 
بازنشســتگان تأمیــن اجتماعــی در وضعیــت 
بــدی بــه ســر ببرنــد و مــا مراجعینــی داریــم 
ــای  ــدن هزینه ه ــن نش ــل تأمی ــه دلی ــه ب ک

ــد. ــرگ می کنن ــود آرزوی م ــی خ درمان
رئیــس کانــون بازنشســتگان تهــران تاکیــد 
کــرد: عــالوه بــر هزینه هــای درمــان در 
ــت  ــش قیم ــز از افزای ــاری دارو نی ــال ج س
ــوع  ــن موض ــه ای ــوده ک ــوردار ب ــادی برخ زی
 فشــار مضاعفــی بــه بازنشســتگان وارد

 کرده است.

دهقــان کیــا بــا اشــاره بــه اینکــه بر اســاس 
قانــون قــرار بــود درصــدی از ســرانه درمــان 
ــا  از ســوی وزارت بهداشــت تأمیــن شــود ام
ــوط  ــار مرب ــه اعتب ــن وزارتخان ــفانه ای متأس
ــتگان  ــدگان و بازنشس ــه ش ــان بیم ــه درم ب
پرداخــت اجتماعــی  تأمیــن  بــه   را 

 نکرده است.
ــه  ــه پای ــتگان بیم ــر بازنشس ــت: اگ وی گف
خوبــی داشــته باشــند بــه طــوری کــه تمــام 
ــش  ــا پوش ــان و داروی آنه ــای درم هزینه ه
داشــته شــود دیگــر نیــازی بــه بیمــه 
ــه  ــفانه اینگون ــا متأس ــت ام ــی نیس تکمیل
نبــوده و بیمــه تکمیلــی هــم نتوانســته ایــن 

ــد. ــرف کن ــکالت را برط مش
رئیــس کانــون بازنشســتگان تهــران گفــت: 
ــاه  ــر رف ــن وزی ــور و همچنی ــس جمه از رئی
داروی  و  درمــان  مشــکالت  می خواهیــم 
بازنشســتگان را برطــرف کننــد چــرا کــه آنها 
ــد  ــت می کنن ــه دریاف ــی ک ــن حقوق ــا ای ب
خــود  معیشــتی  هزینه هــای  پــس  از 
ــای ــه هزینه ه ــد ب ــه برس ــد چ ــی آین  برنم

 دارو و درمان.
ــا  ــد م ــت بای ــه دول ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
بــه التفــاوت ارز دارو را بــه تأمیــن اجتماعــی 
پرداخــت کنــد، گفــت: تفــاوت یارانــه 
ــرای  ــرای اج ــد ب ــا آزاد را بای ــان ت ۴,۲۰۰ توم
طــرح دارویــار دولــت بــه تأمیــن اجتماعــی 
ــد  ــت کن ــر پرداخ ــازمانهای دیگ ــد س همانن
تــا مشــکل افزایــش هزینه هــای دارو و 
 درمــان بازنشســتگان تأمیــن اجتماعــی نیــز

 برطرف شود.
رئیــس کانــون بازنشســتگان تهــران گفــت: 
ــرانه  ــت س ــه وزارت بهداش ــر اینک ــالوه ب ع
پرداخــت  را  اجتماعــی  تأمیــن  درمــان 
نمی کنــد؛ یــک درصــد ارزش افــزوده را 
نیــز کــه مجلــس مصــوب کــرده بــه ســازمان 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد و ب ــت نمی کنن پرداخ
مشــکالت بخــش دارو و درمــان هــر روز 

بیشــتر از قبــل می شــود.
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مجله سراسری دو زبانه 



 کورسـوی تئاتـر 
در مازنـدران

جشنواره هر سال بدتر از پارسال

ــر  ــنواره تئات ــن جش ــی وچهارمی ــی س  برپای
ــن  ــدران اگرچــه کورســویی در آســمان ای مازن
هنــر اســتان بــه شــمار مــی رود امــا همچنــان 
حــال و روز نمایــش در مازنــدران خوب نیســت.
ــه  ــدران ب ــر مازن ــه تئات ــت ک ــالی اس چندس
ــدان  ــوچ هنرمن ــت و ک ــاده اس ــی افت روزمرگ
ــه نشــینی و عزلــت  ــه دیگــر اســتان ها و خان ب
گزینــی خــاک صحنــه خورده هــا گریبــان 
ــر  ــینه تئات ــه است.پیش ــش را گرفت ــر نمای هن
مازنــدران قــوی و برجســته اســت و هنرمنــدان 
نــام آشــنایی در شــرق تــا غــرب اســتان خــاک 
صحنــه را خورده انــد و بســیاری از آنهــا وقتــی 
نــام تئاتــر بــه گوششــان می رســد بغــض 

می کننــد و اندوهنــاک می شــوند.
ــای  ــا دهه ه ــدران ب ــر مازن ــروز تئات ــال ام ح
نــدارد، همچنــان  تفاوتــی  قبــل چنــدان 
هنرمنــدان ایــن رشــته از بــی پولــی و حمایــت 
نشــدن، نبــود ســالن مناســب، تجهیــزات دکور، 
ــن  ــد و ای ــه دارن ــره گالی ــدا و غی ــم، ص گری
مســائل در تولیــد و شــکل گیــری اثر نمایشــی 
نیــز برجســته اســت.نگاهی بــه تولیــدات 
اخیــر  ســال های  در  مازنــدران  نمایشــی 
حکایــت از آن دارد کــه هنرمنــدان بــرای فــرار 
از تحمیــل بــار مالــی بــه ســمت تئاترهــای کم 
بازیگــر، صحنه هــای لخــت و یــا بــدون دکــور 
حجیــم و غیــره روی آورده انــد و نبــود تجهیزات 
ــه  ــدان را ب ــش هنرمن ــرد و بین مناســب، رویک
ســمت متن هــا و نمایش هــای کشــیده اســت 
ــه  ــی منطق ــن بوم ــگ و آئی ــا فرهن ــه گاه ب ک

ــدارد. ــازگاری ن ــدان س چن
آسمان تئاتر همه جا یکرنگ است

ســی و چهارمیــن جشــنواره تئاتــر مازنــدران 
از ۲۶ آبــان مــاه شــروع شــد و عصــر ۲۹ آبــان 
بــا اعــالم نتایــج برترین هــا بــه کار خــود پایــان 
می دهــد امــا حکایــت تئاتــر و هنرمنــدان 
غریبــش همچنــان ادامــه دارد. علیرضا نــوری از 
بازیگــران تئاتــر اســتان مازنــدران که ســال های 
ســال در ایــن حرفــه تجربــه کســب کــرده و در 
جشــنواره های مختلــف حضــور داشــته اســت، 
ــق  ــر مناط ــا دیگ ــر ب ــمان تئات ــد: آس می گوی
ــی  ــه پایتخــت یکــی اســت و ب کشــور از جمل

پولــی درد مشــترک همــه هنرمنــدان اســت.
وی بــا بیــان اینکــه از چهــار مــاه پیــش 
مشــغول بــازی در نمایشــی هســتم کــه 
ــرای تکمیــل دکــور آن کارگــردان  همچنــان ب
بــه ادارات مختلفــی ســر می زنــد، گفــت: یکــی 
از مشــکالت تئاتــر در مازنــدران ایــن اســت کــه 
ایــن هنــر هنــوز تجــاری نشــده و گیشــه در آن 

ــدارد. ــی ن جای

ــه  ــان فاخت ــی پای ــب ب ــش »ش ــر نمای بازیگ
ــه  ــان اینکــه اگــر ب ــا بی ــد« ب ــن مرواری و آخری
عنــوان مثــال ســاالنه ۲۰ اثــر نمایشــی در 
ــی  ــد مال ــوع درآم ــود، مجم ــد ش ــتان تولی اس
ناشــی از فــروش بلیــت در آن بــه ۱۰ میلیــون 
تومــان هــم نخواهــد رســید، ادامــه داد: ایــن در 
حالــی اســت کــه بــرای تولیــد هــر اثر نمایشــی 
ــاز  ــه نی ــان بودج ــون توم ــد ده میلی ــه چن ب
ــد  ــاد در ح ــی ارش ــای دولت ــت و کمک ه اس
پــول تأمیــن آب معدنــی بــرای گــروه در طــول 

تمریــن نیســت.
 جــای بخــش خصوصــی در تئاتــر 

خالی است
ــر  ــاوت تئات ــا تف ــه تنه ــان اینک ــا بی ــوری ب ن
ــه  ــت ک ــن اس ــت در ای ــا پایتخ ــدران ب مازن
ــه بخــش  ــر از اســاس ب ــد تئات ــز، تولی در مرک
خصوصــی ســپرده می شــود، ادامــه داد: مســئله 
ــد  ــت همانن ــر پایتخ ــی در تئات ــه کنندگ تهی
فیلــم و غیــره امــری جاافتــاده اســت ولــی در 
ــده  ــه کنن ــک تهی ــوان ی ــدران نمی ت کل مازن
بخــش خصوصــی پیــدا کــرد کــه تمایــل بــه 

ــد. ــته باش ــر داش ــذاری در تئات ــرمایه گ س
بازیگــر نمایــش اتللــو افســانه گویــا بــا اظهــار 
ــر  ــرارداد در تئات ــتمزد و ق ــئله دس ــه مس اینک
مازنــدران بــه هیــچ وجــه وجــود نــدارد، گفــت: 
در تمــام ســال هایی کــه در هنــر تئاتر مشــغول 
ــل از  ــام عوام ــتم تم ــوده و هس ــت ب ــه فعالی ب
کارگــردان گرفتــه تــا بازیگــر فقــط بــر اســاس 
عشــق بــه تئاتــر، دور هــم جمــع شــده اند و نــه 
تنهــا حمایــت مالی نشــدند بلکــه از جیــب نیز 

ــد. ــه کرده ان هزین
غربت نمایش های بومی و محلی

مازنــدران،  تئاتــر  در  اقتصــاد  از  جــدای 
بــی توجهــی بــه آموزش هــای بازیگــری و 
نویســندگی یــا کارگردانــی و کــم توجهــی بــه 
متــون نمایشــی بومــی از چالش هــای تئاتــر در 
اســتان بــه شــمار مــی رود. صفرعلــی اوجانــی از 
هنرمنــدان پیشکســوت تئاتــر و عضــو هیئــت 
انتخــاب جشــنواره تئاتــر مازنــدران بــا اشــاره به 
بازبینــی ۱۵ اثــر نمایشــی بــرای حضور در ســی 
ــت:  ــتان گف ــر اس ــنواره تئات ــن جش و چهارمی
ــه  ــن ب ــاهد پرداخت ــنواره ش ــن دوره جش در ای
ــم  ــا بودی ــی در نمایش ه ــی و بوم مســائل ایران
کــه جــای خرســندی دارد.وی بــا اظهــار اینکــه 
ــی  ــت نویســندگان بوم ــه تربی ــد نســبت ب بای
تــالش و برنامــه ریــزی کــرد، گفــت: پرداختــن 
و محلــی دســتمایه های  بومــی  آثــار  بــه 
فراوانــی را بــرای تولیــد پیــش روی هنرمنــدان 
قــرار خواهــد داد و بایــد ایــن متــون منتشــر و 

حمایــت شــوند.
ــوش  ــرورت فرام ــر ض ــوزش در تئات آم

ــده ش
ــر  ــر را از دیگ ــاب تئات ــودن، حس ــی ب گروه
هنرهــای نظیــر تجســمی و غیــره جــدا می کند 
و ایــن مســئله ضــرورت توجــه بیــش از پیــش 
ــازد.  ــی می س ــر را الزام ــن هن ــاد ای ــه اقتص ب
ــش در  ــدان نمای ــر از هنرمن ــا برزگ حمیدرض
مازنــدران بــا بیــان اینکــه تولیــد تئاتــر حرفه ای 
ــا رعایــت همــه اســتانداردها نیازمنــد پیــش  ب
تولیــد و حمایــت مالــی اســت، گفــت: حمایــت 
مالــی از یــک اثــر نمایــش جــز الینفــک تولیــد 

تئاتــر اســت و بایــد بــه آن توجــه شــود.
وی عــالوه بــر ایــن، مقولــه آمــوزش، شــناخت 
ــرای تولیــد  فرهنگــی بومــی و جغرافیایــی را ب
ــر نمایــش مهــم برشــمرد و گفــت: نگاهــی  اث
بــه نمایش هــای راه یافتــه بــه جشــنواره نشــان 
ــتان در  ــای اس ــه ظرفیت ه ــه هم ــد ک می ده
ــداد عرضــه نشــده اســت و از ســوی  ــن روی ای
دیگــر بایــد بــه ایــن مســئله توجــه کنیــم کــه 
دوره ســه ســاله کرونایــی و تعطیلی هــای تئاتــر 
ایــن هنــر را نیــز تحــت تأثیــر قــرار داده اســت.

وی نبــود برنامــه ریــزی بــرای حمایــت و 
تربیــت نویســندگان بومــی و خــالق را از جمله 
ــان  ــن بنی ــت: مت ــرد و گف ــان ک ــا بی چالش ه
و ســتون ســاختمان تئاتــر بــه شــمار مــی رود 
و بایــد بــا برپایــی کالس هــای آموزشــی و 
هدفمند بــرای ارتقــای وضعیت نویســندگی در 

ــرد. ــالش ک اســتان ت
ــور  ــواز حض ــدران ج ــش در مازن ــت نمای هش
بــه ســی و چهارمیــن جشــنواره تئاتــر اســتان 
راه یافته انــد و روایت هــای مختلفــی دارد و 
ــه  ــا ب ــه در آنه ــی و روز جامع ــائل اجتماع مس
ــری از  ــت، الگوگی ــده اس ــیده ش ــر کش تصوی
شــبکه های مجــازی و ماهــواره ای و تأثیــر 
ــیب های  ــه آس ــن ب ــواده، پرداخت ــر خان آن ب
اجتماعــی و موضوعــات فرهنگــی و ارزشــی در 
نمایش هــای راه یافتــه بــه ایــن دوره جشــنواره 

دیــده می شــود.
روایت گذشته یک بازیگر

نمایــش  کارگــردان  دورافکــن  علیرضــا 
ــرای  ــر را بســتری ب »ســیزیف« جشــنواره تئات
ــه  ــاره ب ــا اش ــرد و ب ــر ک ــات ذک ــادل اطالع تب
ژانــر ســورئالی اثــر نمایشــی خــود گفــت: ایــن 
نمایــش زندگــی گذشــته یــک بازیگــر و غــرق 
ــد. ــت می کن شــدن در نقــش نمایشــی را روای

وی بــا اشــاره بــه تأثیــر جشــنواره در رشــد و 
تعالــی هنــر تئاتــر، یادگیــری و انتقــال تجربه را 
از مهمتریــن دســتاوردهای جشــنواره تئاتر ذکر 

ــود،  ــای موج ــی از خــالء ه ــت: یک ــرد و گف ک
کمرنــگ بــودن نقــد و بررســی آثــار نمایشــی 
جشــنواره اســت و امیدواریــم در ســال های 

ــه آن توجــه شــود. آتــی ب
در ایــن دوره جشــنواره کــه داوری آن را حمید 
کاکا ســلطانی، شــهرام زرگــر و محمــد دشــت 
ــه  ــه دبیرخان ــر ب ــد، ۲۰ اث ــده دارن ــی برعه گل
جشــنواره ارســال شــد و از ایــن تعــداد در 
نهایــت ۱۵ اثــر از هشــت شــهر چالــوس، نــور، 
محمودآبــاد، آمل، بابلســر، ســاری، نکا، بهشــهر 
شــرایط حضــور در مرحلــه بازبینــی را کســب 
کردنــد و همچنیــن بــا پایــان مرحلــه نخســت 
داوری آثــار ارســالی بــه دبیرخانــه ســی و 
چهارمیــن جشــنواره تئاتــر اســتان مازنــدران ۸ 
اثــر بــه مرحله نهایــی ایــن جشــنواره راه یافتند.

آثــار ایــن دوره جشــنواره در مجتمــع اداره کل 
ــر  فرهنــگ و ارشــاد اســالمی ســالن آمفی تئات
ــه  ــن اختتامی ــک باکــس اجــرا شــد و آئی و بل
عصــر یکشــنبه برگــزار می شــود. نمایــش 
»یــه روزِ دیگــه« بــه نویســندگی نادیــا فرجــی 
و کارگردانــی احمــد خــدادی از شهرســتان 
نــکا، نمایــش »جزیــره آبــی« بــه نویســندگی 
طنــاز موســویان و کارگردانــی مهیــار کمانگری 
از شهرســتان آمــل، نمایــش »خلیــل خولــی« 
بــه نویســندگی شــکیال شــایگان و کارگردانــی 
حامــد مربــوط صــادق و رضــا غالمــی از 
»پــرواز  نمایــش  محمودآبــاد،  شهرســتان 
ــول  ــندگی رس ــه نویس ــر« ب ــدگان مهاج پرن
ــر  ــیدایی ف ــور ش ــی ماه ــو و کارگردان حــق ج
 از شهرســتان ســاری از جملــه آثــار ایــن 

جشنواره است.
»نمایــش تنهــا خــدا حــق دارد بیــدارم کنــد« 
بــه نویســندگی محمــد چرمشــیر و کارگردانــی 
ــوس، نمایــش  ــر از شهرســتان چال مســعود تی
ــندگی  ــه نویس ــه« ب ــوراخ اضاف ــا س ــرگ ب »م
و کارگردانــی امیرحســین فالحــت پیشــه 
ــه  ــم« ب ــش »صن ــر، نمای ــتان بابلس از شهرس
نویســندگی بهنــاز دوســتی و کارگردانــی 
و  از شهرســتان ســاری  ارســالن مهــدوی 
ــد  ــندگی محم ــه نویس ــیزیف« ب ــش »س نمای
صــادق گلچیــن و کارگردانــی علیرضــا دور 
افکــن از شهرســتان محمــود آبــاد از دیگــر آثــار 

ــت. ــدران اس ــر مازن ــنواره تئات جش
نگاهــی بــه کمیــت و کیفیــت آثــار نمایشــی 
راه یافتــه بــه ســی و چهارمیــن جشــنواره تئاتر 
ــدم  ــامل ع ــادی ش ــای زی ــالء ه ــدران خ مازن
حضــور هنرمنــدان کارکشــته و پیشکســوت و 
برجســته، آثــار نمایشــی قــوی و تــراز فرهنگ و 
زیســت بــوم اســتان و غیــره را نمایــان می کند.
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تمهید وزارت بهداشت برای اجرای قانون جوانی جمعیتتمهید وزارت بهداشت برای اجرای قانون جوانی جمعیت
*اعطای دورکاری به مادران باردار شاغل*اعطای دورکاری به مادران باردار شاغل
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معــاون توســعه مدیریــت و منابــع وزارت بهداشــت، درمــان 
و آمــوزش پزشــکی از اعطــای دورکاری بــه درخواســت 
ــنامه  ــاس بخش ــر اس ــت: ب ــر داد و گف ــاردار خب ــادران ب م
می تواننــد  بــاردار  مــادران  بهداشــت،  وزارت  ابالغــی 
ــه  ــاغلی ک ــارداری در مش ــاه در دوران ب ــار م ــل چه حداق
ــورت دورکار ــت، به ص ــم اس ــا فراه ــکان دورکاری در آن ه  ام

فعالیت کنند.
بهــروز رحیمــی افــزود: وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
ــی جمعیــت  ــواده و جوان ــت از خان ــا هــدف حمای پزشــکی ب
ــع  ــت و مناب ــعه مدیری ــان توس ــه معاون ــنامه ای ب در بخش
دانشــکده ها و دانشــگاه های علــوم پزشــکی کشــور و 
مؤسســات تابعــه بــه اعطــای کامــل مــدت مرخصــی زایمــان 

ــون تأکیــد کــرده اســت. ــن قان ــرای مشــموالن ای ب
وی افــزود: ضــرورت پرداخــت حقــوق و مزایــای متخصصان 
ــت  ــن غرام ــان همچنی ــی زایم ــام مرخص ــب کا در ای ضری
دســتمزد ایــام بیمــاری پزشــکان متخصــص مشــمول 
تعهــدات ضریــب کا از اقدامــات وزارت بهداشــت در راســتای 
ــواده ابالغــی  ــی جمعیــت و خان ــت از سیاســت های کل حمای
مقــام معظــم رهبــری و قانــون حمایــت از خانــواده و جوانــی 

ــوده اســت. جمعیــت ب
ــدن  ــاری ش ــه اختی ــاره ب ــت با اش ــر بهداش ــاون وزی مع
ــا دارای  ــاردار ی ــاغل ب ــادران ش ــرای م ــب ب ــت کاری ش نوب

فرزنــد شــیرخوار، اظهــار داشــت: حضور پــدران در مشــاغل 
ــا  ــت ت ــب اس ــت  کاری ش ــد نوب ــه نیازمن ــی ک و فعالیت های
ــام  ــورت انج ــت و در ص ــاری اس ــوزاد، اختی ــی ن ــک  ماهگ ی
نوبــت کاری توســط مــادران شــاغل دارای فرزنــد شــیرخوار، 
اســتفاده از مرخصــی شــیردهی در شــیفت شــب ۲ ســاعت 
ــک  ــیفت کاری ی ــر ش ــه ازای ه ــف ب ــیفت های مضاع و در ش

ســاعت لحــاظ خواهــد شــد.
پزشــکان  مزایــای  و  حقــوق  پرداخــت  رحیمــی،  
متخصــص و فــوق تخصــص در دوران مرخصــی زایمــان 
ــام  ــتای انج ــت در راس ــات وزارت بهداش ــر اقدام را از دیگ
ــواده  ــت از خان ــری در حمای ــم رهب ــام معظ ــات مق منوی
و جوانــی جمعیــت و اجــرای قانــون مجلــس دانســت 
و گفــت: وزارت بهداشــت ســاز و کارهــای تشــویقی و 
ــون  ــر قان ــه بهت ــرای هرچ ــرای اج ــز ب ــری نی ــی دیگ حمایت
ــن ــت تدوی ــت در دس ــی جمعی ــواده و جوان ــت از خان  حمای

 و برنامه ریزی دارد.
وی تصریــح کــرد: بخشــنامه های مرتبــط بــا قانــون 
حمایــت از خانــواده و جوانــی جمعیــت از زمــان ابــالغ یعنــی 
۲۴ آبــان ۱۴۰۱ قابــل اجراســت و در صورتــی کــه دانشــگاهی 
تابــع انجــام ایــن قانــون نباشــد از طریــق تمــاس بــا ســامانه 
ــی  ــق بازرس ــت و از طری ــراد ثب ــکایات اف ــی ۶ ش ۱۹۰ داخل

ــری خواهــد شــد. وزارت بهداشــت پیگی
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 سی و چهارمین جشنواره تئاتر
 مازندران در ساری



 ,

طبیعت پاییزی جنگل راش سنگده در دودانگه ساریطبیعت پاییزی جنگل راش سنگده در دودانگه ساری
عکاس)امیر عموزاد خلیلی( عکاس)امیر عموزاد خلیلی( 

جنگل راش در شمال ایران، استان مازندران، شهرستان ساری، منطقه ی دودانگه و روستای سنگده قرار دارد. فاصله جنگل راش با تهران نزدیک جنگل راش در شمال ایران، استان مازندران، شهرستان ساری، منطقه ی دودانگه و روستای سنگده قرار دارد. فاصله جنگل راش با تهران نزدیک 
به به ۳۰۰۳۰۰ کیلومتر و با جاده فیروزکوه نزدیک به  کیلومتر و با جاده فیروزکوه نزدیک به ۴۰۴۰ کیلومتر است. با مرکز استان مازندران یعنی شهر ساری  کیلومتر است. با مرکز استان مازندران یعنی شهر ساری ۱۰۰۱۰۰ کیلومتر و با نزدیکترین روستا یعنی  کیلومتر و با نزدیکترین روستا یعنی 

روستای سنگده روستای سنگده ۱۰۱۰ کیلومتر فاصله دارد.جنگل راش درواقع به منطقه ای چند هکتاری در دل جنگل های اطراف روستای سنگده گفته می شود. به  کیلومتر فاصله دارد.جنگل راش درواقع به منطقه ای چند هکتاری در دل جنگل های اطراف روستای سنگده گفته می شود. به 
زبان مازندرانی و محلی به این منطقه »مرسی سی« گفته می شود که »ِمرس« همان درخت راش هست و »سی« قید مکان هست. درنتیجه مرسی زبان مازندرانی و محلی به این منطقه »مرسی سی« گفته می شود که »ِمرس« همان درخت راش هست و »سی« قید مکان هست. درنتیجه مرسی 

سی به منطقه ای که درخت راش وجود دارد گفته می شود و به فارسی جنگل راش شناخته شده است.در جواب باید بگیم که تنوع گیاهی و درختی سی به منطقه ای که درخت راش وجود دارد گفته می شود و به فارسی جنگل راش شناخته شده است.در جواب باید بگیم که تنوع گیاهی و درختی 
در جنگل های اطراف روستای سنگده که جزئی از جنگل های هیرکانی شمال کشور محسوب می شوند، بسیار زیاد است. و درخت راش هم یکی از در جنگل های اطراف روستای سنگده که جزئی از جنگل های هیرکانی شمال کشور محسوب می شوند، بسیار زیاد است. و درخت راش هم یکی از 

همین انواع درختانی است که در ارتفاعات باالی همین انواع درختانی است که در ارتفاعات باالی ۱۵۰۰۱۵۰۰ متر تا  متر تا ۲۰۰۰۲۰۰۰ متر بیشترین فراوانی و رشد را دارند. در جنگل های اطراف روستای سنگده نیز  متر بیشترین فراوانی و رشد را دارند. در جنگل های اطراف روستای سنگده نیز 
هرچه ارتفاع میگیریم و به سمت دامنه ی خط الراس قله های نروخرو نزدیک می شویم تعداد درختان راش افزایش می یابد.هرچه ارتفاع میگیریم و به سمت دامنه ی خط الراس قله های نروخرو نزدیک می شویم تعداد درختان راش افزایش می یابد.


