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درباره ی تغییرات اداره کل ورزش و جوانان مازندران

آقـای  استانـدار!آقـای  استانـدار!
 تیـر تیـر به هدف خـورده به هدف خـورده را را بیرون نکشیـد بیرون نکشیـد ... ...

 یادمان نمی رود خون به دل شــدیم تا که جماعتی دست از حمایت رنگرز کشیدند و نفس به شماره افتاده ی ورزش مازندران را از 
آســتانه مرگ به مرز حیات برگرداندیم... همان روزهایی که رنگرز در سودای مناصب سیاسی دل به حمایت حسینی پور نوری بسته 
بود و حتی پس از استعفا هم امید به منت کشی مازنی ها و ماندن در جایگاه سکان داری ورزش استان داشت!! در همین اثنا باالخره 

سرپرستی از بدنه ورزش انتخاب شد که بین گزینه های کوتاه و بلند، از لحاظ آماری قویتر و مقبول به سلیقه جمعی بود...
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ــه  ــون ب ــی رود خ ــان نم ــرن :  یادم ــی ق اختصاص
دل شــدیم تــا كــه جماعتــی دســت از حمایــت 
رنگــرز كشــیدند و نفــس بــه شــماره افتــاده ی 
مــرز  بــه  مــرگ  آســتانه  از  را  مازنــدران   ورزش 

حیات برگرداندیم... 
ــب  ــودای مناص ــرز در س ــه رنگ ــی ك ــان روزهای هم
ــته  ــوری بس ــور ن ــینی پ ــت حس ــه حمای ــی دل ب سیاس
بــود و حتــی پــس از اســتعفا هــم امیــد بــه منت كشــی 
ــکان داری ورزش ــگاه س ــدن در جای ــا و مان ــی ه  مازن

 استان داشت!!
ــه ورزش  ــتی از بدن ــره سرپرس ــا باالخ ــن اثن  در همی
انتخــاب شــد كــه بیــن گزینــه هــای كوتــاه و بلنــد، از 
لحــاظ آمــاری قویتــر و مقبــول بــه ســلیقه جمعــی بــود.

ــام،  ــن مق ــه ای ــان ب ــاب عالیش ــس از انتص ــک پ این
آرامــش در ورزش مازنــدران علــی رغــم حاشــیه 
ســازی هــا در جهــت برهــم زدن شرایط،حکمفرماســت 
ــیدن  ــتان در راه رس ــای ورزش اس ــت ه ــیر فعالی و مس
ــداوم  ــا ت ــه قاعدت ــت ك ــبی س ــات نس ــک ثب ــه ی ب
 ایــن انتصــاب بــه حتمیــت ایــن ثبــات كمــک 

خواهد نمود.
از ســاختمان ســفید  نمــوده  درز  زمزمــه هــای 
اســتانداری حکایــت از معرفــی گزینــه هــای دیگــر بــه 
ــان دارد  ــی ورزش و جوان ــر كل ــت مدی وزارت ورزش جه
كــه البتــه ســندی بــر آن ارائــه نشــده اســت امــا همین 
ــا از  ــی ه ــات نگران ــتوانه، موجب ــی پش ــای ب ــه ه زمزم
بازگشــت مجــدد فضــای آرام ورزش بــه دوران پردغدغــه 
 ی چنــد مــاه پیــش را در مــاه هــای پایانــی ســال فراهم

 ساخته است !
ــد دومــاه بالتکلیفــی ورزش   فعالیــن ورزشــی معتقدن
بعــد از اســتعفای رنگــرز كــه توجیــه آن انتخــاب فــردی 
ــا  ــال ه ــرای س ــت ب ــوده اس ــی ب ــت مدیركل ــا ماهی ب
ــی  ــه لزوم ــت و چ ــی س ــتان كاف ــر ورزش اس ــه ب خدش

ــود دارد؟!!! ــر وج ــردی دیگ ــاب ف ــر انتخ ب
ــه تغییــرات یــک  ــی شــک در حــال حاضــر هرگون  ب
بــار دیگــر ورزش مازنــدران را در دریــای پرتالطــم 
ــت  ــد داش ــگاه خواه ــق ن ــی معل ــی ثبات ــیه و ب حاش
ــکاران در  ــری ورزش ــه گی ــو آن در نتیج ــرات س  و اث

عرصه های مختلف آشکار خواهد شد!
ــش  ــن پرس ــدران ای ــتاندار مازن ــی از اس ــکار عموم اف
ــی  ــران بان ــی مدی ــر برخ ــه در تغیی ــک ك ــد این را دارن
ــدید  ــم نش ــذ تصمی ــه اخ ــق ب ــود موف ــع موج وض
كل  اداره  سرپرســت  تغییــر  خصــوص  در  چگونــه 
ــه ــه نتیج ــم ب ــت ك ــن فرص ــدران در ای  ورزش مازن

 رسیده اید؟!!
عالیشــان از زمــان معارفــه اش نشــان داده كــه توانایی 
ــم  ــی رغ ــتان را دارد و عل ــش در ورزش اس ــاد آرام ایج
انتظــار و پیــش بینــی برخــی هــا بــه ماجراجویــی اش در 
ورزش ،در مــدت جلوســش بــر صندلــی مدیركلــی فقــط 
بــه متــن ورزش پرداختــه و از حاشــیه هــا دوری نمــوده 
ــری  از  ــری حداكث ــره گی ــد وی به ــه قص ــان داد ك و نش
همــه ی ظرفیــت هــای ورزش بــرای رســیدن بــه اهداف 
ســازمانی و ایجــاد آشــتی ورزشــي در مازنــدران اســت 
تــا بدیــن طریــق بتوانــد ورزش اســتان را بــه آنچــه كــه 

مســتحقش بــوده برســاند.
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درباره ی تغییرات اداره كل ورزش و جوانان مازندران

آقای  آقای  استانداراستاندار!!
 تیر به هدف خورده  تیر به هدف خورده 

را بیرون نکشید ...را بیرون نکشید ...
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ــات دوره  اختصاصــی ســرویس سیاســی قــرن: انتخاب
یازدهــم مجلــس شــورای اســامی کــه بــه اتمام رســید 
ــذوه  ــه آرا ماخ ــدورود نتیج ــاری و میان ــردم س ــرای م ب
چنــدان دلچســب بــه نظــر نیامــد! تعــدد کاندیداهــای 
جناحــی و عــدم تاییــد صاحیــت گزینــه هــای مــورد 
ــود کــه گزینــه  وثــوق و مــورد اقبــال، موجــب شــده ب
هــای منتخــب بــا تعــداد اختــاف معنــادار رای نســبت 
ــامی ــورای اس ــس ش ــه مجل ــین ب ــای پیش ــه دوره ه  ب

راه یابند.
ــب  ــای منتخ ــه ه ــه گزین ــود ک ــن ب ــا ای انتظاره
قــدر ایــن فرصــت را دانســته در غیــاب رجــال و 
سیاســیون قــدر و جســور، خــودی نشــان داده و 
ــه قــد و قامــت نماینــدگان پیشــین  بتواننــد خــود را ب
ــه  ــدگان ن ــن نماین ــت از ای ــه گذش ــا هرچ ــانند ام برس
ــرای ســفره  ــی پخــت شــد ب ــه نان ــی گــرم شــد و ن آب
ــهری ــازار ش ــفته ب ــردم و آش ــده ی م ــک ش  ی کوچ

 و توسعه ای !!
ــش از  ــی بی ــی کارنام ــئولیت بابای ــان مس ــن می در ای
ســایرین بــود ! او کــه بــا شــعار نماینــده قشــر کارگــر و 
بــا ردا و جامــه کارگــری ایــن امتیــاز را بــه دســت آورد 
و همــواره ســعی کــرد خــود را نماینــده قشــر زحمــت 
ــه ی  ــدن جام ــل ش ــا تبدی ــد، ب ــی نمای ــش معرف ک
کارگــری اش بــه اورکــت مشــکی بلنــد و کــت و شــلوار 
برنــد و نطــق هــای رســای بــدون خروجــی در تریبــون 
ــی  ــرف باق ــد ح ــه در ح ــی ک ــده های ــتان و وع بهارس
مانــد، بــه یکــی از نماینــدگان ســلب اعتمــاد شــده در 

میــان مــردم تبدیــل شــد.
ــی  ــه علن ــش در جلس ــد روز پی ــده چن ــن نماین ای
از مجلــس  مجلــس شــورای اســامی، ایــن دوره 
آن  تســخیر  و  دانســت  دوره   پرافتخارتریــن  را  
ــال ــارت »کورخواندن«مح ــا عب ــن را ب ــط منتقدی  توس

 توصیف نمود!!
 امــا اینــک ســوال ایــن اســت؛ جنــاب آقــای بابایــی 
کارنامــی نماینــده مــردم شــریف ســاری و میانــدورود در 
ــان  مجلــس شــورای اســامی، گیــرم تمــام حــرف هات
ــا از  ــین، ام ــس پیش ــس ورای مجال ــن مجل ــت و ای درس
ایــن نمــد چــرا کاهــی بــرای خــود بافتــه ایــد ؟! شــما 
بــرای توســعه منــدی و مطالبــات بــه حــق ایــن مــردم 

چــه کردیــد؟! 
شــما کــه مــداوم در شــورای اداری و معاونیــن و اتــاق 
ــر اول آن  ــد و تیت ــی یابی ــور م ــران ادارات کل حض مدی
دســتگاه مــی شــوید و خــود را در حــد روســای ادارت 
شهرســتانی نمیبینیــد کــه پــای در ادارات حــوزه 
ــان و  ــه درد و دل کارکن ــد و ب ــود بگذاری ــه خ انتخابی
مراجعیــن دل بدهیــد، چگونــه خــود را در حــد چنیــن 

ــد؟! ــی دانی ــی م مجلس
براســتی دســتاورد شــما در طــی ایــن قریــب 
ــاری  ــردم س ــرای م ــت ب ــوده اس ــه ب ــال چ ــه س س
خریــد  عــدم  و  برنــج  واردات  از  میانــدورود؟!  و 
کشــت قــراردادی آن و ضــرر و خســران مرکبــات 
ــدان  ــی می ــه جای ــا جاب ــم، آی ــه بگذری ــاورزان ک کش
ــران  ــه وعــده خــود نزدیــک شــد؟؟ مدی ــار ســاری ب ب
ــدند؟؟!  ــر ش ــی دوبراب ــتگاههای اجرای ــاروی در دس س
ــورای  ــد؟؟ ش ــی درآم ــاری از باتکلیف ــهرداری س ش
اعتبــارات  ایــم؟!!  داشــته  پاســخگوتری  شــهر 
ــیل  ــدورود گس ــاری و میان ــه س ــری ب ــد ده براب  چن

شد!! ؟؟  و ...
ــردم  ــن م ــال ای ــه ح ــان ب ــر دلت ــده، اگ ــای نماین آق
نمــی ســوزد بــه اعتمــاد مــردم بــه ایــن نظــام و انقــاب 
ــوچ وکای  ــای پ ــده ه ــتاویز وع ــه دس ــد ک ــر کنی فک
ــت  ــی س ــتباه، گناه ــن اش ــه ای ــود. ک ــت نش ــه مل خان

ــودنی . نابخش
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رقابتی نکوهش برانگیز!رقابتی نکوهش برانگیز!

 تالش فرمانداران در ازدیاد مناطق  تالش فرمانداران در ازدیاد مناطق 
آسیب و کم برخوردار تهدید یا فرصت ؟!آسیب و کم برخوردار تهدید یا فرصت ؟!

اختصاصــی ســرویس اجتماعــی قــرن : چنــدی ســت 
کــه  طــرح هــای محرومیــت زدایــی جهــادی و ملــی 
بــا هــدف افزایــش ســطح برخــورداری و کاهش ســطح 
نیازمنــدی و محرومیــت مناطــق بــا رویکــرد جهــادی و 
هــم افزایــی بیــن دســتگاههی در نمایــه طــرح هایــی 
ــی ،  ــت زدای ــادی محرومی ــای جه ــون قرارگاهه همچ
ــور ۲۰۲۰ ــاع مح ــول اجتم ــازی و تح ــرح توانمندس  ط
ــدازی و اجرایــی گردیــد. بــی شــک اجــرای  و ... راه ان
ــه  ــرای تعهدمندان ــورت اج ــی در ص ــرح های ــن ط چنی
ــق  ــت دقی ــزی و مدیری ــه ری ــی و برنام ــت مل و همی
ــدی  ــعه من ــه توس ــر ب ــد منج ــی توان ــوزانه م و دلس
ــت  ــده و رضای ــور ش ــف کش ــق مختل ــری مناط حداکث

ــود. ــل ش ــی حاص ــدی جمع من
امــا آنچــه پذیرفته شــده نیســت، رقابــت فرمانــداران 
ــی  ــب زن ــی در برچس ــتگاههای اجرای ــئوالن دس و مس
مناطــق کــم برخــوردار و  آســیب، بــه مناطــق مختلــف 
شــهری بــا هــدف جــذب اعتبــارات حداکثــری اســت! 
ــر  ــاوه ب ــه ع ــه ک ــر منصفان ــده و غی ــری نکوهی ام
ــهری در  ــت ش ــوب و زش ــداز نامطل ــم ان ــیم چش ترس
اذهــان دیگــران، موجــب افزایــش مناطــق طــرد شــده 
ــت  ــق جه ــایر مناط ــه س ــکنه ب ــوچ س ــی و ک اجتماع

رهایــی از ایــن ننــگ اجتماعــی مــی شــود!!
ــت  ــف در جه ــای مختل ــه نهاده ــت ک ــال هاس س
کنتــرل و کاهــش آســیب هــای اجتماعــی در مناطــق 
ــام  ــدن ن ــه ش ــد و نهادین ــی نماین ــت م ــیب فعالی آس
ــوان  ــه عن ــردم ب ــن م ــا در ذه ــن نهاده ــان ای و نش
ــده  ــب ش ــیب موج ــق آس ــال در مناط ــای فع نهاده
ــق،  ــایر مناط ــا در س ــن نهاه ــوق ای ــیر و س ــه س ک
موجبــات تشــویش و نگرانــی هــای عمومــی را نســبت 

بــه کاهــش قیمــت زمیــن و ملــک در محــدوده 
فراهــم  برخــوردار  تعییــن شــده مناطــق کــم 
ــوان  ــه عن ــاب ب ــن انتخ ــر ای ــوی دیگ ــود و از س ش
ــر ــه ی موث ــچ نتیج ــه هی ــوردار ب ــم برخ ــق ک  مناط

و مثبتی نرسد!!
دغدغــه ای قابــل اعتنــا کــه مــی توانــد در دراز مــدت 
شــهرهای مختلــف اســتان را بــه شــهرهای چروکیــده 
تبدیــل نمایــد! تعییــن ۷ الــی ۱۰ منطقــه کم برخــوردار 
و آســیب در بســیاری از شــهرهای اســتان باالخــص در 
ــق،  ــن مناط ــاد ای ــت ازدی ــاش جه ــتان و ت ــز اس مرک
ــی  ــوب نم ــران محس ــار مدی ــه افتخ ــا کارنام ــه تنه ن
شــود، بلکــه نشــان ناکارآمــدی و نبــود ســازوکارهای 
موفــق مدیــران در امــور اجرایــی و توســعه ای اســت! 
ــوردار  ــم برخ ــان ک ــام و نش ــدون ن ــود ب ــی ش ــا نم آی
مناطــق ایــن  برخــورداری  در جهــت  آســیب   و 

تاش نمود؟! 
و حتمــا بایــد بــا الصــاق داغ ننــگ اجتماعــی 
ــدی از ــن ناامی ــتر ای ــر خاکس ــات ب ــن مح ــر ای  ب

برخورداری دمید؟!!!!
چگونــه اســت کــه بــه جــای تــاش جهــت تــاش در 
جهــت رشــد شــاخص هــای توســعه منــدی عمومــی 
ــع و  ــای جام ــه ه ــن برنام ــا تدوی ــق ب ــه مناط در کلی
ــف  ــای محتل ــش ه ــه پژوه ــر پای ــی ب ــه و علم مدبران
ــذب  ــر ج ــگاه ب ــه ن ــا زاوی ــاری، صرف ــای آم و داده ه
ــا لحــاظ مناطــق کــم برخــوردار متمرکــز  اعتبــارات ب
ــات در  ــداد مح ــش تع ــن افزای ــا ای ــت؟! آی ــده اس ش
ــدران   ــون مازن ــت چ ــت و نعم ــتانی پرموهب ــان اس ش
بــزرگ و شــهرهای  اســتان  مرکــز  در   باالخــص 

استان هست ؟!
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متولیــان می گوینــد امســال۲۵هزار شــغل ایجــاد کرده اندامــا 
لرســتان همچنــان درمیــان چهــار اســتان بیــکار کشــور قــرار 
ــرای درد  ــئوالن ب ــخه مس ــه نس ــاعت کار درهفت ــک س دارد،ی

ــن اســتان های کشــور اســت. بیــکاری دریکــی از بیکارتری
محوری تریــن مطالبــه لرســتان و لرســتانی ها همــواره مشــکل 
بیــکاری و ایجــاد اشــتغال بــوده اســت، مســئله و چالشــی کــه 
ــده  ــق آن افزوده ش ــر عم ــرروز ب ــته ه ــال های گذش ــی س ط
و همچنــان زخم هــای حــوزه صنعــت و تولیــد آن را تشــدید 
می کند.عــدم بهره بــرداری از واحدهــای بــزرگ صنعتــی، 
تعطیلــی صنایــع موجــود، ســنتی بــودن بخــش کشــاورزی و 
ــی از  ــا بخش ــگری تنه ــوزه گردش ــای ح ــت از ظرفیت ه غفل
مشــکالتی اســت کــه بــر بیــکاری لرســتانی ها دامــن می زنــد.

ــرخ  ــی اســت کــه جمــع شــاخص هایی ماننــد ن ایــن در حال
ــاال،  ــورم ب ــن، ت ــرمایه گذاری پایی ــزان س ــاال، می ــکاری ب بی
ــرخ اشــتغال ناقــص و  ــا ن قرارگیــری در لیســت اســتان های ب
ــد اوضــاع اقتصــادی نامناســبی را در یــک  .. به راحتــی می توان

اســتان رقــم بزنــد.
مسئله مهم، مسئله اشتغال لرستان است

ــم در  ــوری ه ــی، رئیس جمه ــم رئیس ــالم ابراهی حجت االس
جریــان ســفر خــود بــه لرســتان بارهــا بــه ایــن معضــل بــزرگ 

ــرد. لرســتان و لرســتانی ها اشــاره ک
وی از همــان بــدو ورود در فــرودگاه خرم آبــاد بــه ایــن چالــش 
اشــاره داشــت و اظهــار کــرد: در لرســتان شــاهدیم علی رغــم 
اینکــه ظرفیــت زیرســاختی خوبــی دارد امــا در صنایــع برخــی 
ــم  ــی ه ــت و برخ ــل اس ــه تعطی ــی نیم ــای صنعت از واحده
تعطیل شــده اســت و ایــن شــرایط در حالــی اســت که لرســتان 
ــن  ــه کار و ایجــاد اشــتغال دارد.وی گفــت: ای ــاز بســیاری ب نی
ــران  ــتان پس ــد؛ در لرس ــج می ده ــا را رن ــدت م ــرایط به ش ش
ــکاری  ــه از بی ــم ک ــیاری داری ــرده بس ــران تحصیل ک و دخت
ــه اینکــه در  ــا اشــاره ب ــج می برند.حجت االســالم رئیســی ب رن
ایــن اســتان ظرفیت هــای آب وخــاک و کشــاورزی وجــود دارد 
ــای  ــار داشــت: محــور برنامه ه ــراوان اســت، اظه ــکار ف ــا بی ام
ــع و مشــکالت را بررســی کنیــم و آنچــه  مــا ایــن اســت موان
ــران  ــی را در ته ــم و مابق ــم بگیری ــتان تصمی ــود در اس می ش

رســیدگی کنیــم.
رئیس جمهــور کشــورمان خاطرنشــان کــرد: امیدواریــم 
بتوانیــم رنــج بیــکاری و بــی شــغلی را بکاهیــم و ظرفیت هــای 

ــه شــود. ــه کار گرفت ــه در اســتان وجــود دارد ب بســیاری ک
حجت االســالم رئیســی همچنیــن در دیــدار خــود بــا »اقشــار 
مختلــف لرســتان« بابیــان اینکه مســئله مهم، مســئله اشــتغال 
لرســتان اســت؛ گفــت: بیــکاری در لرســتان بنــده را به عنــوان 
یــک طلبــه و مســئول بســیار رنــج می دهــد؛ وضعیــت بیــکاری 
ــد و  ــب دارن ــات مناس ــه امکان ــتان ک ــه لرس ــتان ها ازجمل اس

بیــکاری آن هــا بــاال اســت، بســیار مــا را رنــج می دهــد.
بیکاری که مردم را سال هاست رنج می دهد حل شود

ــا  رئیس جمهــوری همچنیــن در »شــورای اداری لرســتان« ب
اشــاره بــه اینکــه مســئله بیــکاری تبدیــل بــه آســیب اجتماعی 
ــر  ــح در ه ــت: از صب ــود، گف ــه می ش ــا و جامع در خانواده ه
ــا  ــی کــه رفتــم خانواده هــای بســیار محترمــی ب کــوی و برزن
مــن صحبــت کردنــد و شــاید بــا ده هــا نفــر صحبــت داشــته ام 
ــئله  ــردد، مس ــغل برمی گ ــه ش ــا ب ــی آن ه ــکل همگ ــه مش ک

جــدی در لرســتان شــغل اســت.
ــود  ــفر« خ ــان س ــری پای ــت خب ــن در »نشس وی همچنی
ــان  ــردم آقای ــالم ک ــه در شــورای اداری اع ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
نــگاه نکننــد فقــط بــه وزارت کار، همــه دســتگاه ها مأموریــت 

ــد  ــج ده ــردم را رن ــکاری م ــد، بی ــتغال دارن ــاد اش ــرای ایج ب
ــت و  ــق اس ــتغال به ح ــاد اش ــد؛ ایج ــج می ده ــم رن ــا را ه م
ــراوان  ــی ف ــای مردم ــه در دیداره ــت ک ــته هایی اس از خواس
ــرار  ــور ق ــد مح ــتغال را بای ــرد: اش ــان ک ــده ام.وی خاطرنش دی
دهیــم و همــه مدیــران بایــد در ایــن مســئله نقــش ایفــا کننــد 
ــل  ــد ح ــج می ده ــت رن ــردم را سال هاس ــه م ــکاری ک ــا بی ت
شــود.مرور ایــن اظهــارات نشــان می دهــد کــه شــاه بیت 
اظهــارات رئیــس دولــت انقالبــی در جریــان ســفر بــه لرســتان 
موضــوع بیــکاری و لــزوم اشــتغال زایی در اســتان اســت 
به طوری کــه حتــی بــه وزیــر ســابق کار، تعــاون و رفــاه 
ــرای رفــع ایــن  ــا برنامــه ای ب اجتماعــی مأموریــت ویــژه داد ت

ــد. ــن کن ــزرگ تدوی ــش ب چال
مســئوالن بگوینــد بعــد از ســفر رئیــس جمهــور چنــد نفــر 

ــده اند؟ ــه کار ش ــغول ب مش
ایــن حجــت اهلل عبدالملکــی وزیــر ســابق تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی لرســتان بــود کــه در جریــان ســفر دولــت بــه ایــن 
اســتان و در شــورای برنامــه ریــزی اعــالم کــرد کــه قــرار اســت 
ــا پایــان ســال ۱۴۰۱ در لرســتان  ۴۰ هــزار فرصــت شــغلی ت
ایجــاد شــود.همچنین اخیــراً حجــت االســالم ســید احمدرضــا 
ــای  ــتان در خطبه ه ــه در لرس ــی فقی ــده ول ــاهرخی نماین ش
نمــاز جمعــه بــا اشــاره بــه مصوبــات ســفر رئیــس جمهــور بــه 
لرســتان، گفــت: ایــن مصوبــات بایــد بــا دقــت و ســرعت انجــام 
و پیگیــری شــوند، کــه اطــالع داریــم در حــال انجــام اســت، 
ــه  ــات در ســالی کــه ب ــن مصوب ــن اســت کــه ای ــا نکتــه ای ام
عنــوان تولیــد و اشــتغال دانــش بنیــان نــام نهــاده شــده، بایــد 
منتهــی بــه ایجــاد شــغل شــوند، اگــر مصوبــات ۱۰۰ درصــد 
انجــام بگیــرد امــا بــاز در درون خانواده هــا مشــاهده شــود کــه 
تعــداد بیــکاران همان هــا هســتند، آثــار و شــیرینی کار را بــر 
جــای نخواهــد گذاشــت و هــدف از ایــن مصوبــات ســفر رئیس 
جمهــور ایــن اســت کــه تولیــد و اشــتغال دانــش بنیــان شــکل 
ــدران،  ــره پ ــر چه ــرت را ب ــحالی و مس ــگ خوش ــرد و رن بگی

مــادران و جوانــان مشــاهده کنیــم.
ــع  ــتان/ »وض ــرای لرس ــکاری« ب ــز »بی ــدال برن م

ــال! ــغ از پارس ــال دری ــتغال« هرس اش
نماینــده ولی فقیــه در لرســتان، بیــان داشــت: دســتگاه هایی 
ــاد  ــغل ایج ــداد ش ــالن تع ــده اند ف ــد ش ــه متعه ــتند ک هس
کننــد، ایــن را اعــالم کننــد چــه تعــداد شــغل ایجــاد شــده 
ــد  ــا ک ــده اند ب ــاغل ش ــه ش ــرادی ک ــامانه ای اف ــت؟ در س اس
ملــی و شناســنامه بــه مــردم معرفــی کننــد و بگوینــد بعــد از 
ســفر رئیــس جمهــور ایــن تعــداد بــه شــغل مشــغول شــده اند.
ــرکل  ــی مدی ــی جهان ــراغ عل ــه س ــزارش، ب ــن گ ــر ای ــا ب بن
ــن  ــا از آخری ــم ت ــاه اجتماعــی لرســتان رفتی ــاون، کار و رف تع
خبرهــا در رابطــه بــا ســهمیه ۴۰ هــزار فرصــت شــغلی اســتان 
مطلــع شــویم و ببینــم کــه ایــن ســهمیه ایجــاد اشــتغال بــا 
ــن  ــور و همچنی ــدات رئیــس جمه ــه و تأکی ــه دغدغ توجــه ب

نماینــده ولــی فقیــه در لرســتان محقــق شــده اســت یــا نــه؟
آیا آمار ایجاد ۲۵ هزار شغل واقعی است؟

جهانــی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن ۲۵ هــزار شــغل، مجمــوع 
فرصت هــای شــغلی اســت کــه از ســوی دســتگاه های اجرایــی 
اســتان اعــالم و در ســامانه »رصــد« ثبــت شــده، اســت، تصریح 
کــرد: مــا بــه صــورت روزانــه ایــن ســامانه را چــک می کنیــم و 

اطالعاتــی کــه مــورد نیــاز اســت را اخــذ می کنیــم.
آمــاری کــه در ســامانه »رصــد« هســت را مــا 

می بینیــم
ــتغال  ــروه اش ــاری کارگ ــه ج ــی هفت ــت: ط ــان داش وی، بی
اســتان برگــزار و موضوعــات در ایــن کارگــروه مــورد بررســی 
ــی لرســتان  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــرکل تع ــرار گرفت.مدی ق
ــه  ــه ب ــتگاه هایی ک ــروه دس ــن کارگ ــه در ای ــان اینک ــا بی ب
تعهــد خــود عمــل نکــرده و آمــار اشــتغال خــود را در ســامانه 
ثبــت نکــرده بودنــد، مــورد تذکــر قــرار گرفتنــد، گفــت: ایــن 
دســتگاه ها قــول داده انــد کــه طــی هفته هــای آینــده ایــن کار 
را انجــام دهند.جهانــی در ادامــه ســخنان خــود بــا بیــان اینکــه 
بعضــی از افــراد اعــالم می کننــد کــه واقعــاً ۲۵ هــزار شــغل در 
ــم،  ــا اعــالم می کنی اســتان ایجــاد شــده اســت؟ ادامــه داد: م
آن چیــزی کــه بــرای مــا مــالک اســت ایــن ســامانه »رصــد« 
اســت، ممکــن اســت مــا در انظــار نبینیــم کــه چــه کســی بــه 
کار مشــغول شــده، امــا آمــاری کــه در ســامانه »رصــد« هســت 

ــم. ــا می بینی را م
هــر کســی کــه وام اشــتغال گرفتــه، شــاغل 

می شــود؟ محســوب 
وی بــا اشــاره بــه راســتی آزمایــی آمــار و اشــتغال ایجاد شــده 
ــاون، کار و  ــط وزارت تع ــی، توس ــتگاه های اجرای ــوی دس از س
رفــاه اجتماعــی، گفــت: ایــن امــر از طریــق تمــاس تلفنــی بــا 

ــرد. ــام می گی ــراد انج اف
ــق  ــاد شــده را از طری ــی شــغل های ایج ــاًل راســتی آزمای فع

ــم ــراد شــروع کرده ای ــا اف ــی ب ــراری تمــاس تلفن برق
مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی لرســتان با بیــان اینکه 
البتــه برخــی از افــراد بــا وجــود دریافــت تســهیالت اشــتغال، 
ــن  ــر ای ــا ب ــت: مبن ــد، گف ــغل نمی کنن ــاد ش ــه ایج ــدام ب اق
اســت کــه وقتــی ایــن تســهیالت پرداخــت می شــود، یعنــی 
اشــتغالزایی صــورت گرفتــه، هــر فــردی کــه ایــن تســهیالت 
ــود. ــوب می ش ــاغل محس ــوان ش ــه عن ــد ب ــت می کن را دریاف

جهانــی بــا بیــان اینکــه فعــاًل راســتی آزمایــی ایجــاد شــغل ها 
را از طریــق برقــراری تمــاس تلفنــی بــا افــراد شــروع کرده ایــم، 
ــی را  ــورت میدان ــه ص ــی ب ــتای آزمای ــن راس ــزود: همچنی اف
ــی  ــز از ســوی کارگروههای ــر نی ــن ام ــم داد و ای انجــام خواهی
ــرد. ــرار داد داشــته ایم انجــام می گی ــد ق ــا عق ــا آنه ــا ب کــه م

ــاغل  ــد، ش ــه کار کن ــاعت در هفت ــک س ــردی ی ف
می شــود؟ حســاب 

وی، بیــان داشــت: چــون راســتی آزمایــی را شــروع کرده ایــم، 
هنــوز گــزارش کاملــی در ایــن رابطــه در دســت نداریم.

ــه  ــتان در ادام ــی لرس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــرکل تع مدی
ــک  ــردی ی ــر ف ــه اگ ــن ســوال ک ــا طــرح ای ســخنان خــود ب
ســاعت در هفتــه کار کنــد، شــاغل حســاب می شــود، صحــت 
دارد؟ بیــان داشــت: ایــن تنهــا مختــص بــه لرســتان نیســت، 
ایــن قانــون کار جهانــی اســت و تنهــا بــرای کشــور مــا نیســت.

جهانــی، گفــت: تعریفــی کــه از ایــن کار شــده، ایــن اســت، 
شــاید دیــدگاه مــا ایــن باشــد کــه یــک ســاعت کار در هفتــه، 
چیــز معنــا داری نباشــد، امــا ایــن تعریفــی اســت کــه از کار 

اعــالم شــده اســت.

وقتی با یک ساعت کار شاغل حساب می شوید؛وقتی با یک ساعت کار شاغل حساب می شوید؛

نسخه عجیب برای باالنشین جدول بیکارینسخه عجیب برای باالنشین جدول بیکاری
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GHARN

مجله سراسری دو زبانه 

آلودگــی بــدون شــک یکــی از علــل اصلــی مرگ ومیــر در جهــان 
ــر ایــن باورنــد کــه ســرب هــای  اســت. بســیاری از کارشناســان ب
ــال  ــه دنب ــرگ زودرس را ب ــا م ــاالنه میلیون ه ــوا س ــود در ه موج
دارد. متأســفانه، بســیاری از ســازمان های بهداشــتی آن را به عنــوان 
علــت مــرگ ذکــر نکرده انــد امــا ایــن مســئله می توانــد خطــرات 
ــاردار  ــژه مــادران ب ــه وی ــرای برخــی گروه هــا ب نگران کننــده ای را ب
ــی  ــت جهان ــازمان بهداش ــد.داده های س ــته باش ــال داش ــه gدنب ب
نشــان می دهــد کــه تقریبــاً تمــام جمعیــت جهــان )99٪( هوایــی 
را تنفــس می کننــد کــه از محدودیت هــای دســتورالعمل ســازمان 
جهانــی بهداشــت فراتــر مــی رود و حــاوی ســطوح باالیــی از 

ــت. ــا اس آالینده ه
ــد  ــع کم درآم ــه جوام ــد ک ــان می ده ــات نش ــیاری از مطالع بس
به طــور نامتناســبی در معــرض آلودگــی هــوا قــرار دارنــد و در برابــر 
اثــرات نامطلــوب ســامتی آســیب پذیرتر هســتند. هنگامی کــه مــا 
ــز می تواننــد  آالینده هــای هــوا را تنفــس می کنیــم، ایــن ذرات ری
وارد جریــان خــون مــا شــوند و باعــث ســرفه یــا ســوزش چشــم 
شــوند و بیمــاری هــای زمینــه ای را تشــدید کننــد. البتــه خطــرات 
ســامتی افــراد از آلودگــی هــوا بســته بــه ســن، مــکان، ســامت 
زمینــه ای و ســایر عوامــل بســیار، متفــاوت اســت. بااین حــال، برخی 
از گروه هــای مــردم ممکــن اســت ازنظــر قــرار گرفتــن در معــرض 
ــای  ــند و آالینده ه ــتعد باش ــران مس ــتر از دیگ ــوا بیش ــی ه آلودگ
مختلــف ممکــن اســت بــر ایــن گروه هــا تأثیــر متفاوتــی بگذارنــد.

*آلودگــی هــوا باعــث افزایــش تولــد جنین هــای مــرده 
می شــود

ــذارد و  ــی بگ ــر منف ــارداری تأثی ــر ب ــد ب ــوا می توان ــی ه آلودگ
منجــر بــه زایمــان زودرس، وزن کــم هنــگام تولــد، مرده زایــی یــا 

ناهنجاری هــای مــادرزادی شــود.
محققــان دریافتنــد کــه ذرات PM2.5 می تواننــد از طریــق جفــت 
ــت  ــن اس ــا ممک ــه نه تنه ــوند ک ــل ش ــن منتق ــه جنی ــادر ب از م
ــیب  ــث آس ــوه باع ــور بالق ــه به ط ــاند بلک ــیب برس ــت آس ــه جف ب

ــود.  ــن« ش ــت جنی »غیرقابل برگش
یــک مطالعــه در ســال 2018، ذرات آالینــده ســمی را در ریه هــا، 
ــر ایــن، قــرار گرفتــن در  کبــد و مغــز جنیــن نشــان داد. عــاوه ب
معــرض PM2.5 در دوران بــارداری می توانــد انتقــال اکســیژن بــه 
جنیــن را کاهــش دهــد یــا باعــث ناهنجاری هــای جفــت شــود کــه 
همــه ایــن علــل باعــث افزایــش تولــد جنین هــای مــرده می شــود.

ــرای  احتمــال زایمــان زودرس از دیگــر خطــرات آلودگــی هــوا ب
ــاردار اســت.  ــان ب زن

زایمــان زودرس خطــر مشــکات دیگــری ماننــد وزن کــم هنــگام 
تولــد، رشــد ناکافــی ریه هــا در نــوزاد و مــرگ نــوزاد در حیــن تولــد 
یــا مــدت کوتاهــی پــس از تولــد را افزایــش می دهــد. یــک مطالعــه 
در ســال 2019، اثــرات آالینده هــای رایــج ماننــد ازن، دی اکســید 
گوگــرد، اکســید نیتــروژن و دی اکســید نیتــروژن را ارزیابــی کــرد 
ــن نتیجــه دســت یافت کــه بیــن آلودگــی هــوا و زایمــان  ــه ای و ب
زودرس رابطــه وجــود دارد و ایــن خطــر در طــول بــارداری بعــدی 

باالتــر بــود. 
ــه  ــان داد ک ــال 2013 نش ــل در س ــک تجزیه وتحلی ــن ی همچنی

شــیوع آالینده هــای خــاص، ماننــد دی اکســید نیتــروژن، بــا خطــر 
باالتــر وزن کــم هنــگام تولــد مرتبــط اســت.

ــاالن  ــش از بزرگ س ــودکان بی ــرای ک ــوا ب ــی ه آلودگ
ــت ــر اس مض

ــس در  ــه تنف ــبت ب ــاالن نس ــا بزرگ س ــه ب ــودکان در مقایس ک
هــوای آلــوده آســیب پذیرتر هســتند زیــرا مجــاری تنفســی 
ــر اســت و همچنــان در حــال رشــد اســت. آن هــا  آن هــا کوچک ت
ــذا هــوای  همچنیــن ســریع تر از بزرگ ســاالن تنفــس می کننــد ل

ــد. ــذب می نماین ــتری را ج ــوده بیش آل
ــر  ــتند - قط ــک هس ــیار کوچ ــاقی بس ــه ذرات استنش هنگامی ک
ــره  ــی حف ــاهای مخاط ــد غش ــر - می توانن ــا کمت ــرون ی 2.5 میک
بینــی را تحریــک کننــد و باعــث آبریــزش بینــی و ســرفه شــوند. 
ــه ریه هــا  ــر ایــن، ایــن ذرات ریــز می تواننــد راه خــود را ب عــاوه ب
بازکــرده و باعــث التهــاب در آنجــا شــوند. درنتیجــه آلودگــی هــوا 
ــا  ــرای ابت ــرض خطــر بیشــتری ب ــودکان را در مع ــا PM2.5، ک ب
بــه بیماری هــای تنفســی قــرار می دهــد و محققــان ایــن موضــوع 
ــن  ــا ای ــد ام ــاهده کرده ان ــان مش ــر جه ــای سراس را در جمعیت ه
تنهــا آغــاز راه اســت، زیــرا آلودگــی هــوا فقــط وارد راه هــای هوایــی 
ــه برخــی از  ــکان وجــود دارد ک ــن ام ــا نمی شــود. ای ــای م و ریه ه
ذرات - ازجملــه ذرات فوق ریــز کــه فقــط 0.1 میکــرون یــا کمتــر 
ــان  ــرده و وارد جری ــور ک ــه عب ــت ری ــد از باف ــد - بتوانن قطــر دارن
ــده  ــه بلعی ــت ذرات درنتیج ــن اس ــن ممک ــوند. همچنی ــون ش خ
ــب، ذرات  ــد. به این ترتی ــدا کنن ــوارش راه پی ــه دســتگاه گ شــدن ب
معلــق می تواننــد بســیار بیشــتر بــر سیســتم تنفســی کــودک تأثیر 

بگذارنــد.
*آلودگــی هــوا یــک عامــل خطــر بــرای همــه مبتالیــان 

به آســم اســت
آلودگــی هــوا، حــدود دوســوم افــراد مبتــا بــه آســم را در معــرض 
خطــر حملــه آســم قــرار می دهــد؛ بــه ایــن دلیــل کــه برخــی از 
ــتقیماً وارد  ــه مس ــتند ک ــک هس ــدازه ای کوچ ــی به ان ذرات آلودگ
ــم را  ــم آس ــی و عائ ــای هوای ــرعت راه ه ــوند و به س ــا می ش ریه ه
ــم در  ــدید آس ــث تش ــا باع ــوا نه تنه ــی ه ــک می کنند.آلودگ تحری
ــات نشــان  ــن بیمــاری می شــود بلکــه تحقیق ــه ای ــا ب ــراد مبت اف
می دهــد کــه ســطوح بــاالی آلودگــی هــوا می توانــد باعــث ابتــا 

ــود.  ــاالن ش ــودکان و بزرگ س ــه آســم در ک ب
ــد  ــی می کنن ــاال زندگ ــی ب ــا آلودگ ــی ب ــه در مناطق ــی ک کودکان
بیشــتر در معــرض خطــر هســتند. همچنین اگــر در دوران بــارداری 
در معــرض ســطوح باالیــی از آلودگــی باشــید، چــه خودتــان آســم 
داشــته باشــید چــه نداشــته نباشــید، احتمــال ابتــای کودک شــما 

بــه آســم بیشــتر اســت.
ــاران  ــن و بیم ــراد مس ــرای اف ــوا ب ــی ه ــر آلودگ *خط

ــی قلب
بــر اســاس گــزارش ســازمان بهداشــت جهانــی، آلودگــی 
مرگ ومیرهــای  کل  از  درصــد  جهــان، 25  سراســر  در  هــوا 
ــکیل  ــکمیک را تش ــی ایس ــی عروق ــای قلب ــه بیماری ه ــوط ب مرب
از ســد محافــظ  می دهد.  وقتــی ذرات وارد بــدن می شــوند، 
ــر  ــوند. ب ــون می ش ــان خ ــرده و وارد جری ــور ک ــا عب ــای م ریه ه

ــض  ــی را منقب ــای خون ــد رگ ه ــات، ذرات می توانن اســاس تحقیق
کننــد و باعــث باریــک شــدن آن هــا شــوند. ایــن نتیجــه، می توانــد 
ــی  ــد و حت ــک کن ــب کم ــار قل ــارخون و فش ــش فش ــه افزای ب
می توانــد درنهایــت باعــث ســکته مغــزی یــا حملــه قلبــی شــود. 
ــب را  ــکل قل ــا ش ــاختار ی ــد س ــن می توان ــوا همچنی ــی ه آلودگ
تغییــر دهــد و  ایــن ممکــن اســت درنتیجــه منجــر بــه نارســایی 
قلبــی یــا ســایر مشــکات قلبــی شــود.قرار گرفتــن کوتاه مــدت در 
معــرض ذرات مضــر نیــز خطــر حملــه قلبــی، آریتمــی )اختــال 
ریتــم قلــب(، ســکته مغــزی و نارســایی قلبــی را در جمعیت هــای 
ــای  ــه بیماری ه ــان ب ــن و مبتای ــراد مس ــد اف ــیب پذیر مانن آس
قلبــی عروقــی افزایــش می دهــد و عائمــی ماننــد تپش قلــب، درد 
قفســه ســینه یــا تنگــی نفــس را ایجــاد می کنــد لــذا افــراد مبتــا 
بــه بیماری هــای قلبــی در صــورت ادامــه یافتــن یــا تشــدید عائــم، 
بایــد از پزشــک متخصــص کمــک بگیرند. اگرچــه اثــرات آلودگــی 
ــا  ــر روی گروه هــای حســاس بســیار نگران کننــده اســت ام هــوا ب
تغذیــه خــوب کــه نشــان داده شــده اســت کــه تأثیــر قابل توجهــی 
بــر اثــرات آلودگــی هــوا دارد، ابــزاری فــوری بــرای کاهــش اثــرات 

منفــی آلودگــی هــوا اســت.
خــوردن  بــا  ســم زدایی  آنزیم هــای  *تقویــت 

چلیپایــی ســبزیجات 
ســبزیجات چلیپایــی ماننــد کلــم بروکلــی، گل کلــم، کلــم پیــچ، 
تربچــه، شــلغم و... می توانــد به طــور چشــمگیری آنزیم هــای 
ــطح  ــش س ــه کاه ــد و ب ــت کن ــا تقوی ــد م ــم زدایی را در کب س
ــد  ــان می ده ــات نش ــد. تحقیق ــک نمای ــا کم ــدن م ــاب در ب الته
ــم،  ــم، گل کل ــی، کل ــم بروکل کــه خــوردن بیــش از دو فنجــان کل
ــا 20 درصــد  ــی در روز ب ــا ســایر ســبزیجات چلیپای ــم پیــچ، ی کل
ــن ســبزیجات  ــط اســت و خــوردن ای ــرگ مرتب کاهــش خطــر م
راهــی مقرون به صرفــه بــرای مبــارزه بــا خطــرات آلودگــی هــوا در 

ــرای ســامتی باشــد. ــدت ب درازم
*اثر محافظتی مواد مغذی در برابر ذرات معلق

ــد  ــذی مانن ــواد مغ ــه م ــت ک ــان داده اس ــه نش ــن مطالع چندی
ویتامین هــای B، C، E،  D و امــگا PUFA 3 اثــرات محافظتــی در 
ــش مصــرف  ــد. افزای ــق دارن ــر آســیب های ناشــی از ذرات معل براب
ــی،  ــذی ضدالتهاب ــواد مغ ــایر م ــن س ــیدان ها و همچنی آنتی اکس
ممکــن اســت اســترس اکســیداتیو ناشــی از آلودگــی هــوا و التهاب 
در آســم، ســامت قلــب و عــروق و بیماری هــای التهابــی مزمــن را 
کاهــش دهــد و درنتیجــه راه حــل مفیــدی بــرای مقابلــه بــا اثــرات 

منفــی بــر ســامتی ارائــه دهــد.
بهینــه  میــزان  دریافــت  از  اطمینــان  بــرای  راه  بهتریــن 
ــرب،  ــای چ ــرف ماهی ه ــگا 3، مص ــای B، C، E، D و ام ویتامین ه
ــی،  ــم بروکل ــرغ، کیــوی، ســبزیجات، لیمــو، کل ــارچ، زرده تخم م ق
پرتقــال، گوجه فرنگــی، تخــم آفتاب گــردان، بــادام، فلفــل دلمــه ای، 
زیتــون، گــردو، محصــوالت لبنــی، حبوبــات و... بــه میــزان حداقــل 

ــه اســت. ــار در هفت دو ب
ــرف  ــذی مص ــواد مغ ــن م ــادی از ای ــزان زی ــه می ــه ب درصورتی ک
 3 امــگا  و  ویتامین هــا  خــواص  از  می خواهیــد  و  نمی کنیــد 
بهره منــد شــوید، بایــد مصــرف مکمــل را در نظــر داشــته باشــید.
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مجله سراسری دو زبانه 

ــیل  ــنه آش ــاحلی ،پاش ــق س ــه مناط ــت یکپارچ ــود مدیری نب
ــرداری  ــره ب ــه به ــت ک ــدران اس ــگری در مازن ــت گردش صنع
ــد نقشــه راه،  ــر نیازمن ــم نظی ــت ســاحلی ک ــن ظرفی ــه ای بهین
ــارکت  ــدار و مش ــذاری پای ــرمایه گ ــی، س ــزی اصول ــه ری برنام

ــت. ــی اس همگان
ــه اعتقــاد صاحبنظــران امــر یکــی از مهــم  مناطــق ســاحلی ب
تریــن و حســاس تریــن واحدهــای مورفولوژیکی)علمــی کــه از 
ــم از  ــده اع ــودات زن ــدان موج ــری اب ــکل ظاه ــاختمان و ش س
جانــوری و گیاهــی و غیــر زنــده »معدنــی ها«بحــث مــی کنــد( 
زمیــن هســتند در زمــان حاضــر حــدود دوســوم جمعیــت زمین 
در فاصلــه ۶۰ کیلومتــری از خــط ســاحلی زندگــی مــی کننــد 
ــی دارد کــه  ــان هفــت اســتان ســاحلی - دریای و کشــور عزیزم
ضــروری اســت بــرای اســتفاده بهینــه و پایــدار از ظرفیــت هــای 
ــن مناطــق  ــی شــمار مناطــق ســاحلی مدیریــت یکپارچــه ای ب

تهیــه و تدویــن اجرایــی شــود.
اســتان مازنــدران ۳۳۸ کیلومتــر ســاحل دارد کــه بخــش مهــم 
ــاد  ــتان محمودآب ــدران از شهرس ــرب مازن ــگری آن در غ گردش
تــا رامســر واقــع شــده اســت کــه ســاالنه پذیــرای میلیــون هــا 

مســافر و گردشــگر داخلــی و خارجــی اســت.
ــتن نقشــه راه گردشــگری، مشــکالت زیســت محیطــی  نداش
ــه  ــود تاسیســات و زیرســاخت هــای گردشــگری از جمل و کمب
مهمتریــن نقــاط ضعــف در ایــن پهنــه ســاحلی غــرب مازنــدران 
ــم ظرفیــت  ــدون شــک حجــم عظی ــه ب ــی رود ک ــه شــمار م ب
ــد  ــدران نیازمن ــتان مازن ــی اس ــه و حت ــن منطق ــواحل ای در س
ــه منظــور افزایــش توانمنــدی و کاهــش  مدیریتــی یکپارچــه ب
ــن مناطــق اســت.نتایج پژوهــش هــای انجــام  ــاط ضعــف ای نق
شــده دانشــگاه مازنــدران در ایــن ارتبــاط نیــز تاکیــد دارد کــه 
بــا ســرمایه گــذاری همــه جانبــه در بخــش گردشــگری مشــکل 
بیــکاری در ایــن اســتان برطــرف مــی شــود، نکتــه ای مهمــی 
کــه همــت جهــادی مســووالن دولــت ســیزدهم را مــی طلبــد.

بــر پایــه تحقیقــات یــاد شــده همچنیــن در صــورت صنعتــی 
ــافرپذیری  ــری از مس ــدران، جلوگی ــگری در مازن ــدن گردش ش
راهبــردی،  برنامه ریــزی  تدویــن  و  چادرخوابــی  و  صــرف 
مازنــدران طــی ۱۰ ســال آینــده ظرفیــت ایجــاد اشــتغال پایــدار 
بــرای یــک میلیــون و ۵۰۰ هــزار نفــر را فقــط در حــوزه خدمــات 
و گردشــگری دارد بــه عبارتــی دیگــر آمــار شــاغالن مازنــدران در 
حــوزه خدمــات و گردشــگری از ۷۰۰ هــزار نفــر در ســال ۱۴۰۱ 
در ســال ۱۴۱۰ بــه ۲ برابــر افزایــش خواهــد یافت. اســتاد رشــته 
ــت: بحــث  ــالن گف ــدران و گی ــای مازن ــگری دانشــگاه ه گردش
مدیریــت یکپارچــه مناطــق ســاحلی ســالهای متمادی اســت در 
کشــور مطــرح اســت و مــورد توجــه کارشناســان امــر واقع شــده 
امــا بــه جــز خطــه جنــوب ایــران آنهــم در شــرق تنگــه هرمــز 
کــه ســازمان بنــادر و دریانــوردی بــه صــورت عملیاتــی بــه انجام 
ایــن طــرح هــای مطالعاتــی اقــدام کرده اســت ،امــا متاســفانه در 
مناطــق ســاحلی شــمال یعنــی دریــای خــزر ایــن مهم هنــوز به 

صــورت قطعــی انجــام نشــده اســت.
ــامل  ــم ش ــواحل ه ــث س ــزود: در بح ــزدی اف ــا اورم محمدرض
زیســتگاه هــای انســانی شــهری هســت و هــم شــامل زیســتگاه 
هــای روســتایی بــه تعبیــر دیگــر هــم روســتای ســاحلی داریم و 
هــم مناطــق شــهری ســاحلی کــه هــر کــدام دارای کارکردهــا و 

مختصــات خــاص خودشــان هســتند.
وی خاطرنشــان کــرد : امــا آنچــه که اهمیــت دارد این اســت ،از 
مدیریــت یکپارچــه مناطــق ســاحلی ابتــدا بایــد ببینیــم چه می 
خواهیــم و بــرای چــه ایــن موضــوع بایــد طــرح بشــود و رابطــه 
اش بــا صنعــت گردشــگری چیســت؟ یعنــی ایــن ۲ فاکتــور چــه 

تاثیــری بــر هــم مــی گذارنــد و چــه تاثیــری از هــم مــی پذیرنــد 
چــون ایــن عوامــل مــی تواننــد بــه تعالــی بخشــی صنعــت پایدار 
گردشــگری در غــرب مازنــدران کمــک کننــد.وی تصریــح کــرد : 
در همــه جــای دنیــا بــه ایــن ۲ فاکتــور توجــه اصلــی دارد اولیــن 
آن زیســت محیطــی اســت یعنــی تمــام اکوسیســتم هــای آبــی 
، خاکــی ، جانــوری ، پوشــش گیاهــی و گونــه هــای جانــوری در 
ــد کارکردهــای زیســت  ــوم ســاحلی هســتند و بای آن زیســت ب

محیطــی آالینــده هــای محیطــی بررســی دقیــق شــود.
ــت  ــرح مدیری ــدون ط ــمال ب ــگری ش ــعه گردش توس

ــود ــی ش ــر نم ــاحلی میس ــق س ــه مناط یکپارچ
ایــن پژوهشــگر حــوزه گردشــگری اضافــه کــرد : اما در ســواحل 
مازنــدران مــا شــاهد ایــن هســتیم کــه آالینــده هــای بســیاری 
ــه مشــهودترین آن هســت  ــی آب ک ــن آلودگ ــم ای ــادی داری زی
در مناطــق ســاحلی خــزر بایــد بــه دنبــال کاهــش منابــع ایــن 
آالینــده باشــیم کــه مدیریــت یکپارچــه مناطق ســاحلی بــه این 

مســائل خیلــی توجــه ویــژه دارد.
یکپارچــه  بحــث  دوم  موضــوع   : کــرد  بیــان  اورمــزدی 
ــم  ــد کنی ــان را هدفمن ــت هایم ــد فعالی ــه بای ــت ک ــازی اس س
کــه در راســتای چیســت، حــاال آن کارکــرد مــی توانــد 
ــی  ــا چــون مبتن ــه م ــر اقتصــاد در منطق گردشــگری باشــد اگ
ــواحل را  ــه س ــم هم ــت بیایی ــگری هس ــت گردش ــر معیش ب
ــا  ــهرداری ه ــد ش ــق در ی ــن مناط ــه ای ــم ک ــاماندهی کنی  س

و دهیاری هاست.
ــا گردشــگری باشــد  وی خاطرنشــان کــرد : اگــر اســتراتژی م
کــه متاســفانه مــا ایــن راهبــرد را در ایــن منطقــه کمتــر مــی 
ــه طــور مثــال نوشــهر منطقــه ســاحلی ، گردشــگری  بینیــم ب
ــن  ــا همــه رویکردهــای ادارات و نهادهــا ای و بنــدری اســت ، آی
ــی  ــرار م ــهر ق ــادی نوش ــژه اقتص ــه وی ــا منطق ــتان ب شهرس
گیرد؟.ایــن فعــال گردشــگری مازنــدران اظهارداشــت : تــا بحــث 
حفاظــت از منابــع طبیعــی و محیــط زیســت و یکپارچــه ســازی 
و اســتراتژی هدفمنــد کــه در متــن مدیریــت یکپارچــه مناطــق 
ســاحلی هســت اتفــاق نیفتــد مــا نمــی تــو انیــم بحــث توســعه 
ــژه در  ــه وی ــدار را در مناطــق ســاحلی شــمال ب گردشــگری پای
ــوب  ــاحل جن ــت: در س ــم. وی گف ــم بزنی ــدران رق ــرب مازن غ
در ســواحل مکــران و شــرق تنگــه هرمــز و بخشــی از قطعــات 
منطقــه بندرعبــاس عــالوه بــر تهیــه طــرح مدیریــت یکپارچــه، 
طــرح تدقیــق داشــتند یعنــی دقــت نــگاری و حدنگاری ســاحل.

ســاحل غــرب مازنــدران تاکنــون در بحث گردشــگری 
خروجی نداشــته اســت

اورمــزدی اضافــه کــرد : خــط ترازهــا در شــمال ایــران نســبت 
بــه ســاحل جنــوب فــرق مــی کنــد چــون اینجــا، مــا چالــه خزر 
را داریــم در ایــن اینجــا ۲۹ متــر نســبت بــه آ بهــای آزاد جهــان 
پاییــن تــر هســتیم کــه قاعدتــا مــا زمانــی کــه بحــث ســاحل را 

مــی کنیــم یــا توســعه مناطــق ســاحلی را ایــن ســنجش هــا و 
پایــش هــا و حتــی مطالعــات و برنامــه ریــزی بــا ســاحل مثــل 

جنــوب ایــران فــرق مــی کنــد.
ــت  ــث مدیری ــن بح ــی اولی ــور کل ــه ط ــرد : ب ــح ک وی تصری
یکپارچــه مناطــق ســاحلی محیــط زیســت اســت و اکوسیســتم 
هــای زیردریایــی خلیــج فــارس و دریــای عمــان اعــم از جانــوری 
ــا شــمال ایــران فــرق مــی کنــد، در جنــوب ایــران  و گیاهــی ب
ــی را  ــه انزل ــط چال ــمال فق ــا در ش ــم م ــق داری ــای عمی دری
داریــم کــه گودتریــن نقطــه دریــای خــزر بــه عمــق ۹۵۰ متــر 
هســت.وی گفــت : از نــگاه برنامــه ریــزی بایــد ابتــدا اســتراتژی 
ــی  ــه م ــرح چ ــن ط ــی از ای ــیم یعن ــته باش ــدی داش هدفمن
ــم  ــم بکنی ــی خواهی ــتی م ــه برداش ــاحل چ ــا از س ــم ی خواهی
ــرد  ــد کارک ــا چن ــا دنی ــه ج ــاحل در هم ــه س ــن ک ــن ای ضم
ــدر  ــل بن ــادی مث ــادی. اقتص ــگری و اقتص ــه گردش دارد از جمل
نوشــهر هــم محــل تجــارت کاال باشــد، بایــد خــط ریــل آهــن 
ــن  ــه ای ــد ک ــته باش ــار داش ــرودگاه در کن ــد و ف ــل باش متص
ــن ــه بزرگتری ــت ک ــی اس ــدری و فرودگاه ــم بن ــتان ه  شهرس

 قابلیت است.
ــد بدانیــم کــه از ســواحل شــمال  ــن بای وی ادامــه داد : بنابرای
ــران چــه مــی خواهیــم و هدفگــذاری مــا چیســت؟ اولویــت  ای
ــا  ــک ه ــد روی تاکتی ــا بع ــود ت ــخص بش ــا مش ــتراتژی ه و اس

متمرکــز بشــویم.
ــه االن در  ــزی ک ــفانه چی ــرد : متاس ــان ک ــزدی خاطرنش اورم
ســواحل شــمال بــه ویــژه در غــرب مازنــدران شــاهد آن هســتیم 
ــت ،  ــده اس ــا ش ــاحل ره ــی س ــت یعن ــی اس ــرد بالتکلیف رویک
کافــی اســت از ســواحل نــور تــا رامســر قــدم بزنیــم کــه بــر ســر 
ســواحل چــه آمــده اســت و اکنــون چــه نــوع کاربــری هســت؟ 
هیــچ. یعنــی هیــج درآمدزایــی از ســواحل نمــی شــود، نــه دولت 
و نــه مــردم هیــج نفعــی نمــی برنــد در حالــی کــه در اقتصــاد 
ســاحلی هــم مــردم و بخــش خصوصــی بایــد بهــره منــد باشــند.
وی اظهارداشــت : ســواحل غــرب مازنــدران از گذشــته تــا امــروز 
ــتر  ــت بیش ــته اس ــی نداش ــج خروج ــگری هی ــث گردش در بح
شــهرک هــای ســاحلی بــوده اســت یعنــی شــمال را بــه اســم 
دریــا مــی شــناختند کــه بیاینــد تفریــح کننــد ولــی نــه ایــن که 
کل ســاحل را ببریــم زیــر ســاخت و ســازهای مســکونی خــاص.
ایــن اســتاد دانشــگاه افــزود : اهــداف نهایــی توســعه مدیریــت 
ــردم در اقتصــاد  ــه م ــن اســت ک یکپارچــه مناطــق ســاحلی ای
دریــا و ســاحل ســهیم باشــند یــا ســهم مــردم در کنــار ســهم 

حاکمیــت دولــت در کجاســت؟
ــخگو  ــدران پاس ــگری در مازن ــنتی گردش ــخه س نس

ــت نیس
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی 
ــر  ــگری دیگ ــنتی گردش ــخه س ــت نس ــد اس ــدران معتق مازن

ــت. ــتان نیس ــن اس ــعه ای ــاز توس ــخگوی نی پاس
ــاس  ــزی براس ــرزمینی و برنامه ری ــش س ــر آمای ــادق برزگ ص
تــوان و داشــته هــای گردشــگری را تنهــا راه حــل بــرون رفــت از 
یکنواختــی و کرختــی ایــن صنعت دانســت و افــزود: باید داشــته 
هــا و ویژگــی هــای نقطه به نقطه اســتان شناســایی و شناســانده 
ــر  ــه مهم ت ــذاران و از هم ــم گردشــگر و ســرمایه گ ــا ه شــود ت
مدیــران محلــی نســبت بــه بهــره بــرداری مناســب از آن اقــدام 
کنند.مدیــرکل میــراث فرهنگــی مازنــدران حــوزه گردشــگری را 
فراتــر از مســئولیت اداری و نهــادی برشــمرد و گفــت: باید تمامی 
نهادهــای اجرایــی جهــت توســعه گردشــگری و برنامــه ریــزی در 
ایــن بخــش بخصــوص جــذب ســرمایه گذار وارد میــدان شــوند و 

بــه صــورت جهــادی همصــدا باشــند.



ــدران  ــا در مازن ــای زیب ــوش گل ه ــوی خ ــه و ب رایح
ــوه  ــتان جل ــرمای زمس ــا در س ــس زاره ــد و نرگ پیچی

ــد. ــزارع داده ان ــا و م ــت ه ــه دش ــوازی ب ــم ن چش
ــس و  ــل گل نرگ ــتان فص ــا: زمس ــان نی ــه قرب  صدیق
ــار  ــتای اهلل رودب ــت. روس ــدران اس ــت آن در مازن برداش
بابــل از جملــه مناطقــی اســت کــه روســتاییان در آن بــه 
ــد  ــی از درآم ــد و بخش ــس می پردازن ــرورش گل نرگ پ

ــود. ــن می ش ــن راه تأمی ــا از ای خانواره
رضــا نتــاج از جملــه پــرورش دهنــدگان گیاهــان 
ــرورش  ــار پ ــه در کن ــل اســت ک ــی شهرســتان باب داروی
گل محمــدی، بخــش اعظمــی از زمین هــای کشــاورزی 
خــود را در ســال های اخیــر بــه کشــت گل نرگــس 
اختصــاص داده اســت، اظهــار داشــت: ســه ســال پیــش 
ــه  ــدی ب ــار گل محم ــه در کن ــادم ک ــر آن افت ــه فک ب
ــر  ــد در براب پــرورش گیاهــی دیگــری بپــردازم کــه بتوان
ســرمای زمســتان مقــاوم باشــد و بعــد از جشــنواره عطــر 
نرگــس در جویبــار متوجــه شــدم زمین هــای حاصلخیــز 
ایــن شهرســتان نیــز مســتعد پــرورش گل نرگــس 
خواهــد بــود پــس تصمیــم گرفتــم کــه بــه پــرورش ایــن 

ــردازم. گل بپ
ــی  ــاورزان مازندران ــد کش ــه درآم ــان اینک ــا بی ــاج ب نت
بیشــتر در فصــل برداشــت برنــج و مرکبــات اســت 
ــا  ــد ت ــس ســبب ش ــدی و نرگ ــزود: کشــت گل محم اف
ــش  ــل افزای ــه فص ــه س ــه ب ــاورزان منطق ــد کش درآم
ــدی  ــت گل محم ــا برداش ــد ب ــاورزان بتوانن ــد و کش یاب
در مــاه اردیبهشــت، برداشــت مرکبــات در فصــل پاییــز 
ــتان  ــل زمس ــس در فص ــت گل نرگ ــن برداش و همچنی
ــن  ــا ای ــد وب ــش دهن ــود را افزای ــاورزی خ ــد کش درآم
کشــاورزی  محصــول  بــودن  بعــدی  تــک  از   روش 

خود داری کنند.

درآمد گل نرگس چند برابر شالیزار است
ــن کشــت گل نرگــس  ــر ای ــح کــرد: عــاوه ب وی تصری
چندیــن برابــر شــالی درآمدزایــی دارد و بــا اصــاح 
ــه را تشــویق  ــوان کشــاورزان منطق ــوی کشــت می ت الگ
ــر محصــوالت  ــار دیگ ــن گل درکن ــه کشــت ای ــرد تاب ک

ــد. ــاورزی بپردازن کش
ایــن پــرورش دهنــده گیاهــان دارویــی اظهــار داشــت: 
امیــدوارم بتوانــم در گام بعــدی بــا اســانس گیــری از ایــن 
گل در صــدد صــادرات عطــر گل نرگــس بــه کشــورهای 
ــول  ــن محص ــادرات ای ــی را در ص ــای مثبت ــر گام ه دیگ
بردارم.نتــاج بابیــان خــواص گل نرگــس گفــت: تاریخچــه 

ایــن گل نشــان می دهــد کــه گل نرگــس از دیــر بــاز در 
بیــن مــردم سراســر جهــان و کشــور مــان محبوب اســت 
و می توانــد بازارهــای داخلــی و خارجــی خوبــی را بــرای 

ایــن محصــول پیــش بینــی کــرد.
ــس  ــف گل نرگ ــواع مختل ــه ان ــرد: البت ــح ک وی تصری
ــی از  ــه یک ــود ک ــا کشــت می ش ــر دنی ــروزه در سراس ام
ــن عطرهــا در صنعــت  ــذت بخــش تری خوشــبوترین و ل
ــداران  ــه طرف ــت ک ــیرازی اس ــس ش ــر گل نرگ گل ، عط

ــادی دارد. زی

گل نرگــس از جملــه گل هــای مقــاوم زمســتانی 
اســت

محمدرضــا قربــان نیــا از جملــه فروشــندگان گل هــای 
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــز در گفتگ ــل نی ــتان باب ــی شهرس زینت
ــه گل هــای محبــوب در  ــزود: گل نرگــس ازجمل مهــر اف
میــان مــردم اســت کــه بــه صــورت شــاخه بریــده بیشــتر 

عرضــه می شــود.
ــورد  ــی در م ــم، اطاعات ــرن نوزده ــا ق ــه داد: ت وی ادام
طبقــه بنــدی انــواع مختلــف گل نرگــس بــه طــور جــدی 
ــواع مختلــف ایــن  در دســترس نبــود. اگرچــه امــروزه ان
گل شناســایی شــده و نــام مخصــوص بــه خــود را دارنــد، 
امــا در بیــن مــردم انــواع مختلــف بــه همــان نــام نرگــس 

ــود. ــناخته می ش ش
وی افــزود: گلــی کــه بیشــتر در دســترس مــردم اســت، 
ــس  ــه نرگ ــه ب ــها ک ــس ش ــر و نرگ ــج پ ــس پن نرگ
شــیرازی نیــز معــروف اســت، بــوده و دارای شــیپوری زرد 
ــرگل نرگــس اســت و  ــا گلبرگ هــای مت ــگ همــراه ب رن
ــد  ــداری می کنن ــه صــورت دســته ای آن را خری ــب ب اغل
البتــه در ســال های اخیــر برخــی از باغــداران نیــز تمایــل 
بــه خریــد پیــاز ایــن گیــاه بــرای پــرورش آن در ســطح 

ــد. ــز کرده ان ــی حاصلخی اراض
قربــان نیــا ادامــه داد: گل نرگــس جــزو خانــواده 
گیاهــان آماریلیــس یــا مارچوبــه اســت کــه بــا گل هایــی 
ــم، خورشــیدی و  ــا آماریلیــس، گل مری ــل نســرین ی مث
ــا  ــراه ب ــازی هم ــاه پی ــن گی ــت و ای ــواده اس آکاو هم خان
گل هــای یــخ، کاملیــا و یاســمن زمســتانی بــه چهــار گل 

ــه ســرمای شــدید مشــهور اســت. ــاوم ب مق
ــا اظهــار داشــت: نرگــس گیاهــی اســت کــه  ــان نی قرب
ــی  ــای طبیع ــه آب داردوبارش ه ــی ب ــیار کم ــاز بس نی
بــاران در منطقــه نیــاز آبــی؛ ایــن گیــاه را کامــًا تأمیــن 
ــا  ــت و ب ــم اس ــی دی ــت در اراض ــل کش ــد و قاب می کن
توجــه بــه خشکســالی و کاهــش آب هــای زیرزمینــی در 

ــع  ــظ مناب ــه حف ــاه ب ــن گی ــت ای ــر کش ــال های اخی س
ــد. ــادی می کن ــک زی ــز کم ــتان نی ــی اس آب

ــس  ــه گل نرگ ــت: ۶۰ گون ــان ســخنانش گف وی در پای
ــور  ــه در کش ــود ک ــت می ش ــان کش ــگ در جه ــا ۶ رن ب
دشــت ها  در  می تــوان  را  آن  گونــه  چهــار  ایــران 
ایــام،  واســتان های  زاگــرس  کوهپایه هــای  و 
 لرســتان، خوزســتان، فــارس، کهکیلویــه و مازنــدران 

مشاهده کرد.
بــوی گل نرگــس آرامــش دهنــده بــوده و باعــث 
ــای  ــر دغدغه ه ــان در براب ــاب و روان انس ــکین اعص تس

ــت ــروزی اس ــی ام زندگ
ــود را  ــز خ ــی نی ــهروندان بابل ــامی از ش ــه اس مرجان
ــد:  ــد و می گوی ــی می کن عاشــق عطــر گل نرگــس معرف
ــی  ــواص درمان ــا وخ ــه زیب ــر رایح ــاوه ب ــس ع گل نرگ
نمــاد تولــدی دوبــاره و مقــاوم در برابــری ســرمای 
شــدید زمســتان اســت زیــرا زمانــی کــه تمــام گیاهــان 
ــد، گل نرگــس در ســرمای زمســتان  ــه خــواب می رون ب

ــد. ــری می کن ــوه گ عش
ــش  ــس آرام ــوی گل نرگ ــد: ب ــه می ده ــامی ادام اس
دهنــده بــوده و باعــث تســکین اعصــاب و روان انســان در 

ــت. ــروزی اس ــی ام ــای زندگ ــر دغدغه ه براب

ــی بیوتیــک ضــد افســردگی  عطــر نرگــس آنت
اســت

ــر در  ــد عط ــندگان برن ــه فروش ــادران از جمل ــاس ن الی
شهرســتان بابــل اســت کــه در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر 
بیــان کــرد: عطــر گل نرگــس عطــری اســت جــذاب کــه 
بــه آنتــی بیوتیــک ضــد افســردگی معــروف اســت و در 
ــروه  ــن عطــر دارای گ ــد می شــود، ای ــران تولی کشــور ای
بویایــی گلــی اســت کــه بــرای رایحــه درمانــی و تقویــت 

ــه می شــود ــز توصی اعصــاب نی
وی تصریــح کــرد: عطــر گل نرگــس در رایحــه درمانــی 
خواصــی  دارای  و  می گیــرد  قــرار  اســتفاده  مــورد 
چــون رفــع اســترس و اضطــراب؛ تقویــت اعصــاب 
ــرماخوردگی  ــه س ــاء ب ــری از ابت ــگیری و جلوگی  پیش

و زکام است.
ــی  ــای زینت ــاوم زیب ــای مق ــه گل ه ــس از جمل گل نرگ
اســت کــه دارای خــواص مختلــف درمانــی و همچنیــن 
ــان مــردم جهــان اســت  ــادی در می ــداران زی دارای طرف
ــران  ــود در ای ــیل موج ــه پتانس ــه ب ــوان باتوج ــه می ت ک
ــزی  ــه ری ــا برنام ــس ب ــد گل نرگ ــرورش و تولی ــر پ ازنظ
کان، ایــن گل زینتــی را جایگزیــن صــادرات نفــت کــرد.
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مجله سراسری دو زبانه 

 جلوه گری جلوه گری
 بهاری  بهاری گل نرگسگل نرگس  

در دشت های در دشت های 
زمستانه مازندرانزمستانه مازندران



 مازنـدران روی
 کمربند سـرطان

خودنمایــی روِی دیگــر افزایــش بیماری هــای غیــر واگیــر 
ــه  ــای ارائ ــده و آماره ــودار ش ــرطان نم ــدران در س در مازن
شــده از ســوی مســووالن حــوزه بهداشــت و درمــان بیانگــر 

افزایــش ابتــا مــردم اســتان بــه ایــن بیمــاری اســت.
بارهــا و بارهــا هــر بــار ســخن از بیمــاری هــای غیرواگیر در 
مازنــدران مطــرح مــی شــد همــواره از بیمــاری دیابــت نــام 
بــرده شــده اســت و اینکــه مازندرانــی هــا در مســیر ابتــا به 

دیابــت و رتبــه دار شــدن در کشــور قــرار گرفتنــد.
جرگــه  بــه  هــم  ســرطان  بیمــاری  اکنــون   امــا 
بیمــاری هــای غیرواگیــر کــه مازندرانــی هــای بیشــتری را 
ــوزه  ــووالن ح ــرار دارد و مس ــت ق ــرده اس ــود ک ــر خ درگی
ــن  ــرای ای ــر را ب ــگ خط ــتان زن ــان اس ــت و درم بهداش

ــد. ــدا درآوردن ــه ص ــاری ب بیم
ســاالنه هــزاران مــورد ابتــا به ســرطان در ایــران و میلیونها 
نفــر در جهــان رخ مــی دهــد کــه در صــورت تشــخیص بــه 
موقــع و زودهنــگام، تومــور در مراحــل اولیــه محــدود شــده، 
ــود  ــرل و بهب ــکان کنت ــانتر و ام ــان آن آس ــه درم در نتیج

کامــل آن بســیار زیــاد مــی شــود.
بنــا بــه اظهــار نظــر کارشناســان حــوزه بهداشــت و درمــان 
ــل  ــاری قاب ــک بیم ــرطان ی ــوم س ــور عم ــاف تص ــر خ ب
پیشــگیری اســت و بیــش از ۴۰ درصــد ســرطان هــا قابــل 

پیشــگیری هســتند.
ــر  ــه ازای ه ــردان ب ــی ســرطان در م ــروز جهان متوســط ب
۱۰۰ هــزار نفــر ۲۱۹ و در کشــور مــا ایــن رقــم ۱۵۷ نفــر 
ــه ازای  ــان ب ــروز جهانــی ســرطان در زن اســت و متوســط ب
هــر ۱۰۰ هــزار نفــر ۱۸۳ و در ایــران ۱۳۰ نفــر اســت. میزان 
بــروز ســالیانه ســرطان در ایــران کمتــر از متوســط جهانــی 
اســت امــا پیــش بینــی مــی شــود بــروز ســرطان در ایــران 
طــی ۲دهــه آینــده ۲ برابــر متوســط جهانــی افزایــش یابــد.
در همیــن حــال ســرطان بــا ۱۶ درصــد، بعــد از بیمــاری 
هــای قلبــی عروقــی، دومیــن عامــل مــرگ و میــر در کشــور 
مــا بــه شــمار مــی رود کــه عــاوه بــر از دســت رفتــن جــان 
افــراد در ابتــا بــه ایــن بیمــاری، بنــا بــه آمارهــای ســرطان 
جــزو یکــی از پرهزینــه تریــن بیمــاری هــا بــه شــمار مــی 
رود و ســاالنه رقمــی معــادل چهــار هــزار میلیــارد تومــان 

بــرای ایــن بیمــاری در کشــور هزینــه مــی شــود.
ــرای  ــرطان ب ــاری س ــه بیم ــرایطی ک ــه ش ــه ب ــا توج ب
مبتایــان بوجــود مــی آورد مازنــدران طــی ســالهای اخیــر 
رونــد افزایشــی ابتــا بــه ایــن بیمــاری را دارد بــه طویکــه در 
ــه شــده در ایــن خصــوص  جدیدتریــن و آخریــن آمــار ارائ
کــه کتــاب ســیمای ســرطان کشــور و مازنــدران درج شــده 
ــر  ــن وضعیــت تشــریح شــده اســت کــه عــاوه ب اســت ای
ــترین  ــتان، بیش ــاری در اس ــن بیم ــه ای ــا ب ــش ابت افزای
ــتان،  ــزرگ، پس ــه روده ب ــوط ب ــا مرب ــرطان ه ــی س فراوان

ــه رحــم اســت. ــتات و دهان پروس
همچنین ســرطان بــه عنــوان ســومین عامــل مــرگ و میر 
زودرس در مازنــدران اســت که شــاید ایــن موضــوع نشــان 

دهنــده شــدت بیمــاری در اســتان را بــه مــا نشــان دهــد.

روند افزایش ابتال به سرطان در مازندران
رییــس گــروه بیمــاری هــای غیرواگیــر معاونــت بهداشــتی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران در ایــن بــاره بــه خبرنگار 
ایرنــا گفــت: بــر اســاس جدیدتریــن آمــار منتشــر شــده در 
ــداد کل  ــدران، تع ــور و مازن ــرطان کش ــیمای س ــاب س کت
ــر در ســال  ــزار و ۸۲۹ نف ــار ه ــوارد جدیدســرطان از چه م
۱۳۹۳ بــه هفــت هــزار و ۶۱۰ نفــر در ســال ۱۳۹۷ افزایــش 
یافــت کــه ۵۷.۵۸ درصــدی کل ســرطانها در اســتان را 

شــاهد هســتیم.
رقیــه زکــی زاده افــزود:در ایــن میــان مــوارد جدیــد 
ســرطان پســتان ۱۰۴.۲ درصــد، مــوارد جدید ســرطان روده 
بزرگ)کولورکتــال( ۸۱.۸۸ درصــد و مــوارد جدیــد ســرطان 

ــم. پروســتات ۱۰۴.۸ درصــد رشــد داشــته ای
وی مــوارد جدیــد ســرطان معــده در آن ســال را ۲۳ 
درصــد و مــوارد جدیــد ســرطان دهانــه رحــم ۱۹.۵ درصــد 
اعــام کــرد و ادامــه داد: تمامــی ایــن آمارهــا نشــان دهنــده 
افزایــش تعــداد مبتایــان بــه ســرطان در مازنــدران اســت 
کــه موضــوع جــدی در زمینــه بیمــاری هــای غیــر واگیــر 

بــه شــمار مــی رود.
رییــس گــروه بیمــاری های غیــر واگیــر معاونت بهداشــتی 
دانشــگاه علوم پزشــکی مازنــدران گفــت:در بین ســرطانهای 
شــایع کشــور و مازندران، ســه ســرطان روده بزرگ، پســتان 
ــل  ــال قاب ــن ح ــن و در عی ــایع تری ــم از ش ــه رح و دهان

پیشــگیری تریــن ســرطان هــا هســتند.
ــی  ــه همیــن دلیــل برنامــه مل ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب وی ب
پیشــگیری از آنهــا در نظــام ســامت کشــور در حــال 
ــری  ــدران نیزغربالگ ــتان مازن ــزود: در اس ــت، اف ــرا اس اج
ــه صــورت آزمایشــی در شهرســتان  ــزرگ ب ســرطان روده ب

ــد. ــروع ش میاندورودش
ــترش  ــا گس ــال ب ــن امس ــه داد : همچنی ــی زاده ادام زک
ــع ۱۶۰  ــد و توزی ــا خری ــن ســرطان ب ــری ای ــه غربالگ برنام
ــرطان روده  ــگام س ــخیص زودهن ــت تش ــت فی ــزار تس ه
بــزرگ در جمعیــت ۵۰ تا ۶۹ ســال روســتایی شهرســتانهای 
ــرا  ــدران اج ــکی مازن ــوم پزش ــگاه عل ــش دانش ــت پوش تح

شــده اســت.
ــت  ــایی و ثب ــه را شناس ــن برنام ــرای ای ــدف از اج وی ه
ــن ســرطان و ســپس  ــه ای ــا ب ــا مبت بیمــاران مشــکوک ی
ارائــه خدمــات مناســب در ســطوح مختلــف شــبکه 
بهداشــتی درمانــی و نیــز ســاماندهی نظــام ارجــاع، درمان و 

ــرد. ــام ک ــاران اع ــت بیم مراقب

کهنســالی، کــم تحرکــی، چاقــی والگوهــای غلــط 
غذایــی، عوامــل تاثیرگــذار ابتــال بــه ســرطان

معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران نیــز 
ــاره  ــتان اش ــرطان در اس ــه س ــا ب ــزان ابت ــش می ــه افزای ب
ــه  ــه ایــن بیمــاری ب کــرد، گفــت: بخشــی از علــت ابتــا ب
ســن مرتبــط اســت و اســتان هایــی کــه بــا کهنســالی روبرو 

هســتند میــزان ابتــا بــه بیمــاری در آنهــا زیــاد اســت.

ــدران از جملــه مســن تریــن  عبــاس علیپــور افــزود : مازن
ــه طوریکــه ۱۵  ــه شــمار مــی رود ب اســتان هــای کشــور ب
ــن  ــالمند باس ــراد س ــتان را اف ــن اس ــت ای ــد از جمعی درص
بــاالی ۶۵ ســال تشــکیل مــی دهنــد در حالیکــه میانگیــن 

جمعیــت ســالمند کشــور ۹ درصــد اســت.
مازنــدران حــدود ســه میلیــون و ۴۰۰ هــزار نفــر جمعیــت 
ــر  دارد کــه از ایــن میــزان ۲ میلیــون و ۸۰۰ هــزار نفــر زی
پوشــش دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران یکــی از ۲ 

ــد. ــرار دارن ــن اســتان ق ــوم پزشــکی ای دانشــگاه عل
ــذاری  ــل تاثیرگ ــی از عوام ــاال یک ــن ب ــه داد : س وی ادام
در افزایــش تعــداد مبتایــان بــه ســرطان در مازنــدران بــه 
شــمار مــی رود کــه در کنــار دیگــر عوامــل مــی توانــد تاثیــر 

خــود را بگــذارد.
معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران گفت: 
میــزان امیــد بــه زندگــی مــردم مازنــدران بیــش از ۷۶ ســال 
اســت کــه ایــن میانگیــن بــه نســبت کشــور رقــم باالتــری 
اســت کــه همیــن موضــوع در احتمــال افزایــش میــزان ابتا 

افــراد بیشــتر به بیمــاری ســرطان تاثیــردارد.
ــم  ــای ک ــه داره ــه جــزو رتب ــا ک ــی ه ــزود: مازندران وی اف
تحرکــی و چاقــی در کشــور بــه شــمار مــی رونــد همیــن 
ــر  ــرطان تاثی ــه س ــراد ب ــا اف ــزان ابت ــر می ــود ب ــل خ عوام
گذاشــته اســت و بــه عنــوان فاکتــور خطــر در ایــن خصوص 

ــه شــمار مــی رود. ب
بــه گفتــه علیپــور الگوهــای غذایی نادرســت یعنــی مصرف 
زیــاد شــیرینی و نمــک خــود از دیگــر عوامــل تاثیر گــذار بر 
رونــد افزایــش ابتــای مازندرانــی هــا بــه بیمــاری هــای غیر 
واگیــر از جملــه ســرطان تاثیــر گذاشــته و اکنــون بخــش 
بیشــتری از هزینــه هــای درمانــی بــرای ایــن بیماران ســوق 

پیــدا کــرده اســت.
وی گفت:توریســتی و گردشــگری مازنــدران نیــز ســامت 
مــردم اســتان را تحــت الشــعاع قــرار داده اســت و افزایــش 
تعــداد فســت هــا در مناطق مختلف اســتان شــاهد هســتیم 
کــه ایــن نــوع غــذا جــزو غذاهــای نامناســب و مضــر بــرای 

ســامتی بــه شــمار مــی رود.
ــه  ــدران ب معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی مازن
ــه شــیوه و ســبک زندگــی  ــرد ک ــه ک ــردم اســتان توصی م
خــود را تغییــر بدهنــد و از حالــت کــم تحرکی و اســتفاده از 

غذاهــای نامناســب بپرهیزنــد.
ــوم  ــگاه عل ــوع دانش ــن موض ــتای همی ــت:در راس وی گف
پزشــکی مازنــدران برنامــه غربالگــری ســرطان هــای 
کار  دســتور  در  را  پســتان  و  رحــم  دهانــه  گوارشــی، 
قــرار داده اســت و بخشــی از افزایــش تعــداد مــوارد 
ــای  ــرح ه ــن ط ــرای ای ــی از اج ــرطان ناش ــه س ــا ب ابت
ــه شناســایی مــوارد جدیــد  غربالگــری اســت کــه منجــر ب

 شده است.
ــرطان را  ــه س ــا ب ــد ابت ــوارد جدی ــایی م ــور شناس علیپ
زمینــه ســاز اقــدام بموقــع و موثــر بــرای درمــان و جلوگیری 

از تبعــات بیمــاری دانســت./ایرنا
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معــاون فنــی مرکــز ســامت محیــط و کار وزارت بهداشــت، در 
ــه  ــا ورود ب ــا پروتــکل هــای بهداشــتی در کشــور همزمــان ب ارتبــاط ب

ــه داد. ــی ارائ ــا، توضیحات ــد کرون ــوج جدی م
محســن فرهــادی، در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر گفــت: میــزان رعایت 
ــرده و  ــدا ک ــش پی ــا کاه ــای دنی ــه ج ــتی در هم ــای بهداش پروتکل ه
ایــن موضــوع شــامل کشــور مــا هــم می شــود. البتــه شــرایط مــه در 
ــا  ــت.وی ب ــر اس ــورهای دیگ ــر از کش ــی بهت ــا، خیل ــت پروتکل ه رعای
عنــوان ایــن مطلــب کــه میــزان رعایــت پروتکل هــا در کشــور حــدود 
۳۲ درصــد اســت، افــزود: در فصــل زمســتان، بایــد پروتکل هــای 
ــم،  ــور بگیری ــا را فاکت ــر کرون ــرا، اگ ــت؛ زی ــدی گرف ــتی را ج بهداش
ــتلزم  ــز، مس ــزا نی ــرماخوردگی و آنفلوان ــل س ــر مث ــای واگی بیماری ه

ــت. ــا اس ــت پروتکل ه رعای
ــته  ــای سربس ــک در فضاه ــتفاده از ماس ــه اس ــه ب ــادی در ادام فره
ــل  ــر تجمــع مث ــای سربســته خصوصــاً پُ ــت: فضاه ــرد و گف اشــاره ک
جملــه  از  رســتوران ها،  و  تجــاری  مراکــز  دانشــگاه ها،  مــدارس، 

ــم. ــتفاده کنی ــک اس ــاً از ماس ــد حتم ــه بای ــت ک ــی اس مکان های
معــاون فنــی مرکــز ســامت محیــط و کار وزارت بهداشــت تاکیــد 
ــی کــه می بایســت از ماســک اســتفاده  کــرد: یکــی دیگــر از مکان های
ــرون شــهری اســت. ــل درون شــهری و ب ــل و نق ــاوگان حم ــم، ن کنی

ــتن  ــا، شس ــد کرون ــوج جدی ــا م ــه ب ــدی در مقابل ــزود: گام بع وی اف
ــاط  ــتیم، ارتب ــم داش ــی عائ ــر، وقت ــه مهم ت ــت و نکت ــت ها اس دس
ــا دیگــران قطــع کنیــم؛ حتــی اگــر احســاس می کنیــم  خودمــان را ب
دچــار ســرماخوردگی شــده ایــم یــا آنفلوانــزا گرفتــه ایــم. زیــرا، شــرایط 
بیمــاری در افــراد یکســان نیســت و همیــن بیمــاری ســاده امــا 

ــد. ــاک باش ــری خطرن ــرای دیگ ــد ب ــردار، می توان واگی

فرهــادی بــه اســتفاده از تهویــه مطبــوع در فضاهــای سربســته اشــاره 
کــرد و گفــت: متأســفانه، تهویــه یکــی از توصیه هــای اکیــد مــا اســت 

کــه کمتــر بــه آن توجــه می شــود.
ــزود:  ــرد و اف ــاره ک ــت اش ــات وزارت بهداش ــه اقدام ــه ب وی در ادام
ــه ای تیم هــای بازرســی  ــد، طــی اباغی ــوج جدی ــل از شــروع م ــا قب م
را ملــزم ســاختیم کــه مراکــز تجمعــی را مــورد هــدف قــرار بدهنــد.
ــط  ــتی توس ــای بهداش ــدید نظارت ه ــه تش ــاره ب ــا اش ــادی ب فره
تیم هــای بازرســی، گفــت: مــا کمــاکان بــر اعمــال نظارت هــا از 
طریــق ســامانه » ایــران مــن« و کنتــرل هوشــمند پروتکل هــا، اصــرار 
داریم.معــاون فنــی مرکــز ســامت محیــط و کار وزارت بهداشــت تاکید 
ــه  ــم ک ــرده ای ــز کک ــه موضــوع تمرک ــر روی س ــا ب ــع، م ــرد: در واق ک
شــامل رعایــت بهداشــت فــردی، اســتفاده از تهویــه و کنترل هوشــمند 
پروتکل هــا از طریــق ســامانه »ایــران مــن« اســت.فرهادی بــا اشــاره بــه 
گســتردگی فعالیــت ســامانه ایــران مــن، گفــت: ایــن ســامانه در حــال 
حاضــر، سیســتم نــاوگان حمــل و نقــل درون شــهری و بــرون شــهری، 
مــدارس و دانشــگاه ها را تحــت پوشــش دارد. البتــه ایــن پوشــش، صــد 
درصــد نیســت.وی در عیــن حــال بــه نظارت هــای فیزیکــی تیم هــای 
بازرســی بهداشــت محیــط اشــاره کــرد و افــزود: ایــن تیم هــا بــه طــور 

ــه می شــود. ــز ارائ ــای هفتگــی نی ــال هســتند و گزارش ه ــل فع کام
ــرار اســت همچــون  ــا ق ــه آی ــن ســوال ک ــه ای ــادی در پاســخ ب فره
از ورود مســافران بــدون ماســک بــه متــرو و  موج هــای قبلــی 
ــوال را  ــن س ــخ ای ــت: پاس ــر، گف ــا خی ــود ی ــری ش ــا جلوگی اتوبوس ه
پیــک جدیــد مشــخص خواهــد کــرد. وی افــزود: اولویــت مــا، کنتــرل 
هوشــمند پروتکل هــا اســت و نمی خواهیــم محدودیت هــای دوران 

ــردد. ــال گ ــا اعم ــی کرون ابتدای
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