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به گزارش قرن، بیش از یک ســال از فعالیت معاون عمرانی در استان 
مازندران می گذرد.

در مدت یک ســال گذشــته اظهار نظرهای متفاوتی از علیخانی در 
بخش هــای عمرانی به صورت یک طرفه و یکجانــه و در قالب خبرهای 
هدایت شــده از سایت اســتانداری مازندران منتشر شده و علیخانی 
گزارش عملکردی از اقداماتش در استان در جمع خبرنگاران ارائه نداده 
است و آنچه را هم که انتشار داد شده است به صورت دستوری بیان شده 
 و در نهایت هم مشــخص نشــده که این طرح های عملیاتی شده است

 یا خیر؟!
یک نمونه از خبر علیخانی که توسط استانداری مازندران منتشر شده 
را مورد ارزیابی قرار می دهیم تا حداقل برای اظهارات مطرح شده در باال 

به صورت مصداقی برای مخاطبان تشریح کنیم.
بنا بر متن خبری منتشر شده از استانداری مازندران در سفر آخری که 
علیخانی به غرب مازندران داشته معاون عمرانی با اشاره به این که طرح 
های توسعه ای استان از جمله طرح های جامع شهری، تفصیلی و هادی 
که متاسفانه بیشتر این طرح ها قدیمی شده و پاسخگوی نیاز امروز مردم 
نیست باید به روز شود، گفت: تامین مسکن و اشتغال جویندگان کار از 

دغدغه های استاندار مازندران است.  
در همین ارتباط انتظار بود که معاون عمرانی این بررسی ها را پیش از 
دریافت ماموریت استانداری انجام دهد، یا حداقل در مدت ۶ ماهه بررسی 
اجمالی از وضعیت طرح های هادی داشــته و نقاط قوت و ضعف را مورد 

بررسی قرار دهد.
از طرفی قطع بــه یقین زمانی که قرار بود به عنــوان معاون عمرانی 
 منصوب شــود با ارائه طرح به اســتاندار این مســئولیت را دریافت

 کرده است.
طرح گفتمان شود و باید بشود برای روزهای اولیه مسئولیت یک مدیر 
است، مدیر پس از یک سال باید کارنامه و اقدامات انجام شده را در اختیار 

رسانه ها قرار دهد.
گفتمان شود و باید بشود چند سالی در استان مرسوم شود و درست 
افرادی از این گفتمان اســتفاده می کنند که خودشان دست اندار کار 

هستند. اینکه طرح  هادی باید اصالح شود درست اما چه کسی مسئول 
اصالح و به روز رسانی آن است؟

از معاون عمرانی انتظار بود که در گفت و گو با ســایت استانداری هم 
می گفت که ما برنامه ارائه دادیم و به زودی آن را عملیاتی می کنیم.

رضا علیخانی، در ادامه افزود: اگر چه واگذاری انشعابات آب، برق و گاز 
در حریم شهرها و روســتاها با کاربری مسکونی ممنوع است اما توصیه 

شده به آنان در ارائه این گونه خدمات توجه بیشتری شود.
معاون عمرانــی در این بخش از اظهاراتــش دو پهلو صحبت کرده و 
باالخره تکلیف متولیان در این حوزه را مشــخص نکرده است و استان 

مازندران از این بالتکلیفی ها دچار خسران شده است.
باالخره مشخص نشده که دســتگاه  اجرایی به این افرادی که از نظر 

معاون عمرانی تخلف کردند خدمات ارائه بدهد یا خیر!
وی بیان داشت: در ادوار گذشته؛ ســاخت و سازهای زیادی صورت 
گرفت اما حساب عده ای که کارشــان تخریب اراضی کشاورزی، بساز 
و بفروش است با کســانی که پناهگاهی جز یک واحد مسکونی ندارند، 

جداست.
علیخانی گفت: نباید اجازه داد همانند گذشــته اراضی کشاورزی بی 
حد و اندازه تخریب و ویالسازی شود و این جزو خطوط قرمز مسووالن در 

دولت مردمی است.
علیخانی در بخش دیگری از اظهارات خویش گذشتگان را مورد عتاب 
و خطاب قرار داده و از ساخت و سازهای بی مورد ایراد گرفته است، وقتی 
مسئولی از اقداماتی ایراد گرفته باید در کنارش راهکار ارائه دهد و برای 

وضعیت موجود برنامه منظم و مدونی ارائه دهد.
اصال ایراد گیری از گذشــت گان بدون ارائه برنامه و راهکار در کشور 
باب شده، کمتر دیده شده که آیت اهلل رئیسی از گذشتگان ایراد بگیرد 
اما متاسفانه این روش در بین مدیران میانی و یا مدیران استانی به وفور 

دیده می شود.
وقتی ایراد و اشــکالی برای یک اقدامی مطرح است باید در کنار آن 
راهکار ارائه شود،در این دولت هم خروارها پرونده ساخت و ساز غیر مجاز 

دیده وجود دارد چرا جلوی آن گرفته نمی شود.
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ــای  ــرن: فعالیته ــی ق ــرویس اجتماع ــی س اختصاص
فرهنگــی و عملکــرد حــوزه جوانــان اداره کل ورزش 
ــتاندار و  ــاون اس ــه مع ــت ک ــده اس ــف ش ــدر ضعی اینق
ــان  ــه جوان ــذف کلم ــنهاد ح ــل پیش ــژه باب ــدار وی فرمان
مازنــدران جوانــان  و  ورزش  کل  اداره  ســردرب  از   را  

داده است!!!
ــان اداره کل ورزش  ــوزه جوان ــرد ح ــادات از عملک انتق
ــده  ــانه ای ش ــا رس ــر باره ــالهای اخی ــان در س و جوان
اســت ولــی در دولــت گذشــته کــه بیشــتر بــه مدرســه 
ــت از  ــه حمای ــم ب ــاری ه ــود انتظ ــبیه ب ــا ش پیرمرده
ــا روی کار آمــدن دولــت  ــان وجــود نداشــت ولــی ب جوان
ــت  ــتفاده از ظرفی ــمت اس ــه س ــعارها ب ــیزدهم ش س
جوانــان نخبــه و دارای انگیــزه در امــورات مختلــف ســوق 

ــرد. ــدا ک پی
از زمــان انحــال ســازمان ملــی جوانــان  امــورات ایــن 
ــژه در وزارت ورزش  ــت وی ــک معاون ــوان ی ــه عن ــش ب بخ
و جوانــان پیگیــری شــد و در اســتانها نیــز ایــن وظیفــه  
ــا  ــدران ب ــه اداره کل تابعــه ســپرده شــد و اســتان مازن ب
جمعیــت جــوان بیــش از یــک میلیــون و دویســت هــزار  
ــارات  ــت و انتظ ــدا نیس ــده ج ــن قاع ــز از ای ــری نی نف
ــای  ــه ه ــواره در عرص ــه هم ــتان ک ــن اس ــان ای جوان
مختلــف افتخــار آفرینــی کــرده انــد از مســئولین متولــی 

ــه حــق مــی باشــد. ــان بجــا و ب حــوزه جوان
ــتی  ــان بایس ــوزه جوان ــای ح ــه ه ــا و برنام فعالیته
ــه  ــوان ب ــه ج ــی هفت ــود ول ــی ش ــال اجرای ــول س در ط
ــم  ــا در تقوی ــن عملکرده ــالیانه ای ــن س ــوان ویتری عن
ــه  ــای مربوط ــه معاونته ــت ک ــده اس ــده ش ــور گنجان کش
ــه  ــه برنام ــن هفت ــرای ای ــان ب ادارات کل ورزش و جوان
ــفانه در  ــه متاس ــد ک ــر میگیرن ــاخصی را در نظ ــای ش ه
ادامــه رونــد بــی تفاوتــی ســالیان اخیــر بــه جوانــان در 
اســتان مازندران،هفتــه جــوان ســال ۱۴۰۱ هــم بــا خــواب 

ــد!!! ــپری ش ــاون س ــای مع ــتانی آق ــنگین زمس س
در هفتــه جــوان ۱۴۰۱ سرپرســت اداره کل ورزش و 
جوانــان مازنــدران ســعی کــرد بــا حضــور در مراســمات 
کــه در شهرســتانها برگــزار شــد حضــور داشــته باشــد تا 
شــاید خــا عــدم حضــور فیزیکــی معاونــش بــه چشــم 
ــی  ــت سرپوش ــم نتوانس ــا ه ــن فعالیته ــی ای ــد ول نیای
ــوزه  ــن ح ــای ای ــکاری ه ــزی و کم ــه ری ــدم برنام ــر ع ب
ــدای  ــه ص ــید ک ــی رس ــه جای ــد و کار ب ــی باش تخصص
ــا  ــم ب ــئولین ه ــد و مس ــد ش ــم بلن ــتاندار ه ــاون اس مع
ــدند!!! ــدا ش ــی همص ــام نارضایت ــتان در اع ــان اس جوان
آقــاي عالیشــان، جوانــان مازنــدران تــا کــي بایــد صبر 

کننــد و ایــن نابســاماني رو تحمــل کننــد اگــر قــرار بــه 
تغییــر در رونــد فعالیتهــاي اداره کل نبــود چــه نیــاز بــه 

حضــور شــما بــود؟!!
ــردر  ــدون تغیی ــود ب ــي ش ــا م ــت ،آی ــای سرپرس آق
رونــد گذشــته، تحــول ایجــاد کــرد؟!! اگــر اوضــاع ورزش 
ــر  ــر مدی ــای وزی ــه آق ــود ک ــوب ب ــتان خ ــان اس و جوان

ــت!! ــه میداش ــي را نگ قبل
ــدران  ــان مازن ــرم ورزش و جوان ــت محت ــای سرپرس آق
ــه  ــد ک ــنیده ای ــتاندار را ش ــاون اس ــدای مع ــا ص ،آی
ــان از ســردرب اداره کل  پیشــنهاد برداشــتن کلمــه جوان

ورزش و جوانــان  را داده اســت؟!!!
آقــاي یامیــن پــور شــما بــه عنــوان معاونــت جوانــان 
ــش از  ــراي بی ــه اي ب ــرا دغدغ ــان چ وزارت ورزش وجوان
یــک میلیــون و دویســت هــزار جــوان مازنــي نداریــد؟!!!
ــه  ــي ک ــان مازن ــق جوان ــا ح ــر، آی ــاون وزی ــاي مع آق
همــواره  از قبــل از انقــاب تــا دوران جنــگ و ســازندگي 
در راه اعتــاي انقــاب و نظــام جمهــوري اســامي گــوش 
ــد  ــرده ان ــاني ک ــري جانفش ــام و رهب ــن ام ــه فرامی ب

ــت؟ ــي اس ــم توجه ــي و ک ــي تفاوت ــه ب اینگون
ــول  ــاد تح ــي ایج ــه مدع ــما ک ــور ش ــن پ ــاي یامی آق
در حــوزه جوانــان وزارتخانــه هســتید آیــا بــراي تحقــق 

ــد؟!! ــاز نداری ــي نی ــان مازن ــه جوان ــر ب ــن ام ای
ــدران از سرپرســت  انتظــار جامعــه جــوان اســتان مازن
ــژه  ــه وی ــر توج ــاون وزی ــان و مع اداره کل ورزش و جوان
ــته  ــالیان گذش ــد و در س ــي باش ــوزه م ــن ح ــه ای ــه ب ب
ــاد زده  ــي را فری ــن نارضایت ــد ای ــداي بلن ــا ص ــا ب باره
انــد و اکنــون کار بــه جایــي رســیده کــه مســئولین نیــز 
ــدن  ــاتر ش ــا رس ــا ب ــت و قطع ــده اس ــان در آم صدایش
ــام  ــر تم ــی دامنگی ــی تفاوت ــن ب ــش ای ــا ،آت ــن صداه ای
ــان  ــار علوی ــان دی ــی جوان ــن نارضایت ــن و مقصری  عاملی

خواهد شد.

در باره رکود فعالیتهای حوزه جوانان و بی تفاوتی آقای سرپرستدر باره رکود فعالیتهای حوزه جوانان و بی تفاوتی آقای سرپرست

خواب زمستانی معاون امور جوانان اداره کل ورزشخواب زمستانی معاون امور جوانان اداره کل ورزش
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صف به نانوایی های مازندران برگشتصف به نانوایی های مازندران برگشت

ــن  ــای ای ــی از چالش ه ــزارش قرن،یک ــه گ ب
ــت. ــان اس ــه ن ــدران تهی ــا در مازن روزه

اگرچــه اقدامــات دولــت در نظــارت بــر 
تنش هــای  حــدودی  تــا  نانوایی هــا 
ــش داده  ــبکه را کاه ــارج از ش ــع آرد خ توزی
ــی  ــرح اقدام ــن ط ــت در ای ــار اس ــا انتظ ام
 انجــام شــود کــه رضایــت مردمــی هــم

 جلب شود.
بــه نظــر می رســد در طــرح ســاماندهی 
ــودش  ــداف خ ــه اه ــدودی ب ــا ح ــت ت آرد دول
رســیده امــا مصــرف کننــده و عامــه مــردم بــه 
جهــت حضــور طوالنــی مــدت در صــف از ایــن 

ــد. ــره ای نبردن ــرح به ط
از طرفــی انتظــار بــود کــه متولیــان امــر بــرای 
ــته  ــه ای داش ــم برنام ــان ه ــازی ن ــی س کیف
باشــند کــه در ایــن زمینــه هــم اقدام مناســبی 

انجــام نشــده اســت.
مســئوالن ســاالنه یــک بــار بــه فکــر کیفیــت 
نــان می افتنــد و اون هــم زمــان افزایــش 

ــول! ــن محص ــت ای قیم
ــدران  ــتان مازن ــف در اس ــدن ص ــی ش طوالن
ــه در  ــت ک ــت اس ــل اهمی ــر قاب ــن منظ از ای
ــی  ــم انبوه ــاهد حج ــر ش ــر از ۱۵ روز دیگ کمت

از مســافران در ایــن اســتان هســتیم و تقاضــا 
بــرای افزایــش قیمــت نــان را دو چنــدان 
ــی  ــث نگران ــوع باع ــن موض ــه همی ــد ک می کن
بســیاری از خانواده هــا شــده کــه انتظــار 
ــاره   ــه چ ــن زمین ــر در ای ــان ام ــت متولی اس

ــد. ــی کنن اندیش
ــو  ــه جل ــرار روب ــا ف ــر ب ــان ام ــه متولی اگرچ
ــا را  ــف در نانوایی ه ــدن ص ــی ش ــل طوالن دلی
ــا  ــد ام ــوان می کنن ــج عن ــت برن ــش قیم افزای
ــه  ــت ک ــی نیس ــه حقیقت ــوع هم ــن موض ای

مطــرح می شــود.
ــتان  ــان در اس ــرای ن ــا ب ــا تقاض ــر واقع اگ
ــج  ــت برن ــش قیم ــل افزای ــه دلی ــدران ب مازن
اضافــه شــده نیــاز اســت کــه در ایــن بخــش 

ــود. ــی ش ــاره  اندیش ــم چ ه
ــن  ــرار گرفت ــای ق ــن روزه ــوای ای ــال و ه ح
مــردم در صــف نانوایی هــا بیشــتر شــبیه 
ــاوت  ــن تف ــا ای ــت ب ــصت اس ــه ش ــام ده ای
ــه  ــته ب ــه در گذش ــصتی ها ک ــه ش ــه ده ک
عنــوان فرزنــد خانــواده در صــف نــان حضــور 
ــواده  ــدر خان ــوان پ ــه عن ــروز ب ــتند ام داش
ــت ــان وق ــی ن ــای طوالن ــت صف ه ــاره پش  دوب

 هدر می دهند.
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مرکــز دفــن زبالــه منطقــه انجیل ســی بابــل 
در منطقــه بابــل کنــار بــا گذشــت بیــش از ۲۰ 
ســال انباشــت زبالــه  بــه بزرگ تریــن معضــل 
ــکالت  ــود مش ــه خ ــده ک ــل ش ــه تبدی منطق

دیگــری را رقــم زده از زبالــه تــا شــیرابه..
توابــع  از  هلی خــال  روســتای  اینجــا   
بابل کنــار شهرســتان بابــل اســت، روســتایی 
ــته روز  ــه گذش ــش از دو ده ــی بی ــه ط ک

ــت. ــده اس ــود ندی ــه خ ــوش ب خ
زمانی کــه  برویــم  قبــل  دهــه  دو  بــه 
ــاه در  ــی کوت ــرای مدت ــه ب ــود زبال ــرار ب ق
ــر آن روز  ــاید اگ ــود ش ــو ش ــکان دپ ــن م ای
ــا  ــه ت ــکالت زبال ــد مش ــی می ش پیش بین
ــه  ــن حــد خواهــد رســید، جلویــش گرفت ای

ــچ... ــر هی ــون دیگ ــی اکن ــد ول می ش

رودخانه ای که شیرابه دان شد
قصــه تلخ تــر اینکــه صــدای رودخانــه 
ــرزندگی  ــر س ــت مظه ــه طبیع و آب در هم
ــم را  ــوای غ ــه ن ــا رودخان ــی اینج ــت ول اس
ــرا  ــد؛ چ ــی کن ــدار م ــت طنین ان در طبیع
ــیرابه  ــات، ش ــر حی ــای آب، مظه ــه به ج ک
ــه از  ــه  ای ک ــرده، رودخان ــوذ ک در دل آن نف
ــل  ــای آب تبدی ــذرد به ج ــتا می گ دل روس
ــه  ــیرابه های زبال ــور ش ــرای عب ــی ب ــه مکان ب
ــت ها  ــا دوردس ــن آن ت ــوی تعف ــه ب ــده ک ش
ــه  ــن زبال ــز دف ــد. مرک ــام می رس ــه مش ب
ــل  ــه باب ــل در منطق ــی باب ــه انجیل س منطق
کنــار بــا گذشــت بیــش از ۲۰ ســال انباشــت 
زبالــه  بــه بزرگ تریــن معضــل منطقــه 
تبدیــل شــده کــه خــود مشــکالت دیگــری 

ــیرابه... ــا ش ــه ت ــم زده از زبال را رق
بــه گفتــه اهالــی روســتاهای منطقــه، 
انــواع بیمــاری پــس از تاســیس دپــوی 
ــت،  ــراوان یاف ــیوع ف ــی ش ــه انجیل س زبال
تاثیــر آلودگــی تــا حــدی بــوده کــه افــرادی 
کــه درحاشــیه رودخانــه بودنــد براثــر 
ــل  ــدند و عام ــوت ش ــرطان ف ــاری س بیم
ــخیص ــوا و آب تش ــی ه ــم آلودگ ــاری ه  بیم

 داده شد.

ــکات بهداشــتی دفــن عــادی  *فراموشــی ن
زبالــه

نکتــه مهمــی اســت کــه نگرانی ها را بیشــتر 
ــه  ــه روی زبال ــا دارد زبال ــه اینج ــرده اینک ک
ریختــه می شــود، یعنــی بــرای دفــن عــادی 
بایــد آهک پاشــی و ســایر مــوارد انجام شــود 
ــپرده  ــی س ــه فراموش ــوارد ب ــه م ــی هم ول

شــده اســت. 

را  خانــوار   ۲۰۰ هلی خــال  روســتای   
ــیرابه ها و  ــفانه ش ــه متاس ــش دارد ک زیرپوش
آلودگــی زبالــه بــه عمــق جــان مــردم نفــوذ 

ــت. ــرده اس ک

ــه ۲۳  ــاله ای ک ــه  یک س ــن زبال ــرار دف *ق
ــد ــاله ش س

ــت  ــس اداره حفاظ ــور رئی ــین حیدرپ حس
ــاره،  ــل در این ب ــتان باب ــت شهرس محیط زیس
می گویــد: محیــط زیســت بــرای دپــوی 
ــت  ــوز موق ــی مج ــه انجیل س ــه در منطق زبال
ــادر  ــت ص ــرط کمپوس ــه ش ــاله ب ــک س ی
ــال  ــدود ۲۳ س ــه ح ــون ب ــی اکن ــرده ول ک

ــت. ــیده اس رس
ــه  ــر چ ــه ه ــه در منطق ــکالت زبال از مش
ــده  ــدای آزاردهن ــم، از ص ــم گفتی بگوییم،ک
کالغ هــا تــا بــوی تعفــن و مشــکالت شــیرابه 

ــاک....  ــوا و خ ــی آب و ه ــه و آلودگ زبال

*زمین از شیرابه سیراب شد
ــاالی  ــاالی منطقــه موجــب نفــوذ ب شــیب ب
ــت  ــن دس ــق پایی ــه مناط ــه ب ــیرابه زبال ش
ــه  ــود از جمل ــالت خ ــود معض ــه خ ــده ک ش
آلودگی هــا و همچنیــن بیماری هــا را بــه 

ــت.  ــته اس ــال داش دنب
مشــکل شــیرابه زبالــه در حــدی اســت کــه 
ــرده و آن را  ــدا ک ــوذ پی ــن نف ــق زمی در عم
ســیراب کــرده و اکنــون در طبیعت روانشــده 

اســت. 
مشــکالت متعــدد زبالــه در منطقــه ۱۵۰ 
ــه از  ــیرابه ای ک ــیرابه، ش ــب ش ــر مکع مت
ــرده  ــدا ک ــوذ پی ــن نف ــه در زمی ــن زبال همی
روان آب  به صــورت  شــیرابه های  امــا 
میلیــون  جــاری شــدند آن روزانــه ۱۵۰ 

 مترمکعب است.
ــه،  ــیرابه زبال ــکل ش ــه مش ــه ب ــا توج ب

ــه  ــه تصفی ــب را روزان ــهرداری ۴۰ مترمکع ش
ــه  ــه ب ــا توج ــزان ب ــن می ــا ای ــد ام می کن
ــت  ــه در طبیع ــیرابه زبال ــاالی ش ــم ب حج
پاســخگو نیســت. در ارتبــاط بــا مشــکل آب 
ــون  ــاید اکن ــم ش ــد بگویی ــم بای ــه ه رودخان
آب ایــن رودخانــه باتوجــه بــه بارندگــی کمی 
شــفاف تر اســت ولــی در تابســتان و روزهــای 

گــرم هــم تیره تــر می شــود. 

زبالــه  بــرای حــل معضــل  *پیگیــری 
نجیل ســی ا

ــس  ــری رئی ــادق اکب ــالم محمدص حجت االس
کل دادگســتری مازنــدران دربــاره ادامــه 
دربــاره مشــکل دفــن زبالــه در منطقــه 
ایــن  در  می کنــد:  اظهــار  انجیل ســی، 
زمینــه یــک ســال مهلــت داده شــد و معــاون 
ــد  ــدران متعه ــتاندار مازن ــی اس ــور عمران ام
ــد. ــل آورن ــه عم ــری الزم را ب ــدند پیگی ش

ــه  ــال ب ــک س ــان ی ــم پای ــه امیدواری البت
ایــن وضعیتــی کــه االن مــردم بــا آن مواجــه 

ــویم.  ــارج ش ــتند، خ هس

ــورت  ــده در ص ــادر ش ــم ص ــرای حک *اج
اقدامــات الزم

بــا  مازنــدران  دادگســتری  کل  رئیــس 
ــد:  ــه می کن ــه، اضاف ــردم منطق ــورش از م پ
ــا از ایــن موضــوع ناراحــت هســتیم  همــه م
ــان  ــکل پای ــن مش ــه ای ــم ب ــی امیدواری ول
داده شــود؛ اگــر در ایــن زمینــه اقــدام 
درســتی صــورت نگرفــت حکمــی کــه صــادر 
ــوت ــا ق ــرده ب ــدا ک ــت پی ــده و قطعی  ش

 اجرا می شود.
ــه   الزم اســت مســؤوالن هرچــه ســریع تر ب
داد مــردم روســتای هلی خــال برســند، چــرا 
ــه  ــت ک ــاله ای نیس ــکل، مس ــن مش ــه ای ک

ــت. ــارش گذش ــوان از کن ــی بت به راحت

 قرار دفن زباله  یک ساله ای که  قرار دفن زباله  یک ساله ای که ۲۳۲۳ ساله شد  ساله شد 

» انجیل سی « سیراب از زباله» انجیل سی « سیراب از زباله
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GHARN

مجله سراسری دو زبانه 

ــورد  ــگام برخ ــن در هن ــراد مس ــرای اف ــه ب ــای اولی کمک ه
ــا  ــی ی ــی عروق ــوختگی، مشــکالت قلب ــوردن، س ــن خ ــا زمی ب
ــه در  ــی را ک ــات اصل ــد اســت. اقدام ــج مفی ســایر حــوادث رای
ــب  ــن مطل ــد در ای ــام دهی ــد انج ــوادث بای ــروز ح ــورت ب  ص

توضیح داده ایم.
دانســتن یــک ســری اقدامــات کمک هــای اولیــه بــرای 
ســالمندان ضــروری اســت تــا بتواننــد در صــورت بــروز حادثــه 
اقــدام کننــد. در کشــورهای توســعه یافتــه، امیــد بــه زندگــی 
بســیار بــاال اســت، بــه طــوری کــه بخــش بزرگــی از جمعیــت 
ــد. مشــکل ایــن اســت کــه  ــا ۸۰ ســال ســن دارن ــاالی ۷۰ ی ب
بــا افزایــش ســن، آســیب پذیرتــر می شــویم. بــه همیــن دلیــل 
ــر  ــک خط ــاً ی ــوان لزوم ــراد ج ــه در اف ــیبی ک ــه آس ــت ک اس
ــده  ــد کنن ــر تهدی ــن ت ــاالن مس ــد در بزرگس ــت، می توان نیس
ــژه  ــه وی ــراد مســن ب ــرای اف ــه ب ــی باشــد.کمک های اولی زندگ
ــواده  ــالمند خان ــای س ــی از اعض ــه از یک ــانی ک ــورد کس در م
ــم  ــد بســیار مه ــا کار می کنن ــرای آنه ــا ب ــد ی ــت می کنن مراقب
 اســت. در ایــن مقالــه نحــوه عمــل در هــر موقعیــت را توضیــح 

خواهیم داد.
چــه حوادثــی نیــاز بــه کمک هــای اولیــه بــرای افــراد 

دارد؟ مسن 
ســالمندان یــا افــراد مســن معمــوالً مشــکالت حرکتــی دارنــد 
یــا در مواجهــه بــا هــر رویــدادی شــکننده تر هســتند. دلیــل آن 
ایــن اســت کــه بــروز بیماری هــای همزمــان افزایــش می یابــد. 
ــی اســتخوان، فشــار خــون شــریانی و  ــال، پوک ــوان مث ــه عن ب
زوال عقل.عــالوه بــر ایــن شــرایط بهداشــتی پــس از یــک ســن 
خــاص، بررســی نحــوه انجــام کمک هــای اولیــه در ســالمندان 
را ضــروری می کنــد. افــراد مســن بیشــتر در معــرض گیجــی، 
تــرس و مشــکالت بینایــی و شــنوایی هســتند. بــه همیــن دلیل 
اســت کــه اقدامــات در ســالمندان بــا اقدامــات مربــوط بــه افــراد 

جــوان متفــاوت اســت.
ــقوط  ــد، س ــالمندان رخ می ده ــه در س ــی ک ــتر حوادث بیش
اســت و بدتریــن چیــز ایــن اســت کــه تقریبــاً ۷۵ درصــد از آنهــا 
ــن  ــود. زمی ــانه ها می ش ــا ش ــا ی ــه اندام ه ــیب ب ــه آس ــر ب منج
خــوردن اغلــب بــه از دســت دادن بینایــی یــا مشــکالت تعــادل 
مربــوط می شــود. در عیــن حــال، توجــه بــه ایــن نکتــه مهــم 
اســت کــه چنیــن بــی ثباتــی می توانــد نتیجــه مصــرف برخــی 
داروهــا باشــد.یکی دیگــر از شــرایطی کــه در افــراد مســن بایــد 
از آن آگاه بــود، خونریــزی اســت. مصــرف داروهــای ضــد انعقــاد 
بــرای درمــان اختــالالت قلبــی عروقــی بــرای آنهــا بســیار رایــج 
اســت. ایــن منجــر بــه افزایــش خطــر خونریــزی در صــورت هــر 

ــه آســیب می شــود. گون

سایر تصادفات رایج
ــن مســائلی  ــی یکــی دیگــر از مهمتری مشــکالت قلبــی عروق
اســت کــه در ســالمندان بایــد بــه آن توجــه شــود. بــه عنــوان 
مثــال، خطــر ابتــال بــه حملــه قلبــی یــا ســکته مغــزی بیشــتر 

اســت. کمک هــای اولیــه در افــراد مســن نیــز بایــد بــر درمــان 
عواقــب دیابــت، مســمومیت بــا مــواد مخــدر یــا تشــنج متمرکز 
شــود. همچنیــن مهــم اســت کــه خطــر کــم آبــی یــا تغییــرات 

شــدید دمــا را در نظــر بگیریــد.
 کمک هــای اولیــه بــرای افــراد مســن بســته 

به مورد
ــراد  ــرای اف ــه ب ــای اولی ــات کمک ه ــه، اقدام ــه حادث ــته ب بس
ــر حســب مــورد انجــام شــود. ایــن مهــم اســت  مســن بایــد ب
کــه بدانیــد در هــر مــورد چگونــه بایــد عمــل کنیــد تــا خطــر 
ــا را  ــن موقعیت ه ــداول تری ــا مت ــد. م ــش دهی ــوارض را کاه ع

ــم داد. ــح خواهی توضی
۱. کمــک هــای اولیــه بــرای افــراد مســن در صــورت 

زمیــن خــوردن
اولیــن اقــدام در مــورد کمــک هــای اولیــه بــرای افــراد مســن، 
ــی  ــی کس ــت. وقت ــک اس ــت کم ــرایطی، درخواس ــر ش در ه
ــت  ــی حرک ــه آرام ــد و ب ــد او را آرام کنی ــعی کنی ــد، س می افت
ــا  ــکل ی ــر ش ــاد، تغیی ــه ای درد زی ــر ناحی ــر در ه ــد. اگ دهی
ــمت  ــت دادن آن قس ــود دارد، از حرک ــت وج ــی در حرک  ناتوان

خودداری کنید.
اگــر ایــن کار بــدون درد امــکان پذیــر اســت، بــه فــرد کمــک 
کنیــد تــا بلنــد شــود. بــرای ایــن کار بایــد فــرد را بــرای ثبــات 
ــه آنهــا  ــا قــرار دهیــد. ســپس ب بیشــتر روی چهــار دســت و پ
ــد. ــد کنن ــن بلن ــود را از روی زمی ــای خ ــد آرنج ه ــک کنی کم

در مــواردی کــه زمیــن خــوردن باعــث از دســت دادن 
ــه  ــد ب ــت، بای ــده اس ــتفراغ ش ــا اس ــزی ی ــیاری، خونری هوش
ــا  ــس ی ــکل در تنف ــورت مش ــد. در ص ــه کنی ــس مراجع اورژان
ــور. ــز همینط ــتخوان نی ــتگی اس ــه شکس ــودن ب ــکوک ب مش

۲. نحوه عمل در زمان وقوع حادثه
متأســفانه برخــورد افــراد مســن بــا خــودرو غیرعــادی نیســت. 
ــد  ــن بای ــراد مس ــرای اف ــه ب ــای اولی ــوارد، کمک ه ــن م در ای
ــت،  ــف محافظ ــن مخف ــد. ای ــروی کن ــتراتژی PWA پی از اس
هشــدار و کمــک اســت. بنابرایــن، اولیــن کاری کــه بایــد انجــام 
دهیــد ایــن اســت کــه فــرد را از جــاده خــارج کنیــد یــا از آن 
محافظــت کنیــد. ســپس بالفاصلــه بــه اورژانــس اطــالع دهیــد. 
ــن اســت انجــام  ــه ممک ــر کاری ک ــن کار، ه ــس از انجــام ای پ
ــد و خونریــزی متوقــف شــود. ــا راه هوایــی پــاک بمان دهیــد ت

۳. در صورت خفگی چگونه عمل کنیم
ــای  ــد. کمک ه ــت رخ ده ــن اس ــنی ممک ــر س ــی در ه خفگ
اولیــه در افــراد مســن تفــاوت چندانــی بــا ســایر ســنین نــدارد. 
اگــر مشــکل تنفســی وجــود نــدارد، بایــد فــرد را تشــویق کــرد 

تــا ســرفه کنــد و تــا حــد امــکان بــه او اطمینــان داد.
ــاس  ــس تم ــا اورژان ــد، ب ــر ش ــس ظاه ــکل در تنف ــر مش اگ
بگیریــد و مانــور هایملیــش را بــرای رفــع انســداد شــروع کنیــد. 
ــن اســت کــه ســعی  ــد ای ــد انجــام دهی ــز نبای کاری کــه هرگ
کنیــد جســم یــا غــذا را بــا دســت یــا بــا ضربــه بــه ســینه فــرد 

خــارج کنیــد.

 ۴. کمک هــای اولیــه بــرای افــراد مســن کــه
 مسموم شده اند

مســمومیت در افــراد مســن می توانــد دالیــل مختلفــی 
ــدام  ــک اق ــد ی ــن می توان ــنی، ای ــر س ــد ه ــد. مانن ــته باش داش
بــه خودکشــی باشــد و ایــن گزینــه ای اســت کــه بایــد در نظــر 
ــه دلیــل اشــتباه در مصــرف  ــا ایــن حــال، بیشــتر ب بگیریــد. ب

می دهــد. رخ  دارو 
ــت آن را  ــد عل ــد، بای ــروز می کن ــمومیت ب ــه مس ــی ک هنگام
ــن  ــن کار ای ــد، بهتری ــایی کردی ــر آن را شناس ــد. اگ ــدا کنی پی
اســت کــه آن را بــا خدمــات اورژانــس در میــان بگذاریــد تــا آنها 
دســتورالعمل هــای دقیقــی را بــرای نحــوه عمــل ارائــه دهنــد.

فــرد را تشــویق بــه القــای اســتفراغ نکنیــد و مایعــات یــا داروی 
ــد دی  ــی از گازی مانن ــمومیت ناش ــر مس ــد. اگ ــری ندهی دیگ
اکســید کربــن یــا دود یــا رنــگ بــود، ســعی کنیــد فــرد را بــه 

منطقــه ای بــا هــوای تمیــز ببریــد.
کیت کمک های اولیه 

بــرای انجــام کمک هــای اولیــه در افــراد مســن، داشــتن یــک 
ــه ضــروری اســت. در  ــه خــوب در خان ــای اولی ــه کمک ه جعب
ــد یکــی داشــته باشــند،  ــا بای ــه خانواده ه ــده آل، هم ــت ای حال
امــا اگــر یــک فــرد مســن در خانــه باشــد، مهمتــر اســت. بایــد 
حــاوی چندیــن مــورد ضــروری باشــد.به طــور خــاص، جعبــه 
کمک هــای امــداد شــامل گاز، قیچــی، بانــداژ و موچیــن باشــد. 
عــالوه بــر ایــن، داشــتن نــوار چســب، حوله هــای ضــد عفونــی 
ــر  ــت. اگ ــم اس ــز مه ــت نی ــده دس ــی کنن ــده و ضدعفون کنن
کمپــرس ســرد در فریــزر و دماســنج داشــته باشــید بهتر اســت.

از طرفــی در خانــه هــم بایــد یــک ســری داروهــای عمومــی 
ــه عنــوان مثــال، ضــد التهــاب، ضــد درد، ضــد  اولیــه باشــد. ب
ــرایط  ــه ش ــته ب ــده. بس ــی کنن ــد عفون ــرم ض ــی ک ــب و حت ت

ــاوت اســت. ــوازم متف ــن ل ــه، ای بهداشــتی ســاکنان خان
بــه عنــوان مثــال اگــر فــرد دیابتــی تحــت درمــان بــا انســولین 
باشــد، دوزهــای اضافــی الزم خواهــد بــود. فشارســنج یــا 

ــود. ــه می ش ــز توصی ــون نی ــد خ ــتگاه قن دس
بسیار مهم است که قاطعانه و سریع عمل کنید

آنچــه بایــد در نظــر داشــته باشــیم ایــن اســت کــه دانســتن 
اقدامــات کمک هــای اولیــه بــرای ســالمندان می توانــد از 
ــا را  ــان آنه ــی ج ــرده و حت ــری ک ــوارض جلوگی ــیاری از ع بس
نجــات دهــد. مــا بایــد ســعی کنیــم در مــورد نحــوه عمــل در 

ــیم. ــفاف باش ــاًل ش ــت کام ــر موقعی ه
ــردی  ــرات ف ــد از خط ــی بای ــر مراقب ــده آل، ه ــت ای در حال
کــه تحــت مراقبــت اســت آگاه باشــد. بســته بــه بیماری هــای 
ــواع  ــی از ان ــه برخ ــال ب ــرای ابت ــتری ب ــال بیش ــود، احتم موج

ــت. ــد داش ــود خواه ــر وج ــوارد دیگ ــا م ــوادث ی ح
ــر  ــواده درگی ــای خان ــه اعض ــود ک ــه می ش ــن توصی  بنابرای
آســیب شناســی های عزیــزان خــود شــوند و خطــرات آن 
ــد،  ــدام کنن ــر اق ــا ســریع و موث ــر آنه ــد. اگ ــاً درک کنن را واقع
ــر اســت. ــل برگشــت کمت ــا غیرقاب ــال آســیب جــدی ی احتم
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ــی  ــن دارودرمان ــد جایگزی ــزی نمی توان ــد هیچ چی هرچن
بــرای مشــکالت تیروئیــد شــود؛ امــا ورزش بــرای کنتــرل 
عالئــم کــم کاری تیروئیــد و کمــک بلندمــدت به ســالمتی 

فوایــد زیــادی دارد.
ــالمت  ــود و س ــرل وزن ش ــث کنت ــد باع  ورزش می توان
قلــب را تقویــت کنــد، خلــق و خویتــان را بهتــر بکنــد بــه 
ــد،  ــر کن ــتخوان هایتان را قوی ت ــد، اس ــرژی بده ــما ان ش
قنــد خونتــان را کنتــرل کنــد و قــدرت و انعطاف پذیــری 
بدنتــان را افزایــش دهــد؛ امــا اگــر کــم کاری تیروئیــد دارید 
ــد  ــود دارن ــی وج ــای ورزش ــا و نبایده ــری از بایده یک س

کــه الزم اســت آن هــا را رعایــت کنیــد.
ــه -  ــچ برنام ــکتان هی ــا پزش ــورت ب ــدون مش ب

ــد ــروع نکنی ــی را ش ورزش
اگــر تــازه قــرار اســت ورزش کــردن را شــروع کنیــد، بــه 
پزشــکتان اطــالع دهیــد تــا هرگونــه عارضــه یــا مشــکلی 
ــان ســخت  ــد شــرایط ورزش کــردن را برایت را کــه می توان
کنــد و شــما را در معــرض آســیب قــرار دهــد بررســی کند.

ضمنــاً بایــد پیــش از شــروع روتیــن ورزشــی تان بایــد بــا 
پزشــکتان مشــورت کنیــد تــا مطمئــن شــوید دوز داروی 
هورمونــی کــه مصــرف می کنیــد متناســب بــا شــرایطتان 
اســت. اگــر دوز داروی مصرفی تــان اشــتباهی باشــد، 
ممکــن اســت دچــار مشــکل قلبــی شــوید. اگــر دوز زیادی 
ــان  ــت ضرب ــن اس ــد، ممک ــرف کنی ــد مص داروی تیروئی

ــاال بــرود. قلبتــان حیــن ورزش ب
ورزش را کم کــم شــروع کنیــد، خصوصــاً اگــر عالئمتــان 

ــازه ورزش را شــروع می کنیــد شــدید اســت و ت
اگــر از همیــن ابتــدا ورزش هــای ســنگین و ســریع انجــام 
دهیــد احتمــال آســیب زیــاد اســت. ســعی کنیــد آرام آرام 
شــدت را زیــاد کنیــد تــا بدنتــان بــه ورزش عــادت کنــد. 
جلســات تمرینــی اولیه تــان کوتــاه و بــا شــدت کــم باشــد 
و مطمئــن شــوید کــه بدنتــان در هــر مرحلــه تحمــل الزم 

را دارد.
ــدی  ــد و مبت ــردن را داری ــه، ورزش ک ــر تجرب ــی اگ حت
نیســتید بــاز هــم ممکــن اســت عالئــم کــم کاری 
بدنتــان  بــه  نبایــد  کــه  کننــد  اعــالم  تیروئیدتــان 
را  شــدت  و  ســرعت  اســت  الزم  و  بگیریــد   ســخت 
کــم کنیــد. برخــی از افــراد عالئــم خفیفــی دارنــد 
ــال  ــاً بدح ــن ورزش واقع ــر حی ــده ای دیگ ــه ع درحالی ک

می شــوند. 
کــم کاری تیروئیــدی کــه تحــت درمــان نباشــد می توانــد 
ــودن شــود و اصــالً نتوانیــد ورزش  ــرژی ب ــه کم ان منجــر ب
کنیــد. تمرینــات خــود را متناســب بــا شــرایطتان تغییــر 
دهیــد، مثــالً شــاید بهتــر باشــد شــنا را مقابــل میــز انجــام 
دهیــد نــه روی زمیــن یــا تمریــن پــرس پــا را بــدون وزنــه 
انجــام دهیــد. ابتــدا بــا وزن بدنتــان تمریــن کنیــد تــا در 

حــرکات بــه مهــارت الزم برســید.

کشیدن عضالت را فراموش نکنید
ــاف  ــان انعط ــد مفاصلت ــک می کن ــالت کم ــش عض کش
الزم را داشــته باشــند و فشــار زیــادی حیــن ورزش بــه آنها 
وارد نشــود. برخــی از افــرادی کــه کــم کاری تیروئیــد دارند 
دچــار مفصــل درد و درد عضلــه یــا گرفتگــی می شــوند و 

ــد  ــه می توانن ــی ک ــا جای ــت ت ــل الزم اس ــن دلی ــه همی ب
بــدن را بکشــند و نــرم کننــد. اگــر عمــل جراحــی تیروئیــد 
انجــام داده ایــد حــرکات نــرم کشــش گــردن و شــانه مفیــد 

خواهنــد بــود.

تمریناتــی انجــام دهیــد کــه شــدت کمی داشــته 
شند با

اگــر مشــکل درد مفاصــل داریــد ســعی کنیــد تمرینــات 
هــوازی بســیار کــم شــدت انجــام دهیــد، مثــاًل راه رفتن در 
آب، شــنا یــا پیــاده روی و دوچرخه ســواری بــا الیپتیــکال.

تمرینات قدرتی انجام دهید
تمرینــات قدرتــی کــه می توانــد شــامل بلندکــردن وزنــه 
یــا تمریــن بــا وزن بــدن باشــد بــه شــما کمــک می کنــد 
ــد.  ــه کنی ــد مقابل ــم کاری تیروئی ــم ک ــی از عالئ ــا برخ ب
عضــالت قوی تــر بــه معنــی مفاصــل ســالم تر و خســتگی 

ــه اســت.  ــای روزان ــر طــی فعالیت ه کمت
خســتگی یکــی از عالئــم شــایع کــم کاری تیروئیــد اســت 
ــاً  ــوی می تواننــد از آن کــم کننــد و ضمن کــه عضــالت ق
ریســک درد مفاصــل و دیگــر عالئــم نیــز کاهــش می یابــد 
و بهتــر می توانیــد وزن کــم کنیــد، حتمــاً می دانیــد کــه 
کاهــش وزن بــرای کســانی کــه کــم کاری تیروئیــد دارنــد 

چقــدر ســخت اســت.
ضمنــاً تمریــن قدرتــی بــرای ســالمت اســتخوان ها 
ــوی  ــالم و ق ــد اســت. داشــتن اســتخوان های س ــز مفی نی
نیازمنــد ایــن اســت کــه ســطح هورمون هــای تیروئیدتــان 

ــال باشــد. در طیــف نرم

فرم ورزشتان یکنواخت نباشد
ــه  ــا س ــاًل دو ت ــد، مث ــب کنی ــات را ترکی ــکل تمرین ش
ــا ۶ روز در هفتــه  ــار در هفتــه تمریــن قدرتــی و پنــج ت ب
ــر روز  ــی را ه ــات ســُبک انعطاف ــوازی و تمرین ــت ه فعالی

ــد. انجــام دهی

سعی کنید بیشتر روزهای هفته فعالیت انجام دهید
ــا  می توانیــد مثــال وقتــی مســواک می زنیــد روی یــک پ
بایســتید، هنــگام تماشــای تلویزیــون پاهایتــان را بکشــید 
ــان را  ــت بدنیت ــد فعالی ــه دوســت داری ــر جــوری ک ــا ه ی
حفــظ کنیــد. انجــام حــرکات متعــدد بدنــی بــه گــردش 
ــد و در  ــک می کن ــا کم ــح اندورفین ه ــر و ترش ــون بهت خ

نتیجــه دردتــان کمتــر خواهــد شــد.

در ورزش زیاده روی نکنید
خیلــی از ورزش هــا شــاید جــذاب بــه نظــر برســند؛ امــا 
ــا فشــار  ــرای شــما مناســب نباشــند و ب ــن اســت ب ممک
ــه شــما آســیب  ــد ب ــان وارد می کنن ــه بدنت ــادی کــه ب زی
ــان تحمــل  ــه بدنت ــن شــوید ک ــد مطمئ ــد. شــما بای بزنن
شــدت و مــدت خاصــی از ورزش را دارد و ســپس کم کــم 
بــه مرحلــه بعــد برویــد. اگــر درد داریــد، خــوب نمی توانیــد 
بخوابیــد یــا حیــن ورزش بــه مشــکل برمی خوریــد پــس 

ــد. ــدازه ورزش می کنی ــش از ان ــاً بی حتم
امــا اگــر درد و ناراحتــی نداریــد و بعــد از فعالیــت بیشــتر 
ــوب  ــاد و خ ــتگی زی ــا خس ــد ت ــرژی می کنی ــاس ان احس
می خوابیــد پــس آماده ایــد تــا بــه مرحلــهٔ بعــدی برویــد. 
پیشــرفت چــه در مــدت ورزش و چــه در شــدت تمرینــات 

بایــد کم کــم و تدریجــاً اتفــاق بیفتــد.

به بدنتان گوش دهید
ــم  ــه عالئ ــان باشــد ک ــه، یادت ــزارش وب گاه بیتوت ــه گ ب
ــما  ــه ش ــس تجرب ــت، پ ــون اس ــد گوناگ ــم کاری تیروئی ک
ــا یــک نفــر دیگــر متفــاوت باشــد. تمــام  ممکــن اســت ب
ــد و  ــان گــوش دهی ــه بدنت ــا ب ــد؛ ام ــالش خــود را بکنی ت

ــد. ــه آن وارد نکنی ــد ب ــش از ح فشــار بی
 شــما بایــد ســطحی از ورزش را پیــدا کنیــد کــه مناســب 
خــود شماســت. ضمنــاً اگــر روتیــن ورزشــی تان مفــرح و 
ــد و دل زده  ــه اش دهی ــه ادام ــال اینک ــد احتم ــوع باش متن

نشــوید خیلــی بیشــتر خواهــد بــود.
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تغییرات رایج تغییرات رایج 
دندان ها با دندان ها با 
افزایش سنافزایش سن

ــت  ــن اس ــن ممک ــن س ــاال رفت ــا ب ب
ــر  ــدی و تغیی ــکل ج ــن مش چندی
در دندان هــا رخ دهــد کــه البتــه 
برخــی  رعایــت  بــا  می تــوان 
مشــکالت ایــن  بــروز  از   نــکات 

پیشگیری کرد.
ــت  ــه مراقب ــاز ب ــا نی ــای م  دندان ه
و  ســالم  تــا  دارنــد  بهداشــت  و 
دندان هــا  زیــرا  بماننــد،  ســفید 
نقــش بســیار مهمــی در بــدن دارنــد 
آن هــا بــه  زندگــی  در طــول   و 

نیاز داریم. 
ــورت  ــی ص ــی کل ــی زیبای از طرف
مــا نیــز تــا حــد زیــادی بــه همیــن 
ــت. ــته اس ــالم وابس ــای س ــدان ه دن
 بــه همیــن دلیل حتمــاً بایــد حداقل 
ــه  ــد، ب ــواک بزنی ــار در روز مس دو ب
ــید و  ــدان بکش ــخ دن ــم ن ــور منظ ط
آدامس هــای بــدون قنــد بجویــد 
ــای  ــری از دندان ه ــر باکت ــا در براب ت
شــما محافظــت شــود. دندانپزشــکان 
از  مختلــف  نــوع  ســه  معمــوالً 
مســواک را بــرای مشــکالت دندانــی 

متفــاوت پیشــنهاد می کننــد.
بــا وجــود ایــن کــه دندان هــا بســیار 
ــادی در  ــش زی ــتند و نق ــم هس مه
ســالمت بــدن دارنــد امــا هــر دندانی 
فقــط یــک دوره بــرای زندگــی دارد و 
ــوان آن را  ــکل می ت ــورت مش در ص
ــا  ــردن ی ــر ک ــاًل پ ــرد. مث ــم ک ترمی
ــا  ــن درمان ه ــزء ای ــی ج ــب کش عص
اســت کــه بــه ترمیــم آن هــا کمــک 
می کنــد. از آن جایــی هــم کــه 
ــت  ــاًل ارزان قیم ــا اص ــن درمان ه ای
ــه  ــل توصی ــن دلی ــه همی ــتند، ب نیس

می کنیــم کــه قبــل از ایجــاد مشــکل 
ــب  ــد و مراق ــگیری کنی ــاً پیش حتم
زیبایــی و ســالمت دندان هــای خــود 
ــاال  ــنمان ب ــه س ــی ک ــید. زمان باش
مــی رود، قطعــاً تغییراتــی در وضعیــت 
دندان هــای مــا ایجــاد می شــود 
ــواردی  ــامل م ــرات ش ــن تغیی ــه ای ک
کــه در ایــن بخــش خواهیــد خوانــد.

بــا  دندان هــا  رایــج  تغییــرات 
ــن ــش س افزای

پوسیدگی اسیدی
ــر از  ــی دیگ ــیدی یک ــیدگی اس پوس
مشــکالت دندانــی بــه علــت مصــرف 
ــابه ها  ــه نوش ــیرین از جمل ــواد ش م
ــه  ــت ک ــی اس ــای صنعت و آبمیوه ه
اجــزای شــکر را داخــل دهــان و 
دنــدان نگــه مــی دارد کــه ایــن مــواد 
کــم کــم پوســیده می شــوند و اســید 
ــه  ــه ریش ــه ب ــد ک ــد می کنن تولی
دنــدان مــا حملــه ور می شــوند و 
ــا  ــای م ــت دندان ه ــه کیفی در نتیج

ــد.  ــرار می گیرن ــر ق ــت تاثی تح
درســت اســت کــه مصــرف آبمیــوه 
بــرای ســالمت بــدن مهــم اســت امــا 
ــرف  ــه مص ــید ک ــب باش ــد مراق بای
ــات،  ــیدی و مرکب ــای اس آب میوه ه
ــرای  ــی ب ــر تخریب ــت اث ــن اس ممک
دنــدان داشــته باشــند پــس در 
ــد. ــاده روی نکنی ــا زی ــرف آن ه مص
خوشــبختانه بــزاق داخــل دهــان تــا 
ــن  ــید ای ــد اس ــادی می توان ــد زی ح
ــن  ــه همی ــد. ب ــی کن ــواد را خنث م
از دندانپزشــکان  دلیــل بســیاری 
آدامــس  کــه  می کننــد  توصیــه 

ــزاق  ــا ب ــد ت ــد بجوی ــدون قن هــای ب
بیشــتری در دهــان تولیــد شــود و از 

ــد. ــت کن ــما محافظ ــدان ش دن

دندان قروچه یا بروکسیم
ــدان  ــی رود، دن ــاال م ــن ب ــی س وقت
قروچــه هنــگام شــب بــدون کنتــرل 
ــه  ــد ک ــدا می کن ــش پی ــز افزای نی
می گوینــد.  بروکســیم  آن  بــه 
مــورد  در  مختلفــی  تئوری هــای 
علــت انجــام ایــن کار وجــود دارد اما 
ــی  ــه قرینگ ــی ک ــوالً دندان های معم
صحیــح بــا یکدیگــر ندارنــد، بیشــتر 
ــی  ــتند و بعض ــر هس ــرض خط در مع
از افــراد هنــگام اســترس ایــن کار را 
ــیب  ــاً آس ــه قطع ــد ک ــام می دهن انج
ــدان ــه دن ــری ب ــران ناپذی ــای جب  ه

 وارد می کند.

جرم یا لکه روی دندان
به گــزارش وب گاه نمنــاک، محافظت 
از ســفیدی دنــدان یــک عامل بســیار 
ــورت  ــی ص ــی کل ــرای زیبای ــم ب مه
ــط  اســت. بســیاری از عادت هــای غل
هســتند کــه باعــث ایجــاد لــک روی 

ــوند.  ــدان می ش دن
نوشــیدن قهــوه و چــای ممکــن 
اســت کــه مســواک زدن روزانه شــما 
را دچــار مشــکل و کــم نتیجــه کند و 
ــد  ــه می خواهی ــدر ک ــه آن ق در نتیج

ــدان ســفیدی نداریــد.  دن
یــک  هــم  کشــیدن  ســیگار 
ــاد  ــث ایج ــت و باع ــط اس ــار غل رفت
 لکــه و جــرم ســیاه روی دنــدان 

خواهد شد.



آهنگ سفرهای نوروز 
کوک شد

* پیشوازی کارتن به دستان از مسافران

ــه صــدا  ــدران ب ــوروز در مازن ــر از ن زنــگ ســفرها زودت
درآمــده و مهمانــان بهــاری بــرای بهارگــردی بــه ســمت 

ایــن اســتان حرکــت کــرده انــد.
ــر از  ــال ۱۰ روز زودت ــوروزی امس ــفرهای ن ــگ س آهن
ــق معمــول و رســم هرســاله،  ــه شــد و طب ــار نواخت به
ارائــه آمــار میــراث فرهنگــی و مولیــان امر و سرشــماری 

خودروهــا و ثبــت ســفرها شــروع شــد.
ــدران  ــده در مازن ــت ش ــمی ثب ــت رس ــت اقام ظرفی
بــرای نــوروز ۱۴۰۲ حــدود یــک میلیــون و ۲۵۰ هــزار 
ــی از آن دارد  ــا حاک ــش بینی ه ــت و پی ــب اس ــر ش نف
کــه بیــش از ۲۲ میلیــون مســافر امســال در مازنــدران 
اقامــت کنند.بــه رغــم آن ســتاد و کمیته هــای مختلــف 
ــا در  ــدران شــکل گرفتــه ام ــوروزی در مازن ســفرهای ن
ــده  ــی برنامگــی دی شهرســتان ها نوعــی رهاشــدگی و ب
ــا  ــا ب ــاماندهی آنه ــافران و س ــان مس ــود و همچن می ش

ــد. ــی چرخ ــا م ــا – وی ــای وی کارتن ه
کافــی اســت از یکــی از جاده هــای ارتباطــی بــه 
مازنــدران ســفر کنیــد و در رودی شــهرهای پــل ســفید، 
آمــل، چالــوس و یــا رامســر نیــش ترمــز بزنیــد، ده هــا 
ــا  ــان مــی آینــد ت ــه ســراغ ت ــه دســت ب نفــر کارتــن ب
یــک ویــا و ســوئیت را اجــاره دهنــد و تاش چندســاله 
ــان ســر  ــه دســت ها همچن ــن ب ــرای ســاماندهی کارت ب

خــط باقــی مانــده اســت.
رســتوران،  متــل،  اقامتــی،  واحدهــای  هتل هــا، 
و  آپارتمان هــا  هتــل  راهــی،  بیــن  مجتمع هــای 
ویاهــای اجــاره ای بخــش مهمــی از اقامــت مســافران 
ــهم  ــن س ــن بی ــد و در ای ــه دوش می کش ــوروزی را ب ن
ــا  ــر بخش ه ــش از دیگ ــاره بی ــخصی و اج ــای ش ویاه

ــت. اس

اجــاره ای  ویالهــای  نرخ هــای  همتــرازی 
شــهری آپارتمان هــای  بــا  روســتایی 

محمدعلــی کــه ســال هاســت در زمینــه اجــاره 
ــدران و در شــهرهای  ویاهــای شــخصی در غــرب مازن
ــتر  ــت: بیش ــد، گف ــت می کن ــوس فعالی ــهر و چال نوش
ــه  ــوئیت مراجع ــا و س ــه وی ــرای تهی ــه ب ــافرانی ک مس
و روســتایی  ییاقــی  پــی خانه هــای  می کننــد در 
ــر  ــن کــه طــی ســال های اخی ــان ای ــا بی هســتند.وی ب
روســتایی  روســتاهای  خانه هــای  و  ویاهــا  اجــاره 
ــاره  ــزود: در حــال حاضــر اج ــه اســت، اف ــش یافت افزای
ویــا در مناطــق روســتایی از شــبی یــک میلیــون 

ــت. ــاال اس ــه ب ــان ب توم
وی ادامــه داد: کارتــن بــه دســت ها کــه ســال از 
طریــق اجــاره ویــا و ســوئیت امــرار معــاش می کننــد 
امــا هیــچ برنامــه ای بــرای ســاماندهی آنهــا وجود نــدارد.
طبــل نــوروز بــا آغــاز ســفرهای در مازنــدران و دیگــر 

ــد  ــور تاکی ــان ام ــد و متولی ــدا در آم ــه ص ــق ب مناط
ــی  ــرای میزبان ــترهای ب ــرایط و بس ــه ش ــد ک می کنن
مســافران فراهــم اســت. صــادق برزگــر مدیــرکل میراث 
فرهنگــی مازنــدران بــا اشــاره بــه شــکل گیــری ســتاد 
ــوروزی  ــی از مســافران ن و کمیته هــای مختلفــی میزبان
ــدران دارای جاذبه هــای  ــر داد و گفــت: اســتان مازن خب
فراوانــی اســت کــه می توانــد در نــوروز مــورد اســتفاده 

و بهــره گیــری قــرار گیــرد.

ــوروز  ــدران در ن ــافران مازن ــم مس ــک پنج ی
ســفر می کننــد

وی بــا اشــاره بــه افزایــش قابــل توجــه مســافران ســال 
ــک پنجــم  ــاً ی ــار داشــت: تقریب جــاری در اســتان اظه
مســافران اســتان در نــوروز بــه اســتان ســفر می کننــد و 
و بــه دلیــل تقــارن بــا مــاه مبــارک رمضــان تمهیــدات 

الزم بــرای ســفرهای اســتان اندیشــیده شــده اســت.
می شــود  پیش بینــی  اینکــه،  بابیــان  افــزود:  وی 
مســافران در نــوروز ۱۴۰۲ بــه اســتان مازنــدران، افزایش 
ــافر،  ــه مس ــی، خان ــز اقامت ــا، مراک ــی هتل ه ــد تمام یاب
مراکــز بوم گــردی، تأسیســات ســاحلی، واحدهــای 
ــگری و.....  ــه گردش ــه نمون ــی و منطق ــی بین راه پذیرای
آمــاده پذیــرش مســافران و گردشــگران در نــوروز ۱۴۰۲ 

هســتند.
و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
ــک  ــداد ی ــزود: تع ــه اف ــدران در ادام صنایع دســتی مازن
میلیــون و ۲۵۳ هــزار و ۱۴۸ نفــر شــب مســافر در ایــن 
مراکــز و تأسیســات گردشــگری می تواننــد اقامــت 
داشــته باشــند چنانچــه هــر مشــکلی در ایــن خصــوص 
ــود  ــه وج ــتان ب ــن اس ــوروزی در ای ــان ن ــرای مهمان ب
آیــد همــکاران مــا در دبیرخانــه ســتاد تســهیات ســفر 
ــاش  ــام ت ــوده، تم ــخگو ب ــبانه روز پاس ــورت ش به ص
خــود را جهــت رفــاه حــال ایــن عزیــزان خواهنــد کــرد.
مراکــز  و  تأسیســات  تمامــی  کــرد:  تصریــح  وی 
ــتی در  ــن اداره کل بایس ــه ای ــر مجموع ــگری زی گردش
ــواز  ــان ن ــه مهم ــه ب ــا توج ــگران ب ــال گردش ــاه ح رف
ــودن ایــن اســتان در اســکان و خدمــات رســانی هــر  ب
ــتور کار  ــدی در دس ــور ج ــه ط ــافران ب ــر مس ــه بهت چ

ــد. ــرار دهن ــود ق خ

شناسایی ۳۰ روستای هدف گردشگری
ــود درد  ــدران وج ــتا در مازن ــزار روس ــه ه ــش از س بی
ــگری  ــدف گردش ــوان ه ــه عن ــتاها ب ــی از روس و برخ
شناســایی شــده اســت و هرســاله بخشــی از مســافران 
ــران  ــد. مه ــفر می کنن ــق س ــن مناط ــه ای ــوروزی ب ن
ــی،  ــگری اداره کل میراث فرهنگ ــاون گردش ــنی مع حس
ــن جلســه  ــدران در ای گردشــگری و صنایع دســتی مازن

از راه انــدازی دبیرخانــه ســتاد در ادارات گردشــگری 
مازنــدران خبــر داد و گفــت: ثبــت مســافران نــوروزی در 

ــاز شــد. ــن اســتان از روز شــانزدهم اســفند آغ ای
ــوی  ــگر از س ــذب گردش ــزود: ج ــنی اف ــران حس مه
زمینــه  ایــن  در  و  اســت  مهــم  بســیار  دهیــاران 
برنامه ریزی هــای الزم داشــته باشــند تــا تــوازن مســافر 
ــن  ــا انجــام ای ــرار شــود و ب ــاط اســتان برق در همــه نق

مهــم ســبب مانــدگاری مســافران می شــود.
میراث فرهنگــی،  اداره کل  گردشــگری  معــاون 
گردشــگری و صنایع دســتی مازنــدران یــادآور شــد: 
بــا توجــه بــه نقــاط  به ویــژه در جــاده کنــدوان 
ــگری  ــاران در گردش ــش دهی ــراف آن نق ــتایی اط روس
روســتایی و کاهــش گــره ترافیکــی بســیار مهــم اســت.
ــد اســتاندار  ــه تاکی ــا توجــه ب ــادآور شــد: ب حســنی ی
ــی  ــان بارندگ ــم در زم ــی ه ــای ورزش ــدران فضاه مازن
طــی تعطیــات نــوروزی بایــد مهیــا شــود و در صــورت 
لــزوم مســافران از ایــن فضاهــا مســتقر شــده و اســتفاده 

کننــد.

اقامت ۱.۵ میلیون مسافر
وی میــزان اقامــت و ثبــت مســافران را از ۱۶ اســفندماه 
ــرد و  ــر ک ــر ذک ــزار نف ــون و۵۰۰ ه ــک میلی ــش از ی بی
گفــت: بیشــتر ایــن مســافران در مناطــق غربــی اســتان 

ثبــت شــده اســت.
ــات  ــتاد خدم ــاه س ــه از دی م ــن ک ــوان ای ــا عن وی ب
ســفر اســتان بــه ریاســت اســتاندار و معاونــت سیاســی 
امنیتــی تشــکیل شــده اســت، گفــت: تمامــی امکانــات 
ــوروزی در  ــافران ن ــی از مس ــرای پذیرای ــا ب و ظرفیت ه

اســتان مهیــا شــده اســت.
قــرار اســت مازنــدران میزبانــی چنــد ده میلیــون 
مســافران نــوروزی شــود و اســتاندار مازنــدران شــرایط 
امســال را بــه دلیــل تقــارن مــاه مبــارک رمضان و ســال 
ــرای  ــدات الزم ب ــرد: تمهی ــار ک ــد و اظه ــژه خوان ــو وی ن
ــود و  ــاد ش ــافرین ایج ــردم و مس ــه م ــانی ب خدمت رس
همــه امکانــات و اقــام بــرای مــردم اســتان و مســافرین 
فراهــم شود.ســید محمــود حســینی پور گفــت: بــا توجه 
بــه اینکــه میزبــان میلیون ها مســافر در اســتان هســتیم 
بایــد از خدمــات ملــی هــم بهره منــد شــویم و بــه ویــژه 
ــازار  ــش را در ب ــتان آرام ــز اس ــت قرم ــن گوش در تأمی

حاکــم کنیــم و نیازهــا تأمیــن شــود.
ــی  ــدران جاذبه هــای طبیعــی و گردشــگری فراوان مازن
دارد کــه ســاالنه گردشــگران زیــادی را بــه خــود 
می کشــاند و اهالــی بومــی منطقــه مدیریــت و نظــارت 
ــن گردشــگری، تســهیل و روان ســازی  ــازار، اماک ــر ب ب
ترافیــک را از مهمتریــن مطالبــات از متولیــان و برنامــه 

ــد. ــزان عنــوان کــرده ان ری
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دکتــر مریــم رضایــی راد: طبیعــت بــا تکرارهــای شــاد ســاخته مــی شــود و 
جامعــه بــا تکــرار نیــرو مــی گیــرد. ســور و ســرور پایــان ســال بــا حــس مثبــت 
همــراه اســت و دلهــره را از دلهــا مــی زدایــد. شــادی و نشــاط نیــاز فطــری بشــر 
اســت و کیفیــت ایــن شــادی و نشــاط،جامعه را بــه جهــت شــادابی ســوق مــی 
دهــد و بــه انســجام جامعــه کمــک مــی کند.ســور در زبــان کــردی هــم بــه معنای 
رنــگ ســرخ و هــم بــه معنــای جشــن، ســرور و مهمانــی اســت.دوری از آســیب 
هــا و بالیا،بــرآورده شــدن حاجــات و جشــن اســتقبال از بهــار تمــام چیــزی اســت 
ــی  ــا نگاه ــا ب ــرده ت ــم ک ــی فراه ــروز فرصت ــه ام ــا ب ــای دور ت ــته ه ــه از گذش ک

متفاوت،قــدم در شــروع تــازه ای بگذاریــم.
آتــش و روشــنی در ذهــن ایرانیان،طراوت،پاکــی و زندگــی را تداعــی مــی کنــد 
و افروختــن آتــش،راه یافتــن نــور و روشــنایی معرفــت در روح و روان اســت کــه 
ــش  ــه و پی ــوری مقدم ــنبه س ــی زداید.چهارش ــی را م ــی و نامبارک ــار اهریمن آث
درآمــدی بــر طــراوت بهــار و شــادی اســت کــه در گذشــته در بیــن اقــوام مختلــف 
از اهمیــت فــوق العــاده ای برخــوردار بــود و آیینــی کــه در گذشــته در ایــن ســور 
ــه  ــه از جمل ــود ک ــذت بخــش ب ــود بســیار پســندیده و ل ــان ســال مرســوم ب پای
ــش  ــال گرفتن،ریختــن اســپند در آت ــودردا(، ف ــذری)آش اب ی آنهــا پخــت آش ن
چهارشــنبه ســوری،پخش آجیــل مشــکل گشــا و خوانــدن آوازهــا و ترانــه هــای 
شــاد محلــی. مردمــان مناطق مختلــف ایــران از جمله گیالنــی ها،تالشــی ها،کردها 
و لــک ها،بهبهانــی هــا، آذربایجانــی هــا و مینابــی هــا همــه بــه افســانه ی خاتــون 
چهارشــنبه ســوری معتقــد بودند،بــه همیــن دلیــل تــا قبــل از چهارشــنبه آخــر 
ــای  ــوزه ه ــا و ک ــان رســیده باشــد و ظــرف ه ــه پای ــازل ب ــت من ســال بایدنظاف
ســفالین را کنــار مــی گذاشــتند کــه آنهــا را در روز چهارشــنبه آخرســال از پشــت 
بــام بــه پاییــن بیندازنــد و آشــی مخصــوص بپزنــد و ســفره هایــی تــدارک ببیننــد 
تــا خاتــون چهارشــنبه ســوری از آنهــا راضــی باشــد و برکــت و ســالمتی بــه خانــه 
ی آنهــا راه پیــدا کند،بنابرایــن ایــن روز بــر یــک اصــل بهداشــتی نیــز متکــی بــود.

ــالت  ــن تنق ــی و گرفت ــق زن ــم قاش ــا از رس ــای م ــزرگ ه ــه پدرب ــی ک هنگام
است،چهارشــنبه  بخــش  لــذت  گویند،چقــدر  مــی  ســخن  همســایگان  از 
ســوری ایــن آییــن کهــن و باســتانی بــه قومیــت خاصــی تعلــق نــدارد 
و مــی تــوان آن را یــک جشــن ملــی محســوب کــرد کــه همــه بایــد در 
کنــار یکدیگــر بــه شــادی گــرد آینــد و آش و تنقــالت ایــن روز خــاص 
ــن ــن جش ــی ای ــعر و برپای ــدن ش ــه خوان ــد و ب ــل کنن ــش می ــار آت  را در کن

مشغول باشند.
در برخــی از مناطــق ایــران هــم شــیرینی هــای مخصــوص مــی پزنــد و آن را 
ــه پیشــواز از طبیعــت  ــد و ب ــرزن در بیــن مــردم تقســیم مــی کنن در کــوی و ب
نــو و وداع بــا طبیعــت افســرده و یــخ زده بپردازند.امــروزه خطــر و اضطراب،جــای 
شــادی و آرامــش را در ایــن جشــن باســتانی و باشــکوه آیینــی پــر کــرده و برپایــی 
ایــن جشــن کهــن بــا آرامــش و بــدون مخاطــره امــروزه بــه یکــی از آمــال هــای 
مــردم بدل شــده است.بســیار شایســته اســت کــه با احتــرام گذاشــتن و ارزشــمند 
ــه همــه معرفــی کنیــم و  ــخ کشــورمان را ب ــن آییــن فرهنــگ و تاری شــمردن ای
ــل  ــا پ ــرد ت ــورت گی ــای الزم ص ــازی ه ــگ س ــن فرهن ــن جش ــی ای ــرای برپای ب
ارتباطــی مــا و گذشــتگان برقــرار بمانــد و همــواره شــاهد تکــرار هیجانــات مثبــت 
بــه شــکل درســت باشــیم و از افــراط و تفریــط هــای آســیب زا جلوگیــری شــود.

ــی  ــود همراه ــدان خ ــا فرزن ــن روزی ب ــا در چنی ــواده ه ــه خان ــرورت دارد ک ض
آگاهانــه داشــته باشــند و بــه فرزنــدان خــود بیاموزنــد کــه برپایــی ایــن جشــن 
کهــن بــه ســبک ســنتی و تلفیــق آن بــا ابزارهــای کــم خطــر و مــدرن نــه تنهــا 
ــری  ــی نظی ــتقبال ب ــراه دارد و اس ــه هم ــی ب ــرح و نیک ــت،بلکه ف ــندیده اس پس
ــر  ــران ناپذی ــات جب ــه و صدم ــدن حادث ــود آم ــه وج ــد و از ب ــی باش ــار م از به
جلوگیــری شــود و طبــق آرزوی گذشــتگان تمــام رنــگ پریدگی،بیمــاری و 
 مشــکالت بــه آتــش چهارشــنبه ســوری ســپرده شــود و ســرخی و ســالمت و گرما

 به ارمغان بیاورد.
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 نمایشگاه سراسری صنایع دستی
در باغ محتشم رشت
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