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پایان طرحهای سالمسازی
دریا در سواحل مازندران

تعداد غرقشدگان این استان در تابستان با کاهش ۲۲درصدی ،به  ۶۲تن رسیده است

عكس :همشهری

2

سفرههای پرخطر مازندرانیها
بیشــترین آمار چاقی در کشــور ،میزان باالی
بیماریهای قلبی  -عروقی ،رتبه نخست ابتال
به سرطانهای دستگاه گوارش ،آمار باالی ابتال
به دیابت ،تعداد زیاد افراد دارای فشار خون باال

و بسیاری از آمارهای دیگر از ویژگیهای مردم
مازندران در حوزه سالمت هستند؛ مردمی که
ســبک زندگیشــان طی یکی  -دو دهه اخیر
بهشــدت تغییر کرد ،اما غذا خوردنشان مورد

انتقاد کارشناســان است.
برخــی آمارها نیز نشــان
میدهند که بیماریهای قلبی عروقی نخستین
علت مرگ مازندرانیها هستند.
صفحه 7را
بخوانید

ترافیک جادههای منتهی به
استان مازندران در سه محور
اصلی هراز ،چالوس و فیروزکوه رهاورد افزایش
وسیله نقلیه و شمار مسافران این خطه از کشور
در ســایه توجهات چند ســال اخیر تاحدودی
تســکین یافته ،اما این درد همچنان به موازات
رونق سفر دارویی درمانگر میطلبد .به گزارش
ایرنا ،شهرهای شمالی کشور از بیشترین مقاصد
گردشــگری و عبور و مرور مســافران است که
به دلیل اهمیت جان افــراد توجه به جادههای
مواصالتی این شهرها بهویژه پرترددترین آنها در
محورهای منتهی به شهر زیارتی مشهد مقدس
الزامی است .ترافیک محورهای شمالی همواره
از دغدغههای اصلی مســئوالن امــر بوده و در
چندسال گذشته به ...

روی خط خبر
پایان طرحهای سالمسازی دریا در سواحل مازندران

رئیس هیات نجات غریق و غواصی مازندران در پیامی به صورت رســمی پایان
طرحهای سالمسازی دریا را در سواحل مازندران اعالم کرد.
به گزارش همشــهری« ،نقی کریمیان» در این پیام با اعــام اینکه  62تن در
سواحل مازندران در تابستان ســال جاری غرق شدهاند ،از کاهش 22درصدی
جانباختگان دریا در سواحل استان خبر داد.
ناجیان
در پیام رئیس هیأت نجات غریق مازندران آمده است :با عملکرد خوب
ِ
بیبدیل این دوره ،تعداد غرقشــدگان این استان با کاهش ۲۲درصدی به عدد
 ۶۲تن رسیده است.
رئیس هیات نجات غریق و غواصی مازندران افــزود :در این دوره  ۵۰۴۹تن از
هموطنان نیز از مرگ حتمی نجات یافتند که این موضوع میتواند ُمهر َردی باشد
بر ادعای کسانی که میگویند نمیشود.

زنگ آغاز سال تحصیلی در مازندران نواخته شد

زنگ آغاز سال تحصیلی در مازندران روز گذشته با حضور «یاسر هاشمی» فرزند
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی و مسئوالن اســتانی در دبیرستان دخترانه آیتاهلل
هاشمی نکا نواخته شد .به گزارش مهر ،مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در
این مراسم با بیان اینکه  ۵۲۵هزار دانشآموز امروز با نواختن زنگ آغاز تحصیلی
وارد کالس درس میشوند گفت :خوشبختانه با تغییر و تحول در نظام آموزشی
ش و پرورش هستیم.
شاهد رشد روزافزون در حوزه آموز 
«سیدعلی قاسمی» با اشاره به افق پیشرفت استان تصریح کرد :استان مازندران با
افق پیشرفت در حوزه نظام آموزشی همیشه در جایگاه برتر قرار داشته و در همین
راستا نیز همچنان رتبه چهارم کنکور سراسری را به خود اختصاص داده است.
به گفته وی ،کســب رتبه برتر در المپیاد علمی ،جشنواره برتر تدریس ،فرایند
یادگیری و رتبه اول آموزش و تولید از دیگر افتخارات آموزشی استان مازندران به
شمار میرود .قاسمی از طرح آموزش والدین پایه اول بهعنوان یکی از طرحهای
پایلوت و ملی یادکرد که در سال گذشته عملیاتی و پایهگذاری شد.
این مسئول آموزشی در ادامه از آیتاهلل هاشمی بهعنوان شخصیت اثرگذار تاریخ
انقالب اســامی یاد کرد و گفت :دانشآموزان مدرســه آیتاهلل هاشمی باید با
تاسی از این شخصیت مهم انقالب در جهت علمآموزی و کسب دانش روزافزون
تالش کنند.

اظهارات ترامپ ابلهانه بود
امام جمعه موقت ساری با گرامیداشــت ایام محرم و لزوم احیای امر به معروف و نهی از
منکر در جامعه ،احیای اسالم ناب محمدی را هدف اصلی قیام عاشورا بیان کرد .به گزارش
مهر ،حجت االسالم «یوسف یوسف پور» در خطبههای نمازجمعه ساری ،با تأکید بر لزوم
گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تصریح کرد :همه باید نسبت به
احیای امر به معروف در جامعه تالش کنیم .وی با اشاره اینکه ترک امر به معروف و نهی از
منکر خطرات جدی برای جامعه ایجاد میکند ،افزود :فلسفه قیام عاشورا و امام حسین (ع)
حفظ اسالم ناب محمدی بوده است .وی دربخشی از سخنانش با عنوان اینکه حضرت امام
حسین (ع) چهره کریه یزیدیان را به خوبی نشان داده است از وی به عنوان شهید امر به
معروف و نهی از منکر یاد کرد .امام جمعه موقت ساری ،همچنین با اشاره به سخنان اخیر
رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل و تهمت هایش نسبت به ایران ،این
اظهارات را بیاساس و ابلهانه برشمرد و گفت :ملت مسلمان ایران همواره برابر زورگوییهای
دشمنان ایستاده و دفاع مقدس نماد مقاومت و ایستادگی ملت ایران است .حجت االسالم
یوسف پور اظهارات ترامپ در سازمان ملل متحد را ابلهانه و نشانه سبک مغزی وی دانست
و گفت :آمریکا در همه زمینهها شکست خورده و این اظهارات نشانه ضعف و استیصالی
این رئیس جمهور اســت .امام جمعه موقت ساری ،خواســتار برگزاری مناسب و پرشور
برنامههای عزاداری ساالر شهیدان در محرم شد و تأکید کرد :باید نسبت به برگزاری نماز
ظهر عاشورا اهتمام و توجه کافی داشته باشیم .وی برلزوم حفظ و انتقال ارزشهای ناب دفاع
مقدس به نسلهای مختلف جامعه تأکید کرد و امنیت و آرامش امروز را مرهون رشادتها و
ایثارگریهای دوران دفاع مقدس برشمرد .حجت االسالم یوسف پور همچنین با محکوم
کردن جنایات اســتکبار و کشــتار بی رحمانه مردم مظلوم میانمار خواستار پاسخگوی
سازمانهای بین المللی و شکست سکوت از سوی آنان در این زمنیه شد.
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گردونه ســال تحصیلــی تازهنفس با حضور طیــف عظیمی از
دانشآموزان استان ،پس از یک تابستان بسیار داغ و نفسگیر به
جنبش درآمد .سمنهای فعال مازنی در پروسه تهیه ابزار تحصیلی برای دانشآموزان
نیازمند وارد گود مددرسانی اجتماعی شدند و هریک به میزان توانایی خود مددجوهای
زیر پوشش را با بستههای متنوع تحصیلی مسرور و شادمان کردند .طیف کوچکی از
نوآموزان مازنی را بچههای استثنایی تشکیل میدهند که حمایت...
صفحه 8را
بخوانید
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اجراي عمليات تعريض خيابان ارتباطي
(ع)
در مسير امامزاده يحيي
مديرعامل سازمان عمران شهرداري
ســاري از اجراي عمليــات تعريض
خيابان ارتباطي در مســير امامزاده
يحيي(ع) خبــر داد و گفت :همزمان
با اجراي اين پروژه ،عمليات بازسازي
حســينيه قديمي كه در اين مســير
وجود دارد نيز در دستور كار قرار گرفته است.
به گزارش روابط عمومي سازمان عمران شهرداري مركز مازندران،
با همت حوزه فني و راهســازي اين ســازمان ،عمليات تعريض
خيابان ارتباطي مسير مسجد جامع بيت حضرت آيتاهلل صدوقي
مازندراني و تكيه قديمي كه در اين مسير وجود داشت ،به طرف
امامزاده يحيي(ع) آغاز شده و با تالش شبانهروزي در حال انجام
است.
«سيدحميد هاشمي» اجراي اين پروژه را نمونهاي از حركتهاي
جهادي مجموعه مديريت شهري ســاري دانست و افزود :با اجرا
و اتمام اين پروژه ،مســير باريك عبور دستههای مذهبي وسعت
بيشتري پيدا خواهد كرد و بسياري از مشكالت عزاداران حسيني
در هنگام تردد از اين مسير رفع خواهد شد.
وي افزود :همزمان با اجراي اين پروژه ،عمليات بازسازي حسينيه
قديمي كه در اين مسير وجود دارد نيز در دستور كار قرار گرفته
و تيمهاي عملياتي ســازمان عمران شهرداری ساری سعي دارند
در ايام دهه اول ماه محرم ،اين پروژه را برای شــهروندان گرامي و
سوگواران حسيني آماده کنند.
مديرعامل سازمان عمران شهرداري ساري گفت :كوچههاي باريك
اطراف بيت آيتاهلل صدوقي بهعنوان يكي از مقاصد دســتههای
عزاداري در ايام تاسوعا و عاشوراي حسيني مشكالت فراواني براي
همشهريان ساروي در طول سالهاي اخير ایجاد کرده بود كه به
لطف خدا و همت شهرداری ،طراحي و اجراي پروژه تعريض اين
خيابان در دستور كار قرار گرفت و اميدواریم كار عملياتي آن نيز در
روزهاي آتي به اتمام برسد و آماده بهرهبرداري شود.
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خرید و تامین دستگاه کیسهپارهکن در بهشهر

پيامك شما را درباره

ي
روزنامه مازندران م خوانيم

سرپرست شهرداری بهشهر گفت :برای تسریع در روند جمعآوری زباله موفق به تامین و خرید دستگاه کیسهپارهکن با
هزینه  5/1میلیارد ریال شدهایم .به گزارش همشهری« ،یاسر فیروزی» افزود :با توجه به حجم باال و عدم تفکیک زباله از
مبدا و نبود دستگاه پرس ،تنها راه ممکن جهت کاهش حجم زباله ،دستگاه پرس و دستگاه زبالهسوز بوده است.

تپه نورالشهدای زیراب در سایه بیتوجهی مسئوالن
معظمه نقیپور

خبرنگار

هفته دفاع مقدس زمانی است که اوج
گزارش توجهها به دالورمردان و شیرزنان این
خاک را شاهد هستیم .شهدا محور و
اســاس همه فعالیتهای این هفته هستند و همه
نهادها تالش میکنند آنطور که شایســته است،
ارزش و اعتبار این حامیان وطن را گرامی بدارند .در
همین چند روز هفته دفاع مقدس که امسال با آغاز
دهه نخست محرم و عزاداری سیدالشهدا (ع) مقارن
شده است ،حضور در گلزارهای شهدا بیشتر به چشم
میآید و انجام میشود .اما وقتی سری به برخی از
همین گلزارهای شــهدا بزنیم ،با بیتوجهیهایی
هم مواجه خواهیم شــد .یکی از ایــن مناطق تپه
نورالشــهدای زیراب است که ســال گذشته نیز از
بالتکلیف ماندن وضعیت اجرای آن به خاطر کمبود
اعتبار و بودجه گزارشی در این روزنامه منتشر شد.
این وضعیت کماکان برقرار است و هنوز این محل
که میزبان  2تن از شهدای گمنام دفاع مقدس است،
در بیتوجهی به سر میبرد.
با وجود گذشت چندسال از خاکســپاری  2تن از
شهدای گمنام در تپه نورالشهدای زیراب هنوز تابلو

راهنمای مسیر در آن تعبیه نشده و شاهد جادهای
خطرناک و بدون دیوار حفاظتی در منطقهای مرتفع
و با شیب زیاد هســتیم ،جادهای که تردد در آن با
ی که در روزهای
دشواریهایی همراه است ،به طور 
آفتابی پر از گرد و غبار و چالههای متعدد اســت و
در روزهای بارانی گل و الی مسیر را غیرقابل تردد
میکند .با وجود قولهایی که مسئوالن ارشد استان
برای تخصیص بودجه و ایجاد زیرســاخت مناسب
و ســایر امکانات در این منطقه داده بودند ،تاکنون
بودجهای تعلق نگرفته است.
اردوی جهادی خودجوش

اما مدتی پیش گروهی از دانشــجویان بسیجی در
قالب طرح اردوی جهادی و با نام «اردوی جهادی
خودجوش آتش به اختیار» تصمیم گرفتند برای
حفظ شأن و مقام شــهدا در اقدامی خودجوش به
فضاســازی مقبره و محوطه و ایجاد مکان مناسب
اطراف آن بپردازند .اگرچه مسئوالن در انجام وظیفه
خود کوتاهی کردند ،ولی هستند انسانهای مخلصی
که حفظ ارزش شــهدا اولویت نخست آنهاست و
تالش میکنند تا گامهای مثبت و سازندهای در این
مسیر بردارند .بیتوجهیها ،تخصیص نیافتن بودجه
و وعدههای تحقق نیافته باعث شــد تپه نورالشهدا

به مکانی غیرقابل دســترس تبدیل شود .اما اقدام
خودجوش این جهادگران باعث شده مقبره شهدا
فراموش نشود.
گمنامتر از گذشته

یکی از بســیجیان فعال در این اردوی جهادی به
همشهری گفت :شــهدای گمنام تپه نورالشهدای
زیراب بیش از  3ســال اســت که در ایــن مکان
خاکسپاری شدند ،اما به دلیل بیتوجهی متولیان
گمنامتر شــدهاند .از هیــأت امنا که متشــکل از
نمایندگان چندین نهاد است تاکنون هیچ اقدامی
دیده نشده است .سال گذشته در اردوی جهادیای
که داشتیم دیوارکشی محوطه ،ساخت مقبره و ایجاد
سرویس بهداشتی انجام شد .با وجود فاصله کوتاه
محل تا منبع آب آشامیدنی زیراب ،مسئوالن کمکی
برای دسترسی به آن نکردهاند و آب غیرآشامیدنی
استفاده میشد .اکنون نیز با تانکر آب فراهم است.
«مهــدی نجاتــی» افزود :امســال نیز مشــغول
محوطهسازی هســتیم .بابت این اردوی جهادی
نیز تاکنون حمایتی از سوی متولیان صورت نگرفته
اســت .حتی بابت مصالح مقداری بدهی نیز داریم.
البته در این بین فقط شــهردار و بخشــدار و کادر
شهرداری در حد توان کمکی داشتند که جای تشکر
دارد .فرمانده گردان امام حسین (ع) سوادکوه هم
با هزینه شــخصی خود از ما حمایت کرد .موسسه
خیریه آبشار و هالل احمر هم در فراهم کردن غذا
کمکی در حد وسعشان کردند.
تالش برای حفظ شأن شهدا

نجاتی بــا انتقاد از بیتوجهی به شــهدای گمنام و
تجهیز و معرفی نکردن این محل اظهار کرد :شهدای
تپه نورالشهدا همچون نگینی در شهر هستند ،ولی
با اینکه بیلبوردهای زیادی که در منطقه وجود دارد
هیچگاه تبلیغی در خصوص وجود چنین مقبرهای
دیده نشده است .از طرفی جاده غیرقابل تردد باعث
شده دسترسی به تپه نورالشهدا بسیار سخت باشد.
این جهادگر بسیجی افزود :با توجه به فضای زیادی
که در محوطــه این مقبره وجــود دارد ،میتوان با
ایحاد باغموزه و تعبیه آالچیق فضای گردشــگری
چ توجهی
مناسبی برای خانوادهها فراهم کرد .اما هی 

به معرفی و ایجاد امکانات و ایجاد جاده مناســب از
سوی متولیان نمیشود .نجاتی تصریح کرد :وقتی
برای اردوی جهادی آمدیم ،محوطه پر از علفهای
هرز بود که فضای نامناسبی ایجاد کرده بود .وضعیت
موجود اصال در شأن شهدا نیست .تالش کردیم با
این اردوی جهادی برای حفظ منزلت شهدا گامی
برداریم .وقتی قرار شد این مکان مقبره شهدا باشد،
خواسته ما و کسانی که زمین داده بودند در اولویت
اول ایجاد جاده مناســب بود ،ولــی قولهایی که
مسئوالن دادند عملی نشــد و جایگاه و ارزش مقام
این شهدا را حفظ نکردند.
مشکالت پابرجاست

مسئول مقبره شــهدای گمنام و تپه نورالشهدای
زیراب نیز به همشهری گفت :از سال  ٩٣که مقبره
شهدا ساخته شده ،مســئوالن شهرستان و هیأت
امنا هیچ اقدامی انجام ندادند و با گذشت چند سال
همچنان در مورد جاده و آب آشامیدنی و امکانات
مشکالتی داریم.
سرهنگ «محمد سیاوشــی» افزود :با وجود قولی
که مدیرکل امور روســتایی اســتانداری برای قرار
گرفتن این منطقه در طرح روســتایی و اختصاص
بودجه مناســب برای ایجاد جاده داده بودند ،هنوز

پيشبيني توليد 8هزار تن گردو در مازندران

این مشکالت پابرجاست و وعدهها محقق نشد .به
همین دلیل بسیجیان در قالب اردوی جهادی وارد
عمل شدهاند و این دیوارکشی محوطه و آب و برق
نیز نتیجه اردوی جهادی است .در اردوی جهادی
امسال شــهرداری و بخشــداری در حد وسع خود
کمکی کردند.
فرمانده بازنشسته سپاه سوادکوه تصریح کرد :جاده
رسیدن به تپه نورالشهدا همچنان ناامن ،خطرناک،
خاکی و دارای دستاندازهای بیشماری است .این
جاده باید تعریض و ایمن شــود ،چــون با توجه به
نزدیک شدن به فصل بارندگی با این شرایط غیرقابل
دسترس میشود.
وی با بیان اینکه شــهدای گمنام این مکان واقعا
مظلوم واقع شدهاند خاطرنشان کرد :نه معرفیای
صورت میگیرد و نه امکاناتی داده میشــود .بنیاد
شــهید ،فرمانداری و دیگر نهادهــای مربوط هیچ
توجهی به این وضعیت نامناســب ندارند .با نظارت
بر اردوی جهادی سعی در پیشبرد اهداف برای این
مقبرهالشهدا و حفظ مقام واالی شهیدان را داریم.
اما نیاز است متولیان هم به قولهای خود عمل کنند.
در حالیکه آنها هیچ توجهی ندارند ،دانشجویان
بسیجی احساس مسئولیت کردهاند و داوطلبانه در
تالش هستند که مقام شهدا را حفظ کنند.

شهری

پيامك شما را درباره

ي
روزنامه مازندران م خوانيم

مدير باغباني سازمان جهاد کشاورزي مازندران گفت :پيشبيني میشود8هزار تن گردو در مازندران برداشت شود و ارزش
اقتصادي اين محصول  1200ميليارد ريال است .به گزارش آريا «محمدتقي شكوهي» افزود 8600 :بهرهبردار توليد گردو در
استان مشغول هستند .شهرستانهاي سوادكوه ،ساري ،بهشهر و نكا مهمترين مناطق توليد گردو استان به شمار میروند.

تلنگر

شماری از دانشجویان بسیجی پس از  3سال بالتکلیفی تپه نورالشهدا و بیتوجهی مسئوالن ،در اقدامی خودجوش اردوی جهادی بهسازی این محل را برپا کردند
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توصیه بهداشتی به
توزیعکنندگان غذاهای
نذری در ماه محرم
مدیر شــبکه بهداشــت و درمان شهرستان
چالوس به توزیعکنندگان غذاهای نذری در
ایام ماه محرم توصیه کرد به منظور پیشگیری
از وقوع احتمالی عوارضی مانند مسمومیت
در پخت ،نگهداری و توزیــع غذاهای نذری
مسائل بهداشــتی را کامال رعایت کنند .به
گزارش ایرنا ،دکتر «حدیث گردکلی» گفت
 :ســوابق و تجربه ســالهای گذشته نشان
میدهد که در برخــی مکانهای مذهبی به
علت رعایت نکردن موازین بهداشتی عزاداران
پس از مصرف غذاهای نذری دچار مسمومیت
شدند .بنابراین با اقدامات پیشگیرانه از وقوع
چنین حوادثی نباید دوبــاره این اتفاقات در
شهرســتان رخ دهد .ســال  337 ،94نفر از
عزاداران حســینی به علت مصرف آبگوشت
در یکی از مســاجد شهرستان چالوس دچار
مسمومیت شدند و در این میان عدهای از آنها
سرپایی مداوا و عده دیگری نیز پس از بستری
یک شبانهروز از مراکز درمانی نوشهر و چالوس
مرخص شدند .وی افزود :درحوزه پیشگیری
از احتمال مسمومیت ناشی از مصرف غذاهای
نذری در ماه محرم نشستهایی با هیاتهای
مذهبی ،پایگاههای بسیج ،اعضای شوراهای
اسالمی و دهیاریها با حضور فرماندار و امام
جمعه در این شهرستان برگزار شد .گردکلی
افزود :مهمترین نکاتی که در این نشستها
و حتی کارگــروه ســامت و امنیت غذایی
مطرح شــد و مورد تاکید قــرار گرفت و آن
رعایت بهداشت فردی ،تعیین مکان مناسب
برای پخت ،نگهداری ،توزیع و مصرف غذا ،و
استفاده از لباسهای مناسب بود .وی کشتار
دام به عنوان قربانی در محیط کشــتارگاه با
هدف پیشگیری از شــیوع احتمالی بیماری
تب کریمه -کنگو ،توزیع شیرهای پاستوریزه
و نیز استفاده از پودرهای استاندارد و دارای
تاریخ انقضا برای درست کردن شربت در تکایا
از دیگر موارد و توصیههای بهداشتی دانست
که در این نشستها مطرح شد.

سفرههای پرخطر مازندرانیها
فاطمه نوری

خبرنگار

بیشترین آمار چاقی در کشور ،میزان باالی
سالمت بیماریهای قلبی  -عروقی ،رتبه نخست
ابتال به سرطانهای دستگاه گوارش ،آمار
باالی ابتال به دیابت ،تعداد زیاد افراد دارای فشار خون باال
و بسیاری از آمارهای دیگر از ویژگیهای مردم مازندران
در حوزه سالمت هستند؛ مردمی که سبک زندگیشان
طی یکی  -دو دهــه اخیر
بهشدت تغییر کرد ،اما غذا
خوردنشــان مــورد انتقاد
کارشناسان اســت .برخی
آمارها نیز نشان میدهند که
بیماریهای قلبی ـ عروقی
نخستین علت مرگ مازندرانیها هستند .این وضعیت
ارتباط مستقیمی با نوع تغذیه مازندرانیها دارد« .ابراهیم
مهدوی» کارشناس تغذیه و دانشجوی دکترای تخصصی
این رشته در گفتوگو با همشهری از انتقاداتی که به غذا
خوردن مازندرانیها وارد اســت گفت و پیشنهادهایی
برای بهبود این وضعیت داد.
علت چاقی مردم مازندران چیست؟

طبق آمارها  52.7مازندرانیها دچار اضافه وزن و چاقی
هســتند .پرخوری در یک وعده و نداشتن فعالیتهای
منظم و خــوردن صرف غذای چرب و ســرد مهمترین
دالیل این وضعیت هستند .نداشتن فعالیتهای ورزشی

منظم روزانه ،بینظمی در خواب ،صرف غذا در بیرون از
منزل و خریداری تنقــات غذایی بیارزش و همچنین
خرید غذای آماده و فســتفود نیز باعث شده که چاقی
به دانشآموزان مازندرانی نیز سرایت کند تا چاقترین
ی باشند.
دانشآموزان کشور دانشآموزان مازندران 
به اســتناد آمار ،مردم مازندران در ابتال
به بیماریهای گوارشی و سرطان معده هم پیشتاز
هستند .این موضوع به ســبک تغذیه ربط دارد یا
استفاده از سموم شیمیایی در تولید محصوالت؟

ســموم مواد غذایی میتواند در این روند مؤثر باشد که
توجه ویژه در این زمینه توسط ارگانهای مربوطه باید
صورت پذیرد .اما اصالح شــیوه زندگی و بهویژه تغذیه
مردم ســادهترین و مهمترین روش پیشــگیری است.
بررسیهای انجام شــده در مازندران در سال  93نشان
داده که 3500تا  4هزار نفر در ســال به سرطان مبتال
میشوند که شــایعترین آن ســرطان دستگاه گوارش
است و در دستگاه گوارش هم شــایعترین آن سرطان
معده است.
فکر میکنید دلیل این تغییر سبک تغذیه
مردم مازندران چیست؟

مهاجرت ،تغییر الگوی رفتاری تغذیه ،مورد اســتفاده
قرار ندادن غذای ارگانیک و محلی در کنار مصرف غذای
چرب ،ترش و شور سبک امروزی تغذیه مردم مازندران
ایجاد کرده است .بیماریهای قلبی  -عروقی روزانه جان
 16تن از مازنیها را میگیرد و این بیماری اصلیترین
عامل مرگ و میر در مازندران اســت .امــا  80درصد از
بیماریهای قلبی  -عروقی با رعایت الگوی تغذیه درست،

نگهداری وزن و فعالیت منظم روزانه قابل پیشــگیری
اســت .غذای پرنمک و پرچرب و پرشــکر خیلی زیاد
مورد توجه مازندرانیهاست که
همین موضوع زمینهساز ابتال به
بیماریهای قلبی  -عروقی است.

مازندران
3 3 1 1 000 1

از طرفی در مازندران معمــوال مصرفکنندهها از
بیکیفیت بودن آب میگویند .این موضوع صحت
دارد؟

اظهارنظر کلــی در مورد کیفیت
آب آشامیدنی مازندران غیرممکن
با این شرایط راهکار مهاجرت ،تغییر الگوی رفتاری است ،چراکه تامین آب آشامیدنی
اصلی برای کاهش مصرف این تغذیه ،مورد استفاده قرار ندادن از منابع مختلف نظیر چشمهها،
مواد غذایی چیست؟
غذای ارگانیک و محلی در کنار چا هها و مجتمعهای آبرســانی
بایــد از زمــان تولد تــا دوران مصرف غذای چــرب ،ترش و صــورت میگیــرد .آب دارای
ســالمندی ذائقهســازی انجام شور سبک امروزی تغذیه مردم کیفیــت شــیمیایی و میکروبی
شــود؛ به طوری که کودکان را مازندران را ایجاد کرده اســت .خاص خود اســت ،ولــی طبق
از زمان آغاز مصرف غذای کمکی بیماریهای قلبی  -عروقی روزانه قوانین آب آشامیدنی جز مواردی
با طعم نمک ،شکر و روغن آشنا جان  16تن از مازنیها را میگیرد مشمول اســتاندارد ملی کشور
نکنیم .همچنین تفکر دولتمردان و این بیماری اصلیترین عامل است و هر سازمانی که مسئولیت
در زمینه هرم امنیت غذایی باال
تامین آب شــهرها و روستاها را
مرگ و میر در مازندران است
برود .فرموالسیون صنایع غذایی
به عهده میگیرد -شــرکتهای
در تولید غذا باید سالمتگرا باشد
آب شهری و روســتایی ،شورای
و استفاده از شکر ،نمک و روغن فراوان به حداقل ممکن اسالمی و دهیاریها -ملزم به انجام آزمایشهای مربوطه
برسد .میانگین مصرف قند و شکر در ایرانیان  66گرم در و انطباق آب آشــامیدنی تحویلی به مصــرف کننده با
روز است ،در صورتی که  40گرم توصیه میشود .مصرف استاندارد ملی به شماره  1053هستند.
روغن در ایرانیان  ۴۶گرم است که از حد استاندارد  ۱۱هنگام بهرهبرداری از ســامانههای آبرسانی نیز کیفیت
گرم بیشتر است .میانگین روزانه در مصرف نمک ما هم میکروبی و شیمیایی آب بهطور مستمر و روزانه توسط
 ۳برابر استاندارد جهانی است .بنابراین شورای آرد و نان کارشناسان بهداشت محیط ،وزارت بهداشت کنترل و
باید مصرف نمک در نانواییها را به یک درصد برساند که در صورت هرگونه مشکل ســریعا تا رفع کامل نواقص
البته تالشهایی در این مسیر با نظارت بهداشت محیط پیگیریهای الزم بر روی آن انجام میشود.
استان صورت میگیرد.
میزان سختی آب چطور تعیین میشود؟
به مصرف نان اشــاره کردید .با توجه به یکی از مشخصههای سختی آب این است که این فاکتور
اینکه آرد سفید برای پخت نان مضرر است ،چرا در نیز براساس منبع تامین آب تغییر میکند و وابسته به
نانواییها مورد استفاده قرار میگیرد و این نوع آرد
چه آسیبهایی به بدن وارد میکند؟

آرد ســفید در مازندران بهوفور توزیع میشــود و نانی
که با آن تولید میشــود دارای مواد مغذی بسیار کمی
است ،چراکه پوســت گندم که به صورت سبوس از آن
جدا میشود سرشــار از ویتامینها و امالح و همچنین
فیبر غیرقابل هضم است که سبب پیشگیری از یبوست
میشــود .مورد توجه قرار گرفتن آرد سبوسدار برای
پخت نان در شورای آرد و نان اســتان مورد تاکید قرار
میگیرد ،زیرا به ارتقای سالمت مردم کمک میکند .اما
فرهنگ مصرف نان سبوسدار هم باید در جامعه نهادینه
شود تا عوارض مصرف نان تولید شده با آرد بدون سبوس
را در جامعه شاهد نباشیم.
یکی از مســائل مهم در تغذیه آب است.

عکس :میثم محسنی کوتنایی

باید نگاه و رویکردها به گونهای اصالح شود که امنیت در جذب سرمایهگذار ایجاد شود
هادی حبیبی فیروزکالیی -زینب مفیدی اصل
کارشناسان ارشد برنامهریزی شهری

شوراهاي اسالمي ،نماد مشــارکت مردمي ،تجليگاه
مردمساالري و نمونه بارز حاکميت مردم بر سرنوشت
خودشان هستند .در اين زمينه ،دولت به عنوان مجري
قانوني وظيفه دارد زمينه مشارکت حداکثري مردم را
فراهم سازد و از همه سازوکارهاي مرتبط با اين موضوع
استفاده کند .در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران،
شوراهاي اسالمي ،عالوه بر مشارکت در تصميمگيريها
و سياســتگذاريها از اختيارات اجرايــي برخوردار
هســتند .هرچند اين اختيارات در مقايسه با وظايف
شوراها ناچيز و در برخي مواقع محدود است ،اما مردم
همواره مطالبات و درخواســتهاي خــود را در قالب
شوراهاي اسالمي قابل ارزيابي ميبينند.
تاکنون شــوراهاي اســامي فقط ناظر بــر کارکرد
شــهرداريها بودند که به نوبه خود ،کاري پسنديده و
از جايگاه قانوني و اجرايي برخوردار است .اما اين همه
کار شوراي اسالمي نيست و اختيارات و وظايف شوراها
فراتر از اينها تعیین شده است.
از طرفی توسعه شهر به میزان و كیفیت سرمایهگذاری
بخش خصوصی وابســته اســت .شــهرها متشکل از
ساختارهای متفاوتی از جمله ساختارهای اجتماعی،
فرهنگی ،اقتصادی هســتند که ذات و سرشــت این
ســاختارها در ابتدا امری بالقوه اســت .از مهمترین
رسالتهای مدیریت شهری تالش برای بالفعل شدن
این ساختارها اســت .تا زماني كه نتوانيم بستر الزم را
برای حضور ســرمايهگذاران در شهرمان ايجاد کنیم،
نميتوانيم شهري توســعهيافته و با وضعيتي مطلوب
داشته باشيم.
مسائل مالی بهطور یقین از مهمترین مباحثی است که
بهواسطه تاثیرگذاری آن بر جوانب مختلف شهر مورد
توجه جدی مســئوالن قرار دارد ،این مباحث با عنوان
سرمایهگذاری و جذب ســرمایههای بخش خصوصی
اعم از داخلی و خارجی در حیطــه نظارت و پیگیری
مجموعههای مردمنهاد شــورای اسالمی و شهرداری
دنبال میشود.
شناخت ظرفیتهای ایزدشهر

ایزدشــهر از ظرفيت و وجود جاذبههــاي طبيعي و
گردشگري بهرهمند اســت و با توجه به واقع شدن در
شمال كشــور و نزديكي آن به محورهاي گردشگري،
مهم جلوه میکند كه بايد از اين ظرفيت در امر جذب
ســرمايهگذار و فراهم كردن شرايط ســرمايهگذاري
اســتفاده كرد .شورای اسالمی این شــهر نیز بایستی
ایــن آمادگی را بــرای حمایت از ســرمایهگذاران در

تمامی زمینههای مرتبط با توسعه عمرانی ،اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی شهری در برنامه آتی خود که همان
اتاق فکر حوزه اقتصاد و سرمایهگذاری است لحاظ کند.
مهمترین رویکرد این کارگروه نیز باید هماندیشــی و
تصمیمســازی برای تقویت بنیههای اقتصادشهری،
توسعه کارآفرینی برای اقشار بومی و اجرای طرحهای
مشارکتی با بخش خصوصی باشد.
سیاست شــورای اسالمی شــهر ایجاد بستر مناسب
برای ســرمایهگذاری بخش خصوصی است و تسهیل
ســرمایهگذاری یکی از مهمترین اولویتهای شورای
ایزدشهر محسوب میشــود .باید نگاه و رویکردها به
گونهای اصالح شــود که امنیت در جذب سرمایهگذار
از حیث تضمین روند مراتــب اداری و برخورداری از
اعتماد عمومی شهروندان در این زمینه ایجاد شود .در
این زمینه شوراها باید به مواردی توجه داشته باشند و
نکاتی را در رأس کار خود قرار دهند.
توجه به امکانات و توانمندیهای شهر نخستین موردی
است که باید در برنامهریزیها برای جذب سرمایهگذار
به منظور جلوگیری از فرصتســوزی و از دست دادن
زمان و همچنین افزایش ســرعت اجــرای پروژهها با
هدف بازدهی بیشتر و بهتر سرمایهگذاری مورد توجه
قرار گیرد.
نبود اتاق فکر در شورا

برگزاری جلسات عمومی شوراها و شهرداری ایزدشهر
برای افزایش مشارکت هرچه بیشــتر سرمایهگذاران
بخش خصوصی برای توســعه شهر نکته دیگری است
که اعضای شــورای اســامی باید به آن توجه جدی
داشته باشند .اگرچه در چند سال اخیر موفقیتهای
خوبی در زمینه ســرمایهگذاری در ایزدشــهر کسب
شــده که جای خرسندی اســت ،اما از زمان تاسیس
شهرداری و شکلگیری شورا هیچ اتاق فکری در این
شهر تشکیل نشــد .این وضعیت نشــان میدهد که

ایزدشهر در صورت برنامهریزی و تشکیل کارگروههای
تخصصی مدیریت شهری میتواند سرعت بیشتری در
توسعهیافتگی داشته باشد .موضوع مهم دیگر شناسایی
و ارزیابی ســرمایهگذاران برای فعالیــت اقتصادی در
شهر است .شناسایی سرمایهگذاران بخش خصوصی
در منطقه مورد مطالعه و جذب سرمایهگذاران خارج
از منطقه برای سرمایهگذاری در ایزد شهر نکته بسیار
مهمی اســت که میتواند از وارد شدن آسیب به روند
توسعه ایزدشــهر جلوگیری کند .ایزدشهر به واسطه
حضور چند سرمایهگذار معتبر جایگاه مناسبی برای
سرمایهگذاریهای دیگر است و به همین دلیل میتواند
مورد توجه سرمایهگذاران متعددی با توان مالی مختلف
قرار گیرد .در صورتی که یک سرمایهگذار واجد شرایط
و صالحیتهای الزم برای اجرای پروژهای اقتصادی در
شهر و محدوده آن نباشد و فعالیتی را در ایزدشهر آغاز
کند ،سیمای ســرمایهگذاری در منطقه را خدشهدار
خواهد کرد.
آسانسازی فرایند دریافت وام

رایزنی با مسئوالن اقتصادی و بانکها برای آسانسازی
فرایند دریافت وام و شرایط بازپرداخت سرمایهگذاران
نیز میتواند از مشوقهای سرمایهگذاران برای فعالیت
در هر مطنقه محســوب شــود .ضمن اینکه بهبود و
تسهیل در روند استعالمات و دریافت مجوزهاي الزم
برای ایجاد انگیزه در سرمایهگذاران بخش خصوصی از
معیارهای مهمی است که عموما مناطق توسعهیافته از
آن به عنوان اهرم پایداری حضور سرمایهگذار و جذب
سرمایهگذاران دیگر بهره میگیرند.
شــورای پنجم ایزدشــهر با توجه به تجربهای که در
دروههای گذشــته در زمینه حضور سرمایهگذاران به
دست آمده میتواند با در نظر داشتن این موارد ،سرعت
بیشتری به روند توسعه این شهر نوپا ،ساحلی و در حال
رونق اقتصادی دهد.
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جریان زندگی در چالو
اتحاد و همراهی مردم در کنار تالش بیوقفه ،برنامهریزی و عزم جدی مسئوالن برای آبادانی ،روستای چالو را که تا  3سال پیش متروکه بود ،به
توآمد تبدیل کرد .روزنامه همشهری مازندران از همان ابتدا و با درک تواناییهای این روستا به کمک اهالی آمد و با انعکاس
روستایی شاداب و پررف 
کمبودها و مشکالت ،مسئوالن را به برطرف کردن آنها تشویق کرد.
چالو این روزها دیگر آن روستای  3سال پیش نیست .جاده دسترسی به بهترین شکل در حال ساخته شدن است ،رفت و آمد و اسکان اهالی روزبهروز
بیشتر میشود ،خانههای جدید یکی پس از دیگری ساخته میشوند و همه این اتفاقات مبارک نوید میدهد که چالو را باید از فهرست روستاهای
متروک خارج کرد .امسال برای نخستین بار ،انتخابات شورا در این روستا برگزار شد و اهالی در انتظار صدور مجوز راهاندازی دهیاری برای شتاب
بخشیدن بیشتر به کارهای عمرانی هستند .چند روز دیگر سنت قدیمی و احیا شده عزاداری شب نهم محرم چالوییها نیز مانند  2سال گذشته در
این روستا برگزار میشود.

جنس الیههای زیرزمینی اســت که آب از آنها عبور
کرده باشد .به این ترتیب ،اگر جنس زمین از سنگهای
آهکی باشــد ،بهطور طبیعی آب منطقه دارای سختی
بیشتری اســت .واضحترین آثار سختی آب کف نکردن
پاک کنن دههای صابونی و همچنین ایجاد رسوب و جرم
در تاسیسات صنعتی آب گرم و بخار است.
حد مجاز سختی آب چقدر است؟

از نظر سالمتی حداکثر میزان مجاز سختی در آبهای
آشامیدنی  500میلیگرم بر حســب کربنات کلسیم
اســت .یکی از باورهای شــایع در مورد آبهای سخت
بیماریهای کلیوی مخصوصا ســنگ کلیه است .این
باور از نظر علمی به علت سیستم خوب رودهای انسانی و
جذب نکردن امالح از جدار روده صحیح نیست .ولی عمال
در مناطقی که مردم از آبهای سخت استفاده میکنند
به علت باور غلط در کیفیت پایین آب مصرف روزانه آن
در افراد پایین میآید و درنهایت این کمآبی اســت که
موجب ایجاد سنگهای کلیه میشود .هنگام تشنگی
بهترین نوشیدنی آب خالص است .به طور میانگین بدن
هر فرد در طول شبانهروز به نوشــیدن  2لیتر معادل 8
لیوان آب نیاز دارد ،اما نیاز مردان به مایعات حدود یک
لیتر بیشتر از زنان است .الزم است مادران شیرده برای
تامین آب مورد نیاز حدود 0/75تا یک لیتر بیشتر از سایر
زنان برای تامین آب مورد نیاز بدن و تولید شیر مایعات
بنوشند .آب آشامیدنی شــهری یا همان آب لولهکشی
هم بهتر از آب معدنی است .مصرف آب برای افراد چاق
دستکم  10تا  12لیوان اســت ،اما نوشیدن یک تا 2
لیوان آب نیم ساعت قبل از ناهار و شام سبب رقیق شدن
اسیدیته معده و کاهش اشتها میشود.

اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال
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تحریریه و ضمائم همشهری استانها در تهران021 - 88894383 :
سازمان توزیع021 -44181228- 29 :
سازمان آگهیها ( امور استانها)021 - 29164500 :
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گامهایی برای پیوند کودکان استثنایی با جامعه

ستون آخر
برپایی نمایشگاه عکس ویژه دفاع
		
مقدس در بهشهر

«انجمن فرهنگی -ورزشی افراد با نیازهای ویژه» خدمات خاصی را به دانشآموزان استثنایی ساری ارائه میکند
علی احسانی

خبرنگار

گردونه ســال تحصیلی تازهنفس
جامعه بــا حضــور طیــف عظیمــی از
دانشآمــوزان اســتان ،پــس از
یک تابستان بســیار داغ و نفسگیر به جنبش
درآمد .ســمنهای فعال مازنی در پروسه تهیه
ابزار تحصیلی برای دانشآمــوزان نیازمند وارد
گود مددرســانی اجتماعی شــدند و هریک به
میزان توانایی خود مددجوهای زیر پوشــش را
با بســتههای متنوع تحصیلی مسرور و شادمان
کردنــد .طیف کوچکــی از نوآمــوزان مازنی را
بچههای استثنایی تشکیل میدهند که حمایت،
مددرسانی و پوشش درمانی -تحصیلی آنان به
همت ســمنهای اجتماعی در طول سال انجام
و عملیاتی میشود« .انجمن فرهنگی -ورزشی
افراد با نیازهای ویژه» یک دهه اســت این طیف
از بچهها را پوشــش داده است .فعالیتهای این
سمن استانی را با «فاطمه بهرامی» عضو هیأت
مدیره انجمن در مجالی کوتاه مرور کردهایم.
ادارهای که پاسخگو نیست

بچههــای اســتثنایی در  5گروه دســتهبندی
میشوند که شامل ناشنوا ،نابینا ،ذهنی ،جسمی
و حرکتی شدید و عادی است« .انجمن فرهنگی
 ورزشــی افراد با نیازهای ویژه» در  26اسفند 85آغاز به کار کرد که طی سالهای اخیر عمده
فعالیت اعضای آن بر نیازهای بچههای جسمی-
حرکتی و ذهنی استوار است .بهرامی به همشهری
گفت :برخی از خانوادههــا فرزندان معلول خود
را در منزل نگهــداری میکنند ،یعنی بچههایی
هستند که سنجش شدهاند و آموزشپذیرند .ما
این طیف را به مدرسه اســتثنایی میفرستیم و
هزینه ایاب و ذهاب ،دارویی و پوشاک را با کمک
نیکوکاران تامین میکنیم.
این فعال اجتماعی بــا بیاناینکه طیفی از این
بچههای اســتثنایی آموزشپذیر نیستند افزود:
بچههای ایزوله که سیپیهای شــدید دارند و

در منزل مراقبت میشوند آموزشپذیر نیستند.
برای این بچهها با همکاری شهرداری کالسهای
تابســتانه برگزار میکنیم .به همت شهرداری،
سرای تداومی در ساری تاسیس شده و بچههای
ما از کالسهای آموزشی و تفریحی که در زمینه
موسیقی و سایر رشتههای هنری برگزار میشود
هفتهای  2روز بهره میبرند .برنامه استخر تدارک
دیدهایم تا ایــن طیف بچههای اســتثنایی که
در منزل نگهداری میشــوند بــا بچههایی که
آموزشپذیر هستند و به مدرسه میروند در فصل
تابستان از این فرصتها بهره ببرند.
به گفته بهرامــی ،هزینه بیمارســتانی بچهها
شامل بستری ،عمل جراحی و برخی از نیازهای
تجهیزات پزشــکی مثل ویلچر و اســپیلنت به
سیاق مشارکتی برای بچهها تهیه میشود .وی
یادآور شد :بخشی از هزینهها را خانواده پرداخت
میکند و یک مقدار را نیکــوکاران .کمکهایی
هم از بهزیستی استان میگیریم .اداره استثنایی
شهرســتان که اصال پاسخگو نیســت و بیشتر
شهرداری و بهزیستی از ما حمایت میکنند.
زیر چتر سرای تداوم

محدوده ســنی بچههای زیر پوشش این سمن
از مقطع سنی  5تا  27ســال است و انجمن کل
بچههای استثنایی استان را پوشش میدهد .عضو
هیأت مدیره انجمن تصریح کرد :آقای یوســفی
مدیرعامل انجمن ما در بابل مســتقر هستند و
بچههای این محدوده جغرافیایی را زیر نظر دارند.
من در شهر ســاری نیازهای این طیف از بچهها
را رفع میکنم .خانم مؤمنی در نوشهر بچههای
استثنایی را پوشــش میدهد و آقای آذرمنش
در نکا به بچهها رسیدگی میکند .اعضای ما در
شهرهای مختلف استان پراکنده هستند.
بانوی ساروی با بیان اینکه دفتر مرکزی انجمن
قبال در اداره اســتثنایی مســتقر بود و با تغییر
مدیریت اداره ،مســئوالن مدرسه خاطره رامش
بابل اتاقی را در اختیار انجمن گذاشــتند افزود:
اعضای انجمن از طریق تلفن با خانوادههای بچهها
در ارتباط هستند .دفتر مرکزی انجمن اکنون در

دفتر سرپرســتی روزنامــه همشــهری در مازنــدران:
سیدحسین مهدویفر  -نشانی :ســاري ،خيابان فرهنگ،
ابتداي خيابــان 15خرداد ،ســاختمان ايلنــاز ،واحد اول،
سرپرســتي روزنامه همشــهري -تلفکــس33110001 :

بچهها استفاده میکنیم .البته بلیت قطار گران
است ،اما مدیرکل راهآهن شمال اجازه استفاده
رایگان از قطار به شــکل رفت و برگشت را برای
بچههای استثنایی انجمن صادر کرده است.
ناز و نیاز

بابل مستقر است و به شــکل متمرکز در شهرها که از این طیف حمایت بیشــتری میکنیم .این
دفتر نداریم .حدود یک دهه در این حوزه فعالیت بچهها عالوه بــر اینکه نقض جســمی دارند از
لحاظ روحــی نیز خیلی
دارم ،خانوادههای بچههای
آســیبپذیر هســتند.
استثنایی من را میشناسند
در همین ســرای تداوم
و با من در تماس هستند.
وقتــی خانواد ههــا به ما بهرامی :اعضای انجمن از طریق مشــاوری آوردهایــم و
جلسات ماهانهای برگزار
معرفی میشوند ،در درجه تلفن با خانوادههــای بچهها در
میکنیم تا خانوادههای
نخســت وضعیــت بچه را
ارتباط هســتند .دفتر مرکزی
بچههای اســتثنایی در
بررسی میکنیم و تشکیل
انجمن اکنون در بابل مســتقر
کنار هم قرار بگیرند و از
پرونده میدهیم.
بــه گفتــه بهرامــی ،در اســت و به شــکل متمرکز در همدیگر شناخت داشته
مدارس اســتثنایی ساری شهرها دفتر نداریم .حدود یک باشند.
 400نفر حضــور دارند که دهه در این حوزه فعالیت دارم ،این فعــال اجتماعی در
از این تعــداد انجمن  75خانواد ههای بچههای استثنایی تشــریح برنامه فرهنگی
نفــر را پوشــش میدهد .من را میشناسند و با من در تماس و تفریحی انجمن اظهار
وی خاطرنشان کرد :اغلب هستند
کرد :برای خانوادهها اردو
بر پا میکنیم .سهشنبه
این بچهها از طبقه محروم
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و پایین جامعه هســتند.
برخی از این بچهها حتی سرپرست خانواده هم نفر را به پالژ بهزیستی در جاده دریا بردیم .بچهها
ندارند و بهسختی زندگیشان میچرخد .برخی و خانوادهها عالوه بر این به مشهد و اصفهان هم
از مادران این بچهها سرپرســت خانوار هستند ســفر کردهاند .ســالی یکبار از قطار برای سفر

عضو هیأت مدیره انجمن در مورد ظرفیت ورود
به اجتماع ،کارآفرینی و اشتغال این بچهها گفت:
تعدادی از ایــن بچهها به موســیقی عالقهمند
هســتند .برخی هم به کارهای رایانهای رغبت
دارند .بچهها در این  2رشــته میتوانند فعالیت
کنند و کشش بیشــتر از این را ندارند .البته سن
بچههای زیر پوشش در ســاری پایین است و به
اشتغال نمیرسد .بهرامی افزود :بچهها وقتی به
سن باالتری میرسند ،خانوادهها نگران آیندهشان
میشــوند .ما خانوادهها را به بهزیستی نزد آقای
«نورالدین عالءالدینی» معرفی میکنیم که وام
اشــتغالزایی به این طیف خانوادهها میدهند.
ارگانها و نهادها به سمن ما مددی نمیرسانند.
فقط به واسطه نیکوکاران به بچههای استثنایی
یاری میرســانیم .خانوادههایی داریم که خیلی
نیازمند هستند.این فعال اجتماعی با اشاره به این
موضوع که یکی از بچههای استثنایی به ویلچر
برقی نیاز داشت افزود :برای این قضیه با شهردار
مذاکره کردم و ایشان زمینه تهیه این ویلچر برقی
را برای این بچه معلول را فراهم کرد .ویلچر برقی
هزینه بســیار باالیی دارد که نه خانواده معلول
توانایی پرداخت آن را داشت ،نه سمن ما بضاعت
مالی مناسب .بهزیستی استان هم ویلچر برقی را
فقط در اختیار دانشجویان معلول قرار میدهد.
بانوی ساروی در پاســخ به این پرسش که نگاه
مردم به این طیف از بچهها مثل سابق ترحمآمیز
است یا تفاوت پیدا کرده گفت :در یک دهه اخیر
نگرش مردم به این طیف بچهها خیلی بهتر شده
اســت .ارگانهای دولتی برخی از موارد را بین
مردم جا انداختهاند .مقاطعی خانوادهها بچهها
را در منزل دور از چشــم مردم نگه میداشتند.
معتقدم برخی از خانوادهها در رسوخ این نگاههای
ترحمآمیز در جامعه مقصر قلمداد میشوند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی بهشهر اعالم کرد که به مناسبت آغاز هفته
دفاع مقدس ،نمایشگاه عکس ویژه دفاع مقدس در سالن گالری مجتمع فرهنگی
و هنری بصیرت این اداره افتتاح شــد .به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و
ارشاد اسالمی بهشهر« ،مسعود فالح» گفت :در این نمایشگاه  ٢٠عکس از سوی
باغموزه دفاع مقدس مربوط به دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی در مناطق
مختلف کشور و همچنین عکس سرداران شهید شرق مازندران در معرض نمایش
گذاشته شده است .وی هدف از برپایی این نمایشگاه را ترویج و توسعه ارزشهای
دفاع مقدس در بین اقشار مختلف مردم برشمرد و گفت :هنر بهویژه عکس نقش
مهمی در انتقال مفاهیم ارزشــی و بهخصوص فرهنگ ایثار و شهادت دارد که
این نمایشگاه پذیرای قشرهای مختلف جامعه بهویژه نسل جوان در هفته دفاع
مقدس خواهد بود .به گفته فالح ،این نمایشگاه که از اول مهر بازگشایی شد ،تا
پایان هفته برپا است و عالقهمندان برای بازدید از این رویداد فرهنگی و هنری
میتوانند هرروز از ساعت  ٨تا  ١٤از نمایشگاه دیدن کنند.

جلد پنجم کتاب «جغرافیای رستمکال»
منتشر شد
جلد پنجم (آخرین جلد) از دوره 5جلدی کتاب «جغرافياي رستمكال» با عنوان
«چهرهها و پیوستها» منتشر شد.
به گزارش همشــهری ،این جلد کتاب در  7فصل بــا عناوينی چون مال احمد
صالح مازندرانی ،چهرههای حوزوی ،چهرههای دانشگاهی ،چهرههای ایثارگر،
چهرههای فرهنگی ،ادبی و هنری ،چهرههای اقتصادی و شــهری و چهرههای
ورزشی و همچنین با  2پیوست شامل منابع و مآخذ و نیز تاريخچه شهر رستمكال
به زبان انگليسي تدوینشده است.
در مقدمه این دوره 5جلدی ،نوشــتهای بهعنوان پیشگفتار و به قلم پروفسور
«پرویز کردوانی» آورده شــده و برای تدوین و تحرير دقیقتر و علمی مطالب،
در تمام فصلهــا و حوزههای جغرافیایی از نظــرات و راهنماییهای  12تن از
استادان متخصص در رشتههاي مرتبط در دانشــگاههای تهران استفادهشده
است 4 .جلد از دوره  5جلدی
کتاب جغرافیای رســتمکال
قب ً
ال چاپ و منتشر شده است
که عناوین آنها به شــرح زیر
اســت :جلــد اول :کلیات و
تاریخچه رستمکال؛ جلد دوم:
جغرافیای طبیعی رستمکال؛
جلد سوم :جغرافیای انسانی
رســتمکال؛ و جلــد چهارم:
جغرافیای فرهنگی.

حمل و نقل

درد تسکینیافته ترافیک شمال در انتظار درمان

مازندران بیش از  10هزار و  350کیلومتر راه اصلیو روستایی دارد که حدود  3هزار و  500کیلومتر آن اصلی و بقیه راه روستایی است
ترافیک جادههای منتهی به اســتان مازندران در سه
محور اصلی هراز ،چالوس و فیروزکوه رهاورد افزایش
وسیله نقلیه و شمار مســافران این خطه از کشور در
سایه توجهات چند سال اخیر تاحدودی تسکین یافته،
اما این درد همچنــان به موازات رونق ســفر دارویی
درمانگر میطلبد .به گزارش ایرنا ،شــهرهای شمالی
کشور از بیشترین مقاصد گردشــگری و عبور و مرور
مسافران است که به دلیل اهمیت جان افراد توجه به
جادههای مواصالتی این شــهرها بهویژه پرترددترین
آنها در محورهای منتهی به شهر زیارتی مشهد مقدس
الزامی است.
ترافیک محورهای شــمالی همــواره از دغدغههای
اصلی مســئوالن امر بوده و در چندســال گذشته به
یاری اقدامــات دولت یازدهم بخشــی از بار ترافیکی
این مسیرها برطرف شد ،اما با گسترش سفر و افزایش
وســایل نقلیه الزم اســت به موازات ایــن رونق برای
توسعه محورهای مواصالتی مسیر اســتان مازندران
چارهاندیشی کرد.
محدودیتهای ترافیکی اعمال شــده توسط راهور در
روزهای پایانی هر هفته ،احداث و راهاندازی قسمتی از
آزادراه تهران  -شمال ،تعریض جاده هراز ،چهارخطه
کردن محور فیروزکوه و افزایــش راهداریها از جمله
اقدامــات انجام شــده در جهت کاهش بــار ترافیکی
مسیرهای منتهی به شمال بوده است.
اتمام عملیات اجرایی آزادراه تهران -شــمال که مورد
اهتمام مدیران است ،عالوه بر کاهش زمان دسترسی
به استانهای شمالی کشور از بار ترافیکی این محورها
میکاهد و ایمنی حمل و نقل و جابهجایی مسافر را نیز
دوچندان میکند.
آزادراه تهران شمال به طول  121کیلومتر از پروژههای
بزرگ راه و شهرسازی اســت که تهران را به شهرهای
غربی استان مازندران متصل میکند و در چهار قطعه
اجرا میشود.
قطعه یک این آزادراه از تقاطع بزرگراه آزادگان و بزرگراه
شــهید همت آغاز و با عبور از مناطق کن ،ســولقان،
امامزاده عقیل ،تونــل تالون و دره النیز به ســهراهی
شهرستانک میرســد .اجرای این قسمت که طول آن
تقریبا  32کیلومتر بوده و تکمیل آن در اولویت است،
موجب میشود قســمتی از راه فعلی که از طریق کرج
میگذرد ،حذف و مســیر فعلی حــدود  60کیلومتر
کوتاهتر شود.
قطعه  2این طرح حدفاصل شهرســتانک  -پل زنگوله
به طول تقریبی  22کیلومتر اســت که تونلهای بلند
البرز هریک به طول  6هــزار و  350متر در این منطقه
قرار دارد .با اجرای این قسمت ،طول مسیر جاده فعلی
کرج  -چالوس حدود  5کیلومتر کوتاه میشود.

ســومین قطعه از این آزادراه حدفاصــل پل زنگوله -
سهراهی دشــت نظیر و مرزنآباد به طول تقریبی 46
کیلومتر است و مســیر دارای دو خط رفت و دو خط
برگشت است و در قسمتهای فراز ،یک خط کندرو به
مسیر اضافه میشود.
قطعه چهارم این آزادراه حدفاصل ســ ه راهی دشــت
نظیر مرزنآباد  -چالوس بــه طول حدود  20کیلومتر
است .مسیر دارای دو خط رفت و دو خط برگشت است
و در قسمتهای فراز ،یک خط کندرو به مسیر اضافه
میشود .به گفته مدیر توسعه راههای استان مازندران
 21کیلومتر از آزادراه تهران شــمال در مسیر کرج به
چالوس در قسمت مرزن آباد -چالوس طی چند سال
گذشته اتمام یافت و به بهرهبرداری رسید.
«علیاکبر ییالقی» افزود :تعریض محــور هراز نیز از
برنامههای راه و شهرســازی جهت کاهش بارترافیکی
و حفظ ایمنی جادهها است که از  101کیلومتر مسیر
قرارگرفته در طرح تعریض مربوط به استان مازندران،
حدود  56کیلومتر در نقاط مختلف مســیر ،تعریض
و چهارخطه شــد و عملیات اجرایی در کیلومترهای
باقیمانده نیز ادامه دارد.
وی ادامه داد :در محور فیروزکوه نیز با اتمام  8کیلومتر
باقیمانده در دســت اجرا ،تمامی مســیر چهارخطه
خواهد شد.
احداث  30درصد از بزرگراههای مازندران در دولت
یازدهم

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران نیز
گفت 275 :کیلومتر راه اصلــی و بزرگراهها با اعتباری
بالغ بر  3هزار و  450میلیارد ریال در طی  4سال اخیر
در استان ساخته شد.
«محمود ذوالفقاری» طول بزرگراههای استان مازندران
را  789کیلومتر عنوان کرد و افزود :در بخش راههایی
روســتایی نیز  1500کیلومتر راه آسفالته روستایی با
اعتباری بالغ بر  2هزار و  500میلیارد ریال احداث شد.
وی طول کل راههای روستایی استان مازندران را  7هزار
و  800کیلومتر اعالم و تاکید کرد :از این مقدار  4هزار و
 600کیلومتر یعنی حدود  54درصد راههای روستایی
آسفالت است که  30درصد از آن در  4سال اخیر صورت
گرفته است.
مازندران بیش از  10هــزار و  350کیلومتر راه اصلی
و روســتایی دارد که حدود  3هزار و  500کیلومتر آن
اصلی و بقیه راه روستایی است.
جمعآوری حدود  3هزار تابلو غیرمجاز از جادهها

مدیــر کل راهداری و حمــل و نقل جادهای اســتان
مازندران گفــت :با توجه به اینکه ایمنســازی راهها

اولویــت کاری اداره راهداری اســت ،در حال حاضر
بیشترین تالش این اداره صرف نگهداری و حراست از
شبکه راهها و تامین عبور و مرور مسافران است.
«احمدآفرین محمدزاده» جمعآوری تابلوهای غیرمجاز
از جادهها و محورهای مواصالتــی را از جمله اقدامات
بسیار مهم اداره کل راهداری و راهداریها با محوریت
حفظ ایمنی جادهها عنوان کرد و افزود :براساس تبصره
 2ماده  7قانون ایمنی راهها مصوب  1379و بند ح ماده
 2آییننامه اجرایی تبصــره الف ماده  17اصالح قانون
یادشــده نصب هرگونه تابلو تبلیغاتی و اختصاصی در
حریم راههای کشور صرفا با مجوز از سازمان راهداری و
حمل و نقل جادهای مجاز است.
وی خاطرنشان کرد :در گذشــته این قانون بهدرستی
رعایت نمیشد ،اما با سیاســتهای جدید وزارت راه،
تاکید زیادی بر مناسبسازی حریم راهها و نیز ممانعت
از ساختوســازهای غیرمجاز و اطالعرسانی به مردم
در رعایت حریم جادههاســت که در مازندران این امر
بهخوبی در حال انجام است.
مدیرکل راهــداری و حمــل و نقل جادهای اســتان
مازندران افزود :در سال گذشته  2هزار و  832عدد تابلو
غیرمجاز از جادههای این استان جمعآوری شده است.
وی با اشــاره به فعالیت بیش از  20راهداری در استان
مازندران افزود :در زمینه ساختوسازهای غیرمجاز نیز
راهداریها موظف به نظارت بر حریم و حاشیه جادهها و
ممانعت از قانونشکنیها در این موارد هستند.
به گفته محمــدزاده ،نصــب تابلوهــای غیرمجاز و
ساختوسازهای غیرقانونی ضمن ایجاد ناامنی ترافیکی
در محورها ،محدودیتهایی برای توســعه و تعریض
جادههای برونشهری ایجاد میکند که برخالف برنامه
توسعهای زیرساختی استان است.
مازندران از پرترددترین اســتانهای کشور است و در
هر ساعت بیش از  65هزار وسیله نقلیه در محورهای
آن تردد میکنند .اعمال سیاست و برنامهریزی جهت
توســعه و ایمنی راههــا در کنار توجه و هوشــمندی
مسافران میتواند از کاهش بار ترافیکی و وقوع سوانح
رانندگی بکاهد.
براساس گزارش انتظامی مازندران تعداد کشتهشدگان
حوادث رانندگی در مازندران  5ماه نخســت امســال
 ۱۱درصد کاهش یافت که این آمار با ادامه تالشها و
اطالعرسانی مردم و رانندگی صحیح میتواند کاهش
بیشتری داشته باشد .مسافرین و رانندگان میتوانند
جهت کسب اطالعات از آمار و ارقام تردد در محورهای
استان و کشور همچنین آگاهی از آخرین وضعیت راهها
و انسدادها یا محدودیتهای احتمالی تردد و شرایط
جوی به ســایت  www.141.irمراجعه کنند و یا با
تلفن گویای  141تماس بگیرند.

