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اختصاصی سرویس سیاسی قرن : » بروکراسی های اداری برای این است که عدالت رعایت و در حق کسی اجحاف نشود!!!«
این جمله اعصاب خورد کن را بارها و بارها از دستگاههای مختلف شنیده ایم... برخی از این ادارات آن قدر در این موضع استوار و پایدارند که 
رسیدگی به امورات روزمره مردم گاهی به چند ماه هم کشیده می شود ..!!! این نهاد حاکمیتی مذهبی مورد اشاره  در یادداشت حاضر  نیز از 

این امر مستثنی نیست. 
 آنقدر آش این عدالت محوری شــور شده که صدای انتقاد اکثر مراجعین بلند شده و صدای مسئولین این نهاد بر سر مردم بلندتر !!! تاجایی 
 که برخی روسای شهرستانی این اداره نیز به تبعیت از وی، به زعم خود آتش به اختیار شده و حکم عدالت محوری  را ، خود راسا صادر و اجرا 

می نمایند .. و رفتارهِا به دور از شئون دینی و مذهبی این نهاد، اعتقاداتی که بین عامه مردم به این نهاد مذهبی بوده را از بین برده است ..
 البته این مدیر کل  معتقد است مو الی درز  عدالت محوری شان نمی رود .. اما چندی پیش یکی از دنبال کنندگان این رسانه اسنادی از دم خروس 
 بی قانونی این مدیرکل متشرع را در اختیارمان قرار داده است. »احداث بنا در بافت غیرمسکونی روستایی و تغییر کاربری غیرقانونی زمینی با ماهیت باغی 

44و کشاورزی !!!!«
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 چه فیلم هایی را نباید همراه چه فیلم هایی را نباید همراه
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 : قــرن  سیاســی  ســرویس   اختصاصــی 
ــت  ــه عدال ــت ک ــن اس ــرای ای ــای اداری ب ــی ه »بروکراس
رعایــت و در حــق کســی اجحــاف نشــود!!!«  ایــن جملــه 
 اعصــاب خــورد کــن را بارها و بارهــا از دســتگاههای مختلف
شــنیده ایم... برخــی از ایــن ادارات آن قــدر در ایــن موضــع 
ــره  ــورات روزم ــه ام ــیدگی ب ــه رس ــد ک ــتوار و پایدارن اس
مــردم گاهــی بــه چنــد مــاه هــم کشــیده مــی شــود ..!!! 
ایــن نهــاد حاکمیتــی مذهبــی مــورد اشــاره  در یادداشــت 

حاضــر  نیــز از ایــن امــر مســتثنی نیســت. 
ــه  ــده ک ــور ش ــوری ش ــت مح ــن عدال ــدر آش ای آنق
ــدای  ــده و ص ــد ش ــن بلن ــر مراجعی ــاد اکث ــدای انتق ص
ــی  ــر !!! تاجای ــردم بلندت ــر م ــر س ــاد ب ــن نه ــئولین ای مس
ــه  ــز ب ــن اداره نی ــتانی ای ــای شهرس ــی روس ــه برخ ک
ــده  ــار ش ــه اختی ــش ب ــود آت ــم خ ــه زع ــت از وی، ب تبعی
ــرا  ــادر و اج ــا ص ــود راس ــوری  را ، خ ــت مح ــم عدال  و حک
مــی نماینــد .. و رفتارهــِا بــه دور از شــئون دینــی و مذهبی 
ــن  ــه ای ــردم ب ــه م ــن عام ــه بی ــی ک ــاد، اعتقادات ــن نه ای

نهــاد مذهبــی بــوده را از بیــن بــرده اســت ..
البتــه ایــن مدیــر کل  معتقــد اســت مــو الی درز  عدالت 
ــی از  ــش یک ــدی پی ــا چن ــی رود .. ام ــان نم ــوری ش مح

دنبــال کننــدگان ایــن رســانه اســنادی از دم خــروس بــی 
قانونــی ایــن مدیــرکل متشــرع را در اختیارمــان قــرار داده 
ــتایی  ــکونی روس ــت غیرمس ــا در باف ــت. »احداث بن اس
ــی  ــت باغ ــا ماهی ــی ب ــی زمین ــری غیرقانون ــر کارب  و تغیی

و کشاورزی !!!!«
ــی ــر کل مدع ــن مدی ــرای ای ــد ب ــی رس ــر م ــه نظ  ب
 قانــون منــدی، صرفــا قانــون در مقیــاس شــعارهای رســانه 
ای اش بــوده و در عمــل ، قانــون بــرای وی محلــی از اعــراب 
ــتان  ــت در اس ــی دول ــده عال ــه نماین ــد ب ــا بای ندارد! گوی
ــت؟!  چرا  ــاوی اس ــه مس ــرای هم ــون ب ــا قان ــت: آی گف
متخلفیــن حــوزه تغییــر کاربــری غیرمجــاز همچنــان بایــد 
در مســند مســئولیت باشــند؟ ایــن متخلفیــن کــه حتــی 
پرونــده ســاختمان غیرمجــاز آنهــا در مراجــع قضایــی بــاز 
اســت، چگونــه و بــا چــه رانتــی خدمــات دریافــت کردنــد؟ 
ــد مجــری  ــرکل کــه خــود بای ــه می شــود یــک مدی چگون
ــه  ــدام ب ــاز اق ــری غیرمج ــر کارب ــا تغیی ــد ب ــون باش قان

ــد؟ ــتا می کن ــت روس ــارج از باف ــا در خ ــاخت وی س
آیــا تخلــف برخــی مدیــران کــه از دیــد عمــوم 
ــی  ــتگاههای نظارت ــررس دس ــت از تی ــان نیس ــردم پنه  م

دور مانده است؟! 
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بــه گفتــه دکتــر زهــرا ســادات شــمس، روانشــناس 
تربیتــی و عضــو انجمــن کــودک و رســانه، هرکــدام از ژنرهــای 
اجتماعــی، خانوادگــی، عاشــقانه، خشــن، هیجان انگیــز و 
ــر کــودکان داشــته باشــد. ــر منفــی ب ــد تأثی ــی می توان تخیل
در روزگاری کــه دیگــر از حیاط هــای بــزرگ و بــازی 
ــت،  ــری نیس ــال خب ــن و س ــم س ــای ه ــر و برادره ــا خواه ب
انیمیشــن ها و فیلــم و ســریال های تلویزیونــی، نقــش دوســت 
و ســرگرم کننده را بــرای کــودکان دارنــد. در ایــن میــان، گاهی 
ــی و در  ــورت جمع ــول به ص ــای معم ــن از روی عادت ه والدی
حضــور کودکشــان بــه تماشــای فیلــم و ســریال های ایرانــی و 
خارجــی می پردازنــد. ایــن در حالــی اســت کــه مدت هاســت 
برنامه هــای تلویزیونــی موردنقــد منتقــدان قرارگرفتــه اســت.
دنیــای  بــه  هم جنس بــاز  شــخصیت های  ورود  بــا 
در  مصرف زدگــی  و  تجمل گرایــی  ترویــج  انیمیشــن ها، 
ــدری  ــط ضرب ــش خشــونت، رواب ــی و نمای ــات تلویزیون تبلیغ
ــی  ــم و ســریال های تلویزیون ــی در فیل ــد مســائل اخالق و فاق
ــب  ــد مراق ــته بای ــش از گذش ــن بی ــی، والدی ــش خانگ و نمای
ــه گفتــه کارشناســان کــودک،  کودکانشــان باشــند چراکــه ب
امنیــت روح و روان و  چنیــن محتواهایــی تهدیدکننــده 
ــت  ــه داش ــد توج ــال بای ــت. بااین ح ــودکان اس ــادات ک اعتق
کارشناســان، کــودکان را از تماشــای انیمیشــن و فیلــم و 
ســریال ها منــع نمی کننــد بلکــه آن هــا تأکیــد می کننــد کــه 
کــودکان نبایــد هــر ژانــر فیلمــی را تماشــا کننــد، برنامه هــای 
تلویزیونــی بایــد متناســب با ســن، شــرایط و نیازهــای کودکان 
ــه محتــوای فیلــم و  انتخــاب شــود و والدیــن بایــد نســبت ب
ســریال ها از آگاهــی الزم برخــوردار باشــند امــا والدیــن 
چگونــه بایــد تشــخیص دهنــد کــه یــک انیمیشــن یــا فیلــم 
و ســریال بــرای کــودکان مناســب اســت؟دکتر زهــرا ســادات 
شــمس، روانشــناس تربیتــی و عضــو انجمــن کــودک و رســانه 

ــد. ــخ می ده ــؤال پاس ــن س ــه ای ب
برنامه هــای تلویزیونــی چــه مثبــت و چــه منفــی 

ــر کــودکان اثرگذار اســت ب
مطالعــات نشــان می دهــد کــه کــودکان از حــدود ۶ 
ــا  ــون تماش ــه در تلویزی ــی را ک ــد چیزهای ــی می توانن ماهگ
ــد و در ســن  ــد کنن ــس ازآن تقلی ــا ۲۴ ســاعت پ ــد ت می کنن
ــاه تلویزیونــی  ۲ ســالگی، آن هــا می تواننــد ســکانس های کوت
را تــا یــک مــاه بعــد بــه خاطــر بســپارند. تحقیقــات همچنین 
ــرات  ــد اث ــون می توانن ــم و تلویزی ــه فیل ــد ک ــان می ده نش
منفــی بــر روی کــودکان داشــته باشــند، از اثــرات منفــی بــر 
ســالمتی، رشــد و مشــکالت زبــان در کــودکان زیــر دو ســال 
ــگری در  ــات و پرخاش ــی، مصــرف دخانی ــا چاق ــاط ب ــا ارتب ت
ــا تأثیــر فیلــم و  کــودکان بزرگ تر.دکتــر شــمس در رابطــه ب
ســریال های تلویزیونــی و نمایــش خانگــی بــر روی کــودکان 
می گویــد: »انیمیشــن، فیلــم و ســریال ها، چــه مثبــت و 
ــر  ــوص اگ ــت؛ به خص ــذار اس ــودکان اثرگ ــی در ک ــه منف چ
ــن  ــود ممک ــته نش ــش نوش ــن صفحه نمای ــنی در پایی رده س
اســت کودکانمــان ناخواســته در معــرض تأثیــرات برنامه هــای 

نمایــش خانگــی قــرار بگیرنــد.«
میــزان اثرپذیــری برنامه هــای تلویزیونــی در 

ــت ــاوت اس ــودکان متف ک

کــودکان  کــه  می دهــد  نشــان  تحقیقــات 
ــرار  ــم ق ــر فیل ــت تأثی ــی تح ــور قابل توجه ــد به ط می توانن
ــرش  ــوه نگ ــر نح ــی ب ــر واقع ــد تأثی ــن می توان ــد و ای بگیرن
ــودکان  ــد. ک ــته باش ــراف داش ــان اط ــود و جه ــه خ ــا ب آن ه
ــا شــخصیت هایی کــه در انیمیشــن ها و فیلم هــا  همچنیــن ب
می بیننــد همــذات پنــداری می کننــد و می خواهنــد از 
آن هــا تقلیــد کننــد؛ به خصــوص شــخصیت هایی کــه ازنظــر 
آن هــا جــذاب، بــا اعتمادبه نفــس و موفــق هســتند؛ امــا ســؤال 
اینجاســت کــه آیــا میــزان اثرپذیــری از برنامه هــای تلویزیونی 
در همــه کــودکان یکســان اســت یــا ممکــن اســت اثرپذیــری 
ــر باشــد؛ شــمس در  ــودک دیگ ــر از ک ــودک کمت ــک ک در ی
پاســخ بــه ایــن ســؤال می گویــد: »میــزان اثرپذیــری از 
ــه  ــت و ب ــاوت اس ــودکان متف ــی در ک ــای تلویزیون برنامه ه
ــه  ــودک در چ ــه ک ــتگی دارد مثل اینک ــی بس ــل مختلف عوام
محیطــی ازنظــر اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی قــرار دارد و 

ــز نقــش مهمــی در شــخصیت انســان دارد.« ــت نی وراث
ــه نحــوه تشــخیص مناســب  ــا اشــاره ب ایــن روانشــناس ب
بــودن محتــوای یــک فیلــم و ســریال بــرای کــودکان 
ــا  ــه آی ــند ک ــته باش ــه داش ــد توج ــن بای ــد: »والدی می گوی
بعــد از تماشــای برنامه هــای تلویزیونــی تغییــرات اساســی در 

ــر؟  ــا خی ــد ی ــاس می کنن ــان احس ــات و رفتارش هیجان
باشــد  ملمــوس  رفتــار  و  خلق وخــو  تغییــرات  اگــر 
والدیــن بایــد آن را موردبررســی دقیــق قــرار دهنــد و از 
 تماشــای چنیــن فیلــم و ســریال هایی در حضــور کودکشــان

 اجتناب کنند.«
کودکان مسائل غیراخالقی را درک می کنند

ــه برخــی  ــودکان متوج ــه ک ــد ک ــن معتقدن برخــی والدی
ــوخی های  ــدری، ش ــط ضرب ــد رواب ــی مانن ــائل غیراخالق مس
ــدون  ــا ایــن تصــور، اغلــب ب جنســی و... نمی شــوند؛ آن هــا ب
توجــه بــه محتــوای برنامه هــای تلویزیونــی و نمایــش خانگــی 
ــی  به صــورت جمعــی و در حضــور کــودک چنیــن برنامه های
بــه گفتــه شــمس کــودکان  امــا  را تماشــا می کننــد 
ــت  ــه صحب ــروع ب ــه ش ــالگی ک ــدود دوس ــوص از ح به خص
می کننــد و در حــال شــکل گیری و تکامــل هســتند، متوجــه 
ــی  ــه م ــناس ادام ــوند.این روانش ــی می ش ــائل غیراخالق مس
دهــد:»در ســنین دوســالگی کنتــرل هیجانــات اساســی مثــل 
ــکل  ــی ش ــودکان به خوب ــرس در ک ــم و ت ــادی، غ ــم، ش خش
نگرفتــه اســت و کــودکان نمی تواننــد آن را به خوبــی کنتــرل 
و مدیریــت کننــد، درنتیجــه ممکــن اســت وقتــی در معــرض 
عوامــل محیطــی منفــی )مثــل تماشــای فیلــم بــا محتــوای 
منفــی و مخــرب( قــرار بگیرنــد، نتواننــد آن را تجزیه وتحلیــل 

ــار مشــکل  ــت دچ ــر واقعی ــت از غی ــز واقعی ــد و در تمای کنن
ــر خلق وخــوی  شــوند و تأثیــرات مخــرب و جبران ناپذیــری ب

و رفتارشــان بگــذارد.«
ــودکان  ــرای ک ــا ب ــر فیلم ه ــن ژان ــای ای  تماش

ــت ــوع اس ممن
بــه گفتــه شــمس، هرکــدام از ژنرهــای اجتماعــی، 
تخیلــی  و  هیجان انگیــز  خشــن،  عاشــقانه،  خانوادگــی، 
ــن  ــد. ای ــته باش ــودکان داش ــر ک ــی ب ــر منف ــد تأثی می توان
روانشــناس در خصــوص تأثیــر ژانــر اجتماعــی یــا خانوادگــی 
بــر روی کــودکان می گویــد: »اگــر محتــوای برنامــه احســاس 
ــودک  ــه ک ــرو...( ب ــدن، تحقی ــرد ش ــل ط ــت )مث ــدم امنی ع
بدهــد، تماشــای چنیــن فیلــم و ســریال هایی ممکــن اســت 
در ســال های اولیــه دبســتان منجــر بــه اضطــراب جدایــی در 

ــود.« ــودکان ش ک
شــمس می گویــد تماشــای فیلــم بــا ژانر عاشــقانه مناســب 
ســن کــودکان نیســت: »از آنجایی که کــودک درک درســتی از 
روابــط عاطفــی و عاشــقانه نــدارد، تماشــای چنیــن فیلم هایــی 
می توانــد تأثیــرات منفــی بــر روی کــودک بگــذارد.« او 
ــت  ــه هوی ــالگی ب ــدود ۳ س ــودک از ح ــد: »ک ــه می ده ادام
ــرد  ــی می ب ــودن پ ــرد ب ــا م ــوان زن ی ــود به عن ــیتی خ جنس
و خــود را در قالــب یکــی از ایــن دو تجســم می کنــد و 
ــه اوج  ــالگی ب ــا ۵ س ــی در ۳ ت ــکاوی جنس ــن کنج همچنی
ــد  ــاس بای ــن دوره حس ــا در ای ــذا خانواده ه ــد ل ــود می رس خ
توجــه داشــته باشــند کــه کــودک در معــرض محتــوای منفی 
ــه گفتــه شــمس، کــودکان پــس از  ــر قــرار نگیرد.«ب ایــن ژان
تماشــای برنامه هــای خشــونت آمیز، رفتــار تهاجمی تــری 
ــبت  ــودکان نس ــه ک ــد: »از آنجایی ک ــان می دهن ــود نش از خ
ــات  ــه هیجان ــبت ب ــری نس ــرل کمت ــاالن کنت ــه بزرگ س ب
خوددارنــد، تماشــای ایــن ژانــر می توانــد کــودک را بــه ســمت 
ــاک  ــی خطرن ــای فیزیک ــازی و برخورده ــگری، لجب پرخاش
ــر  ــای ژان ــا تماش ــه ب ــناس در رابط ــن روانش ــوق دهد.«ای س
تخیلــی معتقــد اســت: »بــه دلیــل آنکــه کــودک مــرز بیــن 
درســتی و نادرســتی و واقعــی از غیرواقعــی را به خوبــی 
نمی دانــد و درک درســتی از آن نــدارد ممکــن اســت در 
دنیــای واقعــی دچــار مشــکل شــود و رویدادهــای واقعــی را از 
رویدادهــای غیرواقعــی نتوانــد تشــخیص دهــد؛ در نتیجــه بــا 
تماشــای فیلم هــای تخیلــی ممکــن اســت بــدون تفکــر عمــل 
کنــد و بــه ســمت کارهــای پــر ریســک و خطرنــاک بــرود.«

 به عنوان والدین چه کنیم؟
ــت  ــی در تربی ــش مهم ــن نق ــمس، والدی ــه ش ــه گفت ب
ــد  ــا بای ــد. آن ه ــانه دارن ــا رس ــا ب ــاط آن ه ــودکان و ارتب ک
ــاالن را  ــوای بزرگ س ــا محت ــریال هایی ب ــم و س ــای فیل تماش
حتی المقــدور بــه زمــان دیگــری موکــول کننــد کــه کــودک 
حضــور نداشــته باشــد. این روانشــناس تأکیــد می کنــد: 
»والدیــن بایــد ســعی کننــد حتمــاً بــه رده ســنی کارتــون و 
فیلم هــا توجــه کننــد و اگــر رده ســنی در فیلــم ذکــر نشــده 
ــاره آن  ــم ازنظرشــان شــک برانگیز اســت، درب ــوای فیل و محت
تحقیــق کننــد یــا آن را قبــالً خودشــان مشــاهده کننــد و بعداً 
اگــر آن را مناســب کــودک دیدنــد برای تماشــا در اختیارشــان 

ــا ــرار دهنــد.«/ ایرن ق
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 گردانندگان سایت همیاری های مازندران  گردانندگان سایت همیاری های مازندران 
تصمیمات مدیریتی را قبول ندارندتصمیمات مدیریتی را قبول ندارند

* یکه تازی شکیبافر به عنوان معاون اداری مالی با وجود دستور تغییر مدیریتی* یکه تازی شکیبافر به عنوان معاون اداری مالی با وجود دستور تغییر مدیریتی

اختصاصــی ســرویس سیاســی قــرن 
ــای  ــازمان همیاری ه ــل س : مدیرعام
ــخ  ــدران در تاری و شــهرداری های مازن
ــاری روح اهلل  ــال ج ــاه س ــم آذرم هفت
ــت  ــوان سرپرس ــه عن ــحاقی را ب اس
و  همیــاری  ســازمان  مالــی  اداری 
ــوب  ــدران منص ــهرداری های مازن ش

ــت. ــرده اس ک
ــود  ــه بعــد انتظــار ب از ایــن تاریــخ ب
کــه گرداننــدگان ســایت نســبت 
معاونت هــا  اطالعــات  تغییــر  بــه 
بــر اســاس تصمیمــات مدیریتــی 
عمــل کــرده و در معرفــی معــاون 
اطالعــات  ســازمان،  مالــی  اداری 
ــرده  ــارج ک ــکیبافر را خ ــین ش حس
 و عکــس و نــام معــاون جدیــد را

 بارگذاری کند.
از زمــان معارفــه معــاون جدیــد 
ــته  ــه گذش ــل دو هفت ــون حداق تاکن
اســت و بــه نظــر می رســد کــه 
تصمیمــات  ســایت  گرداننــدگان 
مدیریتــی در ســازمان همیــاری و 
نداشــته  قبــول  را  شــهرداری ها 
شــکیبافر  معرفــی  بــه  اصــرار  و 

مالــی  اداری  معــاون  عنــوان   بــه 
سازمان دارند.

ــازمان  ــانی در س ــالع رس ــراغ اط چ
همیــاری هــا و شــهرداری هــای 
اســتان مازنــدران مــدت زیــادی 
اســت کــه خامــوش شــده و کمتریــن 
ــردی از  ــا عملک ــری و ی ــت خب فعالی
ایــن مجموعــه در اختیــار رســانه هــا 

ــرد. ــی  گی ــرار م ق
ــردی  ــف عملک ــه ضع ــه ب ــا توج ب
ایــن  رســانی  اطــالع  حــوزه  در 
ــت  ــات درس ــار اطالع ــازمان، انتش س
ــت  ــاری اس ــل انتظ ــازمان حداق از س
کــه رســانه ها و افــکار عمومــی از 
ایــن مجموعــه دارنــد کــه ظاهــرا این 
ــت  ــتی مدیری ــه درس ــم ب ــوع ه موض
 نمی شــود و اصــال بــه ایــن موضوعــات 

توجه نمی شود.
گرچــه بــه نظــر مــی رســد همانطــور 
کــه در ایــن ســازمان بســیاری زا 
ــی  ــورد ب ــده و م ــول مان ــوارد مغف م
اعتنایــی ســت ایــن مــورد نیــز 
ــی  ــبک مدیریت ــن س ــمول همی مس

ــت !! ــده اس ش
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مجله سراسری دو زبانه 

 هدایــت رســوبات ناشــی از فعالیت معادن شــن و ماســه 
بــه داخــل رودخانــه حفاظــت شــده چالــوس معضلــی که 
پــس از ســالها اکوسیســتم و محیط زیســت ایــن رودخانه 
 مهــم شــمال کشــور را بــا چالــش اساســی مواجــه 

کرده است.
 رودخانــه حفاظــت شــده چالوس کــه از دامنه- شــمالی 
ارتفاعــات کنــدوان و طالقــان سرچشــمه می گیــرد و 
پــس از طــی ۷۲ کیلومتــر و گــذر از وســط شــهر چالوس 
بــه دریــای خــزر می ریــزد، بــه خاطــر تکثیــر و پــرورش 
ماهیــان نــادر دریــای خــزر در آن ماننــد قــزل آالی خــال 
قرمــز، ســفید، آزاد و گونــه هــای دیگر ذخیرگاه ارزشــمند 
آبــی مازنــدران بــه شــمار مــی رود، ماهــی خــاص و بومی 
هــم بــه نــام زردک در ایــن رودخانــه زیســت مــی کنــد.

ــر اســاس آمارهــای رســمی، حــدود ۱۰ کارگاه شــن و  ب
ــه حفاظــت  ــون رودخان ماســه و اســتخراج ســنگ پیرام
ــن  ــوس فعالیــت دارد کــه حــدود تیمــی از ای شــده چال
تعــداد بــه علــت کیفیــت پاییــن کارایــی سیســتم 
را  مشــکالتی   ، آالیندگــی  و  پســاب  خانــه  تصفیــه 
ــط زیســت  ــه و محی ــی منطق ــرداران ،اهال ــره ب ــرای به  ب

ایجاد می کنند.
بــه گفتــه مســووالن امــر ایــن مشــکالت نیــز بــا وجــود 
ــای  ــداد واحده ــن تع ــی از ای ــی بخش ــش آالیندگ کاه
معدنــی بــه علــت مجهز شــدن و بهبــود سیســتم کنترلی 
همچنــان ادامــه دارد کــه بــه تاکیــد اهالــی مســووالن امر 
بایــد بــرای رفــع ایــن چالــش اساســی تدابیــر ویــژه اتخاذ 
ــن  ــوس مهمتری ــاده چال ــه ج ــن ک ــر ای ــه دیگ کنند.نکت
قطــب هــای گردشــگری ایــران اســت و بــا جاذبــه هــای 
طبیعــی ســاالنه پذیــرای میلیــون هــا گردشــگر داخلــی 
ــن  ــای ای ــت ه ــر جذابی ــاره گ ــه نظ و خارجــی اســت ک
جــاده شــامل رودخانــه چالــوس ، هفــت بــرادران ، پیــچ 
ــا طبیعــت  ــا و روســتاهایی ب ــل هــای زیب هزارچــم ، تون
ــا  ــی ب ــهروندان چالوس ــماری از ش ــای آن هستند.ش زیب
ــه  ــه رهاســازی رســوب معــادن شــن و ماســه ب اشــاره ب
ــه  ــته ب ــال گذش ــد س ــوس در چن ــه چال ــل رودخان داخ
ــود کــه ضــروری اســت  ــل شــده ب ــی دائمــی تبدی عادت
بــا تدبیــر ایــن مشــکل زیســت محیطــی بــرای همیشــه 

برطــرف شــود.

مشکل کی حل می شود؟
عبــاس چالوســی مقــدم یکــی از شــهروندان خاطرنشــان 
کــرد: رودخانــه چالــوس ســالها بــه خاطــر آالینــده هــای 
ناشــی از فعالیــت معدنــی و ورود فاضــالب رســتوران هــا 
و واحدهــای خانگــی و روســتاهای در مســیر عــذاب مــی 
کشــد و ســووال اینجاســت ایــن مشــکل تــا کــی ادامــه 
دارد.وی افــزود: مســووالن امــر شهرســتانی و اســتانی در 
ــه  ــد مشــکل زیســت محیطــی رودخان ادوار پیشــین بای
چالــوس را کــه بــه خاطــر شــیالتی و گردشــگری دارای 
اهمیــت بــوده برطــرف مــی کردنــد کــه متاســفانه محقق 
نشــده اســت امــا در دولــت ســیزدهم ایــن مشــکل بایــد 

بــا همــت جهــادی مســووالن امــر برطــرف شــود.
وی رودخانــه چالــوس را برنــد زیبایــی ایــن شهرســتان 
ایــن   : گفــت  و  کــرد  توصیــف  مازنــدران  غــرب 
ــا  ــد ام ــی کن ــدان م ــوس را دوچن ــی چال ــه زیبای رودخان
ــف  ــای مختل ــه ه ــداری آن از جنب ــظ و نگه ــرای حف  ب

رسیدگی نمی شود.

شــهروند دیگــری کــه خــود را مصطفــی ردایــی 
ــرای  فرهنگــی بازنشســته معرفــی و خاطرنشــان کــرد: ب
ــود  ــی بش ــاره اندیش ــد چ ــوس بای ــه چال ــات رودخان نج
ــاظ  ــه لح ــم ب ــان آن و ه ــای آبزی ــه ه ــم گون ــه ه البت
گردشــگری بــودن آن.وی معتقــد اســت بــرای رودخانــه 
ــه  ــی تهی ــه حفاظت ــد نقش ــوس بای ــده چال ــت ش حفاظ
ــر اســاس آن شناســنامه ، اقدامــات نگهــداری  بشــود و ب
ــن  ــرای ای ــا ب ــه تنه ــی ن ــه ردای آن انجــام بشــود.به گفت
ــدران  ــرب مازن ــای غ ــه ه ــر رودخان ــه دیگ ــه بلک رودخان
ــرای  ــد ب ــه دچــار مشــکالت مشــابه هســتند بای ــز ک نی
رفــع چالــش هــای آن اقدامــات اساســی اتخــاذ کرد.ایــن 
شــهروند چالوســی نیــز پیشــنهاد داد کــه مســووالن امــر 
عــالوه بــر حــل مشــکالت یادشــده بایــد تدابیــری اتخــاذ 
کننــد تــا آب ایــن رودخانــه را بــا ایجــاد ســدهای مربــوط 
ــد. ــتفاده کنن ــهروندان اس ــامیدنی ش ــرف آش ــرای مص ب

رســوبات معدنــی معضــل جــدی رودخانــه 
چالــوس

ــت :  ــدران گف ــه ای مازن ــرکت آب منطق ــل ش مدیرعام
ــه داخــل  ــادن ب ــت مع ــت رســوبات ناشــی از فعالی هدای
رودخانــه حفاظــت شــده چالــوس معضــل جــدی اســت.
ــادی از واحدهــای  ــزود : تعــداد زی ابراهیــم یخکشــی اف
ــن  ــیه ای ــا در حاش ــی و ســنگ شــکن ه ــدی معدن تولی
رودخانــه فعالیــت دارنــد کــه متاســفانه بــدون تجهیــز بــه 
امکانــات تصفیــه خانــه رســوبات ناشــی از فعالیــت آنهــا 
ــه مشــکل  ــی شــود ک ــوس م ــه چال ــن رودخان ــی ای راه
ــی کــه صاحبــان  زا شــده اســت.وی بیــان داشــت : زمان
ــه بیشــتر شــب  ــی رســوباتی را ک ــای معدن ــن واحده ای
هــا بــه داخــل ایــن رودخانــه رهــا مــی کننــد متاســفانه 
حجــم زیــادی از رســوبات بــا جریــان آب از طریــق بنــد 
انحرافــی انتقــال آب بــه ســمت شــرق مازندران کــه برای 

مصــارف کشــاورزی اســت ، همــراه مــی شــود.
ــدران  ــتان مازن ــه ای اس ــرکت آب منطق ــل ش مدیرعام
ــرای  ــار ب ــه ب ــن وضعیــت فاجع ــروز ای ــح کــرد : ام تصری
رفــت و آمــد نــاوگان حمــل و نقــل دریایــی بنــدر نوشــهر 

هــم مشــکل زا شــده اســت.
یخکشــی افــزود : بارهــا مســووالن ایــن بنــدر گــزارش 
از طریــق  رســوبات  زیــاد  ورود حجــم  کــه  دادنــد 
ــت و  ــه داخــل حوضچــه مســیر رف ــه ماشــلک ب رودخان
آمــد و پهلوگیــری کشــتی هــا را مختــل کــرده و هزینــه 
 ســنگینی بابــت الیروبــی روی دوش ایــن دســتگاه دولتی 

گذاشته است.
یخکشــی بیــان کــرد : ایــن موضــوع بــه زودی بــا 
ــز  ــتان و نی ــارت اس ــدن و تج ــت ، مع ــؤوالن صنع مس
حفاظــت محیــط زیســت در میــان گذاشــته خواهــد شــد 

و راهکارهــای الزم بــرای رفــع آن اندیشــیده مــی شــود.

رودخانــه حفاظــت شــده چالــوس ســالها گرفتار 
ــاب معدنی ــل پس معض

ــرای  ــدی ب ــرات ج ــی از خط ــا یک ــی رودخانه ه آلودگ
ــان  ــالمت انس ــی و س ــتم های آب ــت، سیس ــط  زیس محی
اســت و رودخانــه چالــوس نیــز سالهاســت گرفتــار 
پســاب معــادن شــن و ماســه و همچنیــن فاضــالب 
در  واحدهــای خدماتــی گردشــگری مســتقر  هــای 
 جــوار آن اســت کــه بــه گفتــه کارشناســان اکوسیســتم 

و گونه های آبزیان آن در خطر افتاده است.

ــان و  ــر آبزی ــی ب ــوبات معدن ــدی رس ــر ج تاثی
ــاورزی ــش کش بخ

ــوس پیــش  رییــس اداره حفاظــت محیــط  زیســت چال
ــن و  ــادن ش ــوب مع ــازی رس ــه رهاس ــبت ب ــن نس از ای
ماســه منطقــه بــه داخــل رودخانــه چالــوس و پیامدهــای 
ــان  زیســت محیطــی آن هشــدار داد و گفــت کــه متولی
ــت و  ــی از شس ــوب ناش ــوه رس ــم انب ــادن حج ــن مع ای
شــوی ماســه را در اســتخر مربــوط جمــع و شــب هنــگام 
ــد کــه  ــاز مــی کنن ــن اســتخرها را ب مســیر خروجــی ای
وارد انهــار منتهــی بــه رودخانــه چالــوس مــی شــود ایــن 
ــان ،  ــواع آبزی ــتگاه ان ــیب زیس ــر آس ــالوه ب ــوبات ع رس
بخــش کشــاورزی را هــم تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد.

ــه  ــه رودخان ــح داد : دهان ــری توضی ــر مطه ــید اصغ س
چالــوس زیســتگاه مهــم آبزیــان نظیــر ماهــی آزاد و قــزل 
ــا  ــود ت ــی ش ــبب م ــوبات س ــردن رس ــا ک ــت و ره آالس
ــاب  ــای ارزشــمند و کمی ــه ه ــن گون ــی ای ــره غذای زنجی
از بیــن بــرود کــه نتیجــه آن تلــف شــدن ماهیــان اســت.

ــود  ــان گل آل ــا متخلف ــد ب ــد دارن ــر تاکی ــووالن ام مس
کــردن رودخانــه هــای منطقــه بــه ویــژه رودخانــه 
ــود  ــی ش ــع م ــورد قاط ــوس برخ ــده چال ــت ش حفاظ
 و ایــن رودخانــه بــه صــورت شــبانه روزی در حــال

پاالیش است.
همچنیــن بســیاری از دســت انــدرکاران ســاخت و 
ســازها بــا اشــاره کمبــود مصالــح شــن و ماســه در 
غــرب مازنــدران ادامــه فعالیــت ایــن واحدهــای معدنــی 
شــن و ماســه را خواســتار هســتند از ســوی دیگــر 
ــد  ــد دارن ــز تاکی ــه نی ــی منطق ــت محیط ــاالن زیس فع
ــررات  ــد مق ــز بای ــه نی ــی منطق ــای معدن ــد ه ــن واح ای
ــد  ــت کنن ــت رعای ــت رعای ــا دق ــی را ب ــت محیط زیس
ــه را  ــردم منطق ــالمت م ــه س ــن رودخان ــی ای ــا آلودگ ت
 تهدیــد نکنــد و بــه حــوزه هــای گردشــگری و کشــاورزی 

خسارت نزند.
در همیــن ارتبــاط، شــماری از صاحبــان معــادن شــن و 
ماســه همجــوار رودخانــه چالــوس اظهارداشــتند کــه این 
واحدهــای تولیــدی موازیــن زیســت محیطــی مربــوط را 
بــا مــدرن ســازی سیســتم هــای تصفیــه آب و حوضچــه 
ــوط رعایــت مــی کننــد و چنانچــه  هــا و تجهیــزات مرب
مــوارد جزیــی تــری نیــز وجــود داشــته باشــد آنهــا را بــه 

تدریــج برطــرف خواهنــد کــرد.
ایــن رودخانــه یکــی از اصلــی تریــن منابــع آبــی 
محصــوالت  تولیــد  در  و  اســت  منطقــه  کشــاورزی 
ــج و  ــوی، برن ــات، کی ــواع مرکب ــون ان ــاورزی همچ  کش

ســایر محصــوالت نقشــی اساســی دارد.

رودخانه حفاظت شده چالوس سالها گرفتار معضل پساب معدنیرودخانه حفاظت شده چالوس سالها گرفتار معضل پساب معدنی
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 پاییـز راه آهـن شمـال پاییـز راه آهـن شمـال

ایســتگاه راه آهــن شــیرگاه ســوادکوه یکــی از زیباتریــن نقــاط ایــران بــه حســاب می آیــد. ایــن توقــف گاه، بخشــی از راه آهــن مازنــدران ایســتگاه راه آهــن شــیرگاه ســوادکوه یکــی از زیباتریــن نقــاط ایــران بــه حســاب می آیــد. ایــن توقــف گاه، بخشــی از راه آهــن مازنــدران 
بــوده و به انــدازه ای بــا شــکوه اســت کــه خــود به عنــوان یکــی از دیدنی تریــن جاذبه هــای گردشــگری شــال کشــور شــناخته می شــود.بــوده و به انــدازه ای بــا شــکوه اســت کــه خــود به عنــوان یکــی از دیدنی تریــن جاذبه هــای گردشــگری شــال کشــور شــناخته می شــود.

راه آهــن شــال بــا قــرار گرفــن در حــد فاصــل مناطــق کوهســتانی و جلگــه ای بــه دو بخــش مجــزا تقســیم بندی می شــود. در هــر یــک راه آهــن شــال بــا قــرار گرفــن در حــد فاصــل مناطــق کوهســتانی و جلگــه ای بــه دو بخــش مجــزا تقســیم بندی می شــود. در هــر یــک 
از بخش هــای ایــن مســیر ریلــی، گردشــگران می تواننــد شــگفت انگیزترین جلوه هــای طبیعــی را مشــاهده کنند.حــدود از بخش هــای ایــن مســیر ریلــی، گردشــگران می تواننــد شــگفت انگیزترین جلوه هــای طبیعــی را مشــاهده کنند.حــدود ۱۸۷۱۸۷ کیلومــر  کیلومــر 
از ایــن خــط آهــن از حاشــیه زمین هــای جلگــه ای عبــور کــرده و مناظــر بدیعــی را بــه منایــش می گــذارد. ایــن در حالــی اســت کــه از ایــن خــط آهــن از حاشــیه زمین هــای جلگــه ای عبــور کــرده و مناظــر بدیعــی را بــه منایــش می گــذارد. ایــن در حالــی اســت کــه 
ایــن قطــار در باقــی مســیر از نواحــی کوهســتانی و جنگلــی اطــراف ســوادکوه می گــذرد و تصاویــر بی نظیــری را در مقابــل دیــدگاه ایــن قطــار در باقــی مســیر از نواحــی کوهســتانی و جنگلــی اطــراف ســوادکوه می گــذرد و تصاویــر بی نظیــری را در مقابــل دیــدگاه 
مســافران ترســیم می کنــد.از ایــن جملــه، می تــوان بــه جنگل هــای مجــاور رود تــاالر، پــل تاریخــی ورســک، پــل کالنــری دوآب و ســه مســافران ترســیم می کنــد.از ایــن جملــه، می تــوان بــه جنگل هــای مجــاور رود تــاالر، پــل تاریخــی ورســک، پــل کالنــری دوآب و ســه 

خــط طالیــی اشــاره کــرد. قطــار شــال بــا پشــت رس گذاشــن تونل هــا و پل هــای متعــدد بــه ایســتگاه شــیرگاه ســوادکوه می رســد.خــط طالیــی اشــاره کــرد. قطــار شــال بــا پشــت رس گذاشــن تونل هــا و پل هــای متعــدد بــه ایســتگاه شــیرگاه ســوادکوه می رســد.
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 از معجزه »گیاه مورد«  از معجزه »گیاه مورد« 
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هموروئیــد زمانــی رخ مــی دهــد کــه وریدهــای 
اطــراف راســت روده و مقعــد دچــار تــورم مــی شــوند. 
بــه هموروئیــدی کــه داخــل راســت روده ایجــاد شــود، 
ــن  ــه همی ــود. ب ــی ش ــه م ــی گفت ــد داخل هموروئی
ترتیــب هموروئیدهایــی کــه خــارج از راســت روده 
ــی  ــتند. گفتن ــی هس ــوند خارج ــاس ش ــده و احس دی
اســت کــه از هــر چهــار بزرگســال، تقریبــا ســه نفــر در 
مقطــع زمانــی یکســان دچــار هموروئیــد مــی شــوند. 
عوامــل خطــر مختلفــی وجــود دارنــد کــه مــی تواننــد 
احتمــال ابتــا بــه هموروئیــد را افزایــش دهنــد، ماننــد 
بــارداری و چاقــی. بــا ایــن حــال بیشــتر اوقــات علــت 

ــن مشــکل ناشــناخته اســت. ــی ای اصل
ــی  ــر وضعیت ــال فیش ــا آن ــد ی ــقاق معق ــل ش در مقاب
بســیار دردنــاک محســوب مــی شــود کــه حاصــل زخم 
ســطحی یــا پارگــی در ناحیــه پوشــش ســلولی مقعــد 
ــمت  ــا در قس ــقاق  ه ــد ش ــش از 90 درص ــت. بی اس
خلفــی میانــی مقعــد ایجــاد مــی  شــوند. ســایر مــوارد 
در بخــش قدامــی میانــی مقعــد رخ مــی دهنــد. حــدود 
1 درصــد ضایعــات نیــز دو طرفــه هســتند. علــت شــایع 
ــانی  ــی را خونرس ــمت خلف ــقاق در قس ــودن ش ــر ب ت
ضعیــف تــر ایــن بخــش در مقایســه بــا بخــش قدامــی 

مــی  داننــد.
- خونریزی حین یا بعد از اجابت مزاج

- تحریکات دردناک
در ایــن میــان اســانس هــای روغنــی بــا خــواص ضــد 
التهابــی خــود مــی  تواننــد تــا انــدازه زیــادی بــه درمان 
شــقاق و هموروئیــد کمــک کننــد. ایــن مــواد قبــل از 
ــق  ــل رقی ــن حام ــد در روغ ــت بای ــتفاده روی پوس اس
شــوند. الزم بــه ذکــر اســت کــه اســانس هــای روغنــی 
ــانس  ــرد. اس ــرف ک ــی مص ــورت داخل ــه ص ــد ب را نبای
هایــی کــه در ادامــه معرفــی مــی  شــوند، بــا اســتناد به 
منبــع معتبــر کتابخانــه ملــی پزشــکی آمریــکا انتخــاب 
شــده اند: »پیــش از مصــرف هرگونــه ترکیــب گیاهــی 

بــا پزشــک یــا داروســاز مشــورت کنیــد«
کندر

ــگاه  ــواره جای ــرقی هم ــتانی ش ــب باس ــدر در ط کن
محبــوب و قابــل اطمینانــی در راســتای درمــان درد و 
التهــاب داشــته اســت. ایــن گیــاه نــه تنهــا التهــاب را 
ــواع خاصــی از باکتــری هــا را  آرام مــی کنــد، بلکــه ان
کــه باعــث عفونــت مــی شــوند نیــز از بیــن مــی بــرد 
و همچنیــن ممکــن اســت خــواص تســکین دهندگــی 
درد داشــته باشد.اســانس کنــدر را مــی تــوان بــا روغــن 

هــای حامــل ماننــد روغــن نارگیــل یــا روغــن جوجوبــا 
ــی(  ــد )خارج ــا هموروئی ــقاق ی ــرد و روی ش ــق ک رقی
ــای  ــانس ه ــه اس ــت ک ــر اس ــه ذک ــش داد. الزم ب مال
ــاوی  ــان ح ــز همچن ــاق نی ــورت استنش ــی در ص روغن
ــوان از  ــی  ت ــن م ــی هســتند. بنابرای ــرات ضــد التهاب اث
ــی از  ــتفاده کرد.برخ ــم اس ــی ه ــه درمان ــا در رایح آنه
تحقیقــات نشــان مــی دهنــد کــه اســانس روغنــی گیاه 
ــزی ناشــی از شــقاق و  ــد درد و خونری ــی توان ــورد م م
ــی در  ــب حت ــن ترکی ــد. ای ــان کن ــد را درم هموروئی
ــقاق و  ــد ش ــتاندارد ض ــای اس ــه داروه ــه ب ــرادی ک اف
هموروئیــد پاســخ نــداده بودنــد نیــز موثــر واقــع شــد.
اســانس روغنــی مــورد را مــی تــوان بــا نزدیک بــه 30 
گــرم کلــد کــرم مخلــوط و روی موضــع آســیب دیــده 
اســتعمال کــرد. توجــه داشــته باشــید کــه ایــن ترکیب 
ــتفاده  ــود. اس ــق ش ــا رقی ــرف حتم ــل از مص ــد قب بای
ــث  ــب باع ــق نشــده اغل ــی رقی ــای روغن ــانس ه از اس
واکنــش هــای آلرژیــک و تحریــک پوســت مــی شــود.
درمــان  بــرای  موثــر  روغنــی  هــای  اســانس  از 

شــقاق و  هموروئیــد 
شاه بلوط هندی

بــر اســاس مطالعــه ای در ســال 2012 مشــخص 
شــد کــه عصــاره دانــه شــاه بلــوط هنــدی مــی توانــد 
ــن  ــد. ای ــورم را کاهــش ده ــود ببخشــد و ت درد را بهب
خصوصیــات اســانس روغنــی گیــاه مــورد نظــر را 
تبدیــل بــه گزینــه ای مناســب بــرای کمــک بــه درمان 
 شــقاق، هموروئیــد خارجــی و رگ هــای واریســی

کرده است.
شــاه بلــوط هنــدی مــی توانــد لختــه شــدن خــون را 
آهســته کنــد و بــه همیــن دلیــل نبایــد قبــل از اعمــال 
ــه التکــس  ــرادی کــه ب جراحــی اســتفاده شــود. در اف
ــابهی  ــش مش ــت واکن ــن اس ــز ممک ــد نی ــرژی دارن آل

ایجــاد شــود.
پوست دارچین

طبــق یافتــه هــای مطالعــات معتبــر، اســانس روغنــی 
پوســت دارچیــن رشــد بافــت هــای ســالم را تحریــک 
مــی کنــد و التهــاب را تســکین مــی دهــد. اســتعمال 
اســانس روغنــی پوســت دارچیــن روی هموروئیــد 

خارجــی یــا شــقاق بایــد بــا دقــت انجــام شــود. 
3 تــا 5 قطــره اســانس دارچیــن را در حــدودا 30 گــرم 
ــادام شــیرین  ــن ب ــا روغ ــل ذوب شــده ی ــن نارگی روغ
رقیــق کنیــد تــا اثــرات ضــد التهابــی مطلوبــی ایجــاد 
ــه پوســت حساســی  ــرادی ک ــن حــال، اف ــا ای شــود. ب

ــه صــورت  ــد نبایــد از اســانس روغنــی دارچیــن ب دارن
موضعــی اســتفاده کننــد.

میخک
ــکل  ــه ش ــوان ب ــی ت ــک را م ــی میخ ــانس روغن اس
ــراه  ــزای هم ــا اج ــوط ب ــورت مخل ــه ص ــا ب ــص ی خال
ــرادی کــه دارای شــقاق مزمــن  ــداری کــرد. در اف خری
ــد  ــا هموروئی ــم ب ــات ه ــی اوق ــدی هســتند )گاه مقع
همــراه مــی شــود(، تاثیــر قابــل توجــه اســانس روغنــی 
ــده  ــان داده ش ــد نش ــار مقع ــود فش ــر بهب ــک ب میخ
اســت.عاقه منــدان مــی تواننــد بــا مخلــوط کــردن 3 
تــا 5 قطــره اســانس بــا یــک لوســیون بــدون عطــر و بر 
پایــه روغن ضد حساســیت، لوســیون شــخصی خــود را 
تهیــه کننــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه اســانس روغنــی 
ــا پوســت حســاس  ــراد ب ــرای اف ــد ب میخــک مــی توان

تحریــک کننــده باشــد.
درخت چای

اســانس روغــن درخــت چــای باکتــری هــا را از بیــن 
بــرده، التهــاب را کاهــش مــی دهــد و باعــث بهبــودی 
ــی  ــه تنهای ــن درخــت چــای ب ــی شــود. روغ ــت م باف
قــوی تــر از آن اســت کــه مســتقیما روی مــورد 
ــب و  ــت ملته ــا پوس ــرد، مخصوص ــرار بگی ــتفاده ق اس

ــا شــقاق.  ــد ی حســاس اطــراف هموروئی
ــا دو  ــا اســتفاده از یــک ی ــوان ب ــا ایــن حــال مــی  ت ب
اســانس روغنــی دیگــر از ایــن لیســت و رقیــق کــردن 
آن بــا روغــن جوجوبــا یــا روغــن نارگیــل، پمــاد روغــن 
ــد  ــب را در ح ــن ترکی ــرد. ای ــه ک ــای تهی ــت چ درخ

ــد. ــده بمالی ــه آســیب دی ــدال روی ناحی اعت
نعناع فلفلی

از آن جایــی کــه مشــخص شــده اســت کــه اســانس 
روغنــی نعنــاع فلفلــی در درمــان ســندرم روده تحریک 
پذیــر )IBS( موثــر اســت، برخــی منابــع علمــی 
پیشــنهاد مــی کننــد کــه ایــن محصــول مــی توانــد بــه 

درمــان هموروئیــد و شــقاق نیــز کمــک کنــد. 
ــی  ــانس روغن ــده اس ــکین دهن ــب تس ــول ترکی منت
نعنــاع فلفلــی اســت و بــا خــواص ضــد التهابــی 
ــد  ــراف مقع ــار اط ــش فش ــه کاه ــد ب ــی توان ــود م خ
را  روده  حــرکات  از  ناشــی  درد  و  کنــد   کمــک 

کاهش دهد.
افــرادی کــه پوســت حساســی دارنــد بایــد از اســانس 
هــای روغنــی حــاوی نعنــاع فلفلــی پرهیــز کننــد. بــه 
یــاد داشــته باشــید کــه بایــد ایــن اســانس را قبــل از 

ــه خوبــی رقیــق کنیــد. اســتفاده ب
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پوســت خیــار سرشــار از فیبــر اســت و مــواد معدنــی 
مفیــد مختلفــی از جملــه پتاســیم، منیزیــم و ســیلیس 
را در خــود جــای داده اســت. ایــن مــواد معدنــی بــرای 
بافــت همبنــد، تانــدون هــا، ماهیچــه هــا، رنــگ چهــره 
و ســامت پوســت مفیــد هســتند. عــاوه بــر ایــن، پلی 
فنــل هــای زیــادی در خیــار بــه شــکل اســید گالیــک 
ــد در  ــی توانن ــه م ــد ک ــود دارن ــک وج ــید کافئی و اس

پوســت بــه راحتــی منتشــر شــوند.
خیــار از جملــه خوراکــی هائــی اســت کــه بیشــترین 
ــار دارد.  میــزان کشــت را در سرتاســر جهــان در اختی
از نظــر تغذیــه ای 95 درصــد آن از آب تشــکیل شــده 
اســت، امــا همچنیــن حاوی اســید آســکوربیک اســت، 
اســید کافئیــک، ویتامیــن هــای B3 ،B2 ،B1 و B12 و 
اســید فولیــک اســت. ایــن ویتامیــن هــا بــه تســکین 
تحریــکات پوســتی، کاهــش تــورم و جلوگیــری از 
احتبــاس آب کمــک مــی کننــد. محتــوای بــاالی آب 
ــه آبرســانی پوســت حســاس در قســمت چشــم  آن ب
هــا و همچنیــن انقبــاض عــروق خونــی در ایــن 
ــاوی  ــن ح ــار همچنی ــاند. خی ــی رس ــاری م ــه ی ناحی
ــز  ــه ورا نی ــه در آلوئ ــت ک ــی اس ــاکارید های ــی س پل
ــی ــش مهم ــت نق ــانی پوس ــته و در آبرس ــود داش  وج

بر عهده دارند.
فواید پوستی و سالمتی خیار

تمامــی مزایــای ســامت محــوری کــه بــرای خیــار در 
نظــر گرفتــه شــده انــد، حاصــل مطالعــات معتبــر و از 
طریــق مرکــز ملــی اطاعــات زیســت فنــاوری آمریــکا 

قابــل دسترســی هســتند:
پوســت خیــار سرشــار از فیبــر اســت و مــواد معدنــی 
مفیــد مختلفــی از جملــه پتاســیم، منیزیــم و ســیلیس 
را در خــود جــای داده اســت. ایــن مــواد معدنــی بــرای 
بافــت همبنــد، تانــدون هــا، ماهیچــه هــا، رنــگ چهــره 
و ســامت پوســت مفیــد هســتند. عــاوه بــر ایــن، پلی 
فنــل هــای زیــادی در خیــار بــه شــکل اســید گالیــک 
ــد در  ــی توانن ــه م ــد ک ــود دارن ــک وج ــید کافئی و اس

پوســت بــه راحتــی منتشــر شــوند.
خیــار در درمــان پــف و تــورم پوســت ناشــی از 
عوامــل داخلــی و خارجــی نیــز موثــر اســت. همچنیــن 
بســیار کــم کالــری و سرشــار از فیبــر اســت. عــاوه بــر 
ایــن، محتــوای ویتامیــن K بــاالی آن بــه انعقــاد خــون 
کمــک مــی کنــد. خیــار یــک مــاده ضــد پیــری بســیار 
ــی  ــک عال ــرای کاهــش کک و م ــذار اســت و ب تاثیرگ
اســت. از آنجایــی کــه خیار و پوســت ســطح هیــدروژن 
یکســانی دارنــد، بــه راحتــی مــی توانــد نواحی مشــکل 

 دار را بپوشــاند.
ــا،  ــتخوان ه ــت اس ــر، تقوی ــان آلزایم ــه درم ــار ب خی
ــت،  ــرطان، دیاب ــگیری از س ــدن، پیش ــی ب ــم زدای س
یبوســت، کــرم هــای روده، هضــم غــذا، ارتقــای 
ســامت سیســتم کلیــوی و دنــدان هــا، کاهــش 
ــا ســلولیت و تســکین آفتــاب  ــارزه ب فشــار خــون، مب
ســوختگی یــاری مــی رســاند. در چیــن از ریشــه خیــار 
بــرای کمــک بــه درمــان ســرفه، تــب، تــورم و ســردرد 
اســتفاده مــی شــود. خیــار مــی توانــد بــه ســلول  هــای 

هــر انــدام داخلــی نفــوذ و آنهــا را بازســازی کنــد. خیار 
بــه بازیابــی مایعــات بــدن هــم کمــک مــی کنــد و بــه 
همیــن علــت بــرای گرمــای تابســتان و ســایر شــرایط 

ــی اســت. خشــک و گــرم بســیار عال
مــوارد اســتفاده از خیــار در راســتای مراقبــت 

از پوســت
- پالپ 

پالــپ خیــار بــه جوانســازی، بازســازی خاصیــت 
ارتجاعــی و ایجــاد پوســتی صــاف کمــک مــی کنــد. 
اســتفاده از خیــار بــه عنــوان بخشــی از مراقبــت روزانه 
ــد  ــی ســلول هــای جدی ــه بازیاب ــه تنهــا ب از پوســت ن
منتــج مــی شــود، بلکــه بــا رونــد پیــری نیــز مبــارزه 

مــی کنــد.
- عصاره 

عصــاره خیــار دارای خاصیــت خنــک کنندگی اســت، 
pH پوســت را متعــادل مــی کنــد و خــواص ضــد 
ــرات  ــزش حش ــی و گ ــرای بریدگ ــه ب ــارش دارد ک خ
مفیــد اســت. محتــوای لوتئیــن خیــار مــی توانــد بــه 
ــر  ــه تغیی ــه منجــر ب ــدی ک ــز، فرآین ســرکوب مانوژن

ــد. ــگ پوســت مــی شــود، کمــک کن رن
ایــن عصــاره همچنیــن حــاوی اســیدهایی اســت کــه 
ــر  ــرده موث ــای م ــلول ه ــرداری س ــه ب ــت الی در جه
هســتند. عصــاره خیــار در کــرم هــا و ســرم هــا بــرای 
اهــداف ضــد پیــری اســتفاده مــی شــود زیــرا جــذب 
بــاالی پوســتی دارد و قابلیــت بازســازی ســلولی ظــرف 
24 ســاعت را از خــود نشــان داده اســت. ایــن ترکیــب 
در عیــن حــال توســط سیســتم لنفــاوی جــذب مــی 
ــده  ــته ش ــموم انباش ــریعتر س ــح س ــه ترش ــود و ب ش

کمــک خواهــد کــرد.
- پوست 

ــه  ــم قدرتمنــد اســت کــه ب ــار یــک آنزی پوســت خی
ــه شــاخی کمــک،  ــرده در الی ــای م حــذف ســلول ه
ــد. ــگ پوســت را یکدســت و آن را روشــن مــی کن رن

- آب خیار
ــی از  ــک ناش ــه تحری ــر گون ــد ه ــی توان ــار م آب خی
ــی،  ــاب، آلودگ ــد آفت ــی مانن ــی و داخل ــل خارج عوام

مــواد آرایشــی و محصــوالت نامناســب را تســکین 
ــوی اســت و  ــی اکســیدان بســیار ق دهــد. از نظــر آنت
اگــر روزانــه بــه عنــوان تونــر اســتفاده شــود، پوســت را 

ــدد. ــی بن ــاز آن را م ــذ ب ــد و مناف ــی کن ــک م خن
خیار؛ از خنکی تا فواید شگفت انگیز

کاربردهــای خیــار بــرای حفــظ ســالمت 
پوســت

- آکنه
و محصــوالت  در  خیــار  بخــش  نتیجــه   کاربــرد 

ــیده  ــات رس ــه اثب ــتی ب ــف پوس ــای مختل ــان ه  درم
ــرای پوســت هــای  ــد ب ــن ترکیــب مــی توان اســت. ای
مســتعد آکنــه اســتفاده شــود زیــرا بــه بســتن منافــذ، 
ســرکوب ســبوم و از بیــن بــردن باکتــری هــا کمــک 
ــال و  ــوان یــک آنتــی باکتری ــه عن ــار ب مــی کنــد. خی
ضــد قــارچ عمــل کــرده، آلودگــی هــا را از بیــن مــی 

ــاز مــی کنــد. ــرد و منافــذ مســدود شــده را ب ب
- اگزما 

ــوب  ــه مرط ــاالی آب، ب ــوای ب ــل محت ــه دلی ــار ب خی
ــده  ــک ش ــد خش ــش از ح ــه بی ــتی ک ــردن پوس ک
ــورات  ــکین بث ــا تس ــه ب ــد. در نتیج ــی کن ــک م کم
اگزمــا و دفــع ســموم، وضعیــت کلــی پوســت بهبــود 
مــی یابــد. عصــاره خیــار تــازه درد و ســوزش ناشــی از 
اگزمــا را تســکین داده و پوســت را التیــام مــی بخشــد.

- پسوریازیس 
خیــار بــا از بیــن بــردن ســلول هــای مــرده، بازیابــی 
ســلول هــای جدیــد و تامیــن آب از طریــق پوســت بــه 
پســوریازیس کمــک مــی کنــد. پــس از آن کــه پوســت 
مرطــوب شــد، مزایــای خنــک کننــده خیــار بــه از بین 

بــردن درد پســوریازیس یــاری مــی رســاند.
- سوختگی

ــود  ــه بهب ــد ب ــای جدی ــلول ه ــد س ــا تولی ــار ب  خی
ــل  ــه دلی ــرد ب ــن عملک ــد. ای ــی کن ــک م ــم کم زخ
ــر  ــی دیگ ــت. از طرف ــن A و کاژن اس ــنتز ویتامی س
ــلول  ــه س ــه ب ــت ک ــیلیس اس ــی س ــع عال ــار منب خی
ــاره ــا دوب ــاری مــی رســاند ت  هــا و ســایر بافــت هــا ی

رشد کنند.



ــاس در  ــام و اجن ــت اق ــد قیم ــه رش ــد روب رون
ســایه ضعــف نظــارت هــا شــب یلــدا و چلــه شــوی 

ــرده اســت. ــران و لوکــس ک پیــش رو را گ
ــزار  ــا ۶۰۰ ه ــته ۵۰۰ ت ــو پس ــر کیل ــت ه  قیم
تومــان اســت کــه یــک کارگــر بایــد بــرای 
خریــد آن بیشــتر دســتمزد خــود را هزینــه کنــد. 
ــره  ــد و خاط ــر می پران ــرق از س ــه ب ــی ک نرخ های
یلــدا و شــب نشــینی طوالنی تریــن شــب ســال را 
از یــاد می بــرد، هرچنــد طرح هایــی بــرای کنتــرل 
بــازار و اجنــاس اجــرا شــده امــا نتیجــه آن چنــدان 

ملمــوس و اثربخــش نیســت.
ــازار ســاری و غــروب یکــی از روزهــای پاییــزی  ب
چنــد شــب مانــده بــه یلــدا کــم رونــق تــر از قبــل 
اســت، قیمــت انــواع آجیــل و پســته آن قــدر بــاال 
ــه فروشــگاه هایش نزدیــک  ــوان ب اســت کــه نمی ت
شــد. آجیــل پذیرایــی ۴۲۷ هــزار تومــان، آجیــل 
ــام  ــز خ ــل مغ ــان، آجی ــزار توم ــیرین ۴۰۲ ه ش
ــی ۴۸۲  ــز سفارش ــل مغ ــان، آجی ــزار توم ۴۵۹ ه
ــزار  ــنتی ۵۰۶ ه ــز س ــل مغ ــان، آجی ــزار توم ه
ــان ــزار توم ــز کچــاپ ۵۴۷ ه ــل مغ ــان و آجی  توم

قیمت دارد.
پســته های خنــدان هــم بــا جیــب کارگــران 
و خانواده هــای کــم درآمــد چنــدان ســازگاری 
ــاک ۴۳۸  ــوس خ ــی ل ــد آقای ــته احم ــدارد، پس ن
ــور ۳۹۴  ــام و ش ــی خ ــته فندق ــان، پس ــزار توم ه
هــزار تومــان، پســته اکبــری دســتچین ۶۳۷ 
هــزار تومــان قیمــت دارند.محمــدی یــک شــهروند 
ســاروی بــا بیــان اینکــه نــرخ آجیــل و پســته آنقدر 
بــاال رفتــه کــه بــا حقــوق کارمنــدی نمی تــوان آن 
را خریــد، گفــت: در شــب یلــدا بــا خریــد میــوه و 
نهایتــاً چنــد هــزار تومــان تخمــه ســیاه ایــن آئیــن 

ــرد. ــم ک را ســپری خواهی

طرح های نظارتی کارساز نیست
وی بــا بیــان اینکــه متأســفانه همزمــان بــا شــب 
ــل تقاضــای  ــه دلی ــدا و مناســبت های خــاص ب یل
مــردم، نــرخ اجنــاس باالتــر مــی رود، گفــت: قیمت 
اجنــاس و کاالهــای مختلــف هــر روز گران تــر 
ــاز  ــدان کارس ــی چن ــای نظارت ــود و طرح ه می ش

نبــوده اســت.

ــه  ــو ب ــه ش ــل چل ــته و آجی ــد پس تلخن
ــج ــال و برن پرتق

وی برپایــی نمایشــگاه های فصلــی و یــا مناســبتی 

نظیــر یلــدا را بــرای حمایــت از مصــرف کننــدگان 
امــری الزم دانســت.

ــار در شــهرهای مختلــف  ــره ب ــازار ت ــه ســمت ب ب
مازنــدران هــم برویــد شــاهد افزایــش چنددرصدی 
ــود،  ــد ب ــدا خواهی ــب یل ــتانه ش ــا در آس قیمت ه
پرتقال هایــی کــه باغــداران بــه زحمــت بیــن پنــج 
ــد  ــه بودن ــاغ فروخت ــان در ب ــزار توم ــش ه ــا ش ت
ــان برچســب  ــزار توم ــا ۲۵ ه ــن ۱۸ ت ــازار بی در ب

ــد. ــروش خورده ان ف
ــا  ــری ب ــه دار رامس ــوی خان ــدی بان ــه احم محدث
بیــان اینکــه گرانــی اجنــاس فقــط شــامل آجیــل 
ــرغ،  ــوه، م ــت می ــت: قیم ــت، گف ــات نیس و تنق
گوشــت و ماهــی نیــز رونــد صعــودی دارد و نــرخ 
ــان  ــزار توم ــا ۴۰۰ ه ــن ۳۵۰ ت ــفید بی ــی س ماه

ــت. ــیده اس رس
ــدا  ــته شــب های یل ــه در گذش ــان اینک ــا بی وی ب
پختــن ســبزی پلــو و ماهــی، خریــد تنقاتــی نظیر 
آجیــل و پســته متــداول بــود، گفــت: ایــن ســال ها 
بــه طــرف ایــن اقــام و کاالهــا نمی تــوان نزدیــک 
شــد و خریــد آن بخــش قابــل توجهــی از حقــوق 

ــرد. ــا را از کــف می ب ــه خانواره ماهان
ــد  ــط می گوی ــه مســئوالن فق ــار اینک ــا اظه وی ب
نظــارت داریــم، افــزود: گشــت زدن در بــازار و 
ــری  ــت دیگ ــاس و کاال حکای ــت اجن ــدن قیم دی
ــر  ــا مؤث ــدان نظارت ه ــد چن ــان می ده دارد و نش

ــوده اســت. نب

یلدا به فکر نیازمندان باشیم
ــش  ــدا در پی ــد یل ــا ارزان باش ــران ی ــاس گ اجن
اســت و بســیاری از خانوارهــای کــم درآمــد و 
ــن  ــه ای ــی تهی ــورم و گران ــل ت ــه دلی ــد، ب نیازمن
ــی  ــت اهلل الئین ــت، آی ــخت اس ــان س ــام برایش اق
ــر  ــد ب ــا تاکی ــدران ب ــه در مازن ــی فقی ــده ول نماین
اینکــه در آســتانه شــب یلــدا بــه فکــر نیازمنــدان 
و افــراد کــم درآمــد باشــیم، گفــت: یلــدا از 
ــز  ــن پرهی ــت و ضم ــا اس ــتانی م ــن های باس جش
ــد و کــم  ــراد نیازمن ــد از اف ــاه و معصیــت بای از گن

ــم. ــتگیری کنی ــد دس درآم
وی افــزود: افــراد دارا و توانمنــد در هــر محلــه بــه 
فکــر همســایگان و نیازمنــدان باشــند تــا محرومان 

در شــب یلــدا شــرمنده خانواده هایشــان نباشــند.

ــه  ــو ب ــه ش ــل چل ــته و آجی ــد پس تلخن
ــج ــال و برن پرتق

ــرای  ــی ب ــدا طرح هــای نظارت در آســتانه شــب یل
نظــارت و کنتــرل بــازار در سراســر اســتان شــروع 
شــده اســت تــا بــا گرانــی و گرانفروشــی مقابلــه و 
ــاون نظــارت  برخــورد شــود. مســیب موســوی مع
ــاره  ــا اش ــدران ب ــت مازن ــازمان صم ــی س و بازرس
ــازار شــب  ــر ب ــارت ب ــرح تشــدید نظ ــاز ط ــه آغ ب
یلــدا اظهــار داشــت: در آســتانه شــب یلــدا طــرح 
ــرار  ــتور کار ق ــازار در دس ــر ب ــارت ب ــدید نظ تش

ــه اســت. گرفت

ــاد  ــرای ایج ــی ب ــای نظارت ــرای طرح ه اج
ــازار آرامــش در ب

وی تأمیــن کاالی پرمصــرف شــامل آجیــل و 
ــداف  ــوه را از اه ــات و می ــیرینی ج ــکبار، ش خش
ــن  ــر ای ــاش ب ــام ت ــت: تم ــمرد و گف ــرح برش ط

ــم. ــم کنی ــازار فراه ــش را در ب ــه آرام ــت ک اس
توســط  داد: گشــت های مشــترک  ادامــه  وی 
آرامــش  حفــظ  بــرای  ذیربــط  دســتگاه های 
در بــازار برگــزار می شــود و حفــظ ر تعــادل، 
رعایــت نــرخ مصــوب، نصــب برچســب، ارائــه 
جملــه  از  خریــد  فاکتــور  و  باکیفیــت  کاالی 
مدنظــر  ایــن طــرح  در  کــه  اســت   مــواردی 

قرار می گیرد.
موســوی بــا بــا اشــاره برخــی گرانــی برخــی اقــام 
ــا  ــردم خواســت ت ــل عرضــه و تقاضــا از م ــه دلی ب
تخلفــات احتمالــی را بــه ســتاد خبــری ۱۲۴ 
ــن  ــند و در کوتاه تری ــته باش ــانی داش ــاع رس اط
ــان  ــا متخلف ــورد ب ــرای برخ ــدام الزم ب ــان اق  زم

صورت می گیرد.
وی گفــت: محصوالتــی نظیــر هندانــه، مــرغ، 
ســیب، انــار، نارنگــی، پســته، بــادام هنــدی، 
زمینــی، تخمــه ژاپنــی، بــادام درختــی و غیــره در 
ــرد. ــرار می گی ــی ق ــورد ارزیاب ــی م ــرح نظارت ط

مازندرانی هــا از دیربــاز تاکنــون شــب یلــدا را 
مهــم و گرامــی می دارنــد و ســعی می کننــد 
ــا  ــد و ب ــا برون ــزل بزرگ تره ــه من ــو ب ــه ش در چل
دورهمــی هــا ایــن شــب را بــه ســر کننــد. خــوردن 
ــل از  ــه و ازگی ــار، هندوان ــر ان ــی نظی خوراکی های

ــت. ــو اس ــه ش ــای چل جاذبه ه
ــی  ــدا در حال ــب یل ــل ش ــته و آجی ــی پس گران
اســت کــه محصــوالت کشــاورزی مازنــدران نظیــر 
پرتقــال و برنــج قیمــت چندانــی ندارند و باغــداران 
ــه  ــزی ب ــای ناچی ــه قیمت ه ــکاران آن را ب و برنج

ــد. ــطه ها فروختن ــداران و واس بنک
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 زنگ خطر کمبود 
پزشک و پرستار

 کوچ بی سروصدا

ــرای  ــان ب ــده کادر درم ــکالت عدی مش
مانــدن در مراکــز درمانــی کشــور، آنهــا را 
مجــاب مــی کند یــا دســت از کار بکشــند 

و یــا اینکــه مهاجــرت کننــد.
ــش روی کادر  ــای پی ــکالت و چالش ه مش
ــرای خدمــت، باعــث شــده کــه  درمــان ب
ــه  ــورها ب ــایر کش ــاز س ــه نی ــه ب ــا توج ب
ــی  ــروج ب ــاهد خ ــتار، ش ــک و پرس پزش
 ســروصدای نیروهای پزشــکی و پرســتاری 

از کشور باشیم.

موج مهاجرت پرستاران
چنــد مــاه قبــل بــود کــه یــک پرســتار 
مشــهدی در اعتــراض بــه عــدم پرداخــت 
مطالبــات پرســتاران، از بیمارســتان اخراج 
شــد. او بعــد از دو مــاه بــرای کار بــه آلمان 

مهاجــرت کــرد.
ایــن در حالــی اســت کــه بیمارســتان های 
کشــور از کمبــود پرســتار در تنگنــا 
نیروهــای  کار  شــرایط  و  هســتند 
فرســا  طاقــت  و  ســخت   پرســتاری، 

شده است.
شــیفت های اجبــاری، یکــی از روش هــای 
مدیــران بیمارســتان ها بــرای جبــران 
کمبــود نیــروی پرســتاری اســت. در حالی 
ــتاران،  ــاعت کار پرس ــش س ــا افزای ــه ب ک
میــزان خطــا در کار افزایــش می یابــد 
کــه علــت اصلــی آن، خســتگی جســمی و 

ــت. ــتاری اس ــای پرس ــی نیروه روح
وزارت  رســمی  آمــار  اســاس  بــر 
ــتاری،  ــام پرس ــازمان نظ ــت و س بهداش
بــا  حداقــل  کشــور  بیمارســتان های 
کمبــود ۱۰۰ هــزار نیــروی پرســتاری مواجه 
هســتند و ایــن در حالــی اســت کــه بعــد 
از فروکــش مــوج کرونــا در کشــور، شــاهد 
اخــراج حداقــل ۱۷ هــزار پرســتار طرحــی 
و قــراردادی از بیمارســتان های دولتــی 

بوده ایــم.
و  اظهــارات  در  کــه  تناقض هایــی 
ــگاه  ــه جای ــبت ب ــران نس ــای مدی رفتاره
پرســتاری در نظــام ســالمت کشــور وجود 

دارد، باعــث شــده تــا برخــی از پرســتاران 
ــه را بزننــد و ســراغ  ــدن در حرف قیــد مان
شــغل و حرفــه دیگــری برونــد و یــا اینکه 

ــد. ــرت کنن مهاج
ــس  ــی رئی ــد میرزابیگ ــه محم ــه گفت ب
ــاه  ــر م ــتاری، ه ــام پرس ــازمان نظ کل س
 بیــن ۱۰۰ تــا ۱۵۰ پرســتار درخواســت

مهاجرت دارند.
اگــر حداقــل ۱۰۰ پرســتار هــر مــاه 
ــش از ۱۲۰۰  ــاالنه بی ــد، س ــرت کنن مهاج
ــاران  ــه بیم ــت ب ــه خدم ــتار از چرخ پرس
خــارج می شــوند کــه ایــن موضــوع 
می توانــد زنــگ خطــر جــدی بــرای 
بحــران کمبــود پرســتار در  تشــدید 

 کشور باشد.
در همیــن حــال، عبــاس عبــادی معــاون 
ــت  ــه اس ــت، گفت ــتاری وزارت بهداش پرس
کــه بــه صــورت میانگیــن، کمتــر از یــک 
ــه ازای هــر تخــت بیمارســتانی  پرســتار ب

ــود دارد. ــور وج در کش
و  کاری  فشــار  می رســد،  نظــر  بــه 
ــق  ــه ح ــته های ب ــه خواس ــه ب ــدم توج ع
پرســتاران، مهم تریــن عامــل خــروج 
ــور  ــی کش ــز درمان ــتاری از مراک کادر پرس
باشــد. امــا، اینکــه چنــد نفــر از نیروهــای 
مراکــز  از  خــروج  از  بعــد  پرســتاری 
ــد  ــا می رون ــوی آب ه ــه آن س ــی، ب درمان
ــت  ــؤالی اس ــوند، س ــغول کار می ش و مش
بایــد  بهداشــت  وزارت  مدیــران  کــه 

ــند. ــخگو باش پاس

مهاجرت پزشکان
پرســتاری  نیروهــای  بــر  عــالوه 
پیــدا  و قصــد مهاجــرت  کــه میــل 
ــی  ــن برخ ــه رفت ــد متوج ــد، بای می کنن
حالــی  در  باشــیم.  هــم  پزشــکان  از 
کــه در تأمیــن پزشــک مــورد نیــاز 
 مناطــق محــروم و کــم برخــوردار، دچــار 

مشکل هستیم.
چنــدی قبــل بود کــه محمــد رئیــس زاده 
رئیــس کل ســازمان نظــام پزشــکی ایران، 

ــای  ــدن صندلی ه ــی مان ــه خال ــبت ب نس
ــدار  ــکی هش ــته پزش ــد رش ــص چن تخص
داده و گفتــه بــود کــه شــاید مجبور شــویم 
در ســال های نــه چنــدان دور، بــرای انجــام 
برخــی اعمــال جراحــی، بیمــاران خودمان 
را بــه خارج از کشــور اعــزام کنیم و شــاید 
مجبــور شــویم از پزشــکان خارجــی دعوت 

بــه کار کنیــم.
ــکی،  ــام پزش ــازمان نظ ــالم س ــر اع بناب
درخواســت   ۳۰۰۰ حــدود  ســاالنه 
البتــه  کــه  داریــم  مهاجــرت  بــرای 
ــه  ــر ب ــا منج ــن تقاضاه ــه ای ــاید هم ش
مهاجــرت نشــود. امــا، هــر آنچــه اســت؛ 
ــکان ــرت پزش ــرای مهاج ــت ب  درخواس

وجود دارد.
ــی اســت کــه هنــوز خیلــی  ــن در حال ای
از مناطــق محــروم و کــم برخــوردار 
ــک  ــک پزش ــی ی ــود حت ــور، از وج کش
ــردم  ــتند و م ــروم هس ــم مح ــی ه عموم
ایــن مناطــق مجبورنــد در زمــان بیمــاری، 
ــک ــه پزش ــا ب ــد ت ــا راه بیاین  کیلومتره

برسند.
البتــه نبــود پزشــک در برخــی از مناطــق 
ــه  ــور، ب ــوردار کش ــم برخ ــروم و ک مح
توزیــع نامناســب و ناعادالنــه پزشــک بــاز 
می گــردد کــه دالیــل گوناگونــی بــرای آن 

ــمارند. ــر می ش ب
ــدگاری  ــدم مان ــل ع ــن دلی ــا، مهم تری ام
پزشــکان در مناطــق محــروم و کــم 
برخــوردار کشــور، عــدم پشــتیبانی و 
ــل  ــن قبی ــکان در ای ــت الزم از پزش حمای

ــت. ــق اس مناط
ظــرف یــک ســال گذشــته ۱۶۰ متخصــص 
قلــب مهاجــرت کرده انــد. همچنیــن 
ــزار  ــته ۱۶ ه ــال گذش ــار س ــرف چه ظ
پزشــک عمومــی از کشــور مهاجــرت 

کرده انــد.
ــان در  ــروصدای کادر درم ــی س ــوچ ب ک
ــری  ــگ خط ــد زن ــا، می توان ــن روزه ای
ــی از  ــز درمان ــدن مراک ــی ش ــرای خال ب

ــد. ــک باش ــتار و پزش پرس
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ــای  ــتانه در جاده ه ــرح زمس ــاز ط ــم آغ ــدران در مراس ــتاندار مازن اس
ــری دســتگاه های  ــه حضــور و توجــه حداکث ــردم ب ــدران گفــت: م مازن

ــتند. ــرم هس ــوش و دلگ ــتان دلخ ــل زمس ــان در فص خدمات رس
ــتانه  ــرح زمس ــش ط ــوری، در رزمای ــور ن ــینی پ ــود حس ــید محم س
ــیار  ــه بس ــت مقول ــه امنی ــوان اینک ــا عن ــان ب ــتگاه های خدمات رس دس
ــا حــوزه  ــواده شــروع و ت ــگاه خان ــه از پای مهــم و ارزشــمندی اســت ک
ــش  ــای زحمت ک ــرد: نیروه ــان ک ــود، خاطرنش ــف می ش ــاع تعری اجتم
فراجــا در تامیــن امنیــت در حوزه هــای مختلــف در طــول ســال در حال 
تــاش هســتند بــه خصــوص در ســه مــاه گذشــته کــه جریانــات معانــد 
ــردم  ــی م ــت اجتماع ــم زدن امنی ــرای بره ــاب صهیونیســتی ب ضدانق

ایــران اهتمــام وافــری داشــتند.
ــد  ــردم خوان ــت م ــن امنی ــای فراجــا را یکــی از ارکان تامی وی نیروه
ــی  ــام هماهنگ ــور اع ــش و مان ــزاری رزمای ــوم برگ ــه  داد: مفه و ادام
ــرای برقــراری  ــه مــردم ب ــرای خدمــت ب حداکثــری همــه دســتگاه ها ب
امنیــت جاده هاســت کــه هنــگام عبــور مــردم در امنیــت کامــل باشــند.
حســینی پــور بــا بیــان اینکــه مــردم بــه حضــور و توجــه حداکثــری 
ــرم  ــوش و دلگ ــتان دلخ ــل زمس ــان در فص ــتگاه های خدمات رس دس
هســتند، گفــت: آمادگــی مناســبی در بیــن دســتگاه ها اعــم از راهــداری 
و هــال احمــر و آتــش نشــانی وجــود دارد و پیــام ایــن رزمایــش اعــام 
آمادگــی حداکثــری و با تمامــی امکانــات دســتگاه ها برای خدمــت بــه 
مــردم بــوده کــه الزم اســت در ایــن زمینه مــردم نیز قوانیــن مربوطــه 
ــه وجــود  ــراز ب ــا اب ــت در اســتان ب ــی دول ــده عال ــت کنند.نماین را رعای
برخــی کمبودهــا اظهــار کــرد: یکــی از مــوارد مهــم اســتفاده از بالگــرد 
هوایــی اســت کــه طــی هماهنگــی انجــام شــده ۳ بالگــرد در شــرق و 
غــرب و مرکــز اســتان مســتقر شــده اســت امــا بــا وجــود ایــن، امکانــات 
و شــرایط مطلــوب نیســت و می توانیــم وضعیــت بهتــری داشــته باشــیم.

ــت  ــن امنی ــرای تامی ــات ب ــن امکان ــم کردن بهتری ــر لزوم فرآه وی ب
جاده هــای اســتان تاکیــد کــرد و افزود: تحــول در بخــش امکانــات ایــن 
حــوزه بایــد مشــهود باشــد و هــر ســال بهتــر از ســال قبــل برگــزار و 

منجــر بــه ارتقــای امنیــت اجتماعــی شــود.
بیــن دســتگاه های  اینکــه همدلــی  بیــان  بــا  پــور  حســینی 
خدمت رســان و پلیــس فراتــر از همــکاری اســت، تاکیــد کــرد: 
بهره گیــری از امکانــات مــدرن و تجهیــزات دانــش بنیــان در مدیریــت 
بحــران بــه ویــژه در مــورد دسترســی و مدیریــت جــاده هــا در مناطــق 
شــهری و روســتایی یکــی از موضوعــات مهمــی اســت کــه بایــد بــرای 
امدادرســانی بــه دورترین روســتاهای اســتان مــورد توجــه قــرار گیــرد.
ــان  ــش بنی ــه شــرکت های دان ــدران از لزوم فراخــوان ب اســتاندار مازن
ــران  ــرایط بح ــزار در ش ــای خدمتگ ــتیبانی از نیروه ــرای پش ــتان ب اس
ــوی  ــی از س ــائل ترافیک ــه مس ــه ب ــت: توج ــرد و گف ــاد ک ــتانی ی زمس
دســتگاه های خدمات رســان مــورد تاکیــد اســت و بایــد مــدت حضــور 

مــردم در پیــک ترافیــک را کاهــش دهیــم.
همچنیــن در ایــن مراســم فرمانــده نیــروی انتظامــی اســتان مازندران 
از آماده بــاش تمامــی نیروهــای انتظامــی و پلیــس و امــدادی تــا پایــان 
رزمایــش طــرح زمســتانه یــاد کــرد و افزود: جهــت اســتقبال از فصــل 
زمســتان و نگهــداری از محورهــای مواصاتــی اســتان نیروهــای انتظامی 
و امــدادی ماننــد ســال های گذشــته از آمادگــی الزم برخــوردار هســتند 

تــا در صــورت نیــاز و بــروز ســوانح بتوانیــم امــداد رســانی کنیــم.
ــدادی در  ــای ام ــه نیروه ــان اینک ــا بی ــی ب ــی میرزای ــردار مرتض س
ماه هــای اخیــر درگیــر اغتشاشــات بودنــد کــه شــاهد کمترین خســارت 
ــا ۲۳  ــتانه از ۲۳ آذر ت ــرح زمس ــش ط ــت: رزمای ــتان بودیم، گف در اس
اســفند مــاه ادامــه دارد و کلیه نیروهــای انتظامی و پلیــس راه و نیروهای 
امــدادی تــا پایــان ایــن طــرح آمــاده خدمت رســانی بــه مــردم هســتند. 
ســردار میرزایی بــا بیــان اینکــه ۱۴ گردنــه برفگیــر در ۳۷۰۰ کیلومتر از 
راه هــای کوهســتانی مازنــدران وجــود دارد، خاطرنشــان کــرد: ایــن طرح 
ــش  ــتان، افزای ــا در زمس ــتن جاده ه ــاز نگه داش ــدف ب ــا ه ــاله ب هرس
انضبــاط ترافیکــی خودروهــا، مدیریــت بــر حــوادث ترافیکــی در زمــان 
بــارش بــرف، رســیدگی ســریع بــه تصادفــات و کمــک بــه در راه ماندگان 

ــود. ــرا می ش اج
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 همایش فرصت های سرمایه گذاری 
و نمایشگاه توانمندی های شرق مازندران
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